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BAB II 

KESADARAN HUKUM, KEBEBASAN PERS,  

DAN HUKUM PERS  

 

2.1. Kesadaran Hukum 

Pada dasarnya hukum ada pada tiap diri manusia di manapun juga. Tidak 

benar jika dikatakan hukum hanya ada pada masyarakat modern yang sudah begitu 

maju dengan berbagai pemikirannya. Bagaimanapun primitifnya satu masyarakat, 

begitu pula bagaimana pun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. 

Hukum tak bisa dipisahkan dengan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Sehingga 

antara hukum dan masyarakat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik. Oleh 

karenanya tak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari 

sentuhan hukum.
46

 

Hukum muncul karena setiap masyarakat atau kelompok membutuhkan cara 

tertentu untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Selain itu juga untuk 

menegakkan norma-norma yang sangat mendasar dalam kehidupan mereka. 

Friedman berpandangan, kemungkinan setiap masyarakat membutuhkan mekanisme 

tertentu untuk mengubah norma dan menerapkannya pada situasi baru. Dalam 

pengertian ini bisa dikatakan tiap kelompok atau masyarakat memiliki hukum.
47

 

Pada dasarnya hukum dibutuhkan selain untuk mengatur kehidupan bersama, 

juga untuk menegakkan norma-norma yang telah disepakati dan berlaku di 
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masyarakat. Karena itu pula muncul pandangan yang mengartikan hukum sebagai 

jaringan nilai-nilai. Pandangan ini dapat dimengerti karena kalangan filsafat hukum 

merenungkan nilai-nilai yang merupakan refleksi kehidupan masyarakat.
48

 

Pembahasan nilai-nilai dalam hukum, dengan sendirinya mencakup kesadaran 

hukum. Hal ini terutama karena kesadaran hukum merupakan satu penilaian terhadap 

hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki, yang seharusnya ada.
49

  

Kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan kepatuhan hukum. Kesadaran 

hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan atau ketaatan 

hukum merupakan variabel tergantung. Selain itu, kesadaran hukum juga dapat 

menjadi variabel antara yang terletak antara hukum dengan prilaku manusia yang 

nyata. Walaupun prilaku yang nyata tersebut terwujud dalam kepatuhan hukum, akan 

tetapi kenyataan tersebut tidak dengan sendirinya telah mendapat dukungan sosial.
50

  

Apa yang menjadi dasar atau alasan mengapa orang patuh atau taat terhadap 

hukum? Pada umumnya alasan paling mendasar adalah karena orang takut dengan 

penderitaan sebagai akibat yang akan diterima jika norma hukum dilanggar. Alasan 

selanjutnya adalah untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat lainnya. Selain 

itu orang mentaati hukum juga bisa karena mereka merasa kalau kepentingannya 

terpenuhi atau setidaknya terlindungi oleh hukum. Di samping itu orang mentaati 

hukum bisa juga karena merasakan kalau hukum itu sesuai dengan sistem nilai yang 

dianutnya.
51
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2.1.1. Pengertian Kesadaran Hukum 

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada 

setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori 

tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan 

tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya 

dilakukan.
52

 Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan, kesadaran hukum 

adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena 

itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya terkena sanksi. Karenanya kesadaran 

hukum juga dipandang sebagai sumber segala hukum. Dengan kata lain kesadaran 

hukum itu ada pada tiap manusia, karena manusia berkepentingan kalau hukum itu 

dilaksanakan dihayati, karena dengan demikian kepentingannya akan terlindungi.
53

  

Dalam pandangan Ewick dan Sylbey, kesadaran hukum terbentuk dalam 

tindakan. Kesadaran hukum merupakan persoalan hukum sebagai perilaku, bukan 

hukum sebagai aturan, norma atau asas.
54

 Pandangan sama disampaikan Sudikno 

Mertokusumo yang mengatakan, meskipun kesadaran hukum ada pada tiap manusia, 

namun kesadaran itu tidak selalu disertai perbuatan positif yang sesuai dengan 

kesadaran hukum manusia pada umumnya, justru disertai perbuatan tidak terpuji.
55

 

Pembahasan mengenai kesadaran hukum ada kalanya dibedakan dengan 

perasaan hukum. Apa yang disebut dengan perasaan hukum dipahami sebagai suatu 

penilaian hukum yang timbul serta merta dari masyarakat, yang erat kaitannya 
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dengan masalah keadilan. Penilaian ini kemudian menjadi perumusan banyak 

kalangan hukum yang dilakukan secara ilmiah, dan inilah yang kemudian disebut 

sebagai kesadaran hukum. Oleh karenanya, kesadaran hukum sebenarnya merupakan 

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau 

tentang hukum yang diharapkan ada, atau dengan perkataan lain kesadaran hukum 

merupakan persepsi seseorang atau masyarakat tentang hukum.
56

 

Kesadaran hukum masyarakat bukanlah suatu hal yang statis, melainkan 

berkembang sesuai perkembangan zaman sebagai akibat terjadinya berbagai 

perubahan di berbagai bidang. Karena itu pembentuk hukum harus tanggap terhadap 

perkembangan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta berbagai produk 

hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kesadaran 

hukum dapat dibentuk melalui program pendidikan tertentu, yang memberikan 

bimbingan ke arah kemampuan untuk memberikan penilaian pada hukum.  

Dalam pandangan umum, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan 

masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila 

kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak 

tinggi. Karena itu pembahasan kesadaran hukum terkait dengan berfungsinya hukum 

dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan hukum dalam pelaksanaannya.
57

 

Data tentang kesadaran hukum tak hanya penting bagi pembentuk hukum, 

tetapi juga para penegak serta pelaksana hukum serta kalangan pendidikan hukum. 

Hasil penelitian terhadap kesadaran hukum sangat penting demi berfungsimya 

hukum di dalam masyarakat. Kesadaran hukum, menurut Otje Salman, memiliki 
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keterkaitan dengan kebudayaan hukum. Pandangan ini muncul karena pembahasan 

kesadaran hukum erat dan banyak sekali kaitannya dengan aspek-aspek kognitif dan 

perasaan, sesuatu yang sering dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi 

hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.
58

 

Pada dasarnya, pembahasan budaya hukum menunjuk pada tradisi untuk 

mengatur kehidupan satu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum sederhana, 

kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan 

dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga masyarakat, 

hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya 

hukum tidak tertulis (unwritten law), yang kemudian ditransformasikan ke dalam 

bentuk hukum kebiasaan (customary law) dan kebiasaan hukum (legal customs).
59

 

Di samping tradisi hukum tak tertulis, juga terdapat hukum tertulis. 

