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Sesi 1 Pembukaan 
 
HERU HENDRATMOKO, KETUA AJI INDONESIA 
Banyak hal yang harus dicermati dalam RUU KUHP. RUU ini akan merangkum semua hal, 
sehingga akan sangat luas cakupannya. Saya khawatir, nantinya akan banyak juga over laping, 
juga kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan (UU) yang sudah ada. Khusus menyangkut 
pers, kalau tidak salah ada 37 pasal. Pasal-pasal yang berpotensi menjerat media dan 
wartawan bisa jadi akan semakin banyak. Hari ini ada Pimred Rakyat Merdeka Online 
menghadapi tuntutan pidana. 
 
Kita ingin masalah pers harus diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada dan dengan UU 
Pokok Pers. Kita inginnya masyarakat sipil ikut mengawal RUU KUHP ini sehingga aturan 
hukum yang baru itu tidak justru memunculkan tirani baru, melestarikan pasal karet dan 
pasal-pasal subversif lainnya. Itu saja, saya persilahkan seminar ini dimulai. 
 
Sesi 2 Diskusi 
 
Sholahuddin, Moderator. 
Masalah delik pers di KUHP ini masalah lama, bukan sama sekali baru. Dalam RUU KUHP itu 
banyak pasal atau delik pers yang warisan zaman kolonial Belanda. Sejak dulu, pemerintah 
selalu mengunakan amunisi regulasi untuk memberangus pers. Kebebsan pers hanya ada pada 
saat-saat transisi pemerintahan. Ini terjadi sejak jaman Orde Lama yang sering ganti-ganti 
pemerintahan, hingga masa Orde Baru lahir. Namun, kebebasan pers selalu hilang jika 
pemerintahan yang ada telah mendapatkan kemapanan. Begitu pemerintah telah mantap 
maka kebebasan pers kembali diberangus. 
 
Kita tahu pemerintah tidak nyaman dengan kebebasan pers. Sebab pers akan selalu 
memelototi kebijakan pemerintah. Di sini ada Rudy Satrio (UI), Todung Mulya Lubis, dan Ade 
Armando (KPI) untuk mengurai masalah delik pers di RUU KUHP. Kita akan memulai 
diskusinya.  
 
RUDY SATRIO (Pembicara) 
Terima kasih kepada AJI yang mengundang saya. Makalah saya ini adalah bagian dari bahan 
saya untuk meraih gelas S3 saya.  
 
Memang benar, RUU KUHP adalah kumpulan pasal yang akan menampung semua ketentuan 
pidana yang ada di luar KUHP. Jadi bisa jadi nanti di luar KUHP tidak ada UU atau ketentuan 
lain. Dengan begitu, aturan yang ada di luar KUHP hanya untuk soal-soal administratif. 
Prediksi saya, mungkin dalam 10-15 tahun yang akan datang KUHP baru bisa diwujudkan. 
 
Tulisan saya tentang Delik Pers dalam RKUHP ini pokoknya dalam dua bagian:  

1. Tindak Pidana Pers, dengan aturan ini kita bisa mengetahui batas-batas tulisan apa 
yang bisa disampaikan kepada publik dan mana yang tidak bisa. Perlu batas yang jelas 
sehingga suatu tulisan layak atau tidak untuk dipublikasi. 

2. Perlu pihak konsumen, pembaca, korban bisa bertindak jika merasa dirugikan.  
 
Jika tidak ada aturan betapa mudahnya orang menuduh suatu media telah melanggar haknya. 
Akan kacau jika tidak ada aturan. Umar Seno Aji, seorang ahli hukum, menyebut aspek 
preventif pers. Berdasarkan aspek itu, sebelum suatu tulisan dicetak dan dipublikasi, sudah 
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ada aturan yang mengatur banyak hal, baik penerbitannya, sensor, bredel, dst. Bagaimana 
pun juga hukum memang mesti ada. 
 
Juga ada aspek represif atau hukum represif. Tindak pidana pers, posisinya tetap harus 
demikian limitatifnya. Silahkan saja berapa banyak pasalnya. Semakin demokrasi tumbuh baik 
seharusnya aturan akan semakin berkurang dan semakin baik. Aspek represifnya silahkan 
memang harus ada sebab itu menunjukkan letak pertangungjawaban pers. Namun menurut 
saya tetap harus semakin berkurang, demokratis, kita semakin arif... 
 
