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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia di bawah rezim Orde Baru pernah mengenal satu periode di 

mana pers bersikap sangat kritis terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah 

dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan. Pers berani mengkritik 

penyalah-gunaan dan kesewenang-wenangan kekuasaan, membongkar korupsi 

yang merajalela di tubuh negara, mengecam ketidakadilan dan ketimpangan-

ketimpangan akibat pembangunan, serta mengkritik strategi pembangunan 

yang kapitalistik, dan lain-lain. 

Tumbuh dan berkembangnya daya kritis dan kebebasan pers pada 

waktu itu ternyata tidak berbanding lurus dengan perubahan dan 

demokratisasi, seperti yang diharapkan masyarakat. Kontrol sosial yang 

diartikulasikan pers ketika itu, tidak banyak artinya untuk mempengaruhi 

kebijaksanaan dan perilaku kekuasaan negara. Sebaliknya, daya kritis dan 

kebebasan pers tersebut justru menumbuhkan frustasi masyarakat. 

Sementara itu, muncul beberapa pendapat pejabat negara dan para 

ilmuwan bahwa kemerdekaan pers kita sudah “kebablasan” sehingga terdapat 

kesan bahwa kemerdekaan pers yang sudah kita miliki saat ini perlu ditinjau 

ulang seolah-olah yang salah adalah kemerdekaan pers. Untuk itu, terdapat 

beberapa pikiran dasar yang harus dijadikan pedoman. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pertama, kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers 

adalah hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi yang kini menjadi pilihan 

Indonesia, hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh 

negara ini lewat TAP MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang 

selanjutnya dikukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui 

amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang 

menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan 

kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Ayat (3) menyatakan 

setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

Selanjutnya Pasal 28F secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak 

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Pikiran dasar berikutnya yang harus menjadi pedoman adalah bahwa 

dalam demokrasi, negara harus mempunyai kepercayaan kepada 

masyarakatnya. Masyarakat dianggap dapat membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk, yang benar dan yang salah. Indikasi bahwa masyarakat kita 

telah siap untuk demokrasi adalah suksesnya pemilihan umum tahun 2004 

lalu. Tak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa masyarakat kita tidak siap. 

Lewat pikiran dasar diatas, siapapun dalam negara yang demokratis tak akan 

dapat dan tidak boleh membungkam kemerdekaan berpendapat, berekspresi 

dan kebebasan pers. 

Indonesia kini memang sedang memasuki era baru, era demokrasi. 

Pers dan media massa muncul bak jamur di musim hujan. Seringkali terlihat 

ada berita yang tidak akurat atau tidak berimbang. Masih banyak terjadi 

kelemahan profesionalisme dari pekerja pers. Masih cukup banyak pers yang 

melanggar kode etik jurnalistik. Namun hal ini bukan alasan untuk membunuh 

kemerdekaan pers.  
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Di tengah kehidupan pers Indonesia sekarang, pasti banyak hal 

menarik untuk diungkapkan. Masalah keberadaan pers bukan hanya urusan 

para wartawan, sebab pembaca, berbagai pihak lain, punya kepentingan pula. 

Karenanya kajian tentang pers, terutama yang menunjukan rentangan 

kekuasaan negara dengan pers, akan tetap diperlukan oleh masyarakat. 

Melalui kajian ini masyarakat hendaknya semakin memiliki apresiasi terhadap 

wacana publik dan media pers. 

Yang terpenting ditegaskan adalah kebebasan pers bukan hak milik 

wartawan atau pengelola media. Kebebasan pers adalah hak milik publik yang 

harus diperoleh sebagai konsekuensi dari hak memperoleh informasi (right to 

know) dan hak menyampaikan pendapat (right to express). Konsep kebebasan 

pers berbeda dengan pers bebas. Kebebasan pers adalah norma kultural yang 

jadi acuan nilai bersama (shared values) di ruang publik sedangkan pers bebas 

adalah kondisi yang melandasi keberadaan institusi pers yang menjamin 

otonomi pers menjalankan fungsi sosialnya. Kebebasan pers adalah istilah 

yang menunjuk jaminan atas hak-hak warga memperoleh informasi sebagai 

dasar guna membentuk sikap dan pendapat dalam konteks sosial dan estetis 

yang untuk itu diperlukan media massa sebagai institusi kemasyarakatan. 

Secara politik kebebasan pers berarti hak warga untuk mengetahui berbagai 

masalah publik dan mendeseminasikannya secara terbuka. (Masduki, 2003: 7) 

Kebebasan pers pada kenyataannya sedang di persimpangan jalan. 

Dunia pers mengklaim kebebasan untuk tidak dituntut oleh pengadilan 

kriminal: kebebasan untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan 

gagasan dan informasi tanpa hambatan dari pihak manapun. (Amir 

Syamsuddin,  www.google.com, 2 Maret 2005) 

Ancaman terbesar kebebasan pers di Indonesia adalah kekuatan elit 

politik (pemerintahan dan parpol) yang tidak percaya kepada sistem pers yang 

terbuka, yang mendorong arus informasi mengalir bebas dapat membawa 

kebaikan bagi masyarakat dan negara. Tugas utama pers bukan hanya 

membuka mata masyarakat, melainkan pertama-tama justru membuka 

wawasan para elit penguasa. Upaya pemerintah menghambat kebebasan pers 
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dilakukan secara sistematik ke tiga aspek, (1) Perundang-undangan yang 

dibuat elastik seperti UU No. 40 Tahun 1999 dengan tanpa law enforcement 

yang memadai, (2) Oknum wartawan melalui berbagai fasilitas liputan dan 

anggaran khusus periodik dan (3) elit pengelola media. (Masduki, 2003: 20-

21) 

Selain itu, tidak berlakunya UU Pers secara efektif merupakan suatu 

ancaman terbesar pula bagi upaya mewujudkan kebebasan pers di Indonesia, 

karena kelahiran UU No. 40 Tahun 1999 pada dasarnya adalah upaya untuk 

melindungi dan mewujudkan kebebasan pers di negeri ini. Kebebasan pers, 

adalah prasyarat bagi terwujudnya hak untuk berekspresi, hak untuk 

menyatakan pendapat dan hak untuk mendapatkan informasi, yang 

kesemuanya ini merupakan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan 

mendapatkan perlindungan di negeri ini.   

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan, “Kemerdekaan 

pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip 

demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”. Ini artinya, kemerdekaan pers 

dijalankan di dalam bingkai moral, etika dan hukum, sehingga kemerdekaan 

pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan arti pentingnya 

penegakan supremasi hukum. 

Pers dan kemerdekaan pers adalah suatu wujud dari kedaulatan rakyat 

yang mempunyai peranan sangat penting di dalam zaman reformasi ini. Pers 

pada prinsipnya sudah menjadi kekuatan yang sangat besar mempengaruhi 

masyarakat, oleh karena itu beban yang dipikul pers adalah bertanggung jawab 

atas kebenaran dari beritanya dan dampak yang timbul dari pemberitaannya. 

Yang terjadi sejauh ini terkadang pers gagal mengantisipasi ekses-

ekses negatif dari kebebasan pers seperti pornografi, penyebaran berita 

bohong, provokatif, sampai pada character assassination. Tidak jarang pers 

sengaja menciptakan opini (opiniered) terhadap suatu permasalahan dalam 

masyarakat dengan membawa kepada opini kebersalahan (culperend). 

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebenarnya telah memberi 

landasan yang kuat bagi perwujudan kemerdekaan pers di Indonesia. Namun 
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dalam praktiknya hingga kini kemerdekaan pers belum berlangsung secara 

substansial karena masih lemahnya penghargaan insan pers terhadap 

profesinya. Banyak sekali terjadi pelanggaran etika dan profesionalisme 

jurnalistik yang justru kontraproduktif  bagi esensi kemerdekaan pers. 

Maraknya aksi massa terhadap kantor penerbitan di samping menunjukan 

rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kebebasan pers, juga diakibatkan 

oleh masih rendahnya penghargaan insan pers terhadap kebebasannya. 

Pers nasional memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus 

diselasaikan, penataan hukum pers, peningkatan profesionalisme dan tentu 

saja integritas pers harus terjaga. 

Dari uraian diatas, terlihat bahwa terhambatnya kebebasan pers adalah 

justru karena kurangnya pengertian akan prinsip-prinsip hak asasi manusia 

yang seharusnya terkandung dalam konsep kebebasan pers baik itu bagi 

wartawan ataupun masyarakat. Sebagaimana yang diatur, baik dalam UU No. 

40 Tahun 1999 tentang Pers maupun dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang dijamin haknya terkait dengan 

kebebasan pers ini. 