Tradisinya dikenal sebagai budaya hukum tertulis.
60

 Hukum tertulis dibentuk oleh 

satu badan pembentuk hukum, dan sesuai namanya berbentuk tertulis. Dalam 

pembentukan hukum, peran masyarakat tergantung pada bentuk Negara atau bentuk 

pemerintah. Hukum tertulis merupakan hasil kerja sekelompok orang atau penguasa, 

dan dianggap cenderung mengabaikan perasaan hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Meskipun karakteristiknya kaku, namun hukum tertulis pasti dan 

menjamin kepastian. Dalam hal ini, hakim hanya berfungsi sebagai penyuara 

Undang-undang.  
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Dengan demikian dapat dikatakan budaya hukum adalah tanggapan umum 

yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala hukum. Tanggapan ini 

merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan prilaku hukum. Jadi satu 

budaya hukum menunjukkan pola prilaku individu sebagai anggota masyarakat yang 

menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati 

masyarakat bersangkutan. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, 

melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap 

dan prilaku.
61

 

2.1.2. Indikator Kesadaran Hukum 

Dalam pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat,  pertanyaan 

yang kerap muncul adalah apa yang menjadi indikator adanya kesadaran hukum? 

Apakah tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat diukur? Untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu perlu dipahami bahwa pembahasan 

mengenai kesadaran hukum menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan 

hukum diketahui, diakui, dihargai dan ditaati.
62

   

Pendapat yang sama dikemukakan Zainuddin Ali, yang menyatakan masalah 

kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah 

suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila 

masyarakat hanya mengetahui ada ketentuan hukum, maka taraf kesadaran 

hukumnya  lebih rendah dari mereka yang memahami, demikian seterusnya. Hal 

inilah yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion about law.
63
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Keempat faktor yang telah disebutkan di atas, pengetahuan hukum, 

pemahaman hukum, sikap hukum, dan prilaku hukum, kemudian digunakan sebagai 

indikator telah terciptanya kesadaran hukum, sebagai satu petunjuk yang relatif 

kongkret tentang adanya taraf atau tingkat kesadaran hukum tertentu.  Indikator 

mana hanya dapat diungkap bila melakukan penelitian secara seksama terhadap hal 

tersebut.
64

 

Pengetahuan hukum disebut sebagai indikator kesadaran hukum yang 

pertama. Pengetahuan hukum tercipta ketika seseorang mengetahui bahwa prilaku 

tertentu diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang 

tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, juga pengetahuan terhadap prilaku apa 

saja yang dilarang oleh hukum dan prilaku apa saja yang diperbolehkan oleh hukum. 

Kapan orang mengetahui ada peraturan hukum? Secara umum apabila ada peraturan 

hukum, peraturan mana telah diundangkan, maka dengan sendirinya tersebar dan 

diketahui umum atau setidaknya menjadi satu asumsi dari pembentuk hukum.  

Indikator kesadaran hukum kedua adalah pemahaman hukum. Pada tingkatan 

ini, masyarakat tidak hanya mengetahui ada peraturan hukum, namun juga sudah 

mengetahui dan memahami isi dan kegunaan norma-norma yang tercantum dalam 

peraturan tersebut. Terdapat derajat pemahaman tertentu terhadap ketentuan hukum 

yang berlaku, sehingga  diasumsikan kesadaran hukum lebih tinggi karena bukan 

sekadar pengetahuan saja. Namun demikian secara teoretis, pengetahuan hukum dan 

pemahaman hukum bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Ada 

kemungkinan seseorang berperilaku namun ia tak menyadari apakah itu sesuai atau 
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tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain mungkin seseorang 

mengetahui ada kaidah atau norma hukum yang mengatur perilaku tertentu, namun  

ia tidak mengetahui isi kaidah hukum tersebut atau hanya sedikit saja mengetahui 

isinya.
65

 

Indikator ketiga adalah sikap hukum, di mana seseorang mempunyai 

kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap peraturan hukum. 

Setidaknya terdapat dua hal yang dapat dijadikan tolok ukuran untuk tingkatan ini. 

Pertama, sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum 

dapat diterima oleh bagian terbesar warga masyarakat.  Kedua, sampai sejauh mana 

perbuatan yang diatur oleh hukum dapat dianggap demikian adanya oleh warga 

masyarakat. 

Indikator kesadaran hukum yang keempat adalah prilaku hukum, di mana 

seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila peraturan hukum 

telah dihargai, akan muncul sikap menaati atau mematuhi peraturan tersebut. Secara 

umum masyarakat patuh dan taat terhadap hukum tergantung apakah peraturan itu 

sudah dapat menampung kepentingan masyarakat dalam bidang tertentu. Taat dan 

patuhnya masyarakat terhadap peraturan hukum banyak tergantung pada daya upaya 

persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam 

masyarakat.  

Dalam hal ini kepatuhan hukum juga disebut sebagai manifestasi dari 

kesadaran hukum. Kesadaran hukum hanya akan menjadi semacam nilai saja, apabila 

mereka yang memiliki kesadaran hukum bertindak tidak sesuai atau tidak mematuhi 
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hukum. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dikatakan berjalan beriringan, 

karena kesadaran hukum baru akan terlihat apabila ada kepatuhan hukum.
66

   

Apabila warga masyarakat di mana ketentuan hukum itu berlaku dan 

mengikat telah mematuhi kaidah hukum tersebut, maka satu kaidah hukum dapat 

dikatakan berlaku secara faktual atau efektif. Keberlakuan hukum secara faktual pada 

umumnya dapat diketahui melalui penelitian empiris tentang perilaku warga 

masyarakat. Jika penelitian itu menunjukkan bahwa secara umum warga sudah 

berperilaku mengacu kepada kaidah hukum yang berlaku, maka terdapat keberlakuan 

hukum, dan kaidah hukum dikatakan efektif. Oleh karena itu, orang menyebut 

keberlakuan faktual hukum adalah juga efektivitas hukum.
67

 