Dari RKUHP, jika dibandingkan dengan yang ada di KUHP, dari sisi pidana materiilnya, ada 
banyak perubahan. Perubahan yang paling nampak adalah kalau dulu tidak pidana pers 
sebagai delik formil dan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum, maka selesai sudah terbukti 
sempurna tindak pidananya. 
 
Delik materiil, artinya harus ada keonaran dulu di masyarakat baru kemudian sempurna tindak 
pidananya. Apakah jika tidak ada keonaran berarti tidak ada pelanggaran pidana?  
 
Kedua hal ini jelas tidak mudah bagi aparat hukum dan sulit bagi pers untuk bekerja. Nah, 
apakah standart keonaran masyarakat itu bisa menjadi standar.  
 
Akibat tersebut harus benar-benar disebabkan oleh tindakan atau tulisan tersebut. Ini sulit 
untuk memastikannya. Tidak akan terlampau mudah, orang dinyatakan telah melakukan 
tindak pidana pers. Ini menurut saya suatu kemajuan dan sedikit menguntungkan kepada 
teman-teman pers. 
 
Persoalan berikutnya, dengan RKUHP seperti itu, ketentuan dalam UU Penyiaran dan UU Pers 
akan hilang. Dalam sidang tempo, persoalan yang ada berbeda dan spesialis dari yg ada di 
KUHP. Terserah kepada teman2 pers apakah akan mempertahankan UU Pers atau UU 
penyiaran. Yang saya lihat, seharusnya pers sebagai lex specialist. Pers adalah suatu badan 
hukum. Jadi wartawan tidak bisa dipidana sesuai dengan KUHP sebab dia bekerja untuk 
kepentingan-kepentingan pers. Jika obyek hukumnya perusahaan atau badan hukum maka 
tidak bisa dengan KUHP. Mahkamah Agung pun akhirnya menyatakan bahwa ini adalah 
masalah tersendiri. Jadi UU pers adalah UU spesialis. 
 
Jika Hak Jawab berubah menjadi kwajiban jawab atau tahapan, maka UU Pers ini akan 
menjadi khusus. Sebab dalam KUHP tidak ada mekanisme hak jawab.  Nah, ini juga semakin 
memastikan UU Pers sebagai specialist. Silahkan teman-teman pers menyikapinya. 
 
Terakhir, banyak yang menyebut KUHP sebagi produk Belanda dan punya nilai rendah. Saya 
justru menilai KUHP sangat baik, menampung banyak kata yang sesuai dengan nilainya. 
Contoh kasus, soal APP, RUU APP melimitasi soal porno. Dalam KUHP menyebut kesusilaan di 
depan umum. Terkesan sebagai pasal karet, namun justru fleksibel.  Demikian dari saya.  
   
SHOLAH (Moderator): 
Ada beberapa hal yang justru cukup positif bagi kita. 
 
TODUNG MULYA LUBIS (Pembicara II): 
Saya setuju dengan Rudy Satrio. Kalau melihat formulasi, KUHP produk kolonial justru lebih 
baik daripada RUU KUHP ini. Mata kuliah hukum pers perlu diperbaiki. Perlu ada penekanan 
bahwa tanpa pers proses demokrasi tidak akan berjalan baik.  
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Cukup banyak perkembangan dan pemikiran parsial, sehingga muncuk ketentuan-ketentuan 
baru yang terkotak-kotak. Padalah di KUHP lama justru sudah merangkumnya, misalnya 
ketentuan tentang Rahasia Negara.  
 
Soal RUU KUHP itu adalah pertarungan ideologis. Ini perdebatan yang akan sangat lama 
selesai dan menguras energi. 
 
Ada banyak pasal atau delik pers di RUU KUHP, yang rumusannya sangat elastis dan mudah 
untuk menjaring pers. Misalnya soal rahasia negara. Nah, apabila pers melakukan investigasi 
sesuatu kasus yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak, apakah itu bisa disebut sebagai 
membocorkan rahasia negara? Juga soal ideologi, apakah menulis soal komunisme akan bisa 
disebut sebagai menyebarkan ideologi terlarang?  
 
Jika nanti soeharto meninggal, akan banyak cerita yang muncul. Ini berpotensi membenturkan 
pers dengan aturan tentang rahasia negara. Begitu juga menyangkut pemberitaan tentang 
proses di pengadilan.  
 
