
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang lebih dulu menikmati kebebasan pers di 

kawasan Asia Tenggara. Kebebasan pers dalam arti yang sesungguhnya dinikmati 

Indonesia setelah rezim orde baru tumbang pada tahun 1998. Kebebasan pers di 

Indonesia pada saat itu disebut sebagai satu-satunya buah keberhasilan nyata dari 

gerakan reformasi 1998. 

 

Perkembangan pers pada era reformasi ini salah satunya adalah dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat menyetujui pencabutan Undang-Undang No. 21 tahun 1982 

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers melalui Undang-Undang No. 40 tahun 

1999 Tentang Pers yang merupakan produk hukum legislatif yang dinilai sangat 

demokratis. Dalam konteks Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers, 

hukum merupakan variabel berpengaruh, kemudian konfigurasi politik sebagai 

variabel terpengaruh. Selain menghapus berbagai kendala kemerdekaan pers, 

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers juga memuat isi pokok sebagai 

berikut : 

1. Pasal 2 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers : Kemerdekaan 

pers adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsif-

prinsif demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 
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2. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers : 

Kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara yang hakiki dan dalam 

rangka penegakan keadilan dan kebenaran serta memajukan kecerdasan 

bangsa.  

 

Pencabutan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 yang pada awalnya 

membelenggu kemerdekaan pers orde baru itu ternyata menimbulkan euforia atau 

kemerdekaan pers seperti tidak terkendali. Hal itu terjadi karena setiap orang 

bebas mendirikan penerbitan, tanpa keharusan memiliki SIUPP, serta dijamin 

tidak ada sensor dan pembredelan. Dampaknya, penerbitan pers tumbuh bagai 

jamur dimusim hujan. Hal ini memungkinkan bagi setiap warga masyarakat 

profesional maupun amatir dapat mendirikan penerbitan. 

 

Pers bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong 

terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati 

keanekaragaman, tapi dalam prakteknya pemberitaan pers terjadi penyimpangan-

penyimpangan misalnya untuk kepentingan organisasi tertentu, pencitraan pemilik 

media, menakut-nakuti untuk memeras pejabat atau orang-orang tertentu.  

Kebebasan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama tampak dengan adanya 

kritik-kritik dari pihak pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu. Kritikan itu 

sangat variatif, ada yang menyoroti kelemahan-kelemahan dalam proses 

pemberitaan yang dianggap kurang seimbang antara kepentingan masyarakat dan 

kepentingan pers. Pihak pers dinilai cenderung mengutamakan konsep berita yang 

kurang objektif, sensasional, dan sangat partisipan, kemudian dalam level etis 



3 

 

kemanusiaan kebebasan pers itu dinilai telah melanggar nilai dan norma moral 

masyarakat dan telah meruntuhkan kaidah jurnalistik itu sendiri.
1
 

 

Kebebasan pers sebagaimana diuraikan diatas akan berakibat pemunduran 

kepercayaan orang terhadap pers, kemudian kemunduran pers sebagai industri dan 

yang tidak kalah penting adalah kemunduran proses persatuan dan kesatuan 

bangsa. Banyak orang yang mengkhawatirkan kebebasan pers di Indonesia akan 

berakibat bagi pemunduran bangsa. Proses pembodohan akan terkristalisasi 

melalui dunia pers. Berawal dari hal tersebut muncul berbagai ancaman terhadap 

pers seperti isu SARA, tekanan masa, bahkan legal resentment (ancaman 

gugatan), business interest (kepentingan bisnis), suap dan sebagainya. Satu hal 

yang kini menonjol sebagai ancaman adalah kekecewaan terhadap pers bebas, 

yang jika dicermati bisa menjadi satu opini publik luas dimasyarakat. 

