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BAB 2 

 

Topik Perkuliahan 

Pengantar Etika & Hukum Pers 

 

 Tata Hukum Indonesia 

1. Berdasarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi 

2. Terdapat Pemisahn Kekuasaan antar lembaga tinggi negara: 

3. Presiden,DPR,MA,BPK, MK 

4. Terdapat kencenderungan penguatan pada DPR 

5. Biasa juga diklasifikasi sebagai quasi trias politika. 

 

 UU dan Mahkamah Konstitusi 

1.  UU adalah hasil pergumulan berbagai kekuatan sosial politik pada 

suatu waktu tertentu 

2. UU tidak boleh bertentangan dengan UUD atau Konstitusi 

3. Peraturan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berada di 

atasnya. Dibandingkan dengan UU No 21 Tahun 1982, maka UU 

No 40 Tahun 1999 tentang Pers mempunyai perbedaan mendasar. 

 

 

NO UU NO 21 Tahun 1982 UU NO 40 TAHUN 1999 

1 Pemerintah sebagai Pembina pers 

nasional 

Pemerintah tidak ikut campur 

dalam menentukan kemerdekaan 

pers 
2 Dewan Pers cuma perpanjangan 

tangan 

Pemerintah 

Dewan Pers bersifat independen 

3 Pengertian pers hanya media cetak Pers meliputi media cetak, 

elektronik & segala macam saluran 

lainnya 
4 Pers cetak perlu ijin dari pemerintah. Pers cetak tidak perlu ijin dari 

pemerintah 

5 Pemerintah dapat membredel pers Pers tidak boleh dibredel 

6 Diterapkan wadah tunggal organisasi 

pers 

Pembentukan organisasi pers tanpa 

syarat 



7 Terdapat banyak peraturan 

pelaksana yang dapat 

dimanipulir oleh pemerintah 

Tidak adanya peraturan pelaksana, 

kecuali untuk pengangkatan anggota 

Dewan Pers.  8 
Menganut pertanggungjawaban 

pidana sistem air terjun/walterfall 

system 

Tidak menganut pertanggung 

jawab pidana air terjun/waterfall 

system 9 Sama sekali tidak boleh modal asing Modal asing boleh masuk melalui 

pasar modal 

 

 Kemerdekaan Pers Milik Rakyat 

1. Kemerdekaan Pers Bukan Hanya Milik atau Hak Ekslusif Pers Saja, Tapi 

Kemerdekaan Pers Milik Rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat. 

2. Pasal 2 UU NO 40/1999 tentang Pers,”Kemerdekaan Pers adalah salah 

satu wujud kedaulatan Rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, 

keadilan dan supremasi hukum.” 

3. UU Pers No 40 Tahun 1999 memberikan keseimbangan antara 

kemerdekaan Pers dan hak-hak masyarakat. Pers dan masyarakat Punya 

Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing 

 Prinsip Undang-undang No. 40 Tahun 1999 

Kemerdekaan Milik. 
Rakyat dan Pers 

Menjalankan Amanah 
Kemerderkaan Pers Milik 

Rakyat dengan Prinsip 
Kesimbangan 

 

 

 

 

 

 

 Peranan dan hak Pers 

1. Hak 6 M: Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah dan 

Menyiarkan/Menyampaikan informasi. 

Agar dpt Menjalankan 

kemerdekaanya, 

kepada Pers 

Diberikan Hak-hak 

yang 

memadai 

 

Dewan Memfasilitasi 

Pembuatan peratur 

an pers,termasuk 

Hak jawab 

 

Sbg pengawasa kpd 

Masyarakat diberi 

Kan hak jawab,korek 

Si dan melaporkan ke 

Kekeliruan pers 

 



2. Hak tidak boleh disensor. 

3. Hak Tidak boleh dibredel. 

4. Hak tidak boleh dihalang-halangi ketika menjalankan tugas jurnalistik. 

5. Dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum. 

6. Mendapat hak tolak. 

 

 Hak Masyarakat  

1. Memiliki Hak Jawab 

2. Memiliki Hak Koreksi 

3. Berhak memantau dan melaporkan pelanggaran hukum, etika dan 

kekeliruan teknis pemberitaan pers 

4. Menyampaikan usul dan saran ke Dewan pers 

5. Menjalankan berbagai peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 3 

 

Topik Perkuliahan 

Kode Etik Sebagai Landasan Moral 

 3 Aspek pokok ranah moral 

1. Fakta sosial 

2. Informasi 

3. Masyarakat 

 Ranah profesi jurnalis 

1. Etika Jurnalis 

2. Teknik Jurnalisme 

  Teknik Jurnalisme 

Wawasan dan kemampuan alam mengindentifikasi dan memperoleh 

faktas sosial yang relevan. Kemampuan ini pada dasarnya bertumpu kepada 

metodologi sosial dan konsep keilmuan (scientific) yang relevan terhadap suatu 

fakta sosial. Sedang aspek kedua adalah yang bersifat teknis dalam proses 

mewujudkan informasi. Mulai dari teknik penulisan dan editing sampai 

publishing. 

 

 Moral Sosial 

1. Moral Deskriptif yang bersifat ralatif, dapat dilihat dari anutan penduduk 

Mekah di jaman jahiliyah, yang menganggap anak perempuan tidak 

berharga, dibanding anak laki-laki, karenanya dapat dibunuh sewaktu 

bayi. 

2. Moral normatif yang bersifat absolut, menghargai kehidupan manusia, 

termasuk bayi perempuan. Saat moral normatif absolut diperkenalkan, 

kaum jahiliyah menentangnya dengan dalih bahwa mereka sudah punya 

nilai moral sendiri. 

 

 Acuan Moral Jurnalisme 

  Penghargaan atas hak azasi manusia (HAM). Fungsi imperatif dari 

profesi jurnalisme adalah untuk memenuhi moral sosial ini. Dengan kata 



lain, hak yang dipunyai jurnalis sesungguhnya tidaklah berupa licentia yang 

otonom, melainkan untuk memenuhi hak yang bersifat azasi dari manusia. 

Karenanya dalam peradaban modern, fungsi imperatif profesi jurnalisme 

bertolak dari dorongan filosofis yang bersifat fundamental ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4 

 

Topik Perkuliahan 

Konsep hukum Etika & Hukum Media 

 

 UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Pers 

1. Pasal 1, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan 

berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 

2. Pasal 2, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang  professional 

dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 

3. Pasal 3, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan 

secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang 

menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak  bersalah. 

4. Pasal 4, wartawan indoensia tidak membuat berita bohong, fitnah, 

sadis, dan cabul 

5. Pasal 5, Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban 

kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi 

pelaku kejahatan. 

6. Pasal 6, wartawan indoensia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak 

menerima suap. 

7. Pasal 7, Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi 

narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun 

keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 

belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan. 

8. Pasal 8, Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita  

berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar 

perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa 

serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat 

jiwa atau cacat jasmani. 

9. Pasal 9, Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang 

kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 



10. Pasal 10, Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan 

memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan 

permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 

11. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi 

secara proposional. 

 Konsep dasar media massa 

POSISI 

MEDIA 

MASSA 

AKTIVITAS MEDIA 

MASSA 

FUNGSI 

MEDIA 

MASSA 

TUJUAN 

MEDIA 

MASSA 

KEWAJIBAN 

MEDIA 

MASSA 

MUATAN 

ISI 

MEDIA 

MASSA 

MEDIA 

KOMUNIKA

SI 

Menyalurkan 

informasi dari rakyat 

ke rakyat, dari 

negara ke rakyat, 

dan dari rakyat ke 

negara 

Mediator Menyeimbang- kan 

arus informasi 

Tidak berpihak Faktual 

LEMBAGA 

SOSIAL 

Memberdayakan 

khalayak 

Mengawasi, 

Advokasi, 

Memimpin 

opini publik, 

Mendidik, dan 

Mewariskan 

nilai-nilai 

dari satu 

generasi ke 

berikutnya 

Mencerdaskan 

masyarakat, 

membela yang 

tertindas, 

mengingatkan yang 

berkuasa, 

mengembang- kan 

opini public 

Mengutamaka 

n kepentingan 

khalayak 

Faktual 

PRODUK 

INFORMASI 

Merekonstruksikan 

semua kejadian dan 

ide 

Menyediakan 

informasi 

Menghilangkan 

kecemasan 

informasi 

(information 

anxiety) 

1. Melayan

i  hak 

mengetahui 

yang 

dimiliki 

khalayak 

2. Melayan

i  hak 

menyatakan 

pendapat yang 

di mil i ki 

khalayak 

Faktual 

LEMB

AGA 

EKON

OMI 

Melayani pemasang 

iklan 

Menghibur Menjadikan 

media massa sbg 

industri 

Melayani 

keinginan 

khalayak 

Faktual dan 

fiksi 

 

 



 

BAB 5 

 

Topik Perkuliahan 

Perbandingan Hukum Media Antar Negara 

 Malaysia 

Malaysia menganut sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Alatas  

mengatakan bahwa demokrasi di Malaysia tidak bisa dipandang sebagai 

tampilan permukaan saja. Namun pada kenyataannya, sistem pemerintahan 

demokrasi di Malaysia tidak menjamin adanya demokratisasi sistem pers. 

Kebebasan pers di Malaysia dikorbankan demi melindungi kepentingan-

kepentingan kaum atas, seperti pemerintah, kelompok religius, dan monarki 

(Weaver & Lars, 2012: 80). 

Sistem pers di Malaysia hampir sama dengan sistem pers Indonesia pada masa 

orde baru, yaitu sistem pers yang cenderung bersifat otoriter. Itulah sebabnya 

Malaysia masih sering dianggap sebagai negara demokrasi yang semi-

otoritarian (Freedman, 2006: 134-135). Di Malaysia, jika sebuah pemberitaan 

tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, jurnalis yang membuat berita 

tersebut akan ditangkap, sementara izin usaha media yang memuatnya akan 

dicabut. Bahlan Undang-Undang Media Cetak dan Publikasi yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Malaysia pada tahun 1984 memberi kewenangan kepada 

Departemen Dalam Negeri Malaysia untuk menghentikan penerbitan sebuah 

media massa jika pemberitaan yang dilakukan tidak sejalan dengan pemerintah 

(Loh, 2002: 128). Keputusan tersebut dapat diambil meskipun tidak ada alasan 

dan proses hukum yang jelas. Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada 

tahun 2015, dimana surat kabar The Edge Weekly dan The Edge Financial 

Daily dibredel oleh pemerintah selama tiga bulan. Pembredelan terjadi karena 

kedua surat kabar tersebut memuat berita tentang dugaan suap yang dilakukan 

oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak (Saputra, 2015). 



 

Pers di Malaysia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 

dibanding kepentingan publik (Oetama, 2001: 51). Pers di Malaysia diizinkan 

untuk membuat pemberitaan apapun dengan syarat menghindari kritik dan 

pertentangan atas kebijakan pemerintah. Itulah sebabnya berita yang 

disampaikan pers harus dipilih-pilih terlebih dahulu agar sesuai dengan 

kebijakan pemerintah. Hasilnya, fungsi pers sebagai media pengawasan tidak 

berjalan dengan baik di Malaysia. 

Pers di Malaysia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 

dibanding kepentingan publik (Oetama, 2001: 51). Pers di Malaysia diizinkan 

untuk membuat pemberitaan apapun dengan syarat menghindari kritik dan 

pertentangan atas kebijakan pemerintah. Itulah sebabnya berita yang 

disampaikan pers harus dipilih-pilih terlebih dahulu agar sesuai dengan 

kebijakan pemerintah. Hasilnya, fungsi pers sebagai media pengawasan tidak 

berjalan dengan baik di Malaysia. 

 Indonesia 

Di Indonesia, meskipun kebebasan pers sudah cukup terjamin, kepemilikan 

media pers masih menjadi suatu masalah yang serius. Media pers dikuasai oleh 

segelintir orang yang memiliki kepentingan politik. Beberapa nama yang 

menjabat sebagai politisi sekaligus pemilik media sudah tidak asing lagi 

terdengar di Indonesia. Beberapa diantaranya seperti Hary Tanoesudibjo yang 

merupakan pendiri dan ketua umum Partai Perindo, namun juga memiliki 

beberapa media dari MNC Group, seperti Sindo dan okezone.com. Selain itu, 

masyarakat juga mengenal Aburizal Bakrie yang pernah menjabat sebagai 

ketua umum Partai Golongan Karya, sekaligus pemilik VIVA.co.id yang 

merupakan bagian dari Bakrie Group. Yang tidak kalah populer adalah Surya 

Paloh, yakni ketua umum Partai Nasional Demokrat yang juga pemilik surat 

kabar Media Indonesia dari Media Group. Bukan hanya ketiga orang tersebut, 

namun masih banyak lagi tokoh-tokoh politisi di Indonesia yang juga memiliki 

media pers untuk melancarkan aksi politiknya. Tentu saja hal ini membawa 



kecemasan tersendiri bagi dunia pers Indonesia, karena posisi pers yang 

demikian menjadikan Indonesia lebih rentan terhadap intervensi politik. 

Baik di Indonesia maupun di Malaysia, kepemilikan media yang hanya ada 

pada segelintir pihak membuat pers terhambat dalam hal keragaman media dan 

isinya. Padahal, McQuail (2000) mengatakan bahwa keragaman media dan 

keragaman isi mempengaruhi kualitas informasi politik yang diterima 

masyarakat, yang kemudian menentukan kualitas keputusan politik yang 

diambil. Artinya, jika sebuah media bersikap subjektif (hanya mementingkan 

kepentingan pemilik partai), maka kualitas informasi yang diberikan dan 

kebijakan politik yang diambil tidak akan sesuai dengan harapan masyarakat. 

Karena sebagaimana disebutkan oleh Oetama (2001: 51), hanya pers bebas 

yang dapat memberikan informasi secara jujur dan mendalam, serta dapat 

mengontrol segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah dan 

masyarakat. Padahal sebagai pers di negara demokrasi, menurut Simarmata 

(2014), sudah seharusnya pers bersifat netral dan aktif. Netral artinya tidak 

memihak pada salah satu lembaga politik tertentu, sedangkan aktif artinya 

harus bertindak membela kepentingan publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 6 

Topik Perkuliahan 

Bentuk Pelanggaran etika Media 

 

 Nilai kebenaran praktek jurnalis 

1. Semakin berkurang integritas di kalangan individu yang terlibat 

dalam praktek jurnalistik. Dalam hal ini masing-masing individu 

mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan, sehingga 

parameter ‘kebenaran” sangat diperlukan untuk jastifikasi 

perilakunya agar bisa dipertanggung-jawabkan terhadap pihak 

lain yang berkepentingan. 

2. Komitmen terhadap  “kebenaran”  merupakan  bentuk 

penghormatan terhadap tujuan atau kepentingan orang lain, 

sehingga orang lain tidak diperlakukan sebagai obyek berita 

semata, yang kadang- kadang bersifat manipulatif. 

3. Bahwa “kebenaran” merupakan faktor yang sangat esensial dalam 

proses demokrasi. 

 Pelanggaran Dasar 

1. Memasukkan nilai atau memberi penialain dala kemasan berita 

Ex : Transkrip -1 Pembaca berita: “... Para tokoh agama mengecam 

dan mendesak pemerintah membubarkan FPI// sayangnya Presiden 

belum menentukan sikap dan hanya mengajak masyarakat untuk 

menjaganama Islam...” 

Pembaca berita mencoba menyajikan kontras antara tuntutan tokoh 

agama dan sikap Presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini 



terlihat dari penggunaan kata penghubung “sayangnya” dan 

“hanya”. Sesuai dengan namanya, Front Pembela Islam (FPI) 

adalah ormas yang bernaung atau mengatas-namakan agama 

tertentu. Beberapa tokoh agama dimana FPI bernaung menuntut 

adanya pembubaran ormas tersebut; tetapi mengapa Presiden masih 

belum bersikap tegas. 

2. Tidak seimbang dalam menggunakan sumber berita 

Ex : Kalau kita bias melihat keseimbangan berita yang di tampilka 

oleh media televisi antara Metro Tv dan TvOne sangat tidak 

berimbang, karna Metro Tv lebih berpihak kepada kepemimpinan 

Presiden Jokowi dan TvOne lebih berpihak kepada para alumni 212 

dalam memberitakan Habib Rizieq.   

Tema Indonesia Lawyers Club (ILC)  :   

3. Kurang menghargai dalam memperlakukan sumber berita : 

Dalam era media ini yang paling tren dalam media televise say ini 

adalah talk show. Kita bisa melihat bagaimana televisi banyak 

menyajikan talk show, ada ILC dan MATA NAJWA yang sangat 

popular di tengah masyarkat. 

Ex : Mata Najwa, memotong secara langsung kepada narasumber 

sebelum selesai berbicara.  

Karni Ilyas : dala Tema Alumni 212, perlukah ?? karni ilyas sangat 

memihak dalam kelompok alumni 212, dengan mencatat KH. AL 

KHATATKH dan Ust. Felix siauw sedangkan dari PBNU tidak 

member gelar apapun 

4. Bersifat provokatif 



Sebagaimana dijelaskan di kerangka teori bahwa setiap media 

mempunyai kebijakan redaksional  tersendiri  dalam  menyampaian 

pemberitaan. Berita atau kejadian yang sama, akan disampaikan 

secara berbeda, dengan penekanan yang berbeda-beda pula. 

Semuanya akan tergantung pada kebijaksanaan redaksional dan 

“intended purposes” masing-mamsing media. Dalam implementasi 

kebijakan tersebut, secara sadar atau tidak, media menggunakan 

strategi yang seringkali melanggar etika moral. Berikut kami 

sajikan laporan reporter (lengkap) yang disiarkan secara langsung: 

Ex : pagi tadi/anggota MPR/fraksi MPR/mendoalan presiden 

menjadi lebih gemuk//tahun lalu juga di doakan/tahun lalu juga di 

doakan menjadi pemimpin ideal// 

5. Tidak konsisten 

Inkonsistensi  seringkali  dilakukan  oleh kebanyakan  media  

dalam  pemberitaannya, terutama  televisi,  begitu  juga  dalam 

memberitakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Tanah 

Abang yang dilakukan oleh Gubernur  DKI  Jakarta.  Keyakinan  

ini ditegaskan bukan tanpa dasar. Apa yang dilakukan oleh 

Reporter media ini merupakan salah satu buktinya. 

Transkrip “Pembaca Berita: Meski sudah dilarang untuk 

berjualan//puluhan pedagang kaki lima//hari ini tetap berjualan di 

kawasan pasar Tanah Abang Jakarta Pusat// Dinas Perhubungan 

dan Dinas Pasar Jaya// kini masih berupaya mengajak para 

pedagang agar bersedia direlokasi ke Block G.” 

Pembaca berita menyampaikan pesan bahwa para pedagang kaki 

lima di TanahAbang sudah dilarang berjualan di badan jalan, 

namun mereka tetap melakukan. Pesan ini bisa dimaknai (1) bahwa 



para pedagang tidak memperdulikan laranganpemerintah, (2) 

kegagalan pemerintah dalam melakukan penertiban, (3) 

ketidakberdayaan pemerintah dalam berhadapan dengan pedagang 

kaki lima, dan mungkin masih banyak makna yang lain.Makna 

tersebut bertentangan (inkonsisten) dengan laporan reporter, 

sebagai beikut: 

Transkrip “Reporter: Para PKL tanah Abang ini diberi tenggang 

waktu selama dua minggu untuk berjualan//dengan pertimbangan 

menjelang hari raya Idhul Fitri// namun dengan syarat tidak 

mengganggu arus lalu lintas...” 

6. Membangun opini  

Sinyalemen mengenai berita televisi yang cenderung membangun 

opini tertentu, nampaknya bukan isapan jempol. Tetapi anehnya tak 

satupun media yang menyadari dan atau mengakui sinyalemen 

tersebut: 

Transkrip Pembaca Berita: Lalu ... hari ini juga diberlakukan 

rekayasa lalu lintas di wilayah Tanah Abang//kita tanyakan kepada 

Indriastuti (reporter) // bagaimana pelaksanaan rekayasa lalu lintas 

hari ini//apakah//kemudian//ini bias menekan kemacetan atau justru 

menimbulkan masalah baru. 

Pertanyaan yang dilontarkan oleh pembaca berita bisa 

dikaterogikan pertanyaan umum, artinya biasa dilontarkan orang. 

Akan tetapi bias juga diterjemahkan sebagai pertayaan “skeptis” 

yang cenderung tendensius. Pertanyaan pertama “...bagaimana 

pelaksanaan rekayasa lalu lintas hari ini...”, sebenarnya sudah 

cukup, tetapi kalauPertanyaan yang dilontarkan oleh pembaca 

berita bisa dikaterogikan pertanyaan umum, artinya biasa 



dilontarkan orang. Akan tetapi bias juga diterjemahkan sebagai 

pertayaan “skeptis” yang cenderung tendensius. Pertanyaan 

pertama “...bagaimana pelaksanaan rekayasa lalu lintas hari ini...”, 

sebenarnya sudah cukup, tetapi kalau ditambahkan  

“...apakah//kemudian//ini  bias menekan kemacetan atau justru 

menimbulkan masalah baru?”, ini menjadi sangat skeptis, dan 

menurut hemat Peneliti, bisa mengarahkan opini publik. 

7. Manipulatif  

Dari tujuh bentuk/jenis pelanggaran etika yang teridentifikasi, 

manipulasi merupakan pelanggaran yang paling berat dan 

dilakukan oleh beberapa stasiun televisi. Pelanggaran tersebut 

terjadi ketika stasiun televisi beramai- ramai  mengemas  release  

FITRA  (Forum  indonesia untuk Transparansi Anggaran) tentang 

“anggaran operasional” Gubernur DKI Jakarta. Release tersebut 

menjadi bahan pemberintaan yang ramai di kalangan televisi 

swasta maupun publik di Indonesia, lantaran media atau reporter 

kurang jeli dalam menerjemahkan data FITRA tersebut. Disengaja 

atau tidak, media atau para reporter melakukan kesalahan yang 

sangat besar dalam menterjemahkan data (laporan) FITRA 

tersebut. FITRA menyebut anggaran operasional, sedangkan media 

atau reporter menyebutnya sebagai anggaran blusukan. Oleh 

karenanya tidak aneh jika pemberitaannya menjadi sangat ramai. 

Berikut adalah transkrip berita dari salah satu stasiun swasta di 

Indonesia. 

Reporter: Gubernur DKI Jakarta//Joko widodo// menanggapi 

dingin kritikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 

(FITRA)//yang menyebut biaya “Blusukan” Gubernur DKI 



Jakarta//setiap hari//mencapai Rp. 34.000.000,-//Joko Widodo 

minta//FITRA//lebih jeli lagi melihat anggaran pemerintah Provinsi 

DKI//karena APBD yang besarnya sekitar Rp. 49,9 Trilyun rupiah 

semuanya sudah terbuka//dan penggunaan anggaran dapat diketahui 

oleh masyarakat luas//APBD DKI ditempel mulai RT hingga Kelurahan. 

Hampir semua media televisi di Indonesia melakukan pelanggaran yang 

sama, berkenaan dengan akurasi berita, keseimbangan, manipulasi, dan 

provokasi. 

Berdasarkan bukti-bukti empiris yang berhasil diidentifikasi, peneliti 

berspekulasi bahwa berbagai bentuk pelanggaran tersebut dilakukan 

dalam rangka meningkatkan “nilai berita” dari sebuah peristiwa. Ini 

memperkuat pernyataan Alvin Day bahwa dalam di awal perkembangan 

sebuah negara demokrasi, pers akan berkembang menjadi “industri 

berita. Kesimpulan lain yang bisa diketengahkan adalah bahwa 

kebanyakan jurnalis atau media masih menganggap kebebasan pers 

sebagai tujuan, bukan sebagai sarana pencerahaan, yang senantiasa 

mempertimbangkan dampak negatifnya. Ada  kecenderungan  

jurnalis/media untuk membangun opini tertentu, sekalipun kesimpulan 

ini masih membutuhkan bukti-bukti empiris yang lebih komprehensip. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 9 

Topik Perkuliahan 

Elemen Jurnalisme 

 Penerapan Elemen Jurnalisme 

No Elemen Jurnalisme Penerapan 

1 kebenaran Menyajikan informasi yang 

valid dan akurat 

2 Loyalitas kepada masyarakat Mendahulukan kepentingan 

publik 

3 Verifikasi Tidak melakukan verifikasi 

kepada pihak 

terkait yang disebutkan oleh 

narasumber 

4 Independensi Tidak ada campur tangan pihak 

lain dalam 

kebijakan redaksi 

5 Pemantau kekuasaan  Berusaha menjadi pemantau 

kekuasaan bagi 

kalangan minoritas 

6 Menyediakan forum public Tidak membuka forum kritik 

dan opini bagi 

publik 

7 Menarik dan relevan  Penyajian informasi dibuat 

menarik dan relevan untuk 



menarik pembaca 

8 Komprenhensif dan proposional Tidak mengandalkan satu 

narasumber 

9 Mempertimbangkan hati dan nurani Memberikan kesempatan bagi 

pekerja media untuk 

mempertimbangkan nurani 

 

 Kebenaran 

Redaksi Majalah JAX telah menyampaikan informasi yang benar dan valid 

kepada masyarakat. Bisa dilihat dari faktualitas dan keakuratan informasi 

yang disajikan, tidak ada satupun fakta yang melenceng ataupun informasi 

fiktif. Dalam topik ini, dilihat dua dari lima narasumber memberikan 

pernyataan mengenai kondisi masyarakat Indonesia yang belum menerima 

keberadaan kaum LGBT. 

Menurut kalian, apakah pikiran masyarakat Indonesia akan terbuka 

terkait hal ini (LGBT)? “Jauh sekali. Menurut saya hal tersebut agak susah 

tercapai. Tidak hanya masalah gay, masalah lain seperti agama juga belum 

bisa didamaikan. Di situlah letak kesempitan pemikiran orang-orang 

Indonesia. Jadi, kami tidak mau muluk-muluk.” (Wawancara dengan Khrisna 

Siddharta, seperti dikutip dari Majalah JAX edisi 24/Februari 2014, halaman 

58). Akankah masyarakat Indonesia sepenuhnya mengerti dan open-

minded ke LGBT? “Saya rasa masih sangat jauh. Jika orang di luar bisa 

berbicara tentang gay marriage, di Indonesia, mindset masyarakat saja dulu 

yang perlu dibenahi.” (Wawancara dengan Hally Ahmad, seperti dikutip dari 

Majalah JAX edisi 24/Februari 2014, halaman 66).  

Pernyataan narasumber tersebut dapat dikonfirmasi kebenarannya melalui 

pernyataan Zuhra (2010) yang mengatakan jika kalangan LGBT di Indonesia 

sering kali mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat, termasuk dari 



organisasi berita yang menampilkan pemberitaan-pemberitaan negatif 

mengenai kalangan LGBT. Untuk bisa memperoleh kebenaran dalam sebuah 

laporan jurnalistik, jurnalis perlu bekerja keras melakukan reportase 

mendalam (Kovach & Rosenstiel, 2003). Jurnalis tidak bisa mengandalkan 

pernyataan satu sumber berita saja, mereka perlu mencari sumber-sumber lain 

sebelum menyajikan suatu 

 Loyalitas kepada masyarakat 

Majalah JAX dapat meyakinkan khalayak bahwa informasi-informasi yang 

mereka sajikan tidak dibuat untuk kepentingan pihak lain selain kepentingan 

publik. Penerapan elemen ini bisa dibuktikan dengan informasi-informasi 

objektif yang disampaikan dalam artikel berita. Setiap artikel mampu 

mendeskripsikan bagaimana kondisi kalangan LGBT di Indonesia dari sudut 

pandang narasumber yang berbeda, bagaimana penerimaan keluarga dan 

masyarakat terhadap keadaan mereka, diskriminasi yang kerap mereka terima, 

serta bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk bertahan. 

Dalam dunia LGBT, apa hal yang banyak disalahartikan oleh 

masyarakat? “Misalnya, seorang laki-laki straight yang tidak mau punya 

teman gay karena takut ketularan. Padahal ini bukan penyakit. Jadi, jangan 

punya perasaan kalau akan tertular. Lingkungan memang punya pengaruh 

besar. Tapi lingkungan tidak akan mempengaruhi jika di dalam diri seseorang 

itu tidak ada potensi sebagai LGBT.” (Wawancara dengan Hally Ahmad, 

seperti dikutip dari Majalah JAX edisi 24/Februari 2014, halaman 66). 

Apakah orangtua kalian mengetahuinya? Jika iya, ceritakan bagaimana 

proses “pengakuan” tersebut? “Awalnya hanya kakak laki-laki saya yang 

mengetahui. Ibu pun mengetahui hal ini dengan tidak sengaja. Sekitar dua 

setengah tahun lalu, ibu melihat pesan di HP saya yang isinya memang dari 

pacar laki-laki saya. Dengan nasihat dari kakak perempuan saya, akhirnya 

saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini ke keluarga, terutama 

orangtua. Ibu sempat menangis mendengar kabar ini. Dia bertanya kenapa 

saya tidak berusaha untuk “meluruskan” hal ini karena menurut ibu, saya 



menyukai sesama jenis termasuk perbuatan tidak normal. Namun, saya 

bersikeras mempertahankan jati diri yang sebenarnya dengan konsekuensi 

bahwa saya tidak boleh tinggal di rumah selama saya masih seperti ini. 

Selama enam bulan saya minggat tanpa sedikit pun dicari ibu. Sekarang, ia 

masih tidak mengakui, walaupun saya dan Kina sudah tinggal bersama.” 

(Wawancara dengan Raditya Puspoyo, seperti dikutip dari Majalah JAX edisi 

24/Februari 2014, halaman 57) 

 Verifikasi 

Dalam artikel wawancara dengan Raditya Puspoyo, penulis menanyakan 

pertanyaan terkait penerimaan keluarga terhadap identitasnya sebagai seorang 

gay. Raditya memberikan penjelasan jika sang ibunda tidak bisa menerima 

dan mempersilahkannya untuk meninggalkan rumah. Namun penulis tidak 

melakukan pengecekan ulang fakta dan tidak memberikan ruang kepada 

ibunda dari Raditya untuk menanggapi pernyataan tersebut. Padahal seorang 

jurnalis memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan ulang semua fakta 

yang disampaikan oleh narasumber. Meskipun pada akhirnya mungkin saja 

pernyataan hasil verifikasi tidak dimasukkan ke dalam alur cerita. Proses 

verifikasi ini akan memberikan ruang bagi sang ibunda untuk menyanggah 

atau menyetujui pernyataan yang disampaikan narasumber. Selain itu disiplin 

verifikasi juga menjadi prinsip yang membedakan jurnalisme dengan bidang 

lainnya, seperti infotainment, fiksi, dan propaganda 

 Independensi ruang redaksi  

Sebagai majalah independen, produksi Majalah JAX mungkin saja dilakukan 

oleh satu atau dua orang pekerja yang melakukan rangkap tugas. Namun hal 

ini tidak terjadi dalam Majalah JAX. Redaksi Majalah JAX justru memiliki 

manajemen news room yang terstruktur. Pemisahan serta pembagian kerja 

antara pekerja redaksional dan pekerja perusahaan juga dilakukan secara jelas 

oleh redaksi. Adanya pemisahan melalui pagar api (fire wall) seperti ini 

penting dilakukan dalam sebuah ruang redaksi. Pagar api dapat menjaga 



independensi jurnalis dan menghilangkan kemungkinan adanya intervensi 

perusahaan ataupun pihak lain dalam menentukan kebijakan redaksional. 

Independensi dari faksi juga mengisyarakatkan adanya jalan bagi jurnalis 

untuk menjadi jurnalis yang tidak terpengaruh pengalaman pribadi ataupun 

tersandera didalamnya (Kovach & Rosenstiel, 2003: h. 135). Sehingga pihak 

redaksi dapat menyajikan informasi yang berlandaskan kepentingan 

masyarakat, bukan kepentingan pihak-pihak lain. 

 Pemantauan kekuasaan 

Jurnalis memang memiliki peran sebagai anjing penjaga (watch dog) dalam 

memantau kekuasaan pihak yang berkuasa. Peran watch dog ini bertujuan 

untuk mencegah lembaga kuat untuk tidak melakukan hal-hal buruk yang 

dapat mendiskriminasi hak rakyat sebagai pihak lemah. Peran ini juga dapat 

membuat masyarakat memahami dampak dari pihak yang berkuasa (Kovach 

& Rosenstiel, 2003). Dengan pemilihan isu LGBT sebagai topik utama 

Majalah JAX, redaksi majalah ini sebenarnya telah menerapkan elemen 

pemantauan kekuasaan. Majalah JAX berusaha menyuarakan pandangan 

kalangan pihak lemah, yakni kalangan LGBT. Tentunya dengan harapan agar 

masyarakat mayoritas serta pihak-pihak yang berkuasa mampu 

menghilangkan diskriminasi terhadap kalangan LGBT. Sebagaimana 

pernyataan Kovach dan Rosenstiel, organisasi berita memiliki tanggung jawab 

untuk menyajikan informasi-informasi penting dan baru yang dapat mengubah 

paradigma komunitas 

 Menyediakan forum Publik  

Organisasi media seharusnya menciptakan sejumlah saluran yang 

memungkinkan masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan redaksi dan 

menyampaikan opininya. Interaksi ini bisa dibangun dengan menggunakan 

saluran surat, email, kontak telepon, ruang bagi pembaca untuk menulis 

kolom opini, dan kesempatan untuk membuat saran terkait redaksional media. 

Namun dalam praktiknya redaksi Majalah JAX belum melaksanakan elemen 



ini dengan baik. Pihak redaksi tidak menyediakan ruang bagi masyarakat 

untuk menyampaikan opini mereka terkait suatu isu yang sedang berkembang. 

Majalah JAX juga tidak menyediakan halaman khusus surat pembaca yang 

diperuntukkan bagi para pembaca untuk menyampaikan saran dan kritik 

terhadap redaksional majalah. Dalam situs resminya pihak redaksi juga tidak 

menyediakan tempat bagi pembaca untuk melakukan diskusi terbuka dalam 

menyampaikan pendapat atau kritiknya. Sejauh pengamatan penulis, saluran 

yang disediakan untuk menyampaikan saran dan kritik hanyalah pencantuman 

alamat email dan kontak telepon redaksi. Padahal Kovach dan Rosenstiel 

(2003) menjelaskan adanya perkembangan teknologi dan kemunculan situs-

situs pemberitaan, seperti yang dimiliki Majalah JAX, dapat menjadi sarana 

yang efektif untuk membuka diskusi publik. 

 Menarik dan relevan  

Jurnalisme harus berusaha menyajikan informasi penting dengan menarik dan 

relevan. Tanggung jawab jurnalis bukan hanya sekedar menyediakan 

informasi, tapi menghadirkannya sedemikian rupa sehingga masyarakat 

tertarik untuk menyimak. Media yang hanya menyajikan informasi penting 

namun tidak menarik sama saja dengan berita yang melupakan semua yang 

penting (Kovach &Rosenstiel, 2003, h. 197). Pentingnya cara penyajian 

informasi secara menarik juga disadari oleh redaksi Majalah JAX. Pihak 

redaksi mencoba mengemas artikelnya ke dalam tampilan visual majalah yang 

berbeda dengan tampilan majalah media arus utama. Harapannya agar 

masyarakat tertarik untuk membaca majalah ini. Sebagai contoh, tampilan 

konten halaman di Majalah JAX dibuat tidak padat dan tidak saling tumpang 

tindih. Selain itu ada pula beberapa bagian kosong (white space) pada majalah 

yang sengaja dibiarkan untuk menambah kesan artistic tampilan majalah. 

Pihak redaksi juga menggunakan konsep fotografi artistik untuk membuat 

informasi mengenai LGBT yang disajikan menjadi lebih menarik. 

 



 Komprohensif dan proposional 

Dalam kasus ini, penulis menilai jika Majalah JAX telah menyajikan 

informasi secara komprehensif dan proporsional. Topik utama yang diangkat 

yakni The Colours of Love tidak hanya diimplementasikan pada rubrik 

Framed saja, tapi juga diimplementasikan di rubrik lain, seperti Travel dan 

Fashion. Sebagai contoh, pada rubrik Travel redaksi menyajikan rekomendasi 

wisata ke salah satu kota yang menjadi destinasi gay culture, yaitu San 

Francisco. Hal ini menunjukkan jika Majalah JAX berusaha untuk menyajikan 

informasi secara mendalam dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 

Mereka juga berusaha menyajikan informasi secara komprehensif, dengan 

menyajikan informasi ringan, seperti rekomendasi wisata, untuk mengimbangi 

informasi berat yang telah disajikan dalam rubric Framed 

 Mempertimbangkan hati dan nurani 

Dalam menjalankan tugasnya pihak redaksi Majalah JAX mulai dari tingkatan 

paling bawah hingga paling tinggi, telah memiliki etika dan tanggung jawab 

personal yang menuntun penerapan elemen hati dan nurani dalam ruang 

redaksi mereka. Dapat dilihat dari pemilihan topik mengenai LGBT, redaksi 

memiliki tanggung jawab personal untuk mengabarkan informasi-informasi 

yang tidak disampaikan oleh media arus utama. Kovach dan Rosenstiel pun 

mengatakan jika telah menjadi kewajiban suatu media untuk bersikap beda 

atau menentang redaktur, pemilik, pengiklan, bahkan warga dan otoritas jika 

kejujuran dan akurasi mengharuskan mereka berbuat demikian (2003: h. 236). 

 

 

 

 

 

 



BAB 10 

Topik Perkuliahan 

Perkembangan Teori Kebebasan Pers 

 Teori 

1. Teori Otoritarian 

2. Teori Libertarian  

3. Teori Tanggung jawab sosial  

4. Teori Komunis Soviet 

 Struktur media 

Denis McQuail dalam bukunya yang berjudul Theories of Human 

Communication. Teori normatif dapat dipetakan dalam hal isu yang muncul 

mengenai struktur media, perilaku atau kerja media. 

1. Kebebasan media (media freedom). Media harus bebas dari kontrol 

pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Media bebas dan 

independen dalam melaporkan berita dan memenuhi kebutuhan khalayak. 

Kebebasan terlihat dengan ketidakadaan sensor, lisensi, atau hukuman atas 

publikasinya yang dianggap melanggar hukum (illegal, unlawful). 

2. Pluralitas  dan  kepemilikan  (plurality  of ownership).  Media  

seharusnya  tidak didominasi kelompok kepentingan tertentu. Warga bebas 

mengakses sebagai pengirim atau sebagai penerima media yang 

menggambarkan ide  dan  memenuhi  kepentingan  dan kebutuhannya. Tipe 

media yang berbeda seharusnya dimiliki berbeda juga (misalnya cetak, dan 

penyiaran). 

3. Perbedaan saluran dan bentuk (diversity of channel  and  forms).  

Struktur  media seyogyanya memiliki tipe media yang berbeda dan  saluran  



yang  terpisah  untuk memaksimalkan kesempatan untuk memenuhi 

kebutuhan publik akan komunikasi. 

4. Perbedaan  informasi,  opini,  dan  budaya (diversity of information, 

opinion, and cultural content). Media seharusnya menggambarkan 

keanekaragaman masyarakat dalam hal daerah, politik, agama, etnik, 

budaya, dan sebagainya. Media seharusnya terbuka bagi gerakan baru dan 

ide baru dan memberikan akses cukup bagi minoritas. 

 Teori Komunis Soviet 

Dalam teori Soviet, kekuasaan bersifat sosial, berada di orang-orang, 

sembunyi di lembaga- lembaga  sosial  dan  dipancarkan  dalam tindakan-

tindakan  masyarakat.  Kekuasaan mencapai puncaknya jika digabungkan 

dengan sumberdaya alam dan kemudahan produksi dan distribusi, dan jika ia 

diorganisir dan diarahkan. Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi ini. 

Partai tidak hanya menyelipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa. 

Partai menciptakan massa dengan mengorganisirnya dan membentuk organ-

organ akses dan control yang  merubah  sebuah  populasi  tersebar menjadi  

sebuah  sumber  kekuatan  yang termobilisir.  Partai  mengganggap  dirinya 

sebagai suatu staf umum bagi masa pekerja. Menjadi doktrin dasar, mata dan 

telinga bagi massa. 

Negara Soviet bergerak dengan program- program paksaan dan bujukan yang 

simultan dan  terkoordinir.  Pembujukan  adalah tanggungjawab dari para 

agitator, propagandis dan media. Komunikasi massa dalam teori ini digunakan 

secara instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan partai. Komunikasi 

massa  secara  erat  terintegrasi  dengan instrumen-instrumen lainnya dari 

kekuasaan negara dan pengaruh partai. Komunikasi massa digunakan untuk 

instrumen persatuan di dalam negara dan di dalam partai. Komunikasi massa 

hampir secara ekslusif digunakan sebagai instrumen propaganda dan agitasi. 

Terakhir, komunikasi massa ini punya ciri adanya tanggung-jawab yang 

dipaksakan. 



 Teori Otoriatarian 

Teori ini menggambarkan dua abad lebih kontrol terhadap pers oleh berbagai 

macam tekanan rezim yang berkuasa. Dr. Samuel Jhonson,  seorang  penulis  

Inggris menggambarkan teori ini sebagai hak untuk menjaga perdamaian dan 

ketertiban umum, yang dengannya memiliki hak untuk melarang opini dan 

propaganda yang tendensius dan berbahaya. Mengacu kepada pendapat 

Jhonson, maka bukan hakim yang memiliki hak, melainkan masyarakat. Ia 

juga menambahkan bahwa pengekangan opini secara moral bias jadi salah, 

namun secara politik, ia bias dibenarkan 

 Teori Libertarian 

Buku Siebert, dkk diterbitkan dalam keadaan kritis pada Perang Dingin 

dimana Amerika Serikat mencoba untuk mengomunikasikan ideologi mereka 

sendiri tentang liberalisme dan perusahaan bebas secara aktif, dan model 

kebebasan pers itu sendiri dalam masalah ini menjadi sangat penting 

(Blanchard, 1986). Mitos tentang kebebasan pers berkembang di masyarakat 

karena mitos tersebut ada dalam keinginan  pemilik  media  untuk 

mengabadikannya. Nerone (1995) mengemukakan empat hal terkait  teori  

libertarian.  Pertama,  teori libertarian mengenalkan kebebasan pers sangat 

dekat dengan kepemilikan sarana publikasi. Sarana publikasi bisa dimiliki 

secara bebas seperti layaknya sebuah harta benda. Kedua, libertarian terlalu 

dipandang sebagai konsep yang negatif. Padahal, jika dilihat dari sudut 

pandang yang positif seperti menurut Glasser, teori libertarian bisa 

menghasilkan konsep dan ide baru yang memberi keuntungan dengan 

menempatkan kebebasan dan tanggung jawab secara berdampingan. Ketiga, 

seperti yang telah kita ketahui, teori libertarian nampaknya tidak 

terimplementasikan dengan baik ke media. Teori ini terlalu banyak 

berisitentang opini dan kepercayaan dibanding berbicara tentang informasi 

dan isu-isu baru tentang kebebasan yang berkembang di masyarakat. 

Keempat, teori tersebut terbilang samar–samar ketika berbicara tentang siapa 

yang memiliki dan  siapa  yang  diuntungkan  atas  hak kebebasan. Jika yang 



memiliki hak adalah pemilik media, maka apa hak editor, jurnalis, dan 

masyarakat. Termasuk juga ke dalam hal yang samar saat menjelaskan 

tentang dimana dan sampai sejauh mana batas-batas kebebasan itu. 

 Teori Tanggung Jawab Sosial 

Teori Tanggungjawab sosial punya asumsi utama bahwa kebebasan memiliki 

tanggung jawab yang sepadan. Keempat teori pers ini terus  mengalami  

perkembangan  yang disesuaikan  dengan  kondisi  media  dan masyarakat 

yang juga sangat dinamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 11 

Topik Perkuliahan 

Tanggung Jawab Sosial Pers 

William R. Rivers, Jay W. Jensen, dan Theodore Peterson dalam Media 

Massa dan Masyarakat Modern (2003) mengatakan bahwa, paling tidak 

terdapat lima jenis tanggung jawab sosial yang dikehendaki oleh masyarakat 

modern dari media, yakni:  

1. Media harus menyajikan “pemberitaan yang benar, komperehensif, dan 

cerdas.” Media dituntut untuk selalu akurat dan tidak berbohong. Fakta 

harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan murni 

sebagai pendapat. 

2. Media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, dan 

kritik. Karenanya, media berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus 

forum penyelesaian masalah. Setiap masalah yang menjadi urusan publik 

dan berhubungan dengan publik disodorkan oleh media, untuk kemudian 

dibahas bersama dan dicarikan jalan keluar. Jadi, media benar-benar 

menjadi milik publik. Publik pun merasakan manfaat dengan kehadiran 

media. 

3. Media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat. 

Syarat ini menuntut media untuk memahami karakteristik dan juga 

kondisi semua kelompok di masyarakat tanpa terjebak pada stereotype. 

Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya konflik sosial di 

masyarakat terkait isi berita yang disajikan. Karenanya, media dituntut 

untuk mampu menafsirkan karakter suatu masyarakat --seperti aspirasi, 

kelemahan, dan prasangka mereka-- dan mencoba memahaminya. Dengan 

demikian, kelompok yang lain tahu gambaran tentang kelompok lain, lalu 

mencoba memahaminyaPemahaman demikian tentu saja memberi 



peluang bagi setiap kelompok masyarakat untuk memahami karakter 

masing-masing dan cara melakukaknya.  

4. Media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai 

masyarakat. Ini tidak berarti media harus mendramatisir pemberitaannya, 

melainkan berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna 

keberadaan masyarakat dalam hal-hal yang harus diraih. Hal ini karena 

media merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga media harus 

“memikul tanggung jawab pendidik dalam memaparkan segala sesuatu 

dengan mengaitkannya ke tujuan dasar masyarakat.” 

5. Media harus membuka akses ke berbagai sumber informasi. Masyarakat 

industry modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada masa 

sebelumnya. Alasannya, tersebarnya informasi akan memudahkan 

pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat informasi, media membantu 

pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam 

masyarakat. 

 Tanggung jawab muatan pesan dalam media 

Khalayak sangat sensitif terhadap isi pesan yang disampaikan oleh media. 

Terutama bila pesan tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan 

norma yang ada di masyarakat. Pesan tersebut dapat berupa pornografi dan 

pornoaksi, serta hujatan dan gambar atau foto yang dapat meresahkan. 

Pengawasan masyarakat dapat berupa opini, kritik, dan saran yang disampaikan 

kepada media bahkan dapat juga berupa demonstrasi. Ada tiga isu pokok antara 

kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan dalam media, yakni 

 (1) pornografi, 

 (2) pesan yang mengguncang atau menimbulkan shock 

 (3) pesan yang menghina SARA. 

 



BAB 12 

Topik Perkuliahan 

Pers Pancasila dalam Tatanan Etika 

 Teori Pers Pancasila 

Teori Pers Pancasila telah diperkenalkan pada tahun 80-an, ketika  berlangsung 

Sidang Pleno Dewan Pers di Surakarta tanggal 7 -8 Desember 1984. Seperti apakah 

Pers Pancasila yang dimaksud ? Pers Pancasila yang dimaksud adalah pers yang 

orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam rumusan Pers Pancasila tersebut juga 

menyebut adanya pers pembangunan, yang tidak lain adalah Pers Pancasila dalam arti 

mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pembangunan aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri.  

Berdasarkan uraian tersebut hakikat pers Pancasila adalah pers yang sehat 

yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai 

penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol 

sosial yang konstruktif. Melalui hakikat dan fungsi pers Pancasila mengembangkan 

suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung 

jawab. Dalam mengamalkan pers Pancasila mekanisme yang dipakai adalah interaksi 

positif antara Masyarakat, Pers dan Pemerintah. Dalam hal ini Dewan Pers berperan 

sebagai pengembang mekanisme interaksi positif tersebut. 

Konsep yang demikian mulia tersebut ternyata diimplemetasikan secara beda 

pada masa Orde Baru. Dengan mengatasnamakan Pancasila, pemerintah Orde Baru 



justru menjalankan sistem pers yang otoriter. Pers Pancasila hingga saat runtuhnya 

Orde Baru tidak pernah diimplemetasikan sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila.  

Berdasar hal tersebut, perlu kiranya dikaji kembali apakah hakikat Pers 

Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila? Semua pertanyaan tersebut 

akan dijawab dengan berangkat dari hakikat manusia. Mengapa manusia, karena 

pelaku pers adalah manusia dan keberadaan pers tidak lain ditujukan untuk manusia. 

Sistem pers apapun yang berkembang di sebuah negara, sesungguhnya yang berkuasa 

dan mengambil banyak peran adalah manusianya.   

Notonagoro memaparkan hakikat manusia sebagai berikut : 

 Susunan Kodrat :  

- Raga (an organik, vegetatif, animal) 

- Jiwa (akal, rasa, kehendak) 

 Sifat Kodrat 

- Individual 

- Sosial 

 Kedudukan Kodrat 

- Pribadi Mandiri 

- Makhluk Tuhan 

Hubungan antara seluruh aspek-aspek manusia tersebut merupakan satu 

kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan, dan dikenal 

dengan nama monopluralis. Sementara itu, untuk susunan, sifat dan 

kedudukan kodrat yang terdiri atas dua unsur disebut monodualis. Tarik 

menarik antara dua unsur seperti raga-jiwa, individual-sosial, pribadi mandiri-

makhluk Tuhan, harus selalu diletakkan dalam kerangka keseimbangan, 

keadilan dan harmoni. Kecenderungan untuk mementingkan salah satu unsur 

seperti keragawian atau individualitas saja akan membawa manusia pada 

ketimpangan. 

 



 Prinsip Pers Pancasila 

1. Diterapkan mekanisme kerja yang menjalin hubungan timbal balik antara 

pers, pemerintah dan masyarakat. 

2. Dinamika dikembangkan bukan dari pertentangan menurut paham, 

melainkan atas paham hidup menghidupi, saling membantu dan bukan 

saling mematikan. 

3. Perlu dikembangkan kultur politik dan mekanisme yang memungkinkan 

berfungsinya sistem kontrol sosial dan kritik yang konstruktif secara 

efektif. Namun demikian kontrol sosial itupun substansinya serta caranya 

tetap tidak terlepas dari asas keselarasan dan keseimbangan serta 

ketertiban untuk saling hidup menghidupi bukan saling mematikan 

dalam kontrol yang dilakukan tetap berpijak pada nilai-nilai dalam 

sistem Pers Pancasila, termasuk bebas dan bertanggung jawab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 13 

Topik Perkuliahan 

Pelanggaran Kebebasan Pers 

 Pelanggaran  

1. Sumber Imajiner, Sumber berita dalam liputan pers harus jelas dan tidak 

boleh fiktif. Satu harian di Medan melaporkan bahwa dalam suatu kasus 

dugaan korupsi di Partai Golkar Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumut 

telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Menurut 

harian ini, sumber berita adalah Komisaris Besar A. Nainggolan dari Hubungan 

Masyarakat Polda Sumut yang diumumkan dalam sebuah konferensi pers. 

Ternyata BAB itu tidak pernah ada. Begitu pula petugas humas yang dimaksud 

itu juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dengan kata lain, 

sumber beritanya fiktif. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh 

wartawan harian ini karena telah membuat berita dengan sumber imajiner alias 

tidak ada atau fiktif. 

2. Identitas dan Foto Korban Susila Anak-Anak Dimuat, Sesuai dengan asas 

moralitas, menurut Kode Etik Jurnalistik, masa depan anak-anak harus 

dilindungi. Oleh karena itu, jika ada anak di bawah umur, baik sebagai pelaku 

maupun korban kejahatan kesusilaan, identitasnya harus dilindungi. 

Masih di Medan, satu harian lainnya menemukan adanya pencabulan atau 

pelecehan seksual oleh seorang pejabat setempat terhadap seorang anak di 

bawah umur. Koran ini sampai tiga kali berturut-turut menurunkan berita 

tersebut. Di judul berita pun nama korban susila di bawah umur itu disebut 

dengan jelas. Tidak hanya itu. Selain memuat identitas berupa nama korban, 

foto korban pun terpampang dengan jelas dan menonjol karena ingin 

membuktikan bahwa kejadian itu memang benar. Pemuatan nama dan 

pemasangan foto korban susila di bawah umur inilah yang melanggar Kode 

Etik Jurnalistik. 



3. Tidak Paham Makna "Off the Record", Menurut Kode Etik Jurnalistik, 

wartawan wajib menghormati ketentuan tentang off the record. Artinya, apabila 

narasumber sudah mengatakan bahan yang diberikan atau dikatakannya adalah 

off the record, wartawan tidak boleh menyiarkannya. Kalau wartawan tidak 

bersedia terikat dengan hal itu, sejak awal ia boleh membatalkan BAB dengan 

narasumber yang ingin menyatakan keterangan off the record. 

Tetapi, justru inilah yang tidak dilakukan oleh wartawan satu harian di 

Yogyakarta. Seorang narasumber dari kantor Telekomunikasi setempat 

mengungkapkan bahwa ada pungutan tidak resmi oleh Asosiasi Warung 

Telepon di Yogyakarta antara Rp5 juta - Rp25 juta. Keterangan tersebut 

dengan jelas dan tegas dinyatakan sebagai off the record. Tetapi, ternyata oleh 

wartawan surat kabar ini keterangan tersebut tetap disiarkan. Ini jelas 

merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, yakni menyiarkan berita yang 

sebenarnya off the record. 

4. Tidak Memperhatikan Kredibilitas Narasumber, Berita ini tidak main-main. 

Judulnya: "Dua Jenderal Berebut Seorang Janda." Adapun yang dimaksud 

dengan dua jenderal pun tidak tanggung-tanggung, yaitu dua tokoh militer 

Indonesia: Try Sutrisno, mantan panglima TNI dan juga mantan wakil 

presiden, serta Edy Sudrajat yang juga mantan panglima TNI. Tetapi, berita ini 

merupakan contoh bagaimana pers sering kurang memperhatikan kredibilitas 

narasumber. 

Kisahnya bermula dari seorang wartawan di satu harian ibu kota. Suatu hari 

sang wartawan berjumpa dengan Nani, seorang pramuria di Bar King di 

Jakarta. Berceritalah Nani dengan bangganya bahwa ia diperebutkan oleh dua 

jenderal sekaligus, masing-masing Try Sutrisno dan Edy Sudrajat. Berita ini 

semula sempat diturunkan di harian tempat wartawan itu bekerja. Tetapi, 

karena pertimbangan jurnalistik, terbitan pers itu menolak menyiarkannya. 

5. Melanggar hak Properti Pribadi, Merasa ada berita affair atau perselingkuhan 

yang menarik antara anak mantan presiden Indonesia dengan seorang polisi, 



seorang wartawan majalah mingguan di Jakarta nekad masuk ke rumah seorang 

narasumber dengan melompati pagar rumah narasumber tersebut. Ketika 

melakukan hal itu, sang wartawan tidak sedang dalam penyamaran dan sudah 

diperingatkan oleh pemilik rumah untuk tidak boleh masuk. Perbuatan ini 

merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan 

wartawan menghormati hak-hak pribadi orang lain, kecuali bila ada 

kepentingan umum. 

Oleh sebab itulah maka memasuki rumah seseorang tanpa izin merupakan 

pelanggaran, dan risiko yang ada menjadi tanggung jawab wartawan itu 

sepenuhnya. Di Amerika Serikat, apabila ada pihak yang tidak dikehendaki 

memasuki rumah orang lain dan tidak mau pergi, kalau ditembak, maka pihak 

yang masuk ke rumah itulah yang dianggap bersalah. 

6. Menyiarkan Gambar ilustrasi sembarangan, Pemasangan foto atau penyiaran 

gambar ilustrasi dalam pers harus memperhatikan relevansi sosial serta nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemasangan foto atau penyiaran gambar 

illustrasi yang sembarangan dapat diterima dengan makna yang jauh berlainan, 

dan karena itu dapat menjadi pelanggaran terhadap Kode Etik jurnalistik. 

Satu majalah membuat berita tentang banyaknya remaja putri yang menjadi 

wanita panggilan atau menjajakan seks bebas. Pemuatan berita tersebut disertai 

satu foto ilustrasi yang menggambarkan aktivitas sekelompok remaja puteri di 

suatu pusat perbelanjaan. Para remaja puteri yang ada dalam foto ilustrasi itu 

sama sekali bukan pelaku yang menjadi bahan laporan dan tidak ada kaitannya 

dengan pelaku. Dalam caption atau teks gambar diterangkan, "Para remaja 

puteri di sebuah pusat perbelanjaan”. Orang tua remaja puteri yang ada dalam 

foto itu langsung memprotes keras pemuatan foto anaknya di majalah tersebut. 

Dengan adanya foto itu seakan-akan kelompok remaja puteri penganut seks 

bebas yang diceritakan dalam berita itu termasuk anaknya. Padahal, tidak benar 

sama sekali. Redaksi majalah itu pun mengakui bahwa foto itu tidak 

dimaksudkan sebagai pelaku dalam laporan ini, melainkan hanya sebagai 

ilustrasi. 



7. wawancara Fiktif, Untuk mengejar eksklusivitas, ada wartawan yang 

akhirnya melakukan kesalahan fatal. Untuk membuktikan kehebatannya, 

sebagian wartawan sampai menipu masyarakat dengan wawancara yang 

sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif. Satu harian di Jakarta memuat 

wawancara dengan seorang tokoh dalam bentuk tanya jawab yang cukup 

panjang. Setelah dimuat, barulah diketahui bahwa narasumber wawancara itu 

sebenarnya sudah meninggal dua tahun sebelum laporan ini disiarkan. Dengan 

kata lain, wawancara tersebut fiktif alias tidak pernah dilakukan dengan 

narasumber yang sebenarnya. Jelas ini merupakan pelanggaran berat terhadap 

Kode Etik Jurnalistik karena melakukan pemberitaan bohong. Tetapi, harian 

tersebut tidak pernah meminta maaf. 

8. Tidak Memakai Akal Sehat (Common Sense), Banyak wartawan yang dalam 

menyiarkan berita melupakan unsur akal sehat. Berita pers pada dasarnya tetap 

harus mengacu kepada akal sehat atau common sense. Apabila ada berita yang 

berada di luar akal sehat, harus dilakukan pengecekan berkali-kali sampai 

terbukti apakah berita itu benar atau tidak. Prinsip yang dipakai dalam hal ini 

adalah, pertama-tama, wartawan harus lebih dahulu bersikap skeptis atau 

cenderung tidak percaya terhadap berita yang tidak masuk akal, sampai 

memang terbukti sebaliknya bahwa berita itu benar adanya. 

9. Sumber berita tidak jelas, Dalam liputan pers, sumber berita harus jelas. 

Ketika pesawat Adam Air jatuh di laut Majene, Sulawesi Barat, pada Januari 

2007, hampir semua pers melakukan kesalahan fatal. Hanya beberapa jam 

setelah pesawat itu jatuh, sebagian besar pers mewartakan bahwa pesawat 

tersebut jatuh di daerah tertentu. Tak hanya itu, ada pula pers yang langsung 

memberitakan bahwa rangka pesawat telah ditemukan. Lebih dahsyat lagi 

sampai ada yang memberitakan bahwa "sembilan korban ditemukan masih 

hidup." 

Ini luar biasa. Kenapa? Karena setelah setahun peristiwa itu terjadi, ternyata 

semua berita tentang di mana jatuhnya pesawat itu dan jumlah korban yang 

hidup sama sekali tidak benar. Di mana pesawat jatuh pun tidak diketahui. 



Nasib korban juga tidak diketahui. Tetapi, saat itu ada pers yang sampai berani 

mengatakan bahwa "para korban sedang dievakuasi." Black boxpesawat ini 

baru ditemukan setahun kemudian di bawah kedalaman 2.000 meter laut. Itu 

pun setelah ada pencarian khusus dengan bantuan Amerika Serikat. 

10. tidak melayani hak jawab secara benar, Hak Jawab merupakan hal yang 

sangat penting dalam mekanisme kerja pers. Begitu pentingnya Hak Jawab 

sehingga soal ini diatur baik dalam tingkat undang-undang maupun dalam 

Kode Etik Jurnalistik. Hak Jawab memiliki dimensi demokratis dalam pers. 

Adanya Hak Jawab menyebabkan public memiliki akses kepada informasi pers 

dan sekaligus sebagai sarana untuk membela kepentingan mereka terhadap 

informasi yang merugikan mereka atau kelompoknya. Maka baik menurut 

undang-undang maupun Kode Etik Jurnalistik, pers wajib melayani hak jawab. 

Pers yang tidak melayani hak jawab melanggar Kode Etik Jurnalistik (dan juga 

undang-undang). Tetapi, dari pengalaman selama seperempat abad terakhir, 

salah satu pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yang sering terjadi justru 

dialami pada pelaksanaan Hak Jawab ini. Masih ada pers yang tidak memahami 

makna Hak Jawab sehingga terjadi berbagai pelanggaran terhadap Hak Jawab. 

11. Membocorkan identitas narasumber, Dalam kasus tertentu wartawan 

mempunyai Hak Tolak, yakni hak untuk tidak mengungkapkan identitas 

narasumber. Hak ini dipakai karena pada satu sisi pers membutuhkan informasi 

dari narasumber yang ada, tetapi pada sisi lain keselamatan narasumber (dan 

juga mungkin keluarganya) dapat terancam kalau informasi itu disiarkan. 

Untuk menghadapi keadaan seperti itulah maka kemudian ada Hak Tolak. Pers 

dapat meminta informasi dari narasumber, tetapi narasumber dapat pula 

meminta kepada wartawan agar identitasnya tidak disebutkan. Kalau ada yang 

menanyakan sumber informasi ini, pers berhak menolak menyebutkannya. 

Inilah yang dimak sud dengan Hak Tolak. 

 

 



 Pasal dan Sanksi Pidana 

Katagori/Jenis Pasal Sanksi Hukuman 

Penghinaan  310  9 bulan 310 9 Bulan 

Pengaduan fitnah 317 4 Bulan 

Penghinaan kepada kepala 

Negara/wakil 
134,136 bis, 142-3 6 Tahun 

Penghinaan terhadap golongan 

tertentu 
156 5 tahun 

Penghinaan terhadap pemerintah 154 5 tahun 

Penghinaan terhadap penguasaan 

umum 
207 7 tahun 

Penghinaan terhadap agama 

tertentu 
156 a 1 tahun 6 bulan 

Penghasutan 160 5 tahun 

Penawaran kejahatan 161 6 tahun 

Pembocoran rahasia negara 112 4 tahun 

Pembocoran rahasia 322 7 tahun 

pornografi 282 9 tahun 

Penyiaran kabar bohong 390 1 tahun 8 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 15 

Topik Perkuliahan 

Isu-isu kontemporer pers dan Komunikasi 

 Media sebagai institusi social : menilik peranan pers dan media di 

panggung pilpers 

Indonesia merupakan negara republik yang menerapkan konsep demokrasi 

perwakilan dalam sistem pemerintahannya. Hal ini dapat dipahami mengingat 

luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, jika 

dibandingkan dengan kebanyakan negara lainnya. Menurut Schumpeterian 

(Norris 2010), konsep demokrasi perwakilan ini setidaknya melibatkan tiga 

aspek penting dalam proses implementasinya : 

1. kompetisi pluralistic di antara partai-partai 

2. partisipasi dikalangan warga masyarakat 

3. kebebasan sipil untuk berbicara dan ber ekspresi 

 Apabila dikaitkan dengan kehidupan politik, media dan pers diwajibkan 

menjadi fasilitator atau referensi informasi mengenai berbagai isu publik bagi 

masyarakat, sehingga mereka dapat menentukan pilihannya secara memadai. 

Atas dasar ini fungsi media atau pers dalam demokrasi terdiri dari tiga fungsi 

utama, yakni: pers atau media massa sebagai civic forum, sebagai watchdog, 

dan sebagai agen mobilisasi. 5 Maka secara otomatis dapat dikatakan ketiga 

fungsi pers tersebut seharusnya diterapkan dalam proses peliputan pemilu, 

khususnya pada pilpres 2018 : 

1. Media massa sebagai forum warga 

Media massa harus mampu menyajikan liputan berita terkait pilpres 

secara komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh warga. Sebagai 

civic forum, media harus memberikan variasi pemberitaan yang 



beragam dan sesuai dengan preferensi warga sebagai konsumsi 

informasi dalam mengenal dan mengetahui sebanyak-banyaknya hal 

mengenai para kandidat yang akan bertarung pada pilpres. Beragamnya 

informasi yang diterima oleh masyarakat akan membuka keran selebar-

lebarnya bagi partisipasi warga untuk melakukan diskusi demokratis 

mengenai para kandidat dan harapan warga kepada para kandidat 

tersebut.  