Saya memang belum mencermati benar apa yang tercakup dalam RUU KUHP, namun saya 
melihat ada elastisitas pada pasal-pasal pers-nya. Bagi AJI, perlu membuat rencana dan 
menyusun rumusan sendiri...tidak ada salahnya mengusulkan. Saya sendiri cenderung 
berprinsip tidak boleh ada ketentuan yang menghambat gerak pers. Ini memang terlihat 
sebagai style Amerika. Setiap negara memang harus punya acuan hukum untuk menciptakan 
suasana yang kondusif. 
 
Saya khawatir, RUU KUHP ini menandakan tumbuhnya lagi roh-nya Orde Baru. Rumusan-
rumusan pers di situ seperti mengembalikan kita pada jaman Orba dulu, ketika penguasa 
gemar membungkam pers. 
 
Saya kecewa dengan beberapa media yang tidak berani memunculkan sikap kritis atas piagam 
Jakarta. Jika kita hendak mempertahankan kemajemukan maka mengapa tidak berani? 
Mungkin takutnya bukan pada KUHP tetapi justru lepada kelompk massa radikal seperti FPI 
dll. Padalah pers bisa memainkan peran yang luar biasa untuk mempertahankan tegaknya 
bangsa. 
 
Saya sudah banyak membela pers. Saya menganggap pers sebagai pilar yang penting dalam 
kehidupan bangsa. Kita berjuang menghilangkan kriminalisasi terhadap pers. Dekriminalisai 
terhadap delik pers señalan dengan perkembangan hukum di dunia. 
 
Judit Millar (New York Times) dan majalah Time, seolah memang diancam pidana. Tetapi 
kasusnya agak beda karena mereka menolak menyebutkan sumber berita. Karena itu hakim 
menyatakan mereka harus masuk penjara. Kasus di Indonesia berbeda. Di sini apa yang terjadi 
cukup telanjang sebagai upaya pemberangusan pers. Meskipun hakim di New York itu keras, 
saya masih bisa memahami rasionalitas si hakim itu. Ada aturan yang jelas di sana. Ada 
rumusan rahasia negara sudah cukup baku. Jadi sulit menyimpulkan ada kriminalisasi 
terhadap pers. 
 
Saya menyarankan agar pers juga melakukan tugasnya secara benar. Harus cover both side 
pada tulisan-tulisan yang dibuatnya.  
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Mari kita mendorong yurisprudensi atas kasus-kasus pers. Namun beberapa kasus masih 
mandek di pengadilan. Saya masih menunggu putusan MA atas kasus majalah Time. Jika sudah 
keluar dan berhasil itu bisa menjadi yurisprudensi yang bermanfaat bagi pers Indonesia. 
    
SHOLAH (Moderator): 
Roh Orba bangkit lagi 
 
ADE ARMANDO (Pembicara): 
RUU KUHP baru secara khusus bukan wilayah saya. Nah saya akan bicara lebih general. 
 
Meskipun RUU KUHP masih lama mungkin, tetapi itu belum tentu kabar baik. Yang lebih 
penting adalah isinya. Bisa ditetapkan dalam waktu dekat tetapi isinya bagus kenapa tidak. 
Saya juga tetap khawatir dengan para pemimpin kita yang katanya demokratis, tetapi 
ternyata juga masih menggunakan pasal-pasal KUHP itu terhadap pers.  
 
Akan lebih baik jika ada dorongan untuk memformulasi isinya juga sehingga KUHP nanti bisa 
menjadi lebih baik bagi publik dan media. Tidak perlu takut pada kata kontrol. Yang musti 
kita cermati adalah apa yang dikontrol? Jangan takut pada regulasi. Seperi juga kemerdekaan 
pers tidak berarti harus bisa menyiarkan apa saja. 
 
(Lihat bahannya ADE...) 
 
Kemerdekaan pers vital untuk: 

1. mencari kebenaran 
2. kontrol sosial 
3. partisipasi masyarakat dalam politik 

 
Jika ini filosofinya, maka ancaman yang harus dihadapi adalah jika mengancam ketiga hal ini. 
Pornografi tidak ada hubungannya dengan ketiga hal ini. 
 