 

Kebebasan pers berputar pada perdebatan dan kontroversi antara pola kepentingan 

dua arah yaitu kepentingan untuk menjaga rahasia politik, keutuhan, dan 

kedaulatan negara, dokumen rahasia dan pola kebijakan terhadap publik, dengan 

kepentingan masyarakat yang menuntut partisipasi aktif dalam menyalurkan 

aspirasi politik dan untuk memperoleh informasi tanpa melanggar keutuhan hak 

kebebasan pribadi setiap individu.
2
 

 

Kebebasan pers dalam memperluas informasi kepada masyarakat tanpa adanya 

pembatasan baik dalam bentuk regulasi maupun dengan tindakan kekerasan. Pers 

nasional bebas mempunyai hak untuk mencari, memperolah dan menyebarluaskan 

                                                           
1
 http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/11.pdf diakses tanggal 

16 Agustus 2013 pukul 11.50 Wib 
2
 Ibid 

http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/11.pdf
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tanpa gangguan maupun sensor baik dari pemilik media itu sendiri maupun dari 

pihak pemerintah dalam bentuk regulasi. 

 

Reformasi memberikan keleluasaan kepada siapa pun untuk membuat koran, 

majalah, atau tabloid. Pertumbuhan pers nasional yang menggembirakan itu 

memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena lebih banyak dan beragam 

informasi dipilih. Namun sejumlah pihak menilai, kebebasan pers nasional 

cenderung tidak terkendali, tetapi kuantitas yang melonjak itu belum dibarengi 

dengan sisi kualitas dari semua perusahaan pers. Wakil Ketua Dewan Pers Leo 

Batubara sempat melempar data di Indonesia saat ini ada sekira 1.008 media 

cetak, 150 lebih media televisi, dan 2.000 lebih radio. Dari jumlah itu, hanya 30 

persen media cetak dan kurang dari 10 persen media elektronik yang sehat bisnis 

dari segi pendapatan iklan. Imbasnya, profesionalitas dan tingkat kesejahteraan 

para pekerja medianya masih memilukan.
3
 

 

Wartawan yang terlibat kasus pencaloan proyek atau pemerasan dengan 

menyalahgunaan profesi tidak sedikit jumlahnya. Hal tersebut disebabkan 

wartawan tidak mendapatkan upah tetap dan layak, alias miskin. Di samping 

praktik media yang menyerempet keluar dari kaidah-kaidah jurnalistik, ternyata 

dari catatan sejumlah lembaga masih banyak wartawan yang mendapat tindakan 

kekerasan dan diskriminasi dalam menjalankan tugas peliputan. Belakangan ini 

kasus kekerasan terhadap jurnalis justru meningkat sejalan kuatnya pengaruh 

media terhadap pergulatan politik. Data yang dihimpun Lembaga Bantuan Hukum 

Pers, sepanjang tahun 2009 terdapat 55 kasus. Kasus itu terdiri dari 32 kekerasan 

                                                           
3 http://news.okezone.com/read/2010/05/03/337/328537/wajah-pers-nasional-masih-muram 

diakses tanggal 27 September 2013, pukul 12.04 Wib 

http://news.okezone.com/read/2010/05/03/337/328537/wajah-pers-nasional-masih-muram
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fisik, perampasan, hingga pembunuhan. Sementara dalam kurun Januari hingga 

April 2010, tercatat 28 kasus kekerasan psikis berupa larangan meliput hingga 

ancaman dan intimidasi.
4
 

 

Kasus yang melibatkan pekerja media cukup banyak dimejahijaukan. Namun 

dalam praktiknya masih terjadi perdebatan dasar hukum apa yang pantas 

dikenakan kepada insan pers. Apakah Undang-Undang Pers atau pasal-pasal 

dalam KUHP. Kalangan media dan penggiat kemerdekaan berpendapat dan 

berekpresi memandang pengadilan terhadap hasil kerja jurnalistik lebih pantas 

mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan 

KUHP seperti yang dipakai selama ini. Sebab, UU Pers adalah lex specialis, 

sedangkan KUHP adalah lex generalis. Aturan hukum mengharuskan hakim 

memakai prinsip hukum yang lebih khusus, mengabaikan aturan lebih umum atau 

lex specialis derogat lex generalis. Dengan demikian, seharusnya dalam 

pengadilan yang dipakai adalah Undang-Undang Pers, bukan KHUP. 

