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PRAKATA 

 

-A lie that is half-truth is the darkest of all lies- 

Kebohongan yang setengah kebenaran 

merupakan kegelapan dari semua kebohongan- 

(Alferd Lord Tennyson, penyair, Inggris) 

 

Konon, butuh sebuah bakat untuk bisa menjadi pembohong yang 

baik. Bagi yang berbakat, cara bicaranya serba meyakinkan dan 

omongannya selalu dipercaya orang. Peralatan lie detector pun mungkin 

akan kerepotan untuk mendeteksi orang seperti ini. Jika memang tidak 

berbakat, tidak perlu coba-coba berbohong. Orang akan mudah untuk 

mendeteksinya, mulai dari mimic wajah, nada suara maupun konsistensi 

cerita. Apalagi, jika kebohongan yang diciptakan tidak masuk logika. 

Padahal, berbohong itu seperti halnya bernyanyi. Ada orang-orang 

yang dari ‘sononya’ memang sudah memiliki suara bagus serta seimbang 

antara bass dan treble-nya sehingga mahir dalam bernyanyi. Ada pula 

orang yang memiliki kualitas suara pas-pasan, namun bisa menyanyi 

bagus karena giat berlatih. Demikian pula dengan berbohong. Seseorang 

bisa menjadi penipu ulung dengan cara berlatih dan belajar. Bahkan, cara 

berbohongnya kian ciamik dengan menggunakan sebuah perencanaan 

yang matang. 

Salah satu tekniknya –bukan untuk mengajari– berbohonglah 

dengan balutan informasi yang benar di awalnya. Informasi yang benar 

akan selalu logis, sehingga bisa merasuk ke pikiran orang. Setelah itu, 

barulah kebohongan-kebohongan disisipkan sedikit demi sedikit. Itu 

sebabnya, Alferd Lord Tennyson mengatakan bahwa Kebohongan yang 

setengah kebenaran merupakan kegelapan dari semua kebohongan. Orang 

semakin sulit untuk menemukan letak-letak kebohongannya. Pada 

akhirnya, campuran antara kebenaran dan kebohongan itu dianggap 

seluruhnya benar. 

Media BBC, pada November 2017 kemarin menulis sebuah artikel 

berjudul The Devious Art of Lying by Telling the Truth. Artinya kira-kira 

adalah seni berbohong dengan mengucapkan hal yang jujur. Artikel ini 

cukup relevan dengan quote milik Alferd Lord Tennyson. Dalam artikel 

tersebut disebutkan bahwa Mengelabui orang lain dengan ''menyatakan 

hal yang benar'' kini sudah jamak di masyarakat. Itu sebabnya muncul 

istilah baru yang disebut paltering atau kalau diterjemahkan artinya 

mempermainkan kebenaran. Kebohongan jenis ini beredar luas di 
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masyarakat masa kini, sehingga batas antara kejujuran dan kebohongan 

menjadi abu-abu. Alasan mengapa kita harus berbohong juga tidak jelas 

lagi. 

Masih dalam artikel yang ditulis oleh Melissa Hogenboom itu, 

permainan kebenaran juga sering menjadi senjata bagi para politisi. Cara 

itu digunakan baik dalam acara debat maupun talkshow di media massa, 

maupun saat dikejar oleh masyarakat dalam memenuhi janji kampanye-

nya. Mereka selalu menutupi kegagalannya dalam merealisasikan 

program atau janji kampanye dengan mengalihkan pembicaraan berdasar 

fakta yang lain. 

Kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 

kekuasaan tentunya memiliki dampak yang berbeda dengan kebohongan 

yang dilakukan oleh orang kecil. Seorang warga desa biasa paling-paling 

hanya berani membohongi istrinya atau satu-dua tetangganya. Akan 

tetapi, saat kebohongan yang dilakukan oleh penguasa, semua warga akan 

menjadi korban kebohongannya. 

Apalagi jika kebohongan-kebohongan itu disebarluaskan melalui 

media massa. Pada musim kampanye, misalnya, media massa selalu 

menulis tentang program-program yang dijanjikan oleh para calon 

penguasa, yang tentunya tidak semuanya terealisasi, namun terlanjur 

mempengaruhi para pemilihnya. 

Dari zaman baheula, misalnya, seorang calon Gubernur di DKI 

Jakarta selalu menjanjikan program untuk mengatasi banjir dan 

kemacetan lalu lintas. Dua hal itu memang menjadi masalah yang 

menjadi terror bagi warga Jakarta. Akan tetapi, berulangkali berganti 

gubernur, Jakarta tetap saja macet. Media massa tentunya tidak 

bermaksud untuk ‘bersekongkol’ melakukan kebohongan publik. Mereka 

hanya menyajikan sebuah realitas, dalam konteks ini adalah ucapan-

ucapan politisi maupun penguasa yang selalu saja menarik perhatian 

publik.  

