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RANCANGAN Undang Undang RUU KHUP telah menjadi ‘momok‘ baru bagi kemerdekaan pers. 
Dengan rangkaian pasal-pasal yang bisa menjerat persoalan-persoalan pers menjadi kasus 
pidana. Dan pers kembali dibelenggu oleh keadaan-keadaan yang kurang lebih buruknya dari 
era orde baru untuk menjalankan konsep kemerdekaan dalam menjalankan fungsi dan 
perannya. Jika zaman orde baru dihantui oleh pencabutan SIUP dan pembredelan, sekarang 
dikejar oleh jeratan pasal-pasal kriminal. 
 
Mesti dipahami, pers tidaklah menjadi lembaga yang begitu saja meletakkan diri sebagai 
lembaga yang bisa bebas dari jeratan hukum, jika berbuat kesalahan. Sebab, diyakini pers 
sangat mungkin berpotensi melakukan kesalahan dan bermasalah ketika menjalankan peran 
dan fungsinya. Untuk persoalan-persoalan ini, regulasi pun sudah jelas ada termaktub dalam 
Undang Undang No. 4 tahun 1999 tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 lalu. 
Yang lex specialisnya, dari KUHP. Selain itu, pers pun memiliki etika profesi, serta metoda-
metoda penyelesaiaan persoalan yang sesuai dengan filosofi keberadaannya. 
 
Karenanya kehadiran pasal-pasal yang menjerat pers dalam RUU KUHP merupakan 
pengingkaran hakikat pers. Kehadiran UU Pers sebagai payung hukum kerja jurnalistik sudah 
diabaikan, terutama sekali konsep lex specialis. Bermakna khusus diperuntukkan mengatur 
dan menyelesaikan persoalan akibat peran dan fungsi pers ketika menjalankan kegiatan 
jurnalistik. 
 
Perlu dipahami muara dari kerja jurnalis sebagai pekerja pers adalah kepentingan publik. Pers 
lahir sebagai pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat untuk kemudian meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara secara demokrasi. 
 
Karenanya pemerintah yang membuat kebijakan hukum semestinya memahami filosofi pers. 
Apakah pers sama dengan profesi lainnya?. Ataukah khusus? Mengingat tugas dan fungsinya 
sebagai pengemban fungsi kontrol sosial dan memprenventif kecenderungan penyalahgunaan 
kekuasaan? 
 
**** 
 
Untuk memahami secara benar-benar peran dan fungsi pers dan untuk apa pers ada, tidak 
keliru kita mulai dari pemahaman paling awal : 
Meskipun pers sudah menjadi ujung lidah banyak pembicaraan, tak jarang orang tidak tahu 
persis apakah pengertian pers : Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa 
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik berbentuk tulisan, gambar, suara 
dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media. 
Baik media cetak, elektronik, dan segala jenis media yang tersedia. 
 
Pers ada untuk apa? 
Pers dilahirkan untuk menjadi pilar demokrasi yang berperan mengawasi, mengkritik, 
mengoreksi dan memberi saran tentang segala hal yang menyangkut kepentingan umum. 
Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pers berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan informasi 
publik demi meningkatkan partisipasi publik dalam kehidupan bernegara. 
 
Sesuai amanat UUD 45 pasal 28f bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak mencari, 
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memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala penyaluran yang tersedia. 
 
Di era reformasi sekarang ini, ketika demokrasi diupayakan, sekaligus memberikan tempat 
bagi pers lebih leluasa lagi untuk menjadi dan memberikan tempat masyarakat agar bisa 
mencapai pemahaman tentang apapun. Agar bisa sampai pada tingkat partisipasi yang lebih 
baik. Karena partisipasi masyarakat lebih-lebih lagi dibutuhkan oleh negara guna mencapai 
kepuasan publik yang menjadi landasan sebuah demokrasi. Negara hadir sebagai fasilitator 
untuk membantu masyarakatnya mencapai tujuan-tujuannya. 
 
Kemerdekaan pers? 
Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azazi warga negara. Yang maknanya kemerdekaan 
masyarakat berdaulat dalam pelaksanaannya diperankan oleh pers. Dalam hal ini pers sebagai 
pelaksana kemerdekaan masyarakat, bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan atau 
penekanan agar hak masyarakat memperoleh informasi terjamin. Karenanya pembredelan dan 
penyensoran karya jurnalistik sama halnya melanggar kedaulatan masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan, pers mempunyai hak 
mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 
 
Namun, digaris bawahi kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan 
pentingnya penegakan hukum, dan tanggung jawab profesi. Pers dalam menjalankan perannya 
itu harus professional selalu terbuka, dikontrol oleh masyarakat. Profesional yang 
dimaksudkan adalah pers dalam menjalankan tugas jurnalistik tidak bisa lari dari kode etik 
jurnalistik yang berlandaskan hati nurani kebenaran dan UU Pers. Sedangkan kontrol 
masyarakat disini adalah, setiap orang mendapatkan jaminan hak jawab dan hak koreksi atas 
kekeliruan pemberitaan pers. 
 
Dalam menjalankan profesionalitas, pers harus objektif, independen dan terjaga 
kredibilitasnya. Yang ditegaskan dalam kode etik jurnalistik tentang etika-etika yang harus 
dijalankan oleh pers. 
 
Jurnalis ketika akan membuat tugas jurnalistik harus pula memilah informasi untuk pembaca 
atau pendengarnya. Dan karya jurnalistik sebelum dibuat mestilah lebih dulu diyakini jurnalis 
berisikan nilai-nilai : actualitas, penting, terkenal, kedekatan, human interest. 
 
Dalam menjalankan tugasnya jurnalis mesti menyadari beberapa hal : 

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah loyalitas kebenaran. 
2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah warga masyarakat. 
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi 
4. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. 
5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan 
6. Jurnalis harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga 
7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan 
8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional 
9. Para praktisi pers harus mengikuti jati nurani 

 
Selain itu, wajib menghormati kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yakni : 
-. Norma Agama 
-. Rasa Kesusilaan 
-. Azaz praduga tak bersalah 
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Pers Tidak Selalu Benar 
Dalam bekerja pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut kepentingan orang 
atau sekelompok orang. Bagaimanapun ketika persoalan ini terjadi bukan berarti pers bisa 
bebas lepas dari pertanggungan jawabnya atas kekeliruan yang dilakukannya. Karena pers 
diwajibkan menyelesaikan persoalan ini sesuai ketentuan yang diperuntukkan kepada pers. 
 
Ketika persoalan terjadi 
Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers, masyarakat berhak 
menuntut pers untuk mempertanggungjawabkannya. Dan persoalan jurnalistik diselesaikan 
dengan mekanisme jurnalistik, berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai UU Pers. Berikut 
tatacara penyelesaian persoalan : 
 

1. Seseorang atau sekelompok orang langsung meminta hak jawab dan hak koreksi kepada 
redaksi sebuah perusahaan pers, dengan memberikan data dan fakta sebagai bukti 
sanggahan dan bantahan bahwa berita yang disampaikan perusahaan tersebut tidak 
benar. Dan redaksi wajib melayani permintaan ini dengan segera meralat pemberitaan 
yang keliru disertai permintaan maaf dan klarifikasi. Ralat harus ditempatkan pada 
halaman yang sama dimana informasi yang salah itu dimuat. 

2. Seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, 
dapat mengadukan persoalannya kepada dewan pers. Yang mana dewan pers, sebagai 
lembaga mediator persoalan pers akan memberikan pertimbangan dan mengupayakan 
penyelesaian. Dewan pers dalam menyelesaikan persoalan ini meminta perusahaan 
pers memenuhi hak jawab dan hak koreksi atas kerugian yang diakibatkan 
pemberitaan. 

3. Beberapa media juga menggunakan lembaga mediator sendiri untuk persoalan yang 
diakibatkan karya jurnalistik, yakni ombusdman. Ombusdman yang akan membantu 
penyelesaian persoalan akibat pemberitaan dengan muaranya adalah dikeluarkan hak 
jawab dan hak koreksi oleh media yang dituduh bersalah. 

4. Persoalan pers juga bisa diadukan kepada pengadilan, karena hak setiap warga negara 
mencari keadilan termasuk melalui pengadilan. Dan pengadilan dalam menyelesaikan 
persoalan ini menggunakan UU Pers sebagai dasar hukum. 

5. Hak jawab dan hak koreksi dikeluarkan setelah melalui dialog dan kesepemahaman 
tentang isi atau materi yang akan disampaikan antara pers media dengan orang atau 
sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan. 

6. Jika sengketa terjadi dan pers tidak mau melaksanakan hak jawab dan hak koreksi, 
masyarakat yang dirugikan bisa menggugat secara perdata dengan UU Pers. Sehingga 
dakwaan yang digunakan adalah pasal-pasal yang terdapat dalam pasal-pasal UU Pers. 
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