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DELIK PERS DAN DUNIA JURNALIS 
(Disampaikan pada seminar regional Aliansi Jurnalis Independen di semarang, 12 Sept 2006) 

 
(Satjipto Rahardjo) 

 
Dunia para jurnalis itu ingin diakui sebagai suatu komunitas yang khas dan mungkin 
juga esoterik. Seperti juga para dokter, mereka ini ingin diakui sebagai satu golongan 
dalam masyarakat yang menjalankan suatu profesi dan karena itu, memerlukan 
pengakuan serta perlindungan hukum. Komunitas profesi yang demikian itu biasanya 
meminta masyarakat di luar untuk mengerti apa yang mereka kerjakan dan jangan 
disamakan dengan umum begitu saja. Dengan kehadiran KUHP dan berbagai 
perundang-undangan lainnya, seperti pers, penyiaran, akses ke informasi, mereka 
merasa, bahwa habitatnya mulai terusik. Dalam skala makro, sebetulnya itu sama saja 
dengan posisi rakyat Indonesia berhadapan dengan berbagai perundang-undangan yang 
mengatur kehidupan mereka. Rakyat juga merasa terusik dengan adanya penetrasi 
hukum itu.  Keadaan tersebut disebabkan, karena manusia ingin merdeka berbuat, 
tetapi kebebasan penuh itu tidak dapat tercapai, karena mereka harus hidup bersama-
sama orang lain. Terjadilah apa yang dalam bahasa Belanda disebut “vrijheid in 
gebondenheid” (kebebasan dalam keterikatan). 
 
Sejak kita hidup dalam negara hukum, maka keterikatan itu berkaitan dengan 
kehadiran hukum dan menjadi kewajiban warga negara untuk mengetahui posisinya 
dalam negara seperti itu, atau dengan perkataan lain, kewajiban untuk menjunjung 
hukum. Memang hukum negara itu bukan hukum Allah dan karena itu akan selalu 
mengandung cacad-cacad. Cacad itu misalnya terjadi pada produk legislasi yang 
kurang memahami karakteristik komunitas yang diatur. Dalam dunia bisnis, misalnya, 
para pebisnis sering meminggirkan hukum kontrak karena dianggap mengganggu 
kelancaran bisnis. Mereka lalu “menciptakan kontrak” menurut konsep dan persepsi 
mereka sendiri. Pada tingkat ekstrem, orang berbicara mengenai “the right to 
disobey”, yaitu hak untuk tidak mematuhi hukum. Ketidak-patuhan itu tidak 
dinyatakan secara formal dan resmi, melainkan banyak dengan cara diam-diam. Kalau 
kita melihat keadaan di sekeliling kita, maka hal itu banyak terjadi. Misalnya, II Lalu-
Lintas Jalan Umum tahun 1992, merupakan contoh yang bagus tentang suatu undang-
undang yang mengatur lalu-lintas secara komprehensif, tetapi sesudah berjalan 15 
tahun, banyak pasal-pasal yang tidak dipatuhi. Tetapi, toh undang-undang itu tetap 
jalan terus dan rakyat juga terus banyak tidak mematuhinya. Sebetulnya bukan hanya 
rakyat, tetapi pemerintah sendiri juga masih belum menjalankan tugasnya dengan 
baik, seperti diamanatkan dalam UU Lalu-lintas Jalan Umum tersebut. 
 
Hari ini, pers dan para jurnalis Indonesia, juga sedang menggugat hukum yang 
mengatur kehidupan dan pekerjaan mereka. Dalam “Kerangka Acuan Seminar” sangat 
terasa nada menggugat atau protes tersebut. Ditulis disitu, bahwa “pers merasa 
kurang memiliki ruang kebebasan untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal”. 
Saya sebagai seorang yang berada di luar dunia profesi jurnalis, tentu saja tidak dapat 
merasakan sepenuhnya apa yang disebut distorsi terhadap ruang kebebasan, seperti 
dirasakan oleh mereka. Maka hendaknya makalah ini juga dilihat dari optik tersebut 
dan karena itu agar teman-teman jurnalis bisa memahaminya. 
 