 

Pandangan lain ada yang mengungkapkan bahwa mengenai pemakaian KUHP 

untuk mengadili sengketa pers bukanlah kekeliruan. Undang-Undang Pers 

bukanlah lex specialis. Alhasil, banyak jaksa dan hakim yang tak segan-segan 

menjerat jurnalis dengan KUHP. Mereka berpandangan Undang-Undang Pers 

terlalu liberal yang seakan memosisikan wartawan kebal hukum. Beda pandang 

hukum ini seharusnya segera diakhiri dengan sikap tegas dari pemerintah, 

sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan. Pada akhirnya, pers sebagai 

kekuatan keempat harus ditempatkan dengan tepat dan proporsional. Bagi insan 

                                                           
4
 Ibid 
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pers tentunya harus terus mempertajam profesionalitas dan kapasitas dengan 

memperkaya nilai-nilai kearifan lokal, sehingga menjadi bagian dari kekuatan 

dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran, membela si kecil dari penindasan 

dan kesewenang-wenangan. 

 

Regulasi dalam bentuk undang-undang tentang pers yang membatasi ruang gerak 

pers sejatinya memang tidak ada, namun yang dirisaukan oleh insan pers adalah 

terjadinya kriminalisasi yang menjadi ancaman terhadap kebebasan pers. 

Meskipun undang-undang pers telah begitu lama di Indonesia dan juga di 

beberapa negara, serta telah diatur sebagaimana disebutkan sebelumnya, namun 

harus diakui bahwa kajian secara ilmiah dan menyeluruh di Indonesia 

menyangkut hukum pers atau undang-undang pers masih sangat sedikit dan 

terbatas.
5
 

 

Masalah kebebasan pers di Indonesia terdapat pada pertanyaan apakah sudah 

sesuai dengan konstitusi serta undang-undang yang berkaitan dengan fungsi dan 

peranan pers dalam kehidupan demokrasi. Salah satu bentuk kendali untuk 

mengendalikan kebebasan pers yang tidak terbatas adalah dengan kriminalisasi 

pers. Ungkapan atau sebutan kriminalisasi pers dapat salah dipahami (misleading) 

karena : 

 

1. Seolah-olah ada atau akan diadakan sistem pemidanaan atau ancaman 

pidana yang khusus untuk pers (pidana wartawan, pidana redaksi, pidana 

perusahaan pers). Pemidanaan terhadap pers, hanya akibat perbuatan pers 

yang dinyatakan atau termasuk perbuatan yang dapat dipidana menurut 

                                                           
5
 Susanto, Edi, dkk, Hukum Pers Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm 6 
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kaidah pidana yang berlaku juga terhadap subyek-subyek lain seperti 

pidana pencemaran nama baik atau kehormatan, pidana fitnah, pidana 

penghasutan, dan lain-lain. 

 

2. Seolah-olah sebutan atau ungkapan kriminalisasi pers, sesuatu yang baru 

dalam dunia pers termasuk pers Indonesia. Pemidanaan terhadap pers 

akibat perbuatan yang disebutkan diatas, ada dimana-mana dan telah ada 

sejak dahulu kala. Meskipun UUD Amerika Serikat dengan tegas 

melarang Kongres mengatur mengenai pers demi menjamin kebebasan 

pers (Amandemen 1, 1791), tidak berarti pers memiliki kekebalan dari 

gugatan atau dakwaan di pengadilan.  

 

3. Ada beberapa undang-undang nasional (undang-undang baru) antara lain 

undang-undang informasi dan transaksi publik, undang-undang 

keterbukaan informasi publik, undang-undang pornografi memuat 

berbagai ancaman pidana yang lebih keras dibandingkan dengan hal 

serupa yang diatur dalam KUHPidana. Berbagai undang-undang tersebut 

seperti KUHPidana berlaku pada setiap orang bukan secara khusus 

terhadap pers. Tetapi dapat diperkirakan, pers karena tugasnya akan paling 

intens bersentukan dengan berbagai ancaman pidana yang diatur dalam 

berbagai undang-undang tersebut.
6
 

 

Berdasarkan dari ketiga penjelasan di atas, sangat wajar apabila kalangan pers 

yang paling dicemasi dari berbagai ancaman pidana yang lebih keras 

                                                           
6
 Manan, Bagir, Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum. Dewan Pers, Jakarta, 2010. Hlm 

102 
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dibandingkan dengan KUHPidana yang senantiasa disebut sebagai produk 

kolonial, bahkan secara spesifik disebutkan sejumlah ketentuan dalam KUHP 

seperti dibuat demi kepentingan kolonial. Pengertian kriminalisasi pers bukan 

dimaksudkan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, melainkan dalam arti 

ancaman pidana yang makin keras. Pers berpendapat cara-cara mengendalikan 

pers dengan ancaman pidana yang lebih berat, dipandang sebagai suatu usaha 

sistematik membelenggu kembali kemerdekaan pers. Hal ini sangat nyata 

bertentangan dengan upaya menumbuhkan dan mendewasakan demokrasi serta 

UUD yang menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan berkomunikasi. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul “ Dampak Kriminalisasi Pers 

Terhadap Kemerdekaan Pers yang Bertanggung Jawab“ 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Dari permasalahan tesis ini, ditarik pokok-pokok persoalan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah bentuk kriminalisasi pers yang dapat mengendalikan 

kemerdekaan pers ? 

b. Apakah dampak dari kriminalisasi pers terhadap kemerdekaan pers yang 

bertanggung jawab ? 
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2. Ruang Lingkup 

Dalam hal menjaga agar penulisan tesis ini tidak menyimpang dan sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya 

pembatasan permasalahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan tesis ini 

adalah dampak kriminalisasi pers dan bentuk dari kriminalisasi pers dalam 

kaitannya terhadap kemerdekaan pers yang bertanggung jawab. Penelitian 

dilakukan penulis dengan melihat fenomena-fenomena kasus mengenai pers yang 

terjadi di Indonesia pada umumnnya dan Kota Bandar Lampung pada khususnya. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahannya, tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis bentuk dari kriminalisasi pers yang dapat 

mengendalikan kemerdekaan pers. 

b. Untuk menganalisis dampak dari kriminalisasi pers terhadap kemerdekaan 

pers yang bertanggung jawab. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dari tesis ini adalah untuk menambah pengetahuan 

dalam pengkajian ilmu hukum, dan pengembangan kemampuan daya pikir 

kritis serta memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum 

mengenai dampak dari kriminalisasi pers terhadap kemerdekaan pers. 
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b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan 

pemikiran kepada masyarakat luas mengenai kemerdekaan pers yang 

sehat dan bertanggung jawab serta aparat penegak hukum dalam 

penegakan hukum khususnya dalam kriminalisasi pers. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, 

dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Kerangka teoritis 

bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan 

penelitian.
7
 

 

Teori yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah teori-teori pers dimana 

pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur sosial politik di dalam 

ia beroperasi, terutama pers mencerminkan sistem pengawasan sosial yang mana 

hubungan antara orang dan lembaga diatur. Pada pembahasan mengenai 

kriminalisasi pers ini, teori kriminalisasi dipakai untuk mendukung dalam 

menjawab permasalahan. Ada empat teori pers, yaitu : 

a. Teori Pers Otoritarian 

Muncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans, segera setelah 

ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap 

                                                           
7
 Muhammad, Abdulkadir,. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.2004. 

Hlm 73 
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bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang-orang bijak 

yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. 

Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. 

Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa 

waktu itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang 

kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan ijin khusus 

pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat 

tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan.  

 

Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara 

pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah 

hak monopoli dan yang terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang 

kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak 

memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti 

ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan. 

Praktek-praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia 

walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam 

perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.  

 

Prinsif-prinsif utama teori ini adalah : 

1. Media selamanya harus tunduk pada penguasa yang ada  

2. Penyensoran dapat dibenarkan 

3. Kecaman tidak dapat diterima oleh penguasa atau penyimpangan dari 

kebijaksaan resmi 

4. Wartawan tidak mempunyai kebebasan didalam organisasinya 
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b. Teori Pers Libertarian 

Teori ini memutarbalikkan posisi manusia dan Negara sebagaimana yang 

dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap sebagai mahluk 

berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, 

antara alternative yang lebih baik dengan yang lebih buruk, jika dihadapkan 

pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan alternative. 

Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan, hak 

mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap sebagai 

mitra dalam mencari kebenaran. Dalam teori Libertarian, pers bukan 

instrument pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan 

argument-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk 

mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. 

 

Dengan demikian, pers seharusnya bebas sari pengawasan dan pengaruh 

pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat 

kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-

pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat 

maupun lemah, harus dapat menggunakan pers. Sebagian besar Negara non 

komunis, paling tidak di bibir saja, telah menerima teori pers Libertarian. 

Tetapi pada abad ini telah ada aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk 

sebuah Otoritarianisme baru di negara-negara komunis dan sebuah 

kecenderungan kearah Liberitarianisme baru di Negara-negara non komunis. 
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c. Teori Pers Tanggungjawab Sosial 

Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers. Teori 

Tanggungjawab sosial punya asumsi utama bahwa kebebasan, mengandung 

didalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan dan pers yang telah menikmati 

kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus 

bertanggungjawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi 

penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Asal saja pers tau 

tanggungjawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional 

mereka, maka system libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan 

masyarakat. Jika pers tidak mau menerima tanggungjawabnya, maka harus ada 

badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa. 

 

Fungsi pers dibawah teori tanggungjawab sosial sama dengan fungsi pers 

dalam teori Libertarian. Digambarkan ada enam tugas pers : 

1. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan 

perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. 

2. Memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga 

masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri. 

3. Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing 

penjaga yang mengawasi pemerintah. 

4. Melayani system ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual 

barang atau jasa melalui medium periklanan, 

5. Menyediakan hiburan 

6. mengusahakan sendiri biaya financial, demikian rupa sehingga bebas dari 

tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan. 
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Prinsif utama teori pers tanggung jawab sosial dapat ditandai sebagai berikut : 

1. Media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat 

2. Kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau 

profesional tentang keinformasian, kebenaran, objekvitas, keseimbangan, 

dan sebagainya 

3. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya 

dapat mengatur diri sendiri didalam kerangka hukum dan lembaga yang 

ada 

4. Media seyogyanya menghindarkan segala sesuatu yang mungkin 

menimbulkan kejahatan yang mengakibatkan ketidaktertiban umum atau 

juga penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama 

 

d. Teori Pers Soviet Komunis 

Berdasarkan teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, 

sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan 

masyarakat. Kekuasaan itu mencapai puncaknya jika digabungkan dengan 

semberdaya alam dan kemudahan produksi dan distribusi dan jika ia 

diorganisir dan diarahkan. Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi ini. 

partai tidak hanya menylipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa; 

dalam pengertian yang sesungguhnya, Partai menciptakan massa dengan 

mengorganisirnya dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol 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. 
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Negara Soviet bergerak dengan program-program paksaan dan bujukan yang 

simultan dan terkoordinir. Pembujukan adalah tanggungjawabnya para agitator, 

propagandis dan media. Komunikasi massa 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. Komunikasi massa ini 

punya ciri adanya tanggungjawab yang dipaksakan 

 

Ciri-ciri teori ini dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Media berada dibawah pengendalian kelas pekerja, karena itu melayani 

kepentingan kelas tersebut 

2. Media tidak dimiliki secara pribadi 

3. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum setelah 

terjadinya peristiwa, publikasi anti masyarakat 

 

Membahas masalah kriminalisasi, maka akan timbul dua pertanyaan, yaitu apakah 

kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi 

suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana 

tertentu dan apakah kriteria yang digunakan pembentuk undang-undang untuk 

menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi 

daripada ancaman pidana terhadap tindak pidana yang lain.
8
 

 

                                                           
8
 Rusli Effendi dkk, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan 

Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia. 

Binacipta. Jakarta. 1986. Hlm 34-35 
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Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi 

harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan 

bermacam-macam faktor termasuk:
9
 

a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-

hasil yang ingin dicapai 

b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya 

dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari 

c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya 

dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber 

tenaga manusia 

d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan 

atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder. 

