
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Menyusul kejatuhan mantan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru yang 

berada di bawah kepemimpinannya per tanggal 21 Mei 1998, lahirlah rezim 

pemerintahan baru yang kerapkali disebut dengan istilah era Reformasi. Kelahiran 

era Reformasi di bidang politik turut berimbas pada kehidupan di bidang lainnya, 

termasuk kehidupan pers Indonesia. 

Menurut Suranto et al. (1999, 5—6), dicabutnya Peraturan Menteri 

Penerangan (Permenpen) No. 01/Per/Menpen/1984 dan Surat Keputusan Menteri 

Penerangan (SK Menpen) No. 214A/Kep/Menpen/1984, yang selama ini 

mengharuskan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) untuk 

mendirikan perusahaan pers di Indonesia, menjadi pertanda positif lahirnya 

kebebasan pers di era Reformasi. Singkatnya, era SIUPP dalam pers Indonesia 

sudah berakhir. 

Dicabutnya Permenpen dan SK Menpen tersebut sangat mempengaruhi 

wajah pers Indonesia, bahkan di mata dunia. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh 

Committee to Protect Journalists (CPJ) pada peringatan Hari Pers Sedunia tanggal 

3 Mei 1999, Indonesia tidak lagi masuk dalam sepuluh musuh pers paling 

berbahaya. Sebelumnya, nama mantan Presiden Soeharto (beserta diktator lain 



 
 

seperti Fidel Castro, Jiang Zemin, dan Slobodan Milosevic) selalu masuk dalam 

daftar musuh paling berbahaya bagi pers (Suranto et al. 1999). 

Puncaknya, di bawah pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie 

(pengganti mantan Presiden Soeharto), tepatnya pada tanggal 23 September 1999, 

disahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.  Undang-Undang 

No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini merupakan undang-undang tentang pers 

pertama di era Reformasi. 

Luwarso et al. (2008, 8—9) menyatakan bahwa dalam Undang-Undang 

No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, ada tiga pasal utama yang menjamin kebebasan 

pers  (“kebebasan pers” dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers 

disebut dengan istilah “kemerdekaan pers”). Ketiga pasal tersebut adalah: 

1) Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang 

berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 

2) Pasal 4 Ayat 1—4: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga 

negara (1), Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, 

pembredelan atau pelarangan penyiaran (2), Untuk menjamin kemerdekaan 

pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan 

menyebarluaskan gagasan dan informasi (3), Dalam 

mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan 

mempunyai Hak Tolak (4). 

3) Pasal 18 Ayat 1: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja 

melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi 



 
 

pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 

Kondisi pers Indonesia di era Reformasi, khususnya setelah Undang-

Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers disahkan, dapat digambarkan sebagai 

pers yang terbebas dari intervensi penguasa dalam arti tidak terdapat lagi alat 

legitimasi bagi penguasa untuk melakukan penyensoran, pembredelan, dan 

pelarangan penyebaran informasi terhadap perusahaan-perusahaan pers Indonesia. 

Kondisi semacam ini dalam pers Indonesia merupakan sebuah kemajuan karena 

menurut Lesmana (2012), pada masa Orde Baru ada sedikitnya empat hal 

terlarang yang tidak boleh disorot dalam pemberitaan pers: 

1) Konsensus Orde Baru (khususnya menyangkut fusi partai). 

2) Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). 

3) Periodisasi jabatan presiden. 

4) Bisnis anak-anak mantan Presiden Soeharto di berbagai bidang. 

Lesmana (2012) menyebutkan bahwa apabila keempat hal di atas 

dilanggar oleh media, maka dengan segera media yang bersangkutan akan 

diperingatkan dan diberi sanksi berupa pembredelan. Kembali pada pers Indonesia 

di era Reformasi, selain ketiga pasal yang secara hukum menjamin kebebasan pers 

Indonesia di atas, diamanatkan pula pembentukan Dewan Pers independen 

melalui Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang 



 
 

menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan 

kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.” 

Sementara itu, berdasarkan amanat Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 

40 Tahun 1999 Tentang Pers, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi berikut: 

1) Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. 

2) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. 

3) Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan 

masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. 

4) Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. 

5) Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan 

di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. 

6) Mendata perusahaan pers. 

Dari fungsi-fungsi yang dijelaskan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa 

tugas pokok Dewan Pers bukan seputar kegiatan jurnalistik dalam arti 

mengumpulkan, menulis, dan menyebarluaskan informasi, sebagaimana yang 

dilakukan oleh media massa. Tugas pokok Dewan Pers adalah pada pengaturan 

kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus seputar pers, 

penerapan etika pers (Kode Etik Jurnalistik), dan peningkatan kualitas komunikasi 

antara pers dengan masyarakat, pers dengan pemerintah, dan masyarakat dengan 

pemerintah serta interaksi positif antara tiga komponen ini. 

Dari awal terbentuknya pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, 

Dewan Pers independen telah mengalami empat kali periode kepemimpinan di 



 
 

bawah tiga orang Ketua Dewan Pers, yakni Atmakusumah Astraatmadja (2000—

2003), Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. (2003—2006 dan 2007—2010), dan Prof. 

Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL. (2010—2013). 

Landasan konstitusional yang menjamin keberadaan dan fungsi Dewan 

Pers adalah Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Di sisi 

lain, untuk menjalankan fungsi, tugas, kewajiban, hak, dan peranannya demi 

melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang 

Pers, ditetapkanlah Statuta Dewan Pers pada tanggal 26 Desember 2007 (dan 

mulai berlaku per tanggal 6 Februari 2008) sebagai revisi atas Statuta Dewan Pers 

sebelumnya yang disahkan pada tanggal 21 Juni 2005. 

Berkaitan dengan esensi pembentukan Dewan Pers independen di era 

Reformasi, Pernyataan Dewan Pers No. 1/2000 menuliskan: 

Dewan Pers pada dasarnya adalah lembaga independen yang dibentuk oleh, dari, 

dan untuk masyarakat pers, yang berfungsi melindungi dan mengembangkan 

kemerdekaan pers…. Kemerdekaan pers yang saat ini berkembang di Indonesia dinilai 

oleh sebagian pihak telah “bebas terlalu jauh”. Oleh karena itu, Dewan Pers 

mengingatkan, masyarakat pers hendaknya mawas diri. Pers saat ini dituntut untuk 

mampu mengatur dan mengawasi diri sendiri sebagai manifestasi kemandiriannya 

serta tanggung jawabnya terhadap publik. 

 Dari pernyataan di atas, Penulis berpandangan bahwa Dewan Pers di era 

Reformasi adalah sebuah lembaga yang berperan dalam menjaga kebebasan pers 

di Indonesia agar kebebasan dapat dinikmati, sementara di saat yang sama, agar 

kebebasan tidak sampai menyimpang atau tidak sampai bebas terlalu jauh. 

Meskipun Dewan Pers adalah lembaga swaregulasi (lembaga yang mengawasi 

dan mengatur dirinya sendiri) dalam bidang pers, ini bukan berarti Dewan Pers 



 
 

bebas dari tanggung jawab; Dewan Pers senantiasa dituntut untuk memiliki 

tanggung jawab dengan menjadikan publik atau masyarakat sebagai pusat 

pertimbangan dalam setiap kebijakan dan sikap yang diambilnya. 

Fokus penelitian ini adalah perspektif anggota Dewan Pers independen 

dalam melihat ideologi dan praktik kebebasan pers Indonesia di era Reformasi. 

Penelitian ini penting karena dua hal: pertama, penelitian ini menunjukkan state of 

the art mengenai konsep kebebasan pers dalam kaitannya dengan pers Indonesia 

di era Reformasi karena menurut Altschull (1990), praktik pers selalu berbeda 

dengan teori pers. Kedua, penelitian ini penting untuk memperkaya perspektif 

mengenai kebebasan pers Indonesia di era Reformasi karena menurut 

Atmakusumah (2012), sepanjang sejarah bangsa Indonesia, belum pernah ada 

kebebasan pers yang berumur sepanjang ini (berumur 14 tahun terhitung dari 

Reformasi di bulan Mei tahun 1998 sampai bulan Mei tahun 2012). 

I.2. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang Penulis tuliskan di bagian sebelumnya, Dewan Pers 

independen di era Reformasi bukanlah media massa yang menjalankan kegiatan 

jurnalistik secara berkala, tetapi Dewan Pers adalah sebuah lembaga yang 

mengawasi kehidupan pers serta mengembangkan dan memelihara kualitas 

kebebasan pers melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya (Pasal 15 Ayat 2 butir 

a Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers). Dalam penelitian ini, 

perspektif anggota Dewan Pers mengenai kebebasan pers Indonesia di era 

Reformasi dilihat dari dua segi, yakni segi ideologis dan praktis. 



 
 

Segi ideologis menggali perspektif anggota Dewan Pers mengenai apa 

yang menjadi dasar atau landasan dari berjalannya praktik kebebasan pers, 

sedangkan segi praktis menggali perspektif anggota Dewan Pers mengenai 

bagaimana kebebasan pers dipraktikkan atau diaplikasikan secara nyata. Segi 

ideologis membicarakan pandangan mengenai konsep kebebasan pers, sedangkan 

segi praktis membicarakan pandangan mengenai implementasi kebebasan pers. 

Sesuai dengan waktu penelitian, segi ideologis dan praktis ini Penulis batasi pada 

era Reformasi yang telah berumur 14 tahun (Mei 1998—Mei 2012). 

 Pers dalam penelitian ini Penulis batasi pada pengertian pers secara 

sempit. Menurut Adji (1973), pers dalam arti sempit mengandung di dalamnya 

penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita dengan jalan kata tertulis. 

Artinya, secara dominan, pers dalam penelitian ini terbatas pada media massa 

cetak seperti koran, majalah, buletin, dan tulisan-tulisan lainnya yang diterbitkan 

secara berkala. 

I.3. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang hendak dijawab melalui penelitian berjudul 

“Kebebasan Pers Indonesia di Era Reformasi: Ideologi dan Praktik dalam 

Perspektif Anggota Dewan Pers” ini adalah sebagai berikut: 

1) Dalam perspektif anggota Dewan Pers, apa yang menjadi landasan ideologis 

pers Indonesia di era Reformasi? 

2) Dalam perspektif anggota Dewan Pers, bagaimana praktik kebebasan pers 

Indonesia di era Reformasi? 



 
 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian berjudul “Kebebasan Pers Indonesia di Era 

Reformasi: Ideologi dan Praktik dalam Perspektif Anggota Dewan Pers” ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui perspektif anggota Dewan Pers dari tiga kepemimpinan 

(Atmakusumah Astraatmadja, Ichlasul Amal, dan Bagir Manan) mengenai 

landasan ideologis kebebasan pers Indonesia di era Reformasi. 

2) Mengetahui perspektif anggota Dewan Pers dari tiga masa kepemimpinan 

(Atmakusumah Astraatmadja, Ichlasul Amal, dan Bagir Manan) mengenai 

praktik kebebasan pers Indonesia di era Reformasi. 

I.5. Kegunaan Penelitian 

I.5.1. Kegunaan Akademis 

 Kegunaan akademis dari penelitian berjudul “Kebebasan Pers Indonesia di 

Era Reformasi: Ideologi dan Praktik dalam Perspektif Anggota Dewan Pers” ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Memperkaya perspektif terkait penelitian mengenai ideologi pers. 

2) Menguji relevansi konsep dan teori yang Penulis gunakan dengan temuan 

penelitian. 

3) Menghasilkan teorisasi atas ideologi dan praktik kebebasan pers Indonesia di 

era Reformasi. 



 
 

I.5.2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian berjudul “Kebebasan Pers Indonesia di 

Era Reformasi: Ideologi dan Praktik dalam Perspektif Anggota Dewan Pers” ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan dokumentasi yang lengkap kepada Dewan Pers mengenai 

perspektif dan garis perjuangan setiap periode kepengurusan Dewan Pers 

(Atmakusumah Astraatmadja, Ichlasul Amal, dan Bagir Manan), yang 

berkaitan dengan kebebasan pers Indonesia di era Reformasi. 

2) Memberikan referensi kepada anggota Dewan Pers dalam mengambil sikap 

terkait definisi kebebasan pers, yang pada akhirnya mempengaruhi garis 

perjuangan Dewan Pers. 

3) Memberikan referensi kepada pengelola dan praktisi media mengenai 

berbagai perjuangan dan kebijakan Dewan Pers yang berkaitan dengan 

kebebasan pers Indonesia di era Reformasi. 

I.5.3. Kegunaan Sosial 

Kegunaan sosial dari penelitian berjudul “Kebebasan Pers Indonesia di Era 

Reformasi: Ideologi dan Praktik dalam Perspektif Anggota Dewan Pers” ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan pengetahuan kepada pembaca dan masyarakat mengenai 

perjuangan dan prestasi Dewan Pers di era Reformasi, yang berkaitan dengan 

pengembangan kebebasan pers Indonesia. 



 
 

2) Memberikan referensi kepada pembaca dan masyarakat mengenai landasan 

ideologis kebebasan pers Indonesia dalam perspektif anggota Dewan Pers di 

era Reformasi. 

3) Memberikan referensi kepada pembaca dan masyarakat mengenai praktik 

kebebasan pers Indonesia dalam perspektif anggota Dewan Pers di era 

Reformasi. 

I.6. Sistematika Penelitian 

 Bab I berisi kondisi atau keadaan pers Indonesia di era Reformasi secara 

umum yang melatarbelakangi penelitian mengenai perspektif anggota Dewan Pers 

terkait landasan ideologis dan praktik kebebasan pers Indonesia. Pertanyaan 

penelitian dan relevansinya terhadap dunia akademis maupun nonakademis 

dijelaskan secara rinci dalam bab ini. 

 Bab II berisi pemaparan lengkap mengenai objek penelitian yang menjadi 

titik tolak bagi Penulis untuk menggali perspektif, yang tidak lain adalah Dewan 

Pers. Sejarah singkat beserta komisi-komisi atau divisi-divisi yang ada di dalam 

Dewan Pers juga dipaparkan pada bagian ini. 

 Bab III berisi tinjauan pustaka yang menjadi dasar bagi Penulis untuk 

menganalisis hasil temuan. Berbagai konsep dan teori yang relevan digunakan 

demi mendapatkan hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademis. Kerangka pemikiran yang menggambarkan alur berpikir Penulis, dari 

awal mula merumuskan masalah sampai akhirnya mendapatkan jawaban dari 

masalah tersebut, juga disertakan dalam bab ini. 



 
 

 Bab IV berisi metodologi penelitian yang Penulis gunakan dalam 

penelitian ini. Hal-hal seperti pendekatan penelitian, metode penelitian, sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode pengujian data dibahas secara 

lengkap dalam bab ini. 

 Bab V berisi dua hal utama, yakni hasil temuan Penulis terkait topik 

penelitian serta analisis Penulis terhadap hasil temuan tersebut dengan 

menggunakan kerangka teoritis yang dibahas dalam Bab III. Pembahasan pada 

Bab V ini selanjutnya akan dibuat lebih sederhana dalam bentuk kesimpulan dan 

saran yang relevan dengan Dewan Pers dan pers Indonesia, yang akan secara 

khusus dibahas dalam Bab VI. 