Siapa sebetulnya pelaku-pelaku yang menyebabkan para jurnalis merasa kurang 
nyaman dalam menjalankan tugasnya?. Menurut saya ada sejumlah pelaku yang 
menonjol, yaitu para legislator, polisi, jaksa dan hakim. Para legislator ditunjuk 
sebagai pelaku, karena hukum di Indonesia adalah produk mereka. Kemudian para 
polisi, jaksa dan hakim, karena merekalah yang akhirnya menjatuhkan putusan 
terhadap para jurnalis, yaitu apakah mereka bersalah atau tidak. Sekalipun sama-sama 
memiliki saham dalam mengusik habitat para jurnalis, tetapi sifatnya berbeda-beda. 
Porsi penting memang dipegang oleh para legislator, sebab mereka itulah yang 
mendesain struktur dan atmosfer dunia jurnalis. Tetapi, para jurnalis dapat saja 
bersikap membangkang dan menolak (disobedient) terhadap produk-produk legislatif, 
sementara para legislator tidak dapat berbuat apa-apa. Legislator memang berwenang 
membuat undang-undang, tetapi tidak berwenang untuk menjalankan dan 
memutuskan. 
 
Di tangan mereka yang disebut penegak hukum itulah akhirnya nasib para jurnalis 
berada. Bagaimanapun desain disiapkan oleh para legislator, tetapi para penegak 
hukum itu tetap memiliki saham penting dalam “menentukan nasib” para jurnalis, 
berdasarkan alasan sebagai berikut. Hukum atau undang-undang itu adalah satu hal, 
sedangkan bagaimana orang membaca undang-undang itu adalah soal yang lain lagi. 
Membuat undang-undang dan membacanya adalah dua hal yang hampir berdiri sendiri-
sendiri. Memang dengan kemandirian para penegak hukum tersebut tidak berarti 
bahwa para penegak hukum boleh membuat sendiri undang-undang yang baru di atas 
yang sudah dibuat oleh legislator. Yang dimaksud adalah, bahwa hakim, jaksa dan lain-
lain akan memberi makna terhadap pasal-pasal undang-undang. Membaca undang-
undang tidak sama dengan mengeja kalimat, tetapi memberi makna terhadap undang-
undang. 
 
Para penegak hukum itulah yang akhirnya menjadikan undang-undang tersebut benar-
benar menjadi “hukum yang hidup” (living law, living constitution). Tidak ada 
pemaknaan yang seragam terhadap undang-undang. Itulah sebabnya sering dijumpai 
apa yang disebut “dissenting opinion” antara sesama anggota majelis hakim. Hukum 
yang burukpun dapat disulap menjadi baik, lewat tangan-tangan para penegak hukum. 
Terkenal ucapan Taverne yang mengatakan, “Berikan kepada saya hakim dan jaksa 
yang baik, maka dengan undang-undang yang burukpun saya bisa membuat putusan 
yang baik”. Ternyata hukum itu bukan mesin, melainkan cukup sarat dengan campur 
tangan manusia. 
 
Lalu apa hubungannya dengan “nasib” para jurnalis di tengah-tengah delik pers?. 
Mereka ini akan sangat diuntungkan manakala hakim dan jaksa bersikap “pro pers” dan 
“pro kemerdekaan pers”. Saya mengikuti pendapat, bahwa putusan-putusan hukum itu 
turut ditentukan oleh itikad atau mindset dari mereka yang memutus, seperti 
afiliasinya dengan golongan, aliran pemikiran, status sosial, serta pengalaman masa 
lalu. Dari situ ditarik pendapat, bahwa jaksa dan hakim yang berafiliasi dengan sikap 
“pro pers” akan cenderung memutuskan lain daripada para hakim yang tidak suka 
dengan pers. Predisposisi pribadi tersebut penting, karena pada saat mereka 
dihadapkan pada pilihan-pilihan, maka penegak hukum yang “pro-pers” akan memilih 
peraturan yang menguntungkan profesi jurnalis. 
 