Kepatuhan terhadap satu kaidah hukum sangat jarang terjadi hanya karena 

ada paksaan, namun jelas sekali bahwa di dalam masyarakat berlaku (berpengaruh) 

kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa 

orang jelas merasakan dirinya berkewajiban untuk berperilaku sesuai dengan kaidah 

hukum. Perasaan bahwa diri berkewajiban ini merupakan satu dimensi dari 

kepatuhan terhadap kaidah hukum, yang pada kepatuhan terhadap satu perintah tak 

perlu ada.
68

 

H. C. Kelman maupun L. Pospisil menggolongkan  kepatuhan hukum ke 

dalam tiga kategori, yakni compliance, identification, dan internalization.
69

 

Compliance (kepatuhan) menunjukkan kepatuhan hukum tercipta karena didasari 
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adanya harapan untuk mendapatkan satu imbalan. Selain itu kepatuhan muncul 

sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari hukuman yang bisa saja dikenakan 

terhadap seseorang yang dinyatakan melanggar ketentuan hukum. Identification 

(identifikasi) terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum tercipta bukan karena 

mempertimbangkan nilai intrinsik dalam hukum dimaksud. Kepatuhan terhadap 

hukum lebih karena pertimbangan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga. Di 

samping itu kepatuhan terhadap hukum karena adanya hubungan baik dengan pihak 

yang memiliki wewenang untuk menerapkan kaidah hukum dimaksud. Pada kategori 

internalization (internalisasi), kepatuhan terhadap hukum muncul karena apa yang 

terkandung dalam hukum tersebut dipandang sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi 

yang bersangkutan. 

Lalu apakah dengan terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan hukum dapat 

menjadi prilaku dan sikap yang menentukan, sehingga pada akhirnya norma atau 

proses tertentu menjadi sah (legitimate) atau tidak, adil atau tidak, bermoral atau 

tidak? Pertanyaan ini muncul karena terdapat satu pemahaman bahwa ketika orang 

telah menyepakati peraturan sebagai satu hal yang dibuat secara benar dan sah, maka 

mereka akan cenderung lebih mematuhi peraturan tersebut daripada jika mereka 

berpikir sebaliknya. Terhadap hal ini Lawrence M. Friedman menyatakan, legitimasi 

tercipta cenderung untuk menuntun orang menuju pada kepatuhan, setelah melalui 

kesepakatan bersama.
70

 

Kepatuhan terhadap peraturan hukum selanjutnya memunculkan satu aliran 

hukum yang disebut dengan legalisme.  Menurut Judith Shklar, legalisme adalah 
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sikap etis yang berpegang pada pandangan bahwa tindak tanduk moral seharusnya 

berupa kepatuhan kepada peraturan. Dalam perumusan yang agak berbeda, legalisme 

dari kajian Phillipe Nonet disebutkan sebagai satu kondisi yang tercipta ketika orang 

berpegang kuat kepada peraturan, tata cara atau penalaran hukum yang cenderung 

untuk membuat frustrasi tujuan-tujuan kebijakan publik.
71

 

2.2. Pengertian Pers dan Wartawan 

Keberadaan pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi, setalah 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi pers terutama berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan informasi warga negara, sehingga ia dapat memiliki opsi-opsi 

ketika hendak memutuskan sesuatu.
72

 Jamieson dan Waldman menyatakan bahwa, 

the press serves many functions in a democracy. It informs the public of the worlds 

event, it prepares citizens for democratic participation; it acts as watchdog to expose 

government failure and corruption; and it serves as conduct between government 

and citizens informing each to others beliefs and intentions”.
73

 

Dalam arti sempit, pers dapat dikatakan sebagai aktivitas menyampaikan 

gagasan, pemikiran atau kabar berita secara tertulis. Namun secara luas, pers 

mencakup penyebarluasan gagasan dan pemikiran melalui media komunikasi massa, 

baik tertulis maupun lisan.
74

 Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Pers 

yang menyebutkan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 

melakukan kegiatan jurnalistik, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
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mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, 

suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan 

menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 

Sedangkan lembaga, perusahaan yang secara khusus menyelenggarakan aktivitas 

atau usaha  menyiarkan atau menyalurkan informasi disebut dengan perusahaan pers. 

Dewasa ini, pemahaman pers berkembang atau dapat dikatakan mengalami 

perluasan makna. Pers tidak hanya menjadi sebutan untuk perusahaan yang berkaitan 

dengan media massa, namun juga merujuk pada profesi wartawan. Sehingga dalam 

praktiknya, menyebut pers identik dengan menyebut wartawan. Jika ditelusuri, 

wartawan adalah bagian dari suatu aktivitas pers, atau bisa disebut pekerja pers.  

Pasal 9 Peraturan Rumah Tangga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

menjelaskan antara lain: “Wartawan ialah orang yang melakukan pekerjaan 

kewartawanan yang berupa kegiatan/usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, 

pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk berita, pendapat, ulasan, gambar-gambar 

dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa”. Dengan demikian tiap orang yang 

berurusan dengan kegiatan jurnalistik, yakni mencari, menulis dan menyebarluaskan 

berita, bisa disebut wartawan.  

Pemahaman tersebut dipertegas lagi dalam UU Pers yang memberikan 

pengertian: “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan 

jurnalistik” (Pasal 1 ayat 4). Jadi tidak sembarang orang yang melakukan kegiatan 

jurnalistik dapat disebut sebagai wartawan, namun hanya mereka yang melakukan 

kegiatan tersebut secara teratur. Untuk dapat memenuhi persyaratan teratur itu, tentu 
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wartawan harus bergabung atau ada dalam satu media massa, dalam satu perusahaan 

pers, sebagai tempat untuk menyalurkan aktivitas kewartawanannya. 

2.3. Pers Bebas dan Bertanggung Jawab  

Sebagaimana diketahui, salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara 

hukum, antara lain ditegakkannya HAM agar cepat tercapai, seperti dikatakan Hans 

Kelsen sebagaimana dikutip M Hatta. Negara hukum (algemeine staatslehre) akan 

lahir apabila sudah dekat sekali indetieit der staatsirdnung mit der rechtsirdnung – 

identitas susunan negara dengan susunan hukum- semakin bertambah keinsafan 

hukum dalam masyarakat, semakin dekat pada pelaksanaan negara hukum yang 

sempurna. Dengan demikian negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai 

melaksanakan sendi-sendi HAM tidak dapat dan tidak tepat disebut sebagai negara 

hukum.
75

 

Salah satu HAM yang tercantum dalam ketentuan The Universal Declaration 

of Human Right adalah kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Deklarasi HAM PBB, “Setiap orang berhak 

atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”. Salah satu perwujudan 

kebebasan berpendapat tersebut adalah melalui kemerdekaan pers. Selanjutnya 

keterkaitan antara HAM dengan kemerdekaan pers juga dapat dilihat dari Pasal 4 

angka 1 UU Pers yang menyatakan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi 

warga negara”.  

Ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penjabaran dari 

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan 

                                                            
75 H. Mansyur Effendi, 1994, “HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional”, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, h.32. 
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berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan Undang-undang”. Makna kemerdekaan yang disebutkan baik 

dalam UU Pers maupun UUD 1945 memiliki konotasi yang sama dengan kebebasan. 

Dengan demikian menyebut kemerdekaan pers pada intinya yang dimaksud sama 

dengan kebebasan pers. 

Pers adalah refleksi dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan 

refleksi dari hak untuk memperoleh informasi serta media untuk berkomunikasi. Hal 

ini juga menjadi refleksi dari pemenuhan HAM sebagai dasar operasional pers yang 

harus senantiasa merujuk pada dasar-dasar HAM.
76

 Dalam terminologi pers, 

kebebasan pers dapat diartikan sebagai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan 

pendapat secara lisan maupun tulisan serta melalui sarana-sarana komunikasi.
77

  

Pada kalangan pers, prinsip kebebasan pers sering kali dicontohkan seperti 

apa yang tercantum dalam Amandemen pertama Konstitusi AS yang menjamin 

kebebasan pers bahwa, “kongres tidak boleh membuat peraturan apapun yang dapat 

menghambat kebebasan berbicara atau kebebasan pers”. Menurut Felix Frankfurter, 

kebebasan pers bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan masyarakat 

yang bebas. Cakupan dan hakikat jaminan konstitusional terhadap kebebasan pers 

harus dipahami dalam kerangka itu.
78

  

Pengakuan terhadap kebebasan pers juga dapat dilihat dari pengertian pers 

yang tercantum dalam Menurut Black’s Law Dictionary, yang menyebutkan: “The 

aggregate of publications issuing from the press, or the giving publicity to one‟s 

                                                            
76 Samsul Wahidin, op. cit., h. 27 
77 Kurniawan Junaedhie, 1991, Ensiklopedi Pers Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

h. 126. 
78 William L. Rivers-Jay W. Jensen, Theodore Peterson, 2004, “Media Massa dan Masyarakat 

Modern, Prenada Kencana, Jakarta, h. 161. 
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sentiments and opinion through the medium of printing; as in the phrase “liberty of 

the press” freedom of the press is guaranted by  the first amandment”.
79

  

Menurut C. Merrill, kemerdekaan pers adalah kondisi yang memungkinkan 

para pekerja pers memilih, menentukan, dan mengerjakan tugas mereka sesuai 

dengan keinginan mereka. Jadi, kemerdekaan pers mencakup kebebasan negatif 

(bebas dari) dan kebebasan positif (bebas untuk). Dengan kata lain, konsep “bebas 

dari” seseorang dimungkinkan dan tidak dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan, 

sedangkan dengan konsep “bebas untuk” seseorang dimungkinkan berbuat untuk 

mencapai apa yang diinginkan. Dalam perspektif tersebut, kemerdekaan pers berarti 

kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa untuk berbuat sesuatu 

dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya. 
80

 

Pers adalah refleksi dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan 

refleksi dari hak untuk memperoleh informasi serta media untuk berkomunikasi. 

Kongkretnya, kebebasan pers adalah untuk memenuhi dan mengakomodasi 

kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui 

sarana media massa. Namun demikian, pada hakikatnya kebebasan bukan berarti 

berbuat sekehendak tanpa batas atau tanpa menjaga kebebasan orang lain. Kebebasan 

mengandung makna sebuah pengakuan dan penghormatan terhadap adanya hak serta 

kewajiban setiap manusia pada umumnya.
81

  

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kebebasan pers mengacu pada 

pemahaman pers bebas dan bertanggung jawab. Disebut demikian, karena pengakuan 

                                                            
79 Henry Campbell Black, op. cit., h. 339. 
80 Naungan Harahap, 2013, Melindungi Kebebasan Pers, Jurnal Dewan Pers, Edisi 8, 

Desember: h. 44 
81 Samsul Wahidin, op. cit., h. 24. 
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terhadap kebebasan pers tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab. Sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 2 UU Pers, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud 

kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan 

supremasi hukum. 

Dengan memperhatikan fungsi pers untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat luas berdasarkan fakta dan kebenaran, muncul pemikiran bahwa pers 

menjadi satu institusi yang mempunyai jiwa besar untuk memperjuangkan kebenaran 

dan keadilan. Namun pemahaman ini masih diragukan, karena asumsinya masih 

dipertahankan tetap seperti itu, namun kenyataannya menunjukkan hal yang berbeda. 

Sehingga ketika ternyata ada wartawan atau pers yang justru tidak memperjuangkan 

kebenaran dan keadilan, tidak mengontrol kekuasaan, maka hal tersebut dianggap 

hanya suatu penyimpangan atau satu perkecualian. Dalam pemikiran Ariel Heryanto, 

asumsi tersebut pada akhirnya menjadi semacam ideologinya kaum intelektual, 

jurnalis, profesional termasuk di bidang hukum,  yang percaya bahwa dirinya adalah 

pahlawan kebenaran dan keadilan yang seakan memperjuangkan orang lain tanpa 

pamrih.
82

 

Carolyn Marvin dan Philip Meyer berpendapat, jurnalisme mengemban satu 

kewajiban yang disebut sebagai spiritual vocation atau pekerjaan spiritual, dengan 

tugas memerangi kejahatan yang mengancam semangat demokrasi.
83

 Kewajiban 

yang diemban wartawan tersebut kemudian melahirkan tanggung jawab yang harus 

mereka pikul. Tanggung jawab berasal terutama dari kenyataan bahwa kita selain 

                                                            
82 Ariel Heryanto, 1994, Pers Hukum dan Kekuasaan, Bentang Budaya, Yogyakarta, h. 5. 
83 Luwi Ishwara, 2011, Jurnalisme Dasar, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 28. 