Fenomena pemberitaan media massa akhir-akhir ini cenderung 

menunjukkan realitas yang sebaliknya. Laporan-laporan pemberitaan 

yang ada, khususnya yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta 

cenderung mengarah pada konsep pemberitaan yang 

terdekontekstualisasi, dramatis, dan trivial. 7 Dekontekstualisasi 

pemberitaan dapat dilihat melalui penayangan berita yang tidak 

komprehensif dan faktual dengan hanya menampilkan sebagian dari 

keseluruhan pemberitaan. Contohnya dapat dilihat melalui berita-berita 

yang berusaha menyudutkan para kandidat dengan memanfaatkan sisi-

sisi negatif dari diri mereka masing- masing tanpa memberi ruang yang 

lebih proporsional bagi prestasi atau sisi positif para kandidat. 

Dekontekstualisasi seperti ini dapat membuat arah pemberitaan menjadi 

bias. 

Dramatisasi pemberitaan banyak kita saksikan dari berbagai berita yang 

sarat nuansa pencitraan para kandidat. Berita-berita mengenai kegiatan 

para kandidat yang turun ke pasar-pasar tradisional, naik angkutan 

umum, ikut berjalan kaki dengan rakyat, termasuk ziarah ke makam 

pahlawan lebih terasa sebagai berita yang sengaja dikonstruksi untuk 

membentuk simbol-simbol diri positif bagi para kandidat, ketimbang 

sebagai berita yang memiliki nilai substansi yang benar-benar 

bermanfaat bagi rakyat dalam mengenal secara keseluruhan sosok 

pribadi calon pemimpin mereka. 

 



2. Media massa sebagai watchdog 

Media massa sebagai watchdog diartikan sebagai fungsi media atau pers 

dalam mengawasi semua pihak yang memiliki kekuasaan, baik di bidang 

politik maupun ekonomi dalam bentuk organisasi pemerintah maupun 

swasta. Pada posisi ini media massa memerankan dirinya sebagai public 

watch dog terhadap kecenderungan distorsi kekuasaan. 8 Hal ini 

dilakukan agar kelompok-kelompok kepentingan selalu bertanggung 

jawab atas segala tindakan dan kebijakan mereka. Fungsi ini terkait 

langsung dengan konsep demokrasi yang menjunjung tinggi hak- hak 

politik dan kebebasan sipil dengan tetap melindungi kepentingan 

kelompok masyarakat termasuk kaum minoritas dari kemungkinan 

penyalahgunaan wewenang pihak penguasa. 

Namun dalam konteks Pilpres mendatang, pers telah beralih fungsi 

menjadi “lap dog” yang bermain-main di kaki pemilik modal dan 

cenderung melindungi “majikan” (pemilik modal) dari segala 

kemungkinan yang dapat mengancam kepentingan mereka. Pers sebagai 

watchdog terlihat lebih jinak gonggongannya berkat segala fasilitas yang 

diberikan pemiliknya. Pers manjadi alat yang begitu penurut dalam 

melaksanakan setiap instruksi pemiliknya. Contoh nyatanya dapat dilihat 

melalui fenomena pemberitaan Metro TVdan tvOne yang seringkali 

menampilkan pemberitaan yang hanya berada pada tataran permukaan 

dan cenderung bernada positif dalam melaporkan berita mengenai 

pasangan kandidat Prabowo dan alumni 212 (tvOne) dan Jokowi (Metro 

TV). Berita-berita tersebut dikemas sebaik mungkin tanpa 

memperdulikan dampak dan manfaat nyatanya bagi kebutuhan informasi 

politik masyarakat. Segala berita yang dapat mengancam elektabilitas 

dan popularitas pasangan kandidat yang mereka dukung tidak akan bisa 

lolos seleksi di meja redaksi (gatekeeper), meskipun berita tersebut 

benar adanya dan dibutuhkan masyarakat untuk mengenal dan 

memahami calon pemimpinnya secara keseluruhan. 



3. Media massa sebagai agen mobilisasi 

Selain sebagai forum warga dan sebagai watchdog, media juga berfungsi 

sebagai agen mobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan Selain sebagai 

forum warga dan sebagai watchdog, media juga berfungsi sebagai agen 

mobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan. 

 Implikasi internet sebagai pembangun citra aktor politik  

Dengan adanya perkembangan teknologi, mengakibatkan munculnya suatu 

masyarakat jaringan yang beraktifitas di ruang yang bebas, terbuka, tanpa 

batas, dan berbasis digital. Hal ini yang menyebabkan internet dijadikan salah 

satu media kampanye baru dalam ruang politik. Media baru ini dianggap 

dapat menciptakan suatu pencitraan bagi para politisi, usaha ini dilakukan 

guna membuka komunikasi yang lebih efektif dengan publik. Sifat internet 

yang mengutamakan kecepatan dan keterbukaan dalam penyebaran informasi, 

dirasa sanggup untuk menciptakan suasana kampanye yang efektif. Internet 

sebagai hasil dari perkembangan teknologi di abad 21 melahirkan suatu 

masyarakat jaringan yang lebih banyak melakukan aktivitasnya di ruang 

berbasis digital ini. Hal itulah yang menyebabkan aktor politik merasa perlu 

untuk melakukan kampanye politik di internet. 

1. Internet dan politik 

Hingga saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

sampai pada satu fase dimana setiap orang dapat dengan mudah dan 

cepat saling bertukar informasi, apakah itu untuk keperluan hiburan, 

pendidikan ataupun bisnis yang menggunakan komputer, terminal, video 

text telepon atau layar televisi, fase ini disebut dengan era komunikasi 

interaktif. Peluang untuk saling bertukar informasi di antara user 

(pengguna) dan kecepatan serta daya jangkaunya, menjadikan media 

interaktif cukup berbeda dengan media massa yang sampai saat ini tetap 

eksis. Media massa adalah suatu wadah atau saluran komunikasi yang 

digunakan oleh suatu institusi untuk menyebarluaskan informasi, apakah 



menggunakan surat kabar, radio ataupun televisi. Perbedaan yang cukup 

signifikan di antara media interaktif dan media massa terletak pada 

pertukaran informasi yang leluasa dan aktif, hal ini didukung dengan 

daya jangkau internet yang dapat menghubungkan antara satu individu 

dengan individu lainnya tanpa mempermasalahkan jarak, ruang dan 

waktu serta interkoneksi jaringan komputer di seluruh dunia melalui 

saluran telepon maupun satelit. Oleh karena itu media ini dikenal dengan 

istilah interaktif. 

Internet sebagai media interaktif pada prinsipnya dapat dimanfaatkan 

oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun. Berbagai fitur dan tawaran 

aplikasi yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mencari pengetahuan 

sebagai bahan pembelajaran, namun di lain sisi internet juga 

menghasilkan beberapa konsekuensi negatif dalam penggunaannya 

Akan tetapi semua itu kembali kepada pengguna Internet yang sebagian 

besar masih memanfaatkan Internet untuk hal-hal yang positif. 

2. Dinamika politik dalam era virtualisasi 

Untuk mendukung berlangsungnya proses demokrasi, masyarakat 

menggantungkan harapan yang besar pada media, tak hayal media pers 

digadang-gadang sebagai kekutan politik keempat atau dikenal dengan 

istilah the fourth estate press, sebagai mitra dari eksekutif, legislative 

dan yudikatif.  Namun, carut marutnya sistem media (massa) saat ini, 

yang hampir seluruhnya didominasi oleh pihak kepentingan, membuat 

masyarakat mengalihkan perhatiannya pada internet. Internet menjadi 

salah satu media yang rasional bagi masyarakat untuk dapat memantau 

setiap pergerakan politik dan menyampaikan setiap aspirasi yang ingin 

mereka sampaikan. Internet mampu menciptakan ruang publik, yang  

berdasarkan konsepsi Jurgen Habermas adalah ruang atau iklim yang 

memungkinkan setiap orang sebagai warga negara mendiskusikan 

persoalan publik secara kritis, bebas, serta tanpa restriksi dari kekuatan 

politik, sosial dan ekonomi yang ada. 6 Oleh karena itu, Akses ke ruang 



publik ini bersifat bebas, karena ini merupakan tempat kebebasan untuk 

berkumpul (the freedoms of assembly), sehingga asosiasi dan ekspresi 

masyarakat telah dijamin. 

Demokrasi berbasiskan internet telah menciptakan demokrasi digital 

(digital democracy). K. Hacker & Jan van Dijk (2000) mendefinisikan 

demokrasi sebagai “an attempt to practice democracy without the limits 

of time, space, other physical conditions, using digital means, as an 

addition, not a replacement for traditional ‘analogue’ political practices”. 

Dalam era demokrasi digital saat ini, terdapat beberapa fasilitas 

interaktif yang dapat dijadikan katalisator bagi masyarakat untuk 

mengetahui dinamika politik di suatu daerah. Seperti, electronic polls, 

electronic referen, dan electronic voting yang menghadirkan era 

demokrasi langsung (direct democracy) seperti partisipasi warga negara 

di ruang terbuka Athena (Athenian agora) dengan piranti modern. 