Kebohongan demikian merupakan sebuah risiko, sekaligus “bisa 

dimaafkan” (forgivable), karena masih dalam konteks jurnalisme. Dunia 

pemberitaan media massa memiliki rumusan tersendiri: berita adalah 

rekonstruksi peristiwa melalui simbol, kata-kata dan/atau gambar. Akan 

tetapi, seharusnya hal ini bukan menjadi alasan bagi media massa untuk 

melepas tanggung jawab. Mereka perlu melakukan pengawalan terhadap 

apa-apa yang pernah ditulisnya. Kecuali, mereka siap untuk mendapat 

predikat memfasilitasi sebuah kebohongan. 

Apalagi dewasa ini masyarakat memperoleh pasokan infomasi 

bukan hanya dari media massa mnelainkan juga dari media sosial. Untuk 
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perkara kecepatan informasi, media massa tentu ngos-ngosan jika harus 

bersaing dengan media sosial. Kesahihan informasi harusnya menjadi 

andalan bagi media massa agar bisa terus bertahan. Orang-orang bijak di 

Jawa mengingatkan, aja gumunan aja kagetan. Artinya, orang tidak 

boleh terlalu mudah kagum dan terkejut. Dalam beberapa kasus, media 

massa di Indonesia justru terlihat mengalami dua hal itu. 

Masih hangat mencuatnya nama Dwi Hartanto yang namanya 

dilambungkan oleh media massa sebagai ahli roket. Bahkan, media 

menyematkan predikat terhadap Dwi sebagai the next Habibie. Media 

massa merasa kagum dan kaget mendengar pengakuan Dwi Hartanto 

mengenai prestasinya yang belakangan diakuinya sebagai kebohongan. 

Media juga sempat kaget dengan kemunculan mobil Esemka yang 

disebut-sebut sebagai buatan murid-murid Sekolah Menengah Kejuruan. 

Kehadiran mobil itu dianggap menjadi tonggak kebangkitan otomotif di 

Indonesia. Hingga saat ini, tidak ada kabar mengenai kelanjutan produksi 

mobil itu. 

Disiplin verifikasi merupakan hal yang penting bagi media untuk 

terhindar dari pasokan informasi bohong. Tentu saja etika juga harus 

dikedepankan untuk menjamin bahwa media tidak melakukannya dengan 

kesadaran. Di luar itu, ilmu logika menjadi filter yang sangat kuat. 

Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah mengatakan 

bahwa ”tidak ada manusia yang sanggup mengingat dengan baik untuk 

bisa menjadi pembohong yang sukses.'' Berbohong itu sangat sulit 

lantaran membutuhkan sesuatu yang masuk akal dan konsisten. Ilmu 

logika bisa menjadi senjata ampuh dalam mengendus informasi palsu 

maupun dipalsukan. 

Buku ini meski saya yakin jauh dari sempurna, berusaha 

menemukan titik korelasi dan solusi antara benang ruwet politisi, media 

massa dan kebohongan. Semoga buku ini bermakna ! 
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A. Politik Pada Masa Kolonial 

Sejak dahulu, Indonesia menjadi sasaran penguasaan oleh bangsa-

bangsa lain di dunia, khususnya bangsa Barat. Hal ini disebabkan oleh 

letak Indonesia yang sangat strategis dan sumber daya yang berlimpah 

ruah. Indonesia terletak pada jalur perdagangan dunia dengan sumber daya 

yang sangat subur. Rempah-rempah adalah barang mewah yang 

diperebutkan oleh negara-negara besar ketika itu. Terbukti pada masa itu 

Indonesia merupakan penghasil rempah terbesar yang menjadi incaran 

bangsa kolonial. Portugis, Spanyol, Inggris adalah negara-negara berkuasa 

yang mengincar kekayaan nusantara. Di antara bangsa-bangsa yang datang 

ke Indonesia, Belanda merupakan penjajah yang menguasai dengan kurun 

waktu yang paling lama. Dalam rangka melaksanakan penguasaanya 

terhadap perdagangan Indonesia, Belanda mendirikan VOC atau 

Vereenidge Oostindische Compagnie yang berarti Persekutuan Perusahaan 

Hindia Timur. Kongsi dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas 

perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari 

wilayah timur. Dinamakan Hindia Timur karena di wilayah barat ada juga 

yang disebut persekutuan dagang Hindia Barat yang bernama 

Geoctroyeerde Westindische Compagnie. Sebagai perkumpulan kongsi 

dagang. VOC memiliki beberapa hak istimewa. Hal ini dilator belakangi 

dukungan dari negara Belanda sendiri. Kewenangannya sangat luas dan 

mendapat fasilitas dari pihak kerjaan Belanda kala itu. Sebagai contoh 

VOC memiliki armada perang sendiri. Maka tak jarang sejarawan Belanda 

menyebut VOC adalah negara dalam negara. Rakyat Indonesia kala itu 

menyebut VOC dengan sebutan Kompeni. Pemanggilan itu didasari dari 

kata Compagnie. Karena penyebutannya yang susah maka rakyat 

Indonesia menyebut memanggil mereka dengan sebutan itu. Namun rakyat 

Nusantara lebih mengenal Kompeni sebagai tentara Belanda bukan sebagai 

sebuah kongsi dagang1. VOC merupakan kongsi dagang yang dibentuk 

untuk mengeruk keuntungan sumber daya Indonesia yang sebesar 

besarnya.  