 

 

Menurut Peter W. Low, dalam melakukan kriminalisasi perlu mengukur efek-efek 

yang mungkin timbul dari pelaksanaan kriminalisasi. Ada tiga efek yang perlu 

diukur, yaitu : 

1. Manfaat kriminalisasi terhadap masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah 

kriminalisasi lebih banyak membawa manfaat atau tidak kepada 

masyarakat. Tidak mudah mengukur manfaat kriminalisasi karena adanya 

kesulitan membedakan efek pencegahan bertahap dalam skema 

kriminalisasi tertentu dari efek-efek yang bisa dicapai dengan metode non-

pidana melalui peraturan hukum maupun sarana-sarana kontrol sosial lain. 

Di samping itu, adanya kesulitan menghitung dampak perilaku tertentu 

dalam kriminalisasi. Tidak mudah mengukur manfaat kriminalsasi juga 

berkaitan dengan adanya fakta bahwa kriminalisasi adalah sebuah variabel 

yang dengan sendirinya bisa dimanipulasi karena efek keperilakuan akan 

tergantung pada definisi perilaku yang dilarang.  

 

2. Mengukur biaya kriminalisasi yang meliputi aspek pencegahan perilaku 

yang bernilai sosial, pengeluaran untuk penegakan, efek pada individu, 

efek pada privasi, efek kriminogenik, dan tarif kejahatan. Pencegahan 

perilaku yang bernilai sosial melalui pelarangan pidana dapat mencegah 

perilaku yang sah menurut hukum agar tidak masuk ke perilaku yang 

dilarang hukum. Besarnya efek ini bervariasi karena tidak menentunya 

pelarangan dan sifat instrumental perilaku yang dilarang. Pengeluaran 

biaya untuk penegakan hukum berkaitan dengan anggaran untuk berbagai 

sumberdaya yang digunakan untuk mendeteksi dan menghukum 

pelanggar. Pada sejumlah kasus, sumber daya yang digunakan untuk 

                                                           
9
 Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra AdityaBhakti, Bandung, 

1996. Hlm 82 
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penegakan hukum bagi pelanggaran tertentu paling tepat dipandang 

sebagai biaya kesempatan, yaitu sumber daya yang mestinya telah atau 

dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana lain.  

 

3. Efek kriminalisasi pada individu. Tidak semua kepedihan hukuman bisa 

diukur dengan skala ekonomi, atau bahkan dengan skala psikologis. 

Namun, kita bisa mendeskripsikan efek penahanan, penuntutan, 

pendakwaan, dan penghukuman pada pelanggar-pelanggar individual. Ini 

meliputi pengurangan produktivitas yang disebabkan oleh stigmatisasi 

(pemberian cap buruk) dan pengungkungan, dampak buruk bagi keluarga 

yang di tanggung, dan kerugian psikis dan fisik yang bisa terjadi sebagai 

akibat pemenjaraan.
10

 

 

 

 

2. Konseptual 

 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin diteliti atau diketahui.
11

 Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah 

yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai 

perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-

golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana 

menjadi perbuatan pidana1 atau membuat suatu perbuatan menjadi 

perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan 

cara kerja atas namanya.
12

 

 

2. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 

                                                           
10

 Peter W. Low, dkk., Criminal Law: Cases and Materials, The Foundation Press,. Inc., New 

York, 1986. Hlm.1075-1080. 
11

 Dirjdjosiswori, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1986 
12

 Soekanto, Soerjono, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta: 

1981. Hlm. 62 
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memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik 

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan 

grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, 

media elektronik, dan segala jenis saluranyang tersedia.
13

 

 

3. Kriminalisasi pers adalah kehadiran berbagai undang-undang baru disertai 

ancaman pidana yang lebih berat atau lebih keras yang dapat dikenakan 

kepada pers
14

 

 

4. Kemerdekaan pers adalah Kebebasan pers menjalankan tugas atau 

aktivitas jurnalistik yang meliputi kebebasan mendapat berita, kebebasan 

menahan berita, kebebasan mengolah berita, kebebasan menyusun berita, 

kebebasan menyiarkan berita. 
15
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 Susanto, Edy, dkk, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm 19 
14

 Manan, Bagir, Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum. Dewan Pers, Jakarta, 2010. Hlm 

115 
15
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