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KRIMINALISASI DEMOKRASI DALAM RUU KUHP 

 
Oleh Leo Batubara 

 
I.  PERANG BERKELANJUTAN ANTARA PENYELENGGARA POWER DENGAN KONTROL 

PERS 
 

♦ Adagium politik Lord Acton menyatakan: “Power tends to corrupt. Absolute 
power corrupts absolutely” 

♦ Supaya penyelenggara kekuasaan tidak korup, negara-negara demokrasi 
melindungi persnya dengan konstitusi dan UU dalam tugas mengontrol 
penyelenggara kekuasaan. Kontrol tersebut diefektifkan lewat penyelenggaraan 
jurnalisme investigasi. 

♦ Bagaimana di Indonesia? 
♦ Terjadi konflik berkelanjutan. 
♦ Penyelenggara negara berkecenderungan menolak control pers. Sementara pers 

professional bersikap: 
 “Tanpa kontrol pers, penguasa-penguasa kita akan terjerumus KKN!” 

 
2.  Sejak 1956/1957 PENGUASA NEGARA MENGGUNAKAN ALAT KENDALI (1) KUHP 

DAN (2) PERUJINAN UNTUK: 
 

a. Melindungi penyalahgunaan kekuasaan dari kontrol publik dan pers. 
b. menindas Pers yang mengontrol penyalahgunaan POWER 

  
2.1.  Selama rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru Pemerintahan RI membreidel 237 

penerbitan pers karena isinya dinilai mengganggu stabilitas kekuasaan. 
 
2.2.  Wartawan pengontrol power diancam pidana penjara berdasarkan KUHP: 

 
a.  Pemred Indonesia Raya, Mochtar Lubis – beritanya tentang korupsi oleh 

aparat pemerintah Agustus 1956 diadili dengan dakwaan melanggar pasal 
154 dan 207 KUHP dengan ancaman hukuman penjara sampai 7 tahun. 

 
b.  Pemred Rakyat Merdeka, Karim Paputungan, divonis 5 bulan penjara 

dengan masa percobaan 10 bulan (9/903). Foto beritanya dinilai 
mencemarkan nama baik Akbar Tanjung. 

 
c.  Redpel Rakyat Merdeka, Supratman, divonis 6 bulan penjara dengan masa 

percobaan 12 bulan (27/10/03). Beritanya dinilai mencemarkan nama baik 
Presiden Megawati. 

 
d.  Pemred Majalah Tempo, Bambang Harymurti, wartawannya Ahmad Taufik 

dan Teuku Iskandar Ali dituntut ancaman penjara 10 tahun karena 
beritanya mencemarkan nama baik Tomy Winata. PN Jakarta Pusat 
memvonis Bambang Harymurti satu tahun penjara (16/9/04) 

 



e.  Pemred tabloid Koridor Lampung, Darwin Ruslinur dann Redpel Budionojo 
Saputra, divonis idana penjara 9 bulan (4/5/05). Beritanya dinilai 
mencemarkan nama baik Petinggi Golkar, Alzier Dianis Thabrani. 

 
3. PEJUANG PRODEMOKRASI DAN AKTIVIS KEMERDEKAAN PERS MEMPERJUANGKAN: 
 
Pertama, peniadaan perijinan bagi penyelenggaraan penerbitan pers akan membebaskan 
pers dari ancaman pembreidelan oleh penguasa. 
 
Kedua, demi efektivitas control pers, agar negara mereformasi politik hukumnya dari 
mengkriminalkan karya jurnalistik lewat alat kendali KUHP ke dekriminalisasi pers dalam 
pekerjaan jurnalistik. Pejuang prodemokrasi dan aktivis kemerdekaan pers 
memperjuangkan agar Indonesia menganut politik hukum seperti yang berlaku di negara-
negara demokrasi lainnya. 
 
 
4. KAPAN POLITIK HUKUM INDONESIA DIDEMOKRASIKAN? 
 
Negara-negara demokrasi seperti AS, Belanda, Inggris, Jepang, Korsel, Australia menganut 
politik hukum: 
 

a. Tidak menganut criminal defamation dalam pekerjaan jurnalistik. Tidak 
memenjarakan wartawan karena karya jurnalistik. 

b. Menganut civil defamation.Karya jurnalistik yang berkecenderungan pencemaran, 
perusahaan pers dapat dihukum denda, sebatas tidak membangkrutkan. 

c. Wartawan dapat dikrimalkan bila beritanya: 
1) Tidak untuk kepentingan umum, tapi misalnya untuk pemerasan; 
2) Hasil fabrikasi: sumber-sumber, konfirmasi, cek & ricek dan keberimbangan 

hasil rekayasa. 
3) Berintensi malice, misalnya melampiaskan dendam untuk menjatuhkan 

seseorang/instansi tertentu. 
 
Sejalan dengan meningkatnya kecenderungan global clean dan good governance, makin 
banyak negara-negara berkembang sekarang ini mereformasi politik hukum negaranya. 
India, Sirangka, Ghana, Uganda, Kroasia, Togo, Republik Afrika Tengah menghapus 
kriminalisasi pers dalam pekerjaan jurnalistik. 
  
5. HASIL PERJUANGAN AKTIVIS PRO-DEMOKRASI DAN PEGIAT KEMERDEKAAN PERS: 
 
a. UU PERS NO. 40/1999: 

 Meniadakan perijinan, 
 Pers bebas dari campur tangan Pemerintah, 
 Pers diberi otoritas (1) melakukan control (2) pengawasan, kritik, dan (3) 

memperjuangkan keadilan dan kebenaran, 
 Tidak mengkriminalkan pers, karena pekerjaan jurnalistik. Karya jurnalistik yang 

berkandungan defamasi dapat didenda paling banyak Rp. 500 juta. (Pasal 1 angka 
1, pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2). 

 Bagi berita bukan karya jurnalistik – misalnya untuk pemerasan – berlaku 
pertanggungjawaban pidana seperti ketentuan perundang-undangan yang berlaku – 
seperti KUHP. Pasal 12 Penjelasan. 



 UU Pers no. 40/1999 telah menganut politik huku civil defamation.. 
 
b. AMANDEMEN II UUD 1945 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.  PEJUANG PRODEMOKRASI DAN AKTIVIS KEMERDEKAAN PERS BERJUANG MEREFORMASI 

KUHP, PEMERINTAH MELAKUKAN DEFORMASI,  dengan mempersiapkan RUU KUHP, 
isinya tidak lagi 37 pasal, tetapi 49 pasal yang dapat memenjarakan wartawan dalam 
pekerjaan jurnalistik. 

 
 
II. DENGAN MENG-KUHP-KAN PERS, UU PERS NO. 40/1999 TIDAK EBRDAYA MELINDUNGI 
KEPENTINGAN UMUM: 
 
 
1. UU PERS NO. 40/1999 didisain untuk: 
 
1.1. Melindungi kemerdekaan pers, al. untuk melakukan: 

 Kontrol sosial 
 Pengawasan kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal menyangkut 

kepentingan umum 
 Memperjuangkan keadilan dan kebenaran 

 
a. Pejabat dan pebisnis 

Pasal 28 E 
 
(2) Setiap orang berhak, atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
 
(3) Setiap orang berhak atas kebeasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat. 

Pasal 28 F 
 
Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Pasal 28 I 
 
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak 
nurani …. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun  



          yang tidak perform 
 

1.2. UU Pers 
Memberdayakan 
Jurnalisme 
Investigasi untuk 
Mengungkap: 

       b. dugaan tentang pejabat 
           dan atau pebisnis yang: 
          1) melakukan KKN 
          2) terlibat Bandar judi 
          3) mmelanggar HAM 
          4) berbisnis narkoba 
          5) melakukan praktek-praktek  
              bad governance lainnya 
 
2. RUU KUHP UNTUK MELINDUNGI PEMERINTAH YANG SAH? 
 

a. Ada yang bersih, dan memajukan serta  
Mensejahterakan rakyat 

b. Banyak yang KKN, tidak peduli terhadap 
2.1. Pemerintah yang sah         Nasib rakyat banyak 

- Transparency International Indonesia:  
                                             Referensi         korupsi ke-1 di Asia, ke-4 di dunia 
                                             Temuan        - Kwik Kian Gie 
                                            Dana sebesar Rp. 305 triliun dikorupsi 
              Setiap tahun 
 
2.2. Fakta-fakta menunjukkan: 
 
a. Pers professional membidik  
 
    dibreidel 
b. tetapi persnya  
    di KUHP kan 
 
c. KUHP digunakan utamanya untuk melindungi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2

1.2.a dan b



III. UU PERS MELINDUNGI KONTROL PERS, RUU KUHP MEMBUNUH KONTROL PERS ! 
 
1. CONTOH PASAL-PASAL RUU KUHP YANG MENGKRIMINALKAN PERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di pasal lain diatur pidana tambahan pencabutan hak menjalankan profesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. BEDA UU PERS DAN RUU KUHP DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN AKIBAT 
PEMBERITAAN PERS 
 

a. Kasus konflik Ir. Laksamana Sukardi dengan 5 media. Pada September 2004 lalu, Ir. 
Laksamana Sukardi (Meneg BUMN) mengadukan majalah Trust (27 September – 3 
Oktober 2004), Skh Nusa (24/9/04), Skh Reporter (28/9/04) dan Skh Indo Pos 
(28/9/04) dan Rakyat Merdeka ke Dewan Pers. Berita media itu – berisi (1) 
Laksamana kabur, (2) Bawa kabur US$ 125 juta (3) Laksamana Mafioso – dituduh 
mencemarkan nama baik Ir. Laksamana Sukardi. 
 
Pernyataan Penilaian Dewan Pers: ke empat media (kecuali Rakyat Merdeka) dinilai 
melanggar KEWI. Rekomendasi Dewan Pers, ke empat media memuat Hak Jawab 
dan meminta maaf kepada Ir. Laksamana Sukardi. Keempat media menerima 
putusan tersebut. 
 

b. Bila Ir. Laksamana Sukardi menempuh jalur hukum dan keempat media di dakwa 
dengan pasal 307 dan 308 RUU KUHP (supaya memenuhi unsur timbulnya keonaran, 
sebagai pimpinan suatu parpol adalah mudah bagi Ir. Laksamana Sukardi 
menggerakkan unjuk rasa oleh kubu pendukungnya. 
 
Tuduhan bahwa Laksamana Sukardi kabur bawa uang US$ 125 juta dan Mafioso 
memenuhi persyaratan sebagai berita bohong, berita yang tidak pasti. Oleh karena 

Pasal 307 
 

(1) Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong 
yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam 
masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak Kategori III. 

(2) Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan timbulnya 
keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Kategori III 

Pasal 308 
 
Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan 
atau berita yang tidak lengkap, padahal diketahui atau patut bahwa berita 
tersebut akan atau mudah dapat mengakibatkan timbulnya keonaran dalam 
masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak Kategori III  



itu tergugat dapat terkena pidana penjara sampai 2 (dua) tahun dan hak 
menjalankan profesi bagi wartawan-wartawan terhukum dapat tercabut. 

 
IV. KESIMPULAN 
 
1. KUHP – produk hukum buatan colonial Balanda 1917 – telah berjasa memenjarakan 

tokoh-tokoh pergerakan dan pers, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 
2. Fakta-fakta menunjukkan bahwa selama 60 tahun ini KUHP: 

Justru digunakan untuk melindungi pejabat dan pebisnis yang bermasalah, dengan 
memenjarakan atau mengancam pidana penjara pers professional yang 
mengungkap: 

(1) pejabat dan pebisnis yang tidak becus, 
(2) dugaan tentang pejabat dan atau pebisnis yang (a) melakukan KKN, (b) 

terlibat Bandar judi, (c) melanggar HAM, (d) berbisnis narkoba, dan (e) 
melakukan praktek-praktek bad governance lainnya. 

3. RUU KUHP ternyata lebih menggetarkan (deterring) lagi 
Adagium politik menyatakan: “Pers tidak mungkin perform sendiri, tanpa dukungan 
demokrasi. Sebaliknya, proses demokratisasi tidak mungkin terwujud tanpa 
dukungan kemerdekaan pers.” Disain RUU KUHP yang lebih mengkriminalkan pers, 
tiada lain bagian dari grand strategy kalangan penyelenggara power yang karena 
masih menolak control pers, akibat ikutannya menghambat dan mengekang 
kedaulatan public dan kepentingan umum. 
 
      Batam, 21 September 2006 
      Leo Batubara 
      Ketua Badan Pengurus SPS Pusat 
  