Memasuki abad ke-19 di Kepulauan Indonesia terjadi perubahan 

politik, perusahaan VOC bubar pada tanggal 31 Desember 1799, setelah 

izinnya dibatalkan pada tahun 1795. Berbagai sebab menjadi latar 

belakang keruntuhan tersebut, salah satunya adalah korupsi yang 

merajalela. Penyebab lainnya adalah munculnya persaingan dari perushaan 

dagang Inggris yang meluas hingga ke ranah politik dengan perebutan-

perebutan hegemoni dan wilayah. Pada masa itu sebagai akibat dari 

pergolakan politik di Eropa berupa perluasan Revolusi Prancis oleh 

Napoleon Bonaparte, persaingan keduanya menjadi lebih sengit. Setelah 

                                                           
1 http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-voc-belanda diakses 23 Februari 2018 
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runtuhnya VOC, Pemerintah Belanda mengambil alih seluruh wilayah 

kekuasaanya, terutama di kepulauan Indonesia yang berpusat di Batavia, 

Pulau Jawa. Untuk menangani peralihan itu dan menghadapi ancaman 

serbuan Inggris, seorang marsekal Lodwijk (Louis) Napoleon, dikirim ke 

Batavia untuk menjadi Gubernur Jenderal. Marsekal HW Daendels segara 

melakukan tugas dan amanat yang diembannya dan menyusun kembali 

sistem pemerintahan dan membangun sistem pertahanan. Tindakan 

utamanya adalah membangun suatu birokrasi dan tentara profesional 

meniru model Revolusi Prancis mengubah sistem politik tradisional 

menhjadi sistem militer. Pemerintahan Pulau Jawa dibagi ke dalam daerah 

prefektur, peradilan tradisional diperluas dan diperbaharui, dan para bupati 

dijadikan pegawai pemerintah kolonia. Namun, masa pemerintahan 

Daendels tidak lama terutama karena timbul berbagai penolakan atas 

kebijakan yang dilacarkannya2. 

Pada tanggal 4 Agustus 1811 enam puluh kapal Inggris muncul di 

depan Batavia dan sampai tanggal 26 agustus kota berikut daerah-daerah 

sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens mundur ke Semarang, pihak 

Inggris berhasil memukul mundur pihak Janssens dan pada tanggal 18 

September Jenssens menyerah didekat Salatiga3. Pada saat itulah, 

penguasaan Belanda di jatuh ke tangan Inggris. Janssens menandatangani 

Perjanjian Tuntang, dan Indonesia menjadi jajahan Inggris. Pulau Jawa 

diserahkan kepas Sir Stamford Raffless dengan pangkat Letnan Gubernur. 

Untuk melancarkan pemerintahannya, Raffless membagi Pulau Jawa 

menjadi 16 karesidenan (yang mana pada masa Daendels hanya dibagi 

menjadi 8 prefektur). Tiap-tiap karesidenan dibentuk badan peradilan 

(landraad). Tugas Raffless atas penguasaannya di Pulau Jawa adalah 

memperbaiki nasib rakyat. Salah satu kebijakan yang terkenal pada masa 

pemerintahan Raffless adalah kebijakan landrante (pajak tanah). Ide dasar 

politik kolonial Raffless sebenarnya bertolak dari ideologi liberal dan 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan 

kebebasannya, Akibat pelaksanaan politik liberal itu, maka struktur 

tradisional dan feodal dirombak dan diganti dengan sistem baru yang 

didasarkan pada prinsip legal-rasional. Untuk melaksanakan politiknya, 

Raffless dihambat oleh unsur feodal yang sangat kuat kuat kedudukannya 

dam sistem ekonomi masih bersifat tertutup4.  

Setelah Napoleon jatuh pada tahun 1814, Inggris dan Belanda 

mengadakan Traktat London 1. Traktat tersebut menyatakan bahwa semua 

                                                           
2  Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosuanto.1975. Sejarah Nasional Indonesia zaman 

kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda. Jakarta: Dekdikbud, hal. 1. 
3   MC Rickleft. 1998. Sejarah Indonesia Modern (terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada 

University    Press, hal. 173 
4   Sartono Kartodirdjo. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emperium Sampai 

Imperium. Jakarta: PT Gramedia, hal 293. 
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daerah jajahan Belanda yang direbut Inggris, dikembalikan kepada 

Belanda, kecuali Kaapkoloni dan Sri Lanka. Keputusan tersebut 

mengecewakan Raffless. Ia tidak mau menyerahkan Indonesia kepada 

Belanda. Karena dipaksