
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Kriminalisasi 

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas 

penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi 

pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai 

perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan 

sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan 

atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh 

masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang 

dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi 

perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara 

kerja atas namanya.
15

 

 

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu 

pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang 

merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud 

akhirnya adalah suatu keputusan (decisions).
16
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Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan 

seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan 

terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi 

yang berupa pidana.
17

 

 

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini 

yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang 

menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang 

tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang 

dipandang tercela dan perlu dipidana.
18

 Pengertian kriminalisasi tersebut 

menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu 

perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun 

menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu 

perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk 

penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. 

 

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai 

beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu 

sebagai berikut : 

 

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang 

masuk kategori the misuse of criminal sanction 

2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc 

3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban victimizing baik aktual 

maupun potensial 

4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip 

ultimum remedium 
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5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang enforceable 

6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik. 

7. Kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan 

bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali 

8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan 

pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan 

kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.
19

 

 

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat meliputi perubahan besar dalam 

susunan masyarakat yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bersama dan 

perubahan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi alam pikiran, mentalitas serta 

jiwa.
20

 Perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan fungsi 

masyarakat, tetapi di dalamnya terkandung juga perubahan nilai, sikap dan pola 

tingkah laku masyarakat.
21

 Perubahan nilai pada dasarnya adalah perubahan 

pedoman kelakuan dalam kehidupan masyarakat. Jenis perubahan nilai dapat 

dibedakan dalam dua hal, yaitu:  

1. Perubahan nilai-nilai budaya primordial yang ditentukan oleh kelompok 

kekerabatan, komunikasi desa, ke suatu sistem budaya nasional . 

2. Perubahan sistem nilai tradisional kepada sistem nilai budaya modern.
22

 

 

Akibat perubahan sosial tersebut, perbuatan-perbuatan tertentu yang dulu 

dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela atau merugikan masyarakat, kini 

dianggap sebagai perbuatan yang wajar dan tidak tercela. Di Indonesia misalnya, 

tindakan mempertunjukkan alat-alat KB (Keluarga Berencana) di muka umum, 
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gelandangan dan perang tanding masih diatur dalam KUHP. Sebaliknya ada pula 

perbuatan-perbuatan tertentu yang dulu dikualifikasikan sebagai perbuatan yang 

wajar, kini berubah sifatnya menjadi perbuatan jahat, tercela dan merugikan 

masyarakat. Misalnya, pencemaran lingkungan, praktek monopoli dalam 

ekonomi, pencucian uang, dan merugikan konsumen. 

 

1 Asas-asas Kriminalisasi 

 

Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu 

peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Asas 

hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik.
23

 Di 

samping itu, asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang menuntun, pilihan 

terhadap kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, kerangka 

harapan masyarakat.
24

 

 

Menurut Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan 

secara eksplisit dalam undang-undang. Ukuran kepatutan menurut hukum dapat 

dicari dalam pikiran-pikiran yang ada di belakang naskah undang-undang. 

Sedangkan menurut Van Hoecke, asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi 

kebijakan kemasyarakatan yang aktual, dan prinsip-prinsip etik hukum.
25

 Dalam 

konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-

norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-
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norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. 

Dengan kata lain, asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-

prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan 

kejahatan. Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-

undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman 

sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas 

persamaan/kesamaan.  

 

1. Asas legalitas  

Asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan nullum delictu, nulla poena sie 

praevia lege poenali yang dikemukakan oleh von Feurbach. Ungkapan itu 

mengandung pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat 

dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum 

perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling penting 

dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi. 

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy asas legalitas mengandung tujuh 

makna, yaitu:
26

 

a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut 

undang-undang 

b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi 

c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan 

d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex certa) 

e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana 

f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang 
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g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. 

 

Dalam doktrin hukum pidana ada enam macam fungsi asas legalitas.  

 

1. Pada hakikatnya, asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat 

kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum 

pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya.
27

 

2. Menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi 

ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern asas 

legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan 

masyarakat.
28

 

3. Fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi hukum rakyat 

terhadap negara (penguasa). Hal ini adalah tafsiran tradisional yang telah 

mengenyampingkan arti asas legalitas sepenuhnya seperti dimaksudkan 

oleh ahli-ahli hukum pidana pada abad ke XVIII (delapan belas).
29

 

4. Asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, mengharapkan lebih 

banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari 

kesewenang-wenangan pemerintah. Asas legalitas itu diharapkan 

memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-
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tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana 

yang sudah tidak dapat dipakai lagi.
30

 

5. Tujuan utama asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-

wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi 

serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi 

pengawasan dari hukum pidana itu. Fungsi pengawasan ini juga 

merupakan fungsi asas kesamaan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas, 

dan asas publisitas.
31

 

6. Asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai 

perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan 

ancaman pidana tertentu. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu 

berarti ada kepastian (pedoman) dalam bertingkah laku bagi masyarakat. 

 

Keenam fungsi asas legalitas tersebut, fungsi asas legalitas yang paling relevan 

dalam konteks kriminalisasi adalah fungsi kedua yang berkenaan dengan fungsi 

untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana, dan fungsi ketiga yang berkaitan 

dengan fungsi mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara. Fungsi asas 

legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi 

untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak 

pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.
32

 

 

Keberadaan hukum pidana harus dibatasi karena hukum pidana merupakan bidang 

hukum yang paling keras dengan sanksi yang sangat berat, termasuk sanksi pidana 
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mati. Hukum pidana digunakan hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat 

yang sangat vital bagi kehidupan bersama. Perbuatan-perbuatan yang perlu 

dikriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung mengganggu 

ketertiban kehidupan masyarakat. 

 

Fungsi mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara juga harus menjadi 

fokus perhatian hukum pidana. Hukum pidana harus dapat menjamin hak-hak 

dasar setiap warganegara, dan pembatasan terhadap hak-hak dasar warga negara 

melalui instrumen hukum pidana sematamata dimaksudkan untuk menjamin hak-

hak dasar bagi semua warga negara. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan 

posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota 

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi 

politik hukum dari asas legalitas.
33

 

 

Praktek perundang-undangan asas legalitas ternyata tidak dapat memainkan 

peranan untuk melindungi posisi hukum rakyat terhadap penguasa dan untuk 

membatasi kesewenang wenangan pemerintah di dalam membuat hukum dan 

proses penegakan hukum. Asas legalitas hanya berfungsi sebagai dasar hukum 

bagi pemerintah untuk bertindak mengatur kehidupan masyarakat melalui 

penetapan tindak pidana yang tidak jarang merugikan kepentingan masyarakat, 

terutama pada masa Orde Baru. Dengan bertambahnya tindak pidana, bukan 

hanya merusak dimensi kegunaan dari asas legalitas menjadi rusak, tetapi juga 

asas perlindungan hukum.
34
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Disamping berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus 

berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan 

sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan 

yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai primum remedium (senjata 

utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam 

kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan 

tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan 

atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.  

 

Penggunaan asas subsidiaritas dalam praktek perundangundangan ternyata tidak 

berjalan seperti diharapkan. Hukum pidana tidak merupakan ultimum remedium 

melainkan sebagai primum remedium. Penentuan pidana telah menimbulkan 

beban terlalu berat dan sangat berlebihan terhadap para justitiable dan lembaga-

lembaga hukum pidana.
35

 Kenyataan yang terjadi dalam praktek perundang-

undangan adalah adanya keyakinan kuat di kalangan pembentuk undang-undang 

bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang yang disertai 

dengan ancaman pidana berat mempunyai pengaruh otomatis terhadap perilaku 

anggota masyarakat. 

 

Dalam upaya menanggulangi kasus perjudian misalnya, pemerintah mengira, 

bahwa dengan perubahan sanksi pidana yang ringan menjadi sangat berat bagi 

bandar dan penjudi, lalu perjudian menjadi lebih tertib.
36

 Tapi kenyataannya, 

perjudian tetap merajalela sampai sekarang, begitu pula halnya dengan tindak 

pidana lalu lintas. Dari pengalaman-pengalaman itu kemudian muncul suatu 
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keyakinan bahwa penghukuman yang keras tidak mengendalikan kejahatan. Oleh 

karenanya mereka kembali menggunakan asas subsidiaritas.
37

 

 

Latar belakang semakin perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam 

penentuan perbuatan terlarang didorong oleh dua faktor. Pertama, penggunaan 

asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Kedua, 

praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem 

hukum pidana akibat adanya overcriminalisasi dan overpenalisasi sehingga 

hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Di samping 

itu, overkriminalisasi dan overpenalisasi semakin memperberat beban kerja 

aparatur hukum dalam proses peradilan pidana. Akibat selanjutnya, hukum pidana 

tidak dapat berfungsi dengan baik dan karenanya pula kehilangan wibawa.
38

 

 

Selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, ada asas lain yang juga mempunyai 

kedudukan penting dalam proses kriminalisasi, yaitu asas persamaan/kesamaan. 

Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu 

akan menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan 

bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas 

kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana 

yang lebih jelas dan sederhana.
39

 Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas 

kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, 

tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.
40
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Asas-asas kriminalisasi tersebut ini adalah asas-asas yang bersifat kritis normatif. 

Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai 

tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai 

fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum 

pidana.
41

 

 

2. Kriteria Kriminalisasi 

 

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi 

harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan 

bermacam-macam faktor termasuk: 

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.
42

 

 

 

Pandangan lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam 

menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata 

materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, 

(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan 

dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu 

sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 

hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu 
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perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga 

masyarakat. 

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 

hasil (cost benefit principle). 

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan 

sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).
43

 

 

 

Kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Soedarto di atas mempunyai persamaan 

dengan kriteria kriminalisasi hasil rumusan (kesimpulan) Simposium Pembaruan 

Hukum Pidana yang menyebutkan beberapa kriteria umum sebagai berikut: 

 

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena 

merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat 

mendatangkan korban? 

 

b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan 

dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan 

penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku 

kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang 

akan dicapai? 

 

c.  Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak 

seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang 

dimilikinya? 
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d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi citacita 

bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan 

masyarakat?
44

 

 

Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam 

proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan 

untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk 

perilaku tertentu. 

b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana 

seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau 

perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam 

kepentingannya sendiri.  

c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan 

peradilan pidana. 

d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir 

sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.
45

 

 

 

Adapun menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses 

pembaruan hukum pidana. 

1. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) 

harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.  

2. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan 

yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. 

3. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang 

bersangkutan, betulbetul mampu untuk benar-benar melaksanakan 

ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.
46

 

 

 

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

yang mungkin timbul dari pelaksanaan kriminalisasi. Ada tiga (3) efek yang perlu 

diukur, yaitu, 

                                                           
44 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 38-40. 
45 Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum 

Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm.. 87. 
46 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Cipta, Jakarta,1985, hlm. 5 
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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, sumberdaya yang digunakan untuk 

penegakan hukum bagi pelanggaran tertentu paling tepat dipandang 

sebagai „biaya kesempatan‟, yaitu sumberdaya yang mestinya telah atau 

dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana lain. Selain aspek 

pencegahan perilaku yang bernilai sosial dan pengeluaran untuk 

penegakan, biaya kriminalisasi yang lain adalah 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. 

 

 

Komponen biaya yang lain adalah efek yang ditimbulkan kriminalisasi pada 

privasi seseorang. Stephen dan Devlin mengakui bahayanya mengkriminalisasi 

perilaku yang terjadi dalam ranah privat yang tidak menimbulkan kerugian bagi 

orang lain. Permasalahannya adalah bahwa penegakan hukum ini mengharuskan 

polisi menggunakan teknik-teknik investigasi yang “intrusive” yang melanggar 

privasi. Selanjutnya efek kriminogenik yang timbul akibat kriminalisasi. Sejumlah 
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pelarangan memiliki konsekuensi kriminogenik, yaitu, menciptakan keadaan-

keadaan yang meningkatkan kemungkinan timbulnya aktivitas kejahatan yang 

tidak akan terjadi seandainya tidak ada pelarangan dalam hal tertentu.  

 

Menurut para teoritisi pelabelan, respon resmi terhadap suatu penyimpangan, 

terutama melalui proses stigmatisasi dalam hukum pidana, meningkatkan 

kemungkinan penyimpangan lebih lanjut oleh individuindividu lain yang belum 

melakukannya. Ada pula biaya yang harus diukur akibat penegakan hukum yang 

setengah hati. Tingkat penegakan yang sesungguhnya ditentukan berdasar alokasi 

sumberdaya penyelidikan dan penuntutan serta prevalensi (maraknya) perilaku 

yang dilarang. 

 

Di samping itu, komponen biaya lain yang harus diukur adalah tarif kejahatan. 

Pelarangan terhadap aktivitas komersial seperti perjudian, seks, pornografi, dan 

obat-obatan terlarang jelas mengurangi pasokan barang dan jasa yang dilarang, 

tapi sepanjang ada pembelinya, maka muncul pasar komersial gelap. Seberapa 

besar pelarangan bisa mengurangi aktivitas yang tidak dikehendaki sangat 

tergantung pada elastisitas permintaan, yaitu respon calon konsumen terhadap 

peningkatan harga. Tarif kejahatan mempunyai tiga konsekuensi sosial.  

 

1. pendapatan yang sangat besar yang dihasilkan oleh illegal trafficking atas 

barang-barang yang dilarang tidak terkena pajak. 

2. para pengusaha pasar gelap memiliki dorongan yang kuat, dan modal yang 

kuat untuk mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk melindungi 

investasi mereka dan mengurangi risiko penghukuman. Korupsi oleh para 

penegak hukum juga akan merajalela. Selain itu, tarif kejahatan yang 
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tinggi untuk perdagangan obat, seks, dan perjudian membentuk kondisi 

ekonomi yang memungkinkan organisasi kejahatan skala-besar tumbuh 

subur. Akhirnya, kualitas barang dan jasa haram beragam, masyarakat 

mendapatkan manfaat dari regulasi: pelacur tidak perlu diperiksa dan 

dirawat atas penyakit-penyakit kelamin yang dideritanya; pendirian tempat 

judi tidak dimonitor kemungkinan terjadinya praktik kecurangan; dan obat 

tidak diuji kemurniannya.
47

 

 

 

B. Pengertian Pers 

 

Pengertian tentang pers dibatasi pada pengertian pers dalam arti luas dan 

pengertian pers dalam arti sempit. Pers dalam arti sempit mengandung pengertian 

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

Sedangkan pers dalam arti luas mengandung pengertian memasukkan di dalamnya 

semua media (Mass Communications)  yang memancarkan pikiran dan perasaan 

seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun kata-kata lisan.
48

  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers diartikan:  

1. usaha percetakan dan penerbitan 

2. usaha pengumpulan dan penyiaran berita 

3. penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio 

4. orang yang bergerak dalam penyiaran berita 

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

York, 1986, hlm.1075-1080 
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 Seno Adji, Oemar,  Mass Media dan Hukum, Erlangga, Jakarta, 1973, Hml. 13 
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5. meduim penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan 

film.
49

  

Sedangkan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 

Tentang Pers mengatakan, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pers 

ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan 

jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 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 saluran yang 

tersedia.   

Sosiologi Kanada, Mcluhan, menyebut pers atau media massa sebagai (The 

Extension Of Man), ekstensi dari manusia. Hal ini berarti bahwa komunikasi 

merupakan kebutuhan kodrati manusia. Manusia butuh menyatakan diri, 

berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog menyerap apa yang 

didengar dan apa yang dilihat. Dalam proses itu manusia menyatakan dan 

mengembangkan kehidupannya dalam bermasyarakat. Media massa dalm hal ini 

sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian menjadi produk 

budaya, yang akan terus dikembangkan masyarakat. Sebagai bagian dari 

masyarakat itu sendiri, maka isi pers meliputi peristiwa fisik yang membutuhkan 

ruang dan waktu maupun kejadian abstrak yang mengambil tempat di otak dan 

hati masyarakat.
50
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 Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta, 1990, Hlm. 675. 
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Landasan Hukum Pers Indonesia adalah : 

a. Pasal 28 UUD 1945 

b. Pasal 28 F UUD 1945 

c. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM 

d. Undang-undang No.39 Tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang HAM 

e. Undang-undang No.40 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan 4 ayat 1 tentang 

pers 

 

Berdasarkan norma-norma keserasian sosiologis yang berpedoman kepada 

pancasila, pers Indonesia dalam pola berfikir dan bekerjanya tidak akan 

melepaskan diri dari nilai-nilai gotong royong yang telah menjadi ciri khas dari 

pandangan dan sikap bangsa dan masyarakat. Ciri khas Sistem Pers Indonesia 

adalah sebagai berikut : 

a. Integrasi 

b. Keteraturan 

c. Keutuhan 

d. Organisasi 

e. Koherensi 

f. Keterhubungan dan ketergantungan bagian-bagiannya 

 

Organisasi pers adalah Organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Dari 

organisasi ini muncullah komponen sistem pers nasional, yang di dalamnya 

terdapat Dewan pers sebagai lembaga tertinggi dalam sistem pembinaan pers di 

indonesia dan memegang peranan utama dalam membangun institusi bagi 

pertumbuhan dan perkembangan pers. Fungsi dewan pers : 
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a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. 

b. Melakukan pengkajian untuk perkembangan pers 

c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode Etik Jurnalistik 

d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah 

e. Mendata perusahaan pers. 

 

1.  Asas Pers 

 

Dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 pasal 2 menyatakan, Kemerdekaan 

Pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip 

Demokrasi, Keadilan, dan Supremasi Hukum. Yang dimaksud demokrasi disini 

ialah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut serta 

memerintah dengan perantara wakilnya dan gagasan atau pandangan hidup yang 

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi 

semua warga negara. Sedangkan Keadilan diartikan tidak berat sebelah, tidak 

memihak, sehingga keadilan merupakan sifat perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Dan yang terakhir supremsi hukum memberikan pandangan bahwa dimana hukum 

merupakan kekuasaan tertinggi atau kekuasaan teratas. 
51

 

 

2. Fungsi Pers  

 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers menentukan bahwa 

fungsi pers ialah sebagai berikut: 

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 

hiburan, dan kontrol sosial. 
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2. Di samping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi 

sebagai lembaga ekonomi. (Lembaga ekonomi disini sesuai dengan 

penjelasan Pasal 3 Ayat 2 undang-undang ini ialah perushaan pers 

dikelola sesua dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan 

kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat 

dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya).  

 

Hikmat kusumaningrat dan purnama kusumaningrat dalam bukunya Jurnalistik 

Teori dan Praktek menyebutkan delapan fungsi pers yang bertanggung jawab 

ialah sebagai berikut
52

 : 

1. Fungsi imformatif, yaitu memberikan informasi atau berita kepada 

khalayak ramai dengan cara yang teratur. 

2. Fungsi kontrol yaitu masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki 

pekerjaan pemerintah atau perusahaan.  

3. Fungsi interpretatif dan direktif, yaitu memberikan interpretasi dan 

bimbingan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. 

4. Fungsi menghibur, yaitu para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia 

dengan hidup dan menarik.  

5. Fungsi regeneratif, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di 

masa lampau, bagaimana dunia dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu 

diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah. 

6. Fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yaitu mengawal dan 

mengamankan hak-hak pribadi. 

7. Fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan. Tanpa 

radio, televisi, majalah dan surat kabar, maka beratlah untuk dapat 

mengembangkan perekonomian secara pesat. 

8. Fungsi swadaya, yaitu bahwa pers mempunya kewajiban untuk memupuk 

kemampuannya sendiri agar ia dapat mebebaskan dirinya dari pengaruh-

pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan.  
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3. Hak Pers 

 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa hak-hak pers 

ialah sebagai berikut: 

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau 

pelarangan penyiaran. 

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak 

mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan 

mempunyai hak tolak. 

 

Dari empat hak tersebut merupakan landasan insan pers dalam menjalankan 

aktivitas sehari-hari demi mendapatkan informasi yang akan disampaikan ke 

masyarakat luas yang membutuhkan informasi-informasi terkini.  

4. Kewajiban Pers 

 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa Kewajiban 

Pers ialah sebagai berikut: 

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan 

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta 

sas praduga tak bersalah. 

2. Pers wajib melayani hak jawab. 

3. Pers wajib melayani hak tolak. 
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5. Peranan Pers 

 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan Pers nasional 

melaksanakan peranannyan sebagai berikut: 

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 

2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya 

supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan. 

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, 

akurat dan benar. 

4. Melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan kepentingan umum. 

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.  

 

C. 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 

kaidah pidana yang berlaku juga terhadap subyek-subyek lain seperti 

pidana pencemaran nama baik atau kehormatan, pidana fitnah, pidana 

penghasutan, dan lain-lain. 
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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.
53

 

 

Berdasarkan ketiga penjelasan diatas, wajar apabila kalangan pers yang paling 

mencemasi dari berbagai ancaman pidana yang lebih keras dibandingkan dengan 

KUHPidana yang senantiasa disebut sebagai produk kolonial, bahkan secara 

spesifik disebutkan, sejumlah ketentuan dalam KUHPidana seperti dibuat demi 

kepentingan kolonial. 
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Dengan demikian, pengertian kriminalisasi pers bukan dimaksudkan dari sesuatu 

yang tidak ada menjadi ada, melainkan dalam arti ancaman  pidana yang makin 

keras. Kriminalisasi atau criminalization sebenarnya merupakan dominan 

legislatif untuk menentukan apakah suatu perbauatn yang sebelumnya dinyatakan 

bukan sebagai tindak pidana menjadi suatu pidana. Apabila suatu perbuatan telah 

dinyatakan menjadi suatu tindak pidana maka konsekuensi logis tentunya oleh 

undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana (the rendering of an act criminal 

and hence punishable by government in proceeding in its name)
54

 

Dijelaskan dalam KUHPidana Pasal 1 Ayat (1) yaitu tidak ada perbuatan yang 

dapat pidana tanpa perbuatan itu sebelumnya ditetapkan sebagai tindak pidana 

dalam undang-undang. Pandangan Van Bemmelen merupakan kutipan dari 

pendapat Von Feuerbach yang menyatakan: 

1. Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum 

pidana (nulla poena sine lege) 

2. Penggunaan hukum pidana hanya mungkin dilakukan jika terjadi 

perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang (nulla poena sine 

crimine) 

3. Perbuatan yang diancam dengan pidana menurut undang-undang 

membawa akibat hukum bahwa pidana yang diancamkan oleh undang-

undang yang diancamkan (nullum crimen sine poena legali)
55

 

 

D. Kemerdekaan Pers 

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. Setiap bentuk pembatasan baik pembatasan preventif atau represif yang 
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dilakukan tanpa mengikuti prinsif-prinsif atau tatanan demokrasi dan negara 

hukum adalah pembatasan yang sewenang-wenang dan karena itu dilarang.
56

 

Pers adalah salah satu media tempat mewujudkan kebebasan berkomunikasi, 

tempat mewujudkan kebebasan berpendapat, tempat mewujudkan kebebasan 

berfikir, tempat mewujudkan kebebasan menyampaikan dan memperoleh 

informasi yang akan mengantarkan manusia mengembangkan saling pengertian 

dan kemajuan serta perubahan atau dinamika yang merupakan salah satu 

kebutuhan dasar (kebutuhan asasi) manusia atau individu maupun masyarakat 

pada umumnya.
57

 

Ada dua prinsip yang mendasar menurut filsafat jurnalistik, yaitu publik harus 

diberikan apa yang mereka inginkan, dan publik juga harus diberikan informasi 

yang mengandung kebenaran karena hal itu memang dibutuhkan oleh publik. 

Oleh karna itu, jurnalistik memerlukan jaminan kebebasan. Ketika jurnalistik 

memperoleh jaminan kebebasan terbukalah jalan yang lapang untuk 

melaksanakan sejumlah tugasnya.
58

 Tugas pertama jurnalistik (pers) adalah untuk 

menerima keterangan-keterangan yang sifatnya paling lekas dan yang paling tepat 

tentang kejadian-kejadian pada waktu tertentu, dan kemudian dengan segera pula 

memberitakannya guna menjadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai milik bangsa 

di mana pers itu berada.  

 

Pers juga harus bersifat akurat. Upaya untuk bertindak akurat dan adil adalah 

tolak ukur untuk memahami watak jurnalistik yang baik. Kewajiban selanjutnya 
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adalah pers harus berkata benar. Watak yang baik tidaklah mudah diperoleh atau 

dipertahankan tanpa perjuangan. Jurnalistik adalah sebuah bisnis atau usaha yang 

selalu mengalami perubahan dalam berhubungan dengan publik. Mudahnya 

terjadi pergeseran demikian adalah masalah yang menuntut keputusan yang cepat 

dari jurnalistik. Seterusnya, pers harus bertanggung jawab kepada public, sebab 

pers adalah lembaga publik. Pers harus memikul kewajiban terhadap masyarakat 

yang dilayaninya dan yang juga mendukung keberadaannya. Pers harus 

mengindahkan kesopanan. Tidak hanya sopan mengenai bahasa dan gambar yang 

digunakan karena hukum menghendaki demikian, melainkan juga cara 

memperoleh berita. Wartawan yang lebih baik ialah yang mengenakan ketentuan 

pada tugasnya seperti juga mengenakan pada diri sendiri sensor untuk 

mempertahankan cita rasa yang baik dengan publiknya.
59

 

 

Hubungan antara pers dan masyarakat itu, idealnya sejajar. Pers merupakan 

refleksi dari hak untuk mengeluarkan pendapat, sedangkan masyarakat merupakan 

refleksi dari hak untuk memperoleh informasi. Selama ini yang terjadi adalah 

mengemukanya hubungan subordinat antara pers dan masyarakat. Akibat 

ketidaksejajaran hubungan ini muncul mekanisme yang timpang, yang beranjak 

pada asumsi munculnya sesuatu yang tak benar ketika terjadi interaksi antara pers 

dan masyarakat. Intinya, masyarakat dalam kedudukannya sebagai penerima 

informasi maupun subjek yang menjadi bahan informasi merasa adanya ketidak 

benaran dalam sajian pers. 
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Hal terpenting yang harus diperhatikan berkaitan antara pers, masyarakat 

pemerintah  adalah sebagai berikut:
60

 

a. Interaksi harus dikembangkan sekreatif mungkin 

b. Negara-negara demokrasi libral Barat 

c. Harus dikembangkan hubungan funsional 

d. Membangkitkan semangat patriotisme 

e. Mengembangkan kultur politik 

f. Pola evolusi, reformasi,dan revolusi 

g. Pelaksanaannya bertahap dan selektif 

h. Adanya kekurangan merupakan gejala yang harus kita terima bersama  

i. Hubungan kekerabatan dan fungsional  

j. Otonomi masing-masing lembaga sesuai dengan asas Demokrasi Pancasila 

k. Pers memang lahir ditengah-tengah masyarakat  

l. Menurut Wilbur Schramm, pers bagi masyarakat adalah watcher, forum 

and teacher  (pengamat,forum,dan guru) 

 

Membatasi atau membelenggu kebebasan pers berarti meniadakan atau menutup 

kesempatan pertukaran kebenaran dan meniadakan kesempatan menemukan 

ukuran yang benar dan tidak benar, yang baik dan tidak baik. Salah satu pilar 

kebebasan atau kemerdekaan demokrasi adalah freedom of opinion yang akan 

sangat terjamin kalau ada kemerdekaan pers. Tanpa kemerdekaan pers tidak ada 
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demokrasi atau kalaupun disebut-sebut ada demokrasi, hal itu tidak lebih dari 

demokrasi semu.
61

 

Beberapa negara demokrasi menunjukan adanya persesuaian antara demokrasi 

dan kebebasan. Demokrasi mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik, 

yaitu kebebesan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi. 

Garis persinggungan antara demokrasi dan kebebasan pers merupakan rantai 

kehidupan manusia dalam dimensi politisnya yang saling interdependentif antara 

nilai-nilai dan kepentingan. Kebebasan pers berputar pada perdebatan dan 

kontroversi antara pola kepentingan dua arah, kepentingan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat.  

Baik kemanusiaan maupun demokrasi adalah bagian dari sendi negara, ditambah 

dengan jaminan hak asasi manusia dijamun Undang-Undang Dasar, seperti 

kebebasan menyatakan pendapat atau kebebasan berkomunikasi yang menunjukan 

kemerdekaan pers merupakan suatu yang imperatif dalam tatanan kehidupan 

bangsa dan negara.
62

 Tujuan utama pers adalah menyediakan informasi yang 

dibutuhkan orang agar bebas dan bisa mengatur diri sendiri atau agar kedaulatan 

publik terwujud. Untuk sampai pada tujuan semacam itu, pekerjaan jurnalistik 

telah dikerangaki dengan suatu Professional Journalistic Work Standard, yang 

antara lain berisi : 

1. Dasar-dasar seleksi berita, berlaku prinsif : 

a. News value 

b. Proximity 
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c. Actual  

d. Human interest 

e. Magnitute 

f. Significance 

g. Prominance 

 

2. Dasar-dasar newsproduction 

Negara demokrasi penyelenggaraan pers tidak boleh dikontrol dan diintervensi 

oleh pemerintah. Dan umumnya penyelenggaraan pers didasarkan pada asas self 

regulating. Kalaupun harus diatur pihak eksternal umumnya diatur oleh suatu 

badan pengatur independen. Di tempat kita disebut dewan pers untuk pers cetak 

dan atau Komisi Penyiaran Indonesia kalau untuk pers elektronik. Dalam 

operasional pengawasan pers, secara sederhana ada dua pelaku kontrol sosial yang 

lazim berlaku di negara demokrasi, yakni : 

1. Pelaku kontrol internal terdiri dari hati nurani wartawan sendiri, editor, 

dan ombudsman media yang bersangkutan  

2. Pelaku kontrol eksternal yang berisi kontrol dari masyarakat, media watch, 

organisasi wartawan/ pers, dewan pers/Komisi Penyiaran Indonesia, dan 

jalur hukum (apabila terjadi pelanggaran dalam karya jurnalis diproses 

secara civil defamation, sedangkan pelanggaran berita non karya jurnalis 

secara criminal defamation 

 

Melihat penjelasan diatas, maka apabila ternyata lembaga ombudsman, 

mediawatch, organisasi wartawan/ pers, dewan pers Komisi Penyiaran Indonesia 
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pada kenyataannya gagal dalam mengontrol pers, hal ini yang kemudian kelak 

dapat menjadi dalih bagi penganut konsep pers otoriter, agar pemerintah kembali 

turun tangan mengontrol pers. 


