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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan yang terjadi pada wartawan Riaupos, beberapa waktu 

yang lalu seolah menjadi pukulan telak bagi supremasi pers di Indonesia. 

Di era kebebasan informasi yang nyaris tanpa restriksi ini, nampaknya 

jaminan hukum terhadap profesi wartawan masih saja menemui kerikil 

tajam. 

Pasal 8 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers 

menyebutkan “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat 

perlindungan hukum”. Dewan pers  dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 

5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, 

merinci perlindungan hukum ini wajib diberikan kepada wartawan dari 

negara, masyarakat dan perusahaan pers
1
.   

Perlindungan hukum ini diperoleh wartawan dari negara dan 

perusahaan pers
2
. Negara memiliki peran sentral dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers yang disandang oleh 

wartawan.  

Perlindungan ini sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 pada pasal 28; 

                                                           
1
 Pasal 2 Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan 

Profesi Wartawan. 
2
 Hari Wiryawan. 2007. Dasar-Dasar Hukum Media. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 152 
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“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 

Undang-Undang.” 

Pada pasal 28 F UUD 1945 juga disebutkan; 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya 

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 

segala jenis saluran yang tersedia” 

Dari ketentuan di atas terdapat ketentuan tentang kebebasan 

menyatakan pikiran dan kebebasan mengeluarkan pendapat, namun tidak 

terdapat kata-kata yang secara eksplisit menjamin kemerdekaan pers
3
. 

Namun ketentuan pasal 28F yang menyebutkan hak atas mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 

informasi tersebut adalah satu kesatuan dalam kegiatan jurnalistik
4
. 

Sementara itu, perlindugan hukum oleh Perusahaan Pers ditegaskan 

dalam pasal 10 Pedoman Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers 

yang menyebutkan; “Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan 

hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan 

tugas perusahaan.” 

Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, Bill Kovach
5
 dalam 

teorinya menyebutkan perusahaan pers lah yang secara langsung 

bertanggung jawab atas wartawan. Kovach menyebut relasi keduanya 

sebagai relasi internal, sementara yang bertanggung jawab secara penuh 

atas pemberitaan dan ketika terlibat dengan persoalan hukum adalah 

                                                           
3
 Ibid. hlm. 193-194 

4
 Ibid. hlm. 194 

5
 Bill Kovach&Tom Rosentiel. 2007. The Elements of Journalism: What Newspeople Should 

Know and The Public Should Expect. 
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perusahaan pers. Lebih lanjut Bill Kovach menyebutkan, perusahaan harus 

menetapkan rule-nya secara tegas dengan wartawan untuk menjamin 

kepastian hukum tentang ketiadaan intervensi perusahaan pers dalam 

pemberitaan. Hal ini dimaksudkan agar berita atau produk yang dihasilkan 

bebas dari intervensi dan sesuai dengan hati nurani dan nalar jurnalistik 

wartawan
6
. Wartawan disebutnya sebagai entitas yang bebas menentukan 

arah pemberitaan dan hanya dibatasi oleh kode etik
7
. Namun dalam 

penjelasannya Bill Kovach tidak merinci bentuk  rule yang dimaksud. 

Ditinjau dari sifatnya, hubungan hukum antara wartawan dan 

perusahaan pers adalah bersifat privat, sebagaimana sifat Hukum 

hubungan pengusaha dan pekerja. Hubungan antara pengusaha dan pekerja 

didasarkan pada hubungan hukum privat. Hubungan ini didasarkan pada 

hukum perikatan yang menjadi bagian hukum perdata
8
. 

Perikatan yang terjadi antara tenaga kerja dan majikan setidaknya 

harus memuat unsur-unsur seperti adanya pekerjaan, unsur perintah dan 

adanya upah
9
. 