Kontrol itu ada dua macam. yang formal (dari negara) dan informal (self regulation). Jangan 
khawatir dengan ekses kemerdekaan. Ada mekanisme yang akan mengoreksi kesalahan dirinya 
sendiri. Jika ada koreksi maka akan terjadi pertentangan antarpihak. Jika self regulation 
sudah bisa menjamin dan meyakinkan kepada publik itu cukup buat kontrol atas pers, maka 
kita semakin beralasan untuk menentang regulasi yang formal.  
 
Soal tayangaan Selebriti Juga Manusia menunjukkan self regulasi belum bisa menunjukkan 
bahwa pers atau media belum bisa meyakinkan publik bahwa dia bisa mengatur diri sendiri. 
Saya sarankan AJI dan teman yang perduli dengan masalah ini untuk : 

1. Mengidentifikasi regulasi yang ada 
2. Mereformulasi regulasi yang ada. Katakan saja, kami bukan tidak mau diatur, tetapi 

aturan itu harus jelas bahwa itu tidak mengekang kemerdekaan publik untuk 
beragama, mempertahankan norma masyarakat, menghambat berekpresi, melanggar 
praduga tidak bersalah dsb...sebenarnya di UU Pers juga sudah ada soal ini. Bahkan UU 
Pers itu pun sudah mengatur tentang kontrol itu.  

 
Jika pihak pers selalu menyatakan ada hak jawab, saya menyebut itu terlalu genit. Jika 
seseorang namanya sudah hancur apa cukup dia menyatakan keberatan dengan hanya hak 
jawab? Bagaimana dengan hak orang untuk punya nama baik?. Di Amerika, soal privasi ada 
dalam suatu ketentuan khusus. Ada perlindungan atas subyek berita. Nah, ini ada tidak dalam 
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UU Pers? Makanya, bisa jadi karena hal-hal seperti ini membuat banyak pihak tidak suka 
dengan UU Pers.  
 
Nah, di Indonesia ada Dewan Pers. Ini asumsinya, tidak perlu pers diatur dengan banyak 
regulasi sebab ada lembaga bernama Dewan Pers. Nah, bagaimana sekarang kita 
memaksimalkan lembaga ini sehingga dia bisa mengatur masalah pers sendiri? Tapi kita tidak 
bisa banyak berharap sebab kenyataannya para anggota Dewan Pers belum diberi gaji hingga 
sekarang. 
 
Selama self regulasi tidak berjalan maka keadaan makin runyam. Ini juga berkait dengan soal 
APP. Orang khawatir dengan pornografi karena antara lain media akan dengan leluasa 
menyiarkan yang porno-porno. 
 
SHOLAH (MODERATOR): 
Jangan takut dapat kata kontrol. Pakai self regulation. Sekarang diskusi. 
 
Sesi III Tanggapan Peserta 
 
Dodo 
UU penyiaran, pasal pidana...dsb bisa dikenakan kepada pers. Kita prihatin kekerasan atau 
kriminalisasi terhadap pers. Apa maksudnya? 
 
Edi (Suara Pembaruan) 

1. Pers takut memberitakan isu yang ideologi. Menurut saya, masalah ini tidak terlepas 
dari adanya mafia peradilan. Pengadilan kita selalu berpihak kepada yang berduit. 

2. Pers juga lembaga kapitalis. Jadi kepentingan ekonomi. Apakah bisa pers mengkritisi 
pers? 

3. RUU KUHP. Mungkin perlu diungkap siapa yang merumuskan RUU KUHP itu? Apakah dia 
disandera oleh suatu pihak yang punya kepentingan tertentu. Saya pikir banyak pihak 
praktisi perlu ikut merumuskan, demi kepentingan publik bukan pihak tertentu. 

 
Ade, AJI Kendari     
Di daerah, teman-teman pers terhambat akses informasi. Gubernur Ali Mazi tertutup. Maka 
wartawan mencari informasi dari pihak yang berseberangan. Cuma cover both side sulit 
dijalankan. Jika ada keberatan maka mereka langsung menggugat. Tanpa pakai hak jawab. 
Nah, apakah ada aturan yang bisa menekan narasumber untuk memberikan informasi? Bukan 
pers saja yang diharuskan. 
 
Azas Tigor N 
Ada situasi teman-teman jurnalis membiarkan diri mereka dicabik-cabik. Itu berakibat 
masyarakat berbalik menolak perjuangan pers. Apakah kita bisa menanamkan pada maysrakat 
bahwa kebebasan pers adalah hak publik, sehingga publik juga merasa harus ikut 
memperjuangkannya? Soal pers ini seharusnya menjadi perjuangan semua pihak. 
 
Soal Radio Komunitas. Mengapa di satu sisi membatasi frekuensi radio komunitas, tetapi juga 
membiarkan radio2 tertentu menyerobot frekuensi? Ini soal menyerukan kepentingan 
masyarakat bawah lewat radio komunitas.  
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Sesi IV Tanggapan Pembicara 
 
Ade Armando 
KPI tidak membatasi. Itu aturan dari Kominfo. KPI justru selalu berpihak pada publik, 
komunitas, berseberangan dengan Kominfo yang berteman dengan asosiasi televisi swasta. 
 
Tigor 
Ya bukan membatasi tetapi mengana tidak memperjuangkan?  
 
Ade: 
Sudah kok. Kita protes ke Kominfo tetapi tidak pernah dipublis media. KPI bilang apa pun kok 
ternyata tidak ditanggapi oleh publik ya?. Padahal kewenangan KPI dijamin oleh UU 
Penyiaran. Misalnya, KPI menegur Suara Metro yang nyerobot frekwensi, tetapi dicuekin. 
 
Saya setuju dengan Edi, yang takut bukan wartawan tetapi perusahaan media. Yang paling 
takut antara lain hádala bagian iklan, redaktur, dll. Mereka takut sumber penghidupan 
mereka bisa hilang. Saya percaya, jika jurnalis dikasih kebebasan maka dia akan menulis apa 
saja. Kini musuh pers justru juga pemilik media atau pemodal. Jadi pekerjaan kita 
berhadapan dengan state juga pemilik modal. 
 
Rudy 
Sumber RUU KUHP, antara lain copy paste dari KUHP lama. Juga copy dari UU yang ada. Jadi 
jika mo dilihat secara lebih serius, maka akan muncul dari banyak pasal yang muncul diulang 
di pasal lanilla. Memang penyusunnya, seuah tim yang dipimpin pak Muladi terbagi dalam dua 
tim. 
 
Memang sudah berlangsung sejak lama, Sejas tahun 1970-an. Departemen Hukum juga 
melakukan sosialisasi yang terbatas. Kajian seperti inilah sangat perlu. Misalnya untuk pers, 
bisa saja kita menguji pasal per pasal, dengan menghadirkan ahli hukum.  
 
Apakah apa yang ada di UU Pers lebih luas dari yang ada di KUHP? Soal norma agama dan 
perasaan mayarakat. Juga soal praduga tak bersalah. Ternyata yang ada di UU Pers lebih luas 
pengertiannya daripada yang ada di KUHP. 
 
Todung 
Setuju dengan Edi bahwa mafia peradilan bisa membuat takut siapa saja. Tapi itu tidak selalu 
yang membuat kecemasan ideologis terjadi. Ada kemungkinan kecemasan itu datang dari 
dalam media sendiri. Beberapa waktu lalu, misalnya, saya menulis di Suara Pembaruan. 
Ternyata beberapa masalah yang saya angkat dan justru saya anggap bagian terpenting dan 
ideologis malah dihilangkan. Saya maklum, mungkin itu pertimbangan redaksional yang 
berhubungan dengan segmen pembaca tetap dll. 
 
Saya juga kecewa dengan sikap beberapa media yang merupakan bagian dari konglomerasi. 
Ada perusahaan yang memodalinya. Nah, media-media ini sepertinya justru mendorong media 
melakukan pemberitaan yang tidak mendidik, seperti pornografi, dsb. 
 
Soal pertanyaan Ade dari Kendari. Saya sarankan agar wartawan di sana tetap melakukan 
segala cara untuk melakukan cover both side atau paling tidak menunjukkan bahwa usaha 
untuk melakukan perimbangan berita sudah dijalankan. Wartawan Times yang digugat 
Soeharto pun dulu punya kasus hampir sama. Keluarga Soeharo tidak bersedia menjawab 
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telepon dari wartawan Times. Namun di pengadilan kami bisa menunjukkan bahwa usaha 
untuk menghubungi itu sudah dilakukan meskipun tidak mendapatkan jawaban.  
 