48 
 

 

sebagai individu juga sebagai warga masyarakat, yang dengan keputusan dan 

tindakan dapat mempengaruhi orang lain.
84

  

Louis W. Hodges menjelaskan, tanggung jawab dibedakan antara apa yang 

disebut dengan responsibility dan accountability, atau antara tanggung jawab untuk 

(responsible for) dan tanggung jawab untuk (accountable to).  Responsibility adalah 

berbicara tugas dan kewajiban moral tentang apa yang harus dilakukan, sedangkan 

accountability adalah berbicara tentang siapa yang harus mempunyai kekuasaan 

untuk menuntut atau meminta, melalui imbalan atau ancaman, sehingga kita 

melaksanakan tugas dengan baik. Karena itulah, kita bisa mempunyai pers yang 

bebas dan bertanggungjawab (free and responsible) tapi kita tidak mungkin 

mempunyai pers yang bebas dan bertanggungjawab dalam pengertian accountable. 
85

 

Pers menjalankan fungsi bukan atas nama dirinya sendiri, melainkan atas 

nama kepentigan publik. Bahwa pers tidak mungkin melepaskan diri dari ideologi 

dan kepentingan pemiliknya, bukan berarti menjadikan pers harus kehilangan jati diri 

sebagai pembawa aspirasi publik.
86

  Hal ini semakin menegaskan bahwa seberapa 

pun luasnya kebebasan pers, namun ia tetap memiliki tanggung jawab kepada publik. 

Pada dasarnya, ada tiga kategori tanggung jawab yang bisa diterapkan dalam 

dunia pers. Pertama adalah tanggungjawab yang berdasarkan pada penugasan yang 

disebut assigned responsibilities. Kedua adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak 

atau apa yang disebut contracted responsibilities. Ketiga adalah tanggung jawab 

yang timbul dari diri sendiri atau self-imposed responsibilities. 
87

  

                                                            
84 Ibid., h. 28. 
85 Ibid., h. 29. 
86 Muhamad Yasin, op. cit. 
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Teori pers bertanggungjawab sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara 

kebebasan media massa dan tanggung jawab sosialnya diformulasikan pada tahun 

1949 dalam laporan Comission on The Freedom in The Press yang diketuai Robert 

Hutckins. Komite ini mengajukan lima persyaratan bagi pers yang menyatakan diri 

bertanggungjawab kepada masyarakat.
88

 Syarat pertama, media harus menyajikan 

berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam 

konteks yang memberikan makna. Syarat kedua, media harus berfungsi esbagai 

forum untuk pertukaran komentar dan kritik. Syarat ketiga, media harus 

memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili kelompok-kelompok 

konstituen dalam masyarakat. Syarat keempat,  media harus menyiarkan dan 

menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat.  Syarat kelima, media harus 

menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada satu 

saat.  

Di Indonesia, kebebasan pers membawa konsekwensi urgensi keberadaan hak 

untuk tahu (right to know) dan hak untuk memperoleh informasi (right to 

information). Di antara wujudnya adalah hidup dan berkembangnya pers dengan 

bebas. Dengan demikian pers merupakan denyut kehidupan sosial di mana ia 

berada.
89

 Meskipun memiliki kebebasan, di sisi lain pers juga memiliki 

tanggungjawab sosial. Teori pers bertanggungjawab sosial merupakan teori baru 

dalam kehidupan pers di dunia.  Teori ini banyak digunakan oleh pers di negara-

negara yang menganut sistem tata negara demokrasi di mana rakyatnya telah 
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mencapai kecerdasan cukup tinggi, sehingga rakyat mempunyai suara yang 

berpengaruh dan menentukan terhadap pejabat-pejabat yang akan melayani mereka.
90

 

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, pers yang 

bertanggungjawab memiliki fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan 

direktif, fungsi menghibur, fungsi regeneratif, fungsi pengawalan hak-hak warga 

negara, fungsi ekonomi, dan fungsi swadaya.
91

 Pers berfungsi informatif maksudnya 

adalah bagaimana pers memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada 

khalayak secara teratur. Hal ini sejalan dengan fungsi kontrol, di mana pers 

selayaknya dapat  memberitakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Untuk itulah 

pers juga berfungsi interpretatif dan direktif, bagaimana pers dapat memberikan 

interpretasi dan bimbingan kepada masyarakat. Selain itu pers juga berfungsi 

menghibur masyarakat melalui tulisan-tulisannya.  Di sisi lain fungsi regeneratif 

menempatkan pers untuk berperan aktif membangun dan menyampaikan warisan 

sosial kepada generasi baru. Melalui pemberitaannya, pers juga berperan untuk 

mengawal hak-hak warga negara. Pers dikatakan berfungsi ekonomi, maksudnya 

bagaimana pers melayani sistem ekonomi dan turut mendukung perkembangan 

perekonomian. Sedangkan fungsi swadaya menempatkan pers pada tanggung jawab 

untuk memupuk kemampuan diri agar bebas dari pengaruh serta tekanan dalam 

bidang keuangan. 

Untuk mewujudkan pers bebas bertanggungjawab yang sesungguhnya, maka 

diperlukan peran perangkat hukum. Indriyanto Seno Adji berpendapat, kelemahan 

implementasi terhadap perangkat hukum yang memiliki pada kebebasan pers itulah 

                                                            
90 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, Jurnalistik, Teori dan Praktek, 

Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 23-24. 
91 Ibid. 



51 
 

 

yang menjadi penyebab terjadinya pembatasan kebebasan pers itu sendiri, sehingga 

timbul kesan legal approach similar dengan power approach. Pers bebas dan 

bertanggung jawab yang berpretensi pada kepentingan politik dan kekuasaan 

maknanya akan berubah orientasi menjadi pers bertanggungjawab dan bebas, bukan 

pers bebas dan bertanggungjawab. Tidak tampak adanya makna pers bebas justru 

pers bertanggungjawab.
92

  

2.4. Hukum Pers Di Indonesia 

Hubungan pers dan hukum dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi 

rules atau ketentuan-ketentuan yang mengatur pers. Kedua, dapat dilihat dari 

ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum yang dapat 

dikenakan kepada pers.
93

 Terkait dengan hal tersebut, ketentuan-ketentuan yang 

mengatur pers dapat dilihat dari dua sumber, yakni ketentuan-ketentuan etik atau 

rules of ethics dan ketentuan-ketentuan hukum atau legal norms. Ketentuan etik pers 

diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), juga dapat ditemukan dalam Pedoman 

Pemberitaan Media Siber, khusus untuk media massa berbasis internet. Sedangkan 

ketentuan-ketentuan hukum mengenai pers secara garis besar diatur dalam UU Pers. 

Ketentuan hukum yang berkenaan dengan pers juga terdapat dalam sejumlah 

peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Penyiaran,  UU Informasi dan 

Transaksi Elektronik, UU Keterbukaan Informasi Publik, juga KUH Pidana dan 

KUH Perdata. 
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Sebelum membahas mengenai peraturan hukum menyangkut pers, ketentuan 

mendasar yang tidak bisa dilepaskan dari kemerdekaan berpendapat (yang dapat 

disimbolkan melalui kemerdekaan pers) adalah Pasal 28 UUD 1945. Pasal yang 

menjadi dimensi dari pemenuhan HAM ini sering disebutkan menjadi salah satu 

dasar kuat keberadaan pers, atau sebagai wujud  pelaksanaan kebebasan berserikat 

dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan pikiran. Begitu pula Pasal 28 F 

UUD 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak untuk 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.”  

Karena  itulah, Pasal 28 dan Pasal 28 F UUD 1945 disebut sebagai payung hukum 

yang mengakomodir pengakuan terhadap keberadaan pers.  

Pengaturan dalam konstitusi tersebut diperkuat dengan Tap MPR No. 

XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk pengesahan terhadap 

Piagam Hak Asasi Manusia. Bab VI Pasal 20 dan 21 Piagam Hak Asasi Manusia 

menyebutkan : 

(20) setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 

(21) setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis sarana yang tersedia. 

Selain pengaturan dalam konstitusi, membahas mengenai hukum pers, jika 

yang dimaksud hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, maka 

paling pertama tentunya dapat dibahas mengenai Undang-undang No. 40 tahun 1990 

tentang Pers atau disebut dengan UU Pers. Selain itu terdapat sejumlah peraturan 
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perundang-undangan yang berkaitan dengan pers yang secara spesifik menunjuk 

pada media massa elektronik atau media penyiaran, yakni Undang-undang No. 32 

Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Lain daripada itu, mengingat masih terbatasnya 

pengaturan hukum dalam UU Pers, dapat pula dikemukakan sejumlah pasal dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) yang berkenaan atau menyangkut tindakan yang dapat 

dikenakan dalam kasus pers. 

2.4.1. Undang-undang  No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang selanjutnya 

disebut UU Pers, ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa kemerdekaan pers 

merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat 

penting untuk menciptakaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin. 

Selain itu karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pers  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1967  dan diubah dengan Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak  

sesuai dengan tuntutan perkembangan  zaman.  

UU Pers yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 1999, 

serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, 

terdiri dari 10 bab dan 21 pasal. 

- Bab I Pasal 1 mengatur tentang ketentuan umum.   
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- Bab II Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 mengenai tentang asas, fungsi, hak, 

kewajiban dan peranan pers.  

- Bab III pasal 7, 8, mengenai wartawan.  

- Bab IV Pasal 9, 10, 11, 12, 13,  dan 14 mengenai perusahaan pers.  

- Bab V Pasal 15 mengenai dewan pers.  

- Bab VI Pasal 16 mengenai pers asing.  

- Bab VII Pasal 17 mengenai peran serta masyarakat 

- Bab VIII Pasal 18 mengenai ketentuan pidana 

- Bab IX Pasal  19 mengenai ketentuan peralihan 

- Bab X Pasal 20 dan 21 mengenai ketentuan penutup  

  Jika dikelompokkan, secara garis besarnya terdapat lima hal pokok yang 

diatur dalam UU Pers. Pertama adalah mengenai lembaga atau perusahaan pers, 

termasuk di dalamnya  peran dan fungsi lembaga pers, kewajiban lembaga pers. 

Kedua adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas wartawan. Ketiga 

adalah pengaturan mengenai rambu-rambu yang harus dipatuhi wartawan. Keempat 

menyangkut pengawasan terhadap wartawan. Kelima adalah ketentuan mengenai 

sanksi terhadap  pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. 

Meskipun Pasal 1 angka 1 UU Pers menyebutkan kegiatan jurnalistik 

termasuk di dalamnya informasi berupa suara, gambar, suara dan gambar, yang tak 

hanya disampaikan menggunakan media cetak namun juga media elektronik, 

diperkuat dengan Pasal 1 angka 2 yang menyatakan perusahaan pers termasuk di 

dalamnya perusahaan media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media 

lainnya yang secara khusus dan segala jenis saluran yang tersedia, namun pada 
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kenyataannya UU Pers cenderung mengatur media massa cetak. Sedangkan untuk 

media massa elektronik diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  

Dalam ilmu hukum berlaku adagium lex specialis derogart legi generalis, 

hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. 

Adagium ini dikemukakan ketika dalam sejumlah kasus terutama delik pidana 

menyangkut pers, muncul pandangan kalau UU Pers adalah lex specialis terhadap 

KUHP. Anggapan tersebut ada karena UU Pers memang diperuntukkan hanya 

mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai akibat peran dan 

fungsi pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. 

Terhadap pandangan tersebut, Tjipta Lesmana berpendapat bahwa UU Pers 

belum bisa diberlakukan sebagai lex specialis karena tidak memenuhi syarat formal 

maupun material tentang doktrin hukum khusus.
94

 Alasan paling mendasar adalah 

karena UU Pers tidak mengatur mengenai delik pers. Bab XVIII mengenai ketentuan 

pidana yang terdiri dari satu pasal (Pasal 18) hanya menyebutkan ketentuan pidana 

bagi mereka yang menghambat kebebasan pers, dan ketentuan pidana bagi 

perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat 1 (ketentuan pemberitaan harus 

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga 

tak bersalah ) dan Pasal 5 ayat 2 (ketentuan mengenai hak jawab).  

Oleh karena itu, dalam memutus perkara pers, hakim mencari peraturan 

perundang-undangan di luar UU Pers, dalam hal ini khususnya KUHP. Hal tersebut 

diperkuat dengan penjelasan penjelasan pasal 12 yang menyebutkan: “sepanjang 

menyangkut pertanggungjawaban pidana, mengacu pada ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku.” Jadi untuk menghindari pengaturan yang 

tumpang tindih, UU Pers tidak mengatur ketentuan apa yang sudah diatur dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian UU Pers bukan lex 

specialis karena tidak mengatur secara lengkap tentang pers, sehingga belum 

memenuhi syarat sebagai lex specialis terhadap KUHP. Karena itu UU Pers 

memungkinkan penggunaan UU lain termasuk UU Pers.
95

 

 

2.4.2. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

Ruang lingkup penyiaran, termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh 

perusahaan pers (media massa elektronik), diatur secara tersendiri dalam satu 

peraturan hukum yakni Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

(selanjutnya disebut UU Penyiaran). Munculnya UU Penyiaran ini sebagai pengganti 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, yang dianggap tidak 

sesuai lagi sehingga dicabut. Terutama mengingat keberadaan lembaga penyiaran 

sebagai media komunikasi massa yang mempunya peranan penting dalam kehidupan 

sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam 

menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol 

dan perekat sosial.  

UU Penyiaran yang diundangkan 28 Desember 2002 dan dimuat dalam 

Lembaran Negara Nomor 139, memuat 12 bab dan  64 pasal. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pedoman prilaku penyiaran, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip 

jurnalistik dalam media penyiaran diatur dalam Keputusan Komisi Penyiaran 

Indonesia Nomor 2/P/KPI/12/2009.  Berkenaan dengan sanksi, UU Penyiaran 

                                                            
95 Muhammad Yasin, op. cit., h. 30. 
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menyebutkan dua jenis sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga 

penyiaran, yaitu sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 55 dan sanksi pidana 

yang termaktub dalam Pasal 57, 58, dan 59. Meskipun mengatur ketentuan pidana 

tersendiri, namun Pasal 56 ayat 2 UU Penyiaran menyebutkan penyidikan terhadap 

tindak pidana yang diatur dalam UU Penyiaran, dilakukan sesuai dengan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana.  

Salah satu pokok penting dari UU Penyiaran adalah Pasal 2 yang 

menyebutkan: “Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan 

merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, 

kebebasan, dan tangung jawab. Selain itu ketentuan yang baru muncul dalam UU 

Penyiaran menyangkut penyelenggaraan penyiaran ke dalam suatu sistem penyiaran 

nasional. Untuk penyelengaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran yang 

disebut Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat KPI. Sebagai lembaga 

independen Negara, dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, 

KPI diawasi oleh DPR-RI dan DPRD.  

Lembaga penyiaran yang mengisi sistem penyiaran Indonesia diatur dalam 

Pasal 13 ayat (2), yakni lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, 

lembaga penyiaran  komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga 

penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia, namun masih bisa melakukan 

kegiatan jurnalistik di Indonesia, dengan memenuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia (Pasal 30). 
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Dengan disahkan dan berlakunya UU Penyiaran, terjadi perubahan mendasar 

dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Pengelolaan penyiaran yang 

sebelumnya menjadi hak eksklusif pemerintah mulai diserahkan kepadalembaga 

independen yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).  Tujuannya tentu saja 

untuk meyakinkan bahwa sistem penyiaran yang masuk ke dalam ranah publik bebas 

dari intervensi pemodal maupun kepentingan kekuasaan.
96

 Meskipun demikian 

berdasarkan peraturan-peraturan pelaksana UU Penyiaran, ruang lingkup tugas dan 

kewajiban KPI dalam hal perizinan menjadi terbatas, hanya berkenaan dengan aspek 

isi siaran yang berpedoman pada Pedoman prilaku Penyiaran dan Standar Program 

Siaran (P3SPS) yang merupakan produk hukum KPI.
97

 

2.4.3. Ketentuan Pidana dan Perdata yang Berkaitan dengan Pers 

Dalam alinea terakhir penjelasan umum UU Pers disebutkan, untuk 

menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur 

ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. Penjelasan ini mengandung makna, apabila terjadi masalah pidana yang 

berkenaan dengan pers, maka di luar pasal 18 UU Pers yang mengatur ketentuan 

pidana, tetap berlaku ketentuan pidana sebagaimana yang dimuat dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana. Begitu pula apabila terjadi perkara pers yang 

menyangkut masalah perdata, untuk penyelesaiannya mengacu pada ketentuan dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Terdapat sejumlah pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap kasus-

kasus pidana pers seperti delik penabur kebencian, delik penghinaan, delik hasutan, 

                                                            
96 Judhariksawan, 2010, Hukum Penyiaran, Rajawali Pers, Jakarta, h. 9. 
97 Ibid., h. 11. 
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delik menyiarkan kabar bohong, dan delik kesusilaan. Ketentuan dalam KUHP yang 

menyangkut delik penghinaan termasuk di dalamnya penghinaan terhadap kepala 

negara atau pemerintah maupun terhadap negara, seperti dimuat dalam Pasal 134, 

137, 154, dan 155. 

Pasal 134 KUHP  

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam 

dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah. 

Pasal 137 KUHP 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka 

umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau 

Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau 

lebih  diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 

satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan 

pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya 

pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka 

terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. 

 

Pasal 154 KUHP 

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian 

atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

 

Pasal 155 KUHP 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan 

atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, 

dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan 

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu 

menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun 

sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan 

semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan 

pencarian tersebut. 

 

Dalam beberapa kasus pidana pers, pasal ini dikenakan kepada pers yang 

memuat berita berisi keterangan bernada menghina presiden. Namun demikian oleh 
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Mahkamah Konstitusi, Pasal 134 dan Pasal 137 dinyatakan bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006). 

 Sejumlah pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan penghinaan dan 

penabur atau penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, antargolongan 

(SARA) juga dapat dikenakan terhadap pers. Kasus pidana pers berkenaan dengan 

delik penghinaan dan penabur kebencian yang banyak menjadi perbincangan salah 

satunya adalah kasus tabloid Monitor di tahun 1990 yang mengakibatkan pemimpin 

redaksinya, Arswendo Atmowiloto diputus lima tahun penjara dengan tuduhan 

penodaan agama (Pasal 156a KUHP).
98

 

Pasal 156a KUHP 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa 

dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan: a). yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan 

atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b). dengan 

maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang 

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

 Pasal 157 KUHP  

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan 

atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan 

perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap 

golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya 

diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling 

hanyak empat rupiah lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut padu waktu 

menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun 

sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, 

yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. 

 

Delik lain yang dapat dikenakan terhadap pemberitaan media massa adalah 

delik hasutan terutama hasutan untuk menentang atau melakukan kekerasan terhadap 
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penguasa umum atau hasutan untuk tidak menaati peraturan hukum, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 160 dan 161 KUHP. 

Pasal 160 KUHP 

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya 

melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum 

atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan 

yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana 

penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

Pasal 161 KUHP 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 

umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, 

menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu 

hal lain seperti tersebut dalam pasal  di atas, dengan maksud supaya isi 

yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak 

pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang 

bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. 

 

Pelanggaran hukum lainnya yang dapat dituduhkan kepada pers dalam 

pemberitaannya baik melalui tulisan atau gambar adalah melakukan tindak pidana 

kesusilaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 282. 

Pasal 282 KUHP 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 

umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya 

melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, 

gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, 

meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, 

ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan 

surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa 

diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam 

bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 

umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun 

barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 

ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, 

meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, 



62 
 

 

ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan 

surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, 

diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, 

gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling 

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah. 

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama 

sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling 

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh 

puluh lima ribu rupiah. 

 

Contoh kasus pidana pers yang berkenaan dengan tindak pidana kesusilaan 

adalah kasus majalah Playboy. Pada 29 Juni 2006 kepolisian menetapkan Erwin 

Arnada, pemimpin redaksi Majalah Playboy, bersama dua orang model majalah ini, 

Kartika Oktavina Gunawan dan Andhara Early, sebagai tersangka terkait kasus 

pornografi. Setelah melalui beberapa kali persidangan, 5 April 2007, Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas terdakwa Pemimpin Redaksi 

Majalah Playboy Erwin Arnada dalam perkara kesusilaan. Tidak puas dengan 

putusan tersebut, FPI bersama Forum Umat Islam melaporkan vonis bebas tersebut 

Komisi Yudisial. Selanjutnya pada 29 Juli 2009 Majelis Hakim Kasasi Mahkamah 

Agung memenangkan gugatan FPI dan menyatakan Erwin Arnada selaku Pimpinan 

Redaksi Majalah Playboy Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana kesusilaan, sesuai Pasal 282 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 KUHP tentang 

tindakan kesusilaan dengan ancaman hukuman dua tahun penjara. Terhadap putusan 

MA tersebut, pada awal 2011 tiga lembaga kajian dan advokasi hukum, yakni Media 

Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 

dan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyampaikan pendapat 

hukum (amicus curiae) terhadap perkara majalah Playboy yang kini memasuki tahap 

peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. 
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Tuntutan pidana juga bisa dikenakan kepada pers jika tidak berhati-hati 

dalam melakukan pemberitaan atau memuat pemberitaan tanpa mempertimbangkan 

asas kepatutan. Pers bisa dituntut dengan tuduhan melakukan tidak pidana 

pencemaran nama baik melalui pemberitaan. Ketentuan dalam KUHP yang 

berkenaan dengan hal ini adalah Pasal 310 dan Pasal 311. 

Pasal 310 KUHP 

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan 

jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk 

membela diri. 

 

Pasal 311 KUHP 

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis 

dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak 

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang 

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun. 

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan. 

 

Sejumlah kasus pers yang berkenaan dengan pasal 311 KUHP antara lain 

gugatan Tommy Winata terhadap majalah Tempo berkenaan dengan berita berjudul 

“Ada Tomy di Tenabang?” yang dimuat di majalah Tempo edisi Maret 2003. 

Pemimpin redaksi majalah Tempo, Bambang Harymurti dan dua wartawan, Iskandar 

Ali dan Ahmad Taufik dituduh melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang 

penghinaan, menyebarluaskan berita bohong yang dianggap bisa memancing 
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keonaran dan melakukan penghinaan serta pencemaran nama baik melalui 

pemberitaan tersebut.  

Tuduhan pencemaran nama baik oleh pers bisa saja terjadi tak hanya 

menyangkut orang yang masih hidup, namun juga orang yang telah meninggal, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Namun demikian 

diperlukan satu persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan, yakni adanya 

pengaduan dari keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau 

menyimpang sampai derajat kedua dari orang yang telah meninggal tersebut. 

Pasal 320 KUHP 

(1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan 

yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau 

pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang 

keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang 

sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami 

(istri)nya. 

(3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang 

lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan 

orang itu. 

 

Pasal 321 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 

umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang 

sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau 

gambar itu ditahui atau lehih diketahui oleh umum, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu hulan dua minggu atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahat.an tersehut dalam menjalankan 

pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya 

pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka 

dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut. 

(3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang 

ditunjuk dalam Pasal 319 dan Pasal 320, ayat kedua dan ketiga. 
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Selain tuntutan pidana, terhadap perbuatan melanggar hukum yang membawa 

kerugian kepada orang lain juga dapat dikenakan tuntutan perdata berupa ganti rugi. 

Dalam kasus penghinaan, adanya tuntutan perdata bertujuan untuk mendapat 

penggantian kerugian serta memulihkan kehormatan dan nama baik.
99

 Ketentuan 

perdata yang berkenaan dengan pers, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) adalah Pasal 1365 (tentang perbuatan melanggar hukum) dan 

Pasal 1372 (tentang tuntutan perdata mendapat penggantian kerugian dan 

kehormatan serta nama baik). 

Pasal 1365 KUHPerdata 

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu kare nakesalahannya 

untuk menggantikan kerugian tersebut. 

 

Pasal 1372 KUHPerdata 

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh 

penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam 

menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya 

penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah 

pihak dan keadaan. 

                                                            
99 Ibid., h. 218. 