Kalau kita menyimak perundang-undangan pers di Indonesia, maka kita bisa tersentak 
dan terkesima oleh adanya idealisme yang tinggi. Pasal 6 (e) UU tentang Pers (UU. 



40/1999), mengatakan “pers nasional melaksanakan peranan memperjuangkan 
keadilan dan kebenaran”. Satu kaidah ini saja sudah cukup untuk menggambarkan 
watak pers yang bagaimana yang dicita-citakan oleh UU Pers itu. Negeri ini memikul 
beban yang tidak ringan dengan diloloskannya kaidah tersebut. Idealisme tersebut 
membawa pers Indonesia pada tingkat kemuliaan yang tinggi di dunia. Dengan memuat 
kaidah seperti itu, maka menurut saya, seandainya ada pasal-pasal yang menghambat 
atau menjegal kaidah tersebut, bisa menjadi “batal dengan sendirinya”, sebab sudah 
mentorpedo mahkota UU Pers kita. Disini pantas sekali kita mengacungkan jempol 
kepada para legislator yang telah berani mematok kaidah tersebut. Tinggal sekarang 
ditunggu kiprah para jurnalis Indonesia untuk bisa menyamai prestasi yang dicapai oleh 
dua orang Wartawan Washington Post, Woodward dan Brezinsky, yang dengan 
menanggung sekalian risiko dan dengan kegigihannya, berhasil menyingkap Skandal 
Watergate dan menyebabkan presiden Nixon jatuh. 
 
Pasal 8 UU 40/1999 juga menambahkan, bahwa “Dalam menjalankan profesinya, 
wartawan mendapat perlindungan hukum”. Ketentuan ini menambahkan bensin pada 
dunia jurnalis kita untuk tidak bersikap ragu-ragu. Perpaduan antara kedua kaidah 
tersebut bisa dirumuskan kembali ke dalam satu kalimat yang bernas, yaitu “Wartawan 
Indonesia yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran akan dilindungi oleh hukum”. 
Tetapi kita juga terhenyak waktu membaca Pasal 739 RUU KUHP yang berbunyi, 
“Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat 
dipidana, dipidana dengan penjara ….”. Dalam kepala kita segera berkelebat 
kehadiran sebuah kekuasaan otoriter, yang ingin menghukum rakyat yang tidak 
disukainya. Penjelasannyapun mengatakan “cukup jelas”. Rasanya kita kembali 
dihadapkan kepada masalah “pasal-pasal karet”, karena begitu longgarnya kata-kata 
“menurut sifatnya dapat dipidana”. Ini bisa dinamakan satu langkah mundur dibanding 
dengan UU Pers 1999. 
 
Dengan modal dukungan positif dari UU Pers, saya bertanya-tanya, mengapa para 
jurnalis masih harus mengeluh?. Tetapi tidak hanya dunia pers, melainkan para 
penegak hukum juga tidak boleh ragu-ragu mengenai arah perkembangan pers 
Indonesia sekarang. Sering dikatakan, bahwa penegakan hukum dan pengadilan yang 
ideal adalah yang memiliki hati nurani (law enforcement with conscience; conscience 
of the court). Para penegak hukum seyogyanya selalu melihat ke arah mana angin 
bangsanya bertiup dan itulah yang dijadikannya panduan. 
 
Sejak reformasi 1998, iklim sosial Indonesia pelan-pelan berubah, kendatipun tidak 
selalu bisa memuaskan harapan banyak orang. Tetapi perubahan jelas ada terutama 
dibandingkan dengan suasana tertutup, otoriter dan sentralistis dari pemerintahan 
yang lama. Bangsa ini sudah mulai akrab dengan idiom-idiom yang dulu tidak bisa 
dipikirkannya, seperti keterbukaan atau transparency, masyarakat madani atau civil 
society, penggugatan terhadap pejabat, baik di tingkat pusat maupun lokal, serta 
banyaknya institut kontrol independen yang didirikan. Di bidang hiburan, orang juga 
leluasa membuat parodi dan menyindir-sindir para yang sedang berkuasa, yang di masa 
lalu pasti sudah digebuk dan dilibas. 
 