Untuk dapat mengetahui bagaimana kedua peraturan perundang-

undangan tersebut mengatur mengenai kebebasan pers sebagai hak asasi, juga 

sejauh mana taraf sinkronisasi diantara keduanya, menarik untuk diteliti dan 

disusun sebagai penulisan hukum (skripsi) berjudul: 

 “SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 

TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 

TENTANG HAK ASASI MANUSIA KAITANNYA DENGAN 

KEBEBASAN PERS BAGI WARTAWAN DAN MASYARAKAT” 

 

B. Perumusan Masalah 

  Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu 

penelitian, karena perumusan masalah akan membantu peneliti untuk 

mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan mengarahkan penelitian 

sesuai tujuan penelitian. 
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  Adapun masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: 

 Bagaimana sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 

tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia kaitannya dengan kebebasan pers bagi wartawan dan masyarakat 

dalam memperoleh informasi? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu dari 

penelitian yang di kemudian hari diharapkan dapat menyajikan data akurat 

sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan obyektif dan 

tujuan subyektif sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif: 

Untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia kaitannya dengan kebebasan pers bagi 

wartawan dan masyarakat dalam memperoleh informasi. 

2. Tujuan Subyektif: 

a) Untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

UU No. 40 Tahun 1999 telah menjamin kebebasan pers bagi wartawan 

dan masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

Hak Asasi Manusia seperti yang telah diatur dalam UU No. 39  Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia 

b) Untuk mengumpulkan data guna penyusunan penulisan hukum sebagai 

persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum 

Universitas Sebelas Maret. 

c) Untuk meningkatkan kemampuan berfikir secara normatif penulis 

sebagai landasan argumen utama yang kuat bagi praktisi hukum. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut 

dapat memberi manfaat tidak hanya kepada diri sendiri, namun juga bagi 

orang lain. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

a) Menambah khasanah pustaka kajian mengenai pers kaitannya dengan 

hak asasi manusia pada khususnya dan Hukum Tata Negara pada 

umumnya. 

b) Meningkatkan pengetahuan pembaca untuk memonitor perkembangan 

masalah kebebasan pers kaitannya dengan hak asasi manusia. 

2. Manfaat Praktis  

a) Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

b) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh. 

c) Untuk membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan 

bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna 

bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama. 

 

E.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara dan langkah-langkah yang efektif, 

efisien dan sistematis untuk mencari dan menganalisis data-data untuk 

menjawab persoalan yang ada. (Bambang Sunggono, 2003: 54-57). Metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan 

penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian 

hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
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meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan 

tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Hal ini sesuai dengan pandangan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, 

S.H., M.A., bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian 

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum 

normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: 

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum 

b) Penelitian terhadap sistematik hukum 

c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 

d) Perbandingan hukum 

e) Sejarah hukum (Soerjono Soekanto, 2001: 13-14) 

2. Jenis Data 

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa 

data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen 

penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan 

seperti buku-buku, literatur, Koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip 

yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas. Data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penulisan hukum ini antara lain adalah UU No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 40 Tahun 1999 

tentang Pers. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari 

suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

sumber data sekunder, yakni sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat 

publik, yang terdiri dari: 

a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dan bersifat mengikat, yakni peraturan perundang-

undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat dan konvensi 
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(Burhan Ashofa, 2001: 103) yang dalam hal ini berupa Batang Tubuh 

UUD 1945 hasil amandemen, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tantang Pers. 

b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang isinya membahas 

bahan hukum primer dan terdiri dari buku-buku dan artikel (Burhan 

Ashofa, 2001: 103) dari berbagai sumber baik itu internet, koran atau 

karya tulis ilmiah terdahulu mengenai topik yang sama. 

c) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan hukum yang bersifat 

menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus 

Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus besar bahasa Indonesia. (Burhan 

Ashofa, 2001: 104). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan 

perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk 

kemudian di kategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk 

mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian 

dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J. Moleong, 1993) 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi 

(content analysis) yaitu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk 

menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data atas dasar 

konteksnya. (Soejono & Abdurrahman, 2003: 13) 

Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah 

mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen sample ke dalam kategori yang 

tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara 
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deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh. 

 

F.  Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk lebih memudahkan pembahasan, menganalisa serta 

menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika 

penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab, yakni sebagai berikut: 

BAB    I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian penulis tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik 

analisis data dan sistematika penulisan hukum. 

BAB    II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul 

dan masalah yang diteliti, memperjelas konsep-konsep dan landasan kerangka 

teoritis. 

BAB    III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasannya dikaitkan 

dengan permasalahan dengan teknik analisis data yang telah ditentukan dalam 

sub bab metode penelitian. 

 BAB    IV PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan secara singkat 

dan jelas untuk menjawab permasalahan penelitian. Saran dirumuskan 

bertolak dari kesimpulan penelitian dan mengarah pada rekomendasi yang 

bersifat konkrit. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 Berisi instrumen-instrumen penelitian. 
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