Relasi ini sama dengan relasi antara tenaga kerja –jika tidak mau 

disebut buruh– dan majikan. Pada umumnya, wartawan memiliki dua 

status. Status profesi
10

 dan status sebagai tenaga kerja
11

. Sebagai profesi, 

                                                           
6
 Ibid., hlm. 57 

7
 Disebut sebagai Journalism ethics and standards yang meliputi principles of ethics and of good 

practice as applicable to the specific challenges faced by journalists. 
8
 Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14 

9
 Lalu Husni. 2008. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 

65-66 
10

 Septiawan Santana K. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 

205 
11

 Edy Susanto. 2010. Hukum Pers di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 133 
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wartawan tunduk pada kode etik jurnalistik. Sebagaimana yang disebut 

dalam pasal 7 ayat (2) UU Pers 

Dalam Pedoman Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers yang 

berbunyi “Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan 

karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi 

minimal 13 kali setahun” secara implisit menegaskan status wartawan 

sebagai tenaga kerja dalam Perusahaan Pers. 

Terkait dengan hal itu, penjelasan Polak tentang seorang tenaga kerja  

dapat dijadikan rujukan untuk melihat status wartawan sebagai tenaga 

kerja. Polak menyebut;  

“selain adanya unsur pekerjaan yang dilakukan secara terus 

menerus dan terang-terangan, seorang pekerja harus memenuhi 

unsur penghasilan yang dapat diperkirakan lebih dahulu, bukan 

memperhitungkan laba rugi”
12

. 

Klasifikasi lebih tegas juga terlihat dalam rumusan pasal 1 angka 3 

Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang menyebutkan; 

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

Selain itu, perusahaan pers juga bertanggung jawab atas jaminan 

kesejahteraan wartawan secara ekonomi dan bertanggung jawab atas 

peningkatan kualitas wartawan dan karyawannya dengan memberikan 

pendidikan dan pelatihan
13

. Hal ini ditegaskan dalam Pedoman Dewan 

Pers tentang Standar Perusahaan Pers pada pasal 11 dan pasal 12; 

“Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas 

                                                           
12

 Polak, M. 1935. Handboek voor het Nederlans Handels en Faillissemenstrecht. Jilid I cet. 5 

dalam Hukum Perusahaan Indonesia.  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 21 
13

 Edy Susanto. Op. Cit. Hlm. 55 
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pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin 

meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.” 
14

 

“Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada 

wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.”
15

 

Dalam relasinya antara perusahaan pers dan wartawan, selalu 

muncul persoalan yang sangat mendasar. Pertanyaan berupa “siapakah 

yang menyandang hak atas kebebasan pers?” menjadi pertanyaan yang 

sulit dijawab. Disatu sisi pemilik atau manajemen perusahaan pers 

dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode 

Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku
16

, namun di sisi lain, 

manajemen memiliki hak untuk menentukan arah pemberitaan berdasarkan 

proporsi media terkait. 

Hal ini yang sering memunculkan dilema di kalangan wartawan pada 

perusahaan pers yang pemilik modalnya memiliki motif ekonomi atau 

politik tertentu.  

Sama dengan persoalan yang terjadi pada relasi tenaga kerja dan 

majikan. Kedudukan antara majikan dengan tenaga kerja adalah tidak 

sama. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tapi secara sosial 

ekonomis keududukan tenaga kerja adalah tidak bebas
17

. 

Kedudukan yang tidak sederajat ini mengingat buruh hanya 

mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan 

                                                           
14

 Pasal 11. Pedoman Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers 
15

 Pasal 12. Ibid. 
16

 Pasal 9. Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan 

Profesi Wartawan 
17

 Abdul Khakim. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang no. 13 tahun 2003. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 6 
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pekerjaan. Selain itu, majikan sering menganggap buruh sebagai obyek 

dalam hubungan kerja. Keadaan seperti ini menimbulkan adanya 

kecenderungan majikan untuk berbuat sewenang-wenang
18

. 

Kenyataan yang terjadi, perusahaan pers, terutama yang sebagian 

atau seluruh pemodalnya politisi menerapkan kebijakan internal 

perusahaan yang rawan dengan keberpihakan dan intervensi pemodal. 

Tidak mengherankan jika arah pemberitaan media menjurus pada arah 

propaganda politis
19

. Hal ini seolah dilegitimasi oleh Persatuan Wartawan 

Indonesia (PWI) yang dalam rilisnya menyebut intervensi pemilik media 

(perusahaan pers) terhadap karya-karya jurnalistik pun masih 

membelenggu kebebasan para wartawan untuk menyuarakan kebenaran 

dan keadilan sesuai hati nuraninya
20

. 

Persoalan kontrak kerja, upah yang tidak layak dan jaminan 

kesehatan sering dikutuk sebagai celah perusahaan pers belakangan ini.  

AJI mencatat, saat ini, baru ada 6 media yang sudah menetapkan upah 

pekerja media secara layak. AJI melalui Sekertaris Jendralnya, Suwarjono 

menilai; Masih banyak perusahaan yang hanya menetapkan standar upah 

minimum bagi pekerja media. Banyak jurnalis yang tidak memahami 

Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga mereka gagap menanggapi 

persoalan dengan perusahaan pers, khususnya masalah kontrak kerja, 

kesejahteraan, maupun persoalan lainnya. Ada keprihatinan karena banyak 

                                                           
18

 Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 9 
19

 Redi Panuju. 2005. Nalar Jurnalistik: Dasarnya Dasar Jurnalistik. Malang: Bayumedia 

Publishing. hlm. 10 
20

 Admin. Salam Kebebasan Pers. http://pwi.or.id/index.php/Berita-PWI/Salam-Kebebasan-

Pers.html.. Diakses pada hari Selasa, 2 Oktober 2012 pukul 15.09 WIB. 
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jurnalis yang bekerja dengan sistem kontrak kerja yang tidak jelas, bekerja 

dengan jam kerja yang tidak jelas. Padahal pekerja media membutuhkan 

kompetensi dan kemampuan tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi. 

Faktanya, banyak wartawan tak punya jaminan pensiun, jaminan 

kesehatan, tempat tinggal yang layak, tidak bisa menyekolahkan anak, 

bahkan ada yang tidak punya biaya untuk menikah
21

. 

Begitu banyak wartawan yang masih bergulat memenuhi kebutuhan 

harian di keluarganya di tengah kesibukan menjalankan profesi 

jurnalistiknya. Sungguh, ini tantangan terberat bagi insan pers dalam 

menegakkan kebebasan pers di Tanah Air
22

. 

Kepala Kantor Wilayah VIII Jamsostek Makassar Yoto Susiswo 

mengungkap, masih ada media yang belum menjaminkan pekerja pers 

dalam Jamsostek. Karena itu, ia mengajak supaya memberi perlindungan 

kesejahteraan kepada pekerja
23

. 

Mengutip pernyataan wartawan senior Ahmad Zaini dalam 

kompasiana.com; 

“.. Pertumbuhan industri media hingga kini belum sejalan dengan 

peningkatan kesejahteraan dan perlindungan status dan 

keselamatan kerja bagi jurnalis. Selain fenomena pemilik media 

yang masih menolak keberadaan serikat pekerja pers, kini fenomena 

                                                           
21

 SG Wibisono. 23 Juli 2012. Wartawan Enggan Membentuk Serikat Kerja. dalam 

http://m.tempo.co/read/news/2012/07/23/173418791/Wartawan-Enggan-Membentuk-Serikat-

Kerja. diakses pada hari Senin, 22 Oktober 2012 pukul 14.39 WIB. 
22

 Admin. Salam Kebebasan Pers. http://kupang.tribunnews.com/2011/02/09/salam-kebebasan-

pers. Diakses pada hari Selasa, 2 Oktober 2012 pukul 17.12 WIB. 
23

 Ant. 28 Agustus 2012. PWI: Pemilik Media Wajib Ikutkan Wartawan Jamsostek dalam 

http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/08/28/103627/PWI-Pemilik-Media-Wajib-Ikutkan-

Wartawan-Jamsostek/3 diakses pada hari Senin, 22 Oktober 2012 pukul 14.50 WIB. 
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pekerja tenaga ahli daya (outsourcing) di industri media semakin 

berkembang.”
24

 

Bahkan menurut Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menolak sistem 

kerja kontrak pada wartawan yang belakangan makin menjamur pasca 

munculnya media online. Dari sisi posisi tawar, jurnalis yang bekerja 

dalam sistem kontrak atau outsourcing menjadi tidak memiliki daya tawar 

yang kuat. Hal ini sebagai konsekuensi dari hubungan kerja yang bersifat 

individual dan sementara. Kondisi tersebut jelas berbeda dengan hubungan 

kerja yang bersifat permanen dan kolektif.
25

 

Sementara itu, Bagir Manan dalam pembukaan Hari Pers Nasional 

(HPN) tanggal 9 Februari 2011 yang lalu menyebut setidaknya ada 3 

faktor yang berpengaruh dalam menghambat kemerdekaan pers. Ketiga hal 

tersebut antara lain
26

; 

Pertama; faktor publik atau masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum 

Pers dalam rilisnya di okezone.com, 
27

 mengemukakan, sepanjang Januari 

hingga Mei 2012, tercatat terdapat 45 kasus kekerasan yang terdiri atas 23 

kekerasan fisik, dan 22 kekerasan nonfisik. Faktor Kedua; kelompok 

kepentingan (ekonomi dan politik) dan kelompok mapan (establishment) 

yang merasa terganggu oleh pers. Ketiga; politisasi pers. Dalam catatan ini 

                                                           
24

 Ahmad Zaini. 7 Oktober 2012. Jurnalis Menolak Status Kontrak dalam 

http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2012/10/17/jurnalis-menolak-status-

kontrak/496411/. diakses pada Senin, 22 Oktober 2012 pukul 15.06 WIB.  
25

 Ibid. 
26

 M. Bagir Manan. Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa. 

http://www.dewanpers.or.id/page/opini/opini/?id=63. Diunduh pada hari Jum’at, 28 September 

2012 pukul 16.45 WIB. 
27

 Isnaini. Selama 2012. 45 Kasus Kekerasan Pers Terjadi. 

http://news.okezone.com/read/2012/05/03/337/623086/selama-2012-45-kasus-kekerasan-pers-

terjadi. Diakses pada hari Jum’at, 28 September 2012 pukul 16.51. 
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politisasi pers atau pers politik dimaknakan pers partisan (partisanship) 

yaitu keberpihakan kepada suatu kekuatan politik yang duduk atau bekerja 

untuk menduduki kekuasaan negara.  

Dikutip dari situs resmi Reporter Without Borders (RSF
28

) yang 

melakukan penelitian mengenai dan mendukung kebebasan pers ini 

mengungkap tahun 2011, Indonesia berada di posisi 146 dari 179 negara. 

Untuk dibandingkan, pada 2010, Indonesia berada di ranking 117 dan di 

2009 di ranking 100.
29

 

Di Indonesia, terjadi sebuah kekerasan bersenjata di Papua Barat, di 

mana setidaknya dua jurnalis terbunuh, lima diculik dan 18 dilukai di 

tahun 2011, adalah alasan utama jatuhnya posisi negeri ini ke 146. Proses 

hukum yang korup, mudah dipengaruhi politisi, kelompok penekan dan 

pemerintah yang berusaha mengontrol media dan internet telah 

menghambat perkembangan pers yang lebih bebas. Setidaknya itulah 

sederet alasan yang diungkap Reporters Without Borders dalam press 

rilisnya Rabu, 25 Januari 2012
30

. 