Saya juga setuju pers agar tidak melakukan pembiaran terhadap sesama pers. Pers nasional 
pun masih saja melakukan kesalahan yang cukup mengkhawatirkan, terjadi sering miss 
leading report. Menyebut misalnya, DPR tidak setuju dengan...sebenarnya itu hanya 
pernyataan seorang anggota DPR. Jelas beda dong. 
 
Sesi V Tanggapan Peserta 
 
Abdul Manan (Tempo/AJI) 
Kami setuju agar dilakukan dekriminalisasi atas kasus pers. Kepada pak Rudy, sebagai anggota 
tim perumus RUU KUHP bagaimana perdebatan soal masalah ini di tim perumus RUU KUHP? 
 
Buat Bang Todung, Bagaimana trend di negara lain soal delik pers? 
 
Misbahuddin Gasma 
Soal kebebasan berekpresi. Pasal 19 Sudahkan perusmus KUHP mengacu pada konfenan yang 
sudah ada itu? Soal pasal karya jurnalistik? 
 
Bayu Wicaksono 
Yang benar RKUHP atrau RUU KUHP? Soal kode etik setahu saya tidak ada sanksi. Kecuali 
sanksi administratif atau moral. Apa yang bisa diharapkan oleh publik jika pekerja pers 
melakukan pelanggaran etika?   
 
Sesi VI Tanggapan Pembicara 
    
Todung 
Hampir semua negara yang demokratis menganut asas yang menjamin kemerdekaan pers. 
Bukannnya tidak ada aturan terhadap pers. Namun yang jelas tidak ada kriminalisasi. Saya 
kira kecenderungannya adalah seminimal mungkin menjauhi kriminalisasi pers. Saya tidak bisa 
memberikan contoh yang spesifik karena tidak punya datanya.  
 
Rudy 
Ada dua tim dalam pembahasan, untuk Buku I dan Buku II. Yang jelas tidak ada perdebatan 
yang seru. Yang ada hanya copy paste. Dalam Buku I ada perdebatan seru, antara yang senior 
dengan yang muda-muda.  
 
Pasal 310 ayat ketiga KUHP: Sepanjang untuk kepentingan umum dan tidak bermaksud untuk 
menghina seseorang maka itu bukan pidana. Sepanjang itu maka hapuslah unsur melawan 
hukumnya. Ini disebut dasar penghapus pemidanaan. 
 
Ade Armando 
Pada kenyataannya hukum yang sudah baik, misalnya pasal 310 itu pun yang sudah ada dalam 
KUHP lama, tetap tidak membuat para penegak hukum bijak. Entah hakim yang tidak melihat 
atau apa, kenyataannya tetap ada pemidanaan terhadap pers. 
 
Untuk Bayu, kita tidak bisa menyamakan dunia pers di Indonesia dengan di luar negeri. Di 
negara maju, tradisi pers sudah lebih lama. Dengan begitu self regulation bisa berjalan. 
Namun, di sini beda. Contoh ATVSI. Asosiasi itu tidak pernah bicara tentang informasi bagi 



 9

publik. Dia baru bicara jika soal regulasi menyangkut bisnis televisi berubah. Di Amerika, 
asosiasi televisi juga bicara tentang konten siaran. Bahkan anda sebut Paparazi pun membuat 
aturan untuk diri sendiri. 
 
Seharusnya, ketika seseorang menjadi wartawan, dia sadar bahwa menulis yang tidak benar 
adalah salah. Jika kesalahan itu terus saja dilakukan maka ancaman terhadap eksistensi 
dirinya sebagai jurnalis dan pers secara luas pun akan lebih nyata. Bagaimana cerita yang 
ngarang-ngarang bisa diterima publik.  
 
Di Indonesia, profesi jurnalis terbuka bagi siapa saja. Semua orang dari latar belakang 
macam-macam bisa menjadi jurnalis. Saya berharap Dewan Pers membuat suatu standar siapa 
yang layak menjadi wartawan berkualitas. Namun, itu hanya sebatas standar bukan paksaan. 
Jadi publik akan bisa menilai sendiri mana jurnalis atau media yang bernilai kacangan atau 
sayur atau yang bagus... 
 
Soal kemerdekaan pers. Saya setuju bahwa perjuangan menuntut kemerdekaan pers 
seharusnya menjadi perjuangan publik. Jika publik tidak menjadikannya sebagai bagian dari 
perjuangannya maka berarti ini ancaman bagi kemerdekaan pers itu sendiri. 
 
(selesai)     