Pers sering disebut-sebut sebagai kekuasaan ke-empat, di samping, legislatif, eksekutif 
dan yudikatif. Tetapi pada hemat saya, bagi bangsa kita, lebih penting daripada 
menjadi satu kekuatan besar, adalah menjawab pertanyaan “kekuatan dan kekuasaan 
besar untuk apa?”. Terlena hanya oleh kekuasaan besar yang dimiliki bisa bersifat 



destruktif, tidak konstruktif dan produktif. Saya kira, bukan pers yang seperti itu yang 
kita idam-idamkan, melainkan pers yang bisa menjadi pengawal rakyat (guardian of 
the people). Seperti juga pengadilan, maka disini pers juga diminta untuk memiliki 
hati-nurani (conscience of the press). 
 
Saya melihat dan merasakan, bahwa kita sekarang ini sangat memerlukan persatuan 
agar bisa melangkah dengan lebih mantap. Cita-cita sudah melambung tinggi, wacana 
publik sudah digelar di mana-mana, tetapi kita masih sangat lemah dalam bertindak 
yang penuh determinasi. Kemauan baik untuk memperbaiki citra pengadilan saja 
malah menghasilkan konflik dan perpecahan, bahkan di tingkat lembaga-lembaga 
tinggi. Kasus lumpur panas Lapindo-Brantas juga tidak kunjung diatasi, yang 
memperparah penderitaan rakyat dan menimbulkan persoalan ekstra. Saya kira sebuah 
Indonesia yang bersatu, yang tahu dengan penuh determinasi kemana akan melangkah 
dan menuju, merupakan tantangan yang segera harus dijawab. Barangkali kita 
sekarang benar-benar membutuhkan suatu “Indonesia Incorporated”. 
 
Mengapa kekuatan besar dari pers Indonesia tidak juga bersatu menghadapi sekalian 
malapetaka dan krisis sekarang ini?. Dalam acuan seminar ini Mochtar Lubi dikutip 
sebagai mengatakan, bahwa “jika kemerdekaan pers tidak ada, maka martabat 
manusia jadi hilang”. Dalam situasi Indonesia sekarang, sebaiknya kalimat mutiara 
Mochtar Lubis itu sedikit kita revisi menjadi “kemerdekaan pers kita daya-gunakan 
untuk membangun Indonesia yang bersatu dan kuat menghadapi ujian dan tantangan 
berat sekarang ini”. Pers Indonesia mempunyai fungsi lebih di atas memberikan 
informasi yang jujur. Mungkin dalam keadaan normal, itu cukup. Tetapi menghadapi 
situasi bangsanya yang serba luar biasa, itu tidak cukup. Bermewah-mewah dengan 
infotainment rasanya juga kurang pas dengan keadaan bangsa kita dewasa ini. 
 
UU Pers yang mengatakan, bahwa pers Indonesia memperjuangkan keadilan dan 
kebenaran, sebaiknya juga dibaca sebagai “berjuang untuk membantu bangsanya 
keluar dari krisis”. Inilah cara membaca dan memberi makna terhadap perjuangan 
untuk keadilan dan kebenaran yang progresif. Dewasa ini negeri dan bangsa kita 
sungguh membutuhkan pers partisan yang memiliki kredo “pers ada untuk bangsaku”. 
Maka, menjadi tugas yang mendesak bagi pers Indonesia untuk membangunkan bangsa 
ini agar menyadari pentingnya membangun persatuan yang kuat sekarang ini. Sebagai 
kekuatan ke-empat, pers sangat berpeluang untuk menjadi pelopor dan penggerak 
persatuan di negeri ini. Para jurnalis Indonesia, apa lagi yang kau tunggu?. Bersatulah 
para jurnalis dan bergabunglah dengan kekuatan seluruh bangsa, janganlah kita 
membuang-buang energi. Apakah anda tidak merasa kasihan kepada rakyat?. 
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