Keadaan seperti ini selain menuntut upaya pemerintah juga 

menimbulkan pertanyaan, sejauh mana perlindungan hukum yang 

dilakukan perusahaan pers terhadap wartawan?. Maka menarik untuk 

diteliti hubungan perusahaan pers dan wartawan ditinjau dari segi hukum 

                                                           
28

 Dalam situs resminya dengan singkatan RSF merupakan singkatan dari Reporteros Sin 

Fronteras, yang berasal dari bahasa Spanyol. Dapat pula disingkat RWB kepanjangan dari 

Reporter Without Border dalam bahasa inggris. Atau Reporters sans frontières dari bahasa 

Prancis. 
29

 Press Freedom Index 2011/2012. http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html. 

Diakses pada hari Selasa, 2 Oktober 2012 pada pukul 15.40 WIB. 
30

 Indeks Kebebasan Pers Indonesia Melorot Lagi. http://www.mpr.go.id/surat-

pembaca/read/2805. Diakses pada hari Selasa, 2 Oktober 2012 pada pukul 15.43 WIB. 
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perikatan. Terlebih, mengingat wartawan memiliki status khusus 

dibanding tenaga kerja lainnya.  

Beragam persoalan perihal pengakomodasian kebebasan pers ini 

membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul; 

HUKUM DAN WARTAWAN: Studi Tentang Perlindungan Hukum 

atas Kebebasan Pers di Tempo.co dan Kompas.com dalam 

Menerbitkan Artikel Berita 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengakomodasian kebebasan pers Wartawan Tempo.co dan 

Kompas.com dalam menerbitkan artikel berita? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan pers bagi 

Wartawan Tempo.co dan Kompas.com dalam menerbitkan artikel 

berita? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk;  

1. Mendiskripsikan pengakomodasian kebebasan pers Wartawan 

Tempo.co dan Kompas.com dalam menerbitkan artikel berita? 

2. Mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers bagi 

Wartawan Tempo.co dan Kompas.com dalam menerbitkan artikel 

berita? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi praktisi hukum adalah untuk 

memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan hukum dalam bidang pers 

yang hingga penelitian ini disusun masih sangat minim. 
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Bagi wartawan atau praktisi media, penelitian ini dapat digunakan 

untuk megukur sejauh mana kebebasan pers itu diakomodir dalam artikel 

berita terbitan media massa. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan yang digunakan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

hukum normatif. Metode pendekatan normatif dengan berdasar pada 

konsep hukum yang positif dan memandang masalah hukum sebagai 

lembaga yang otonom
31

. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang nantinya 

akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif 
32

. Karena penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengakomodasian kebebasan pers 

di dalam perjanjian kerja yang dilakukan antara wartawan dengan 

perusahaan pers, dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap 

kebebasan pers bagi wartawan di perusahaan pers dimaksud. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Karena penelitian ini tidak bersifat empiris, data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer: 

                                                           
31

 Soekanto, Soerjono,. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. hal. 4-5. 
32

 Amirudin dan Asikin, Zainal. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 

Rajawalipers. Hal. 29 
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Berita/ tulisan dari media masa online Tempo.co dan Kompas.com 

yang mencerminkan kebebasan pers. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Buku - buku bidang ilmu hukum, karya ilmiah, paper seminar, 

hasil penelitian, artikel serta hasil pendapat orang lain yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus lain yang 

relevan dalam hubungannya untuk menjelaskan data-data primer 

dan sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Studi Pustaka (library research) atau Studi Dokumen (document 

research) yang digunakan peneliti untuk menjelaskan berbagai 

persoalan pada penelitian ini membuat metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan cara melakukan inventarisasi berbagai data 

sekunder yang dibutuhkan 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menerapkan logika 

berpikir deduktif. Logika deduktif adalah cara menarik kesimpulan 

dengan menjadikan norma-norma sebagai premis mayor, selanjutnya 

data-data sekunder sebagai premis minor. Langkah yang dilakukan 

selanjutnya adalah menarik konklusi, dengan cara membandingkan 

premis minor dengan premis mayor sehingga pada tahap akhirnya 

penulis dapat menarik suatu kesimpulan. 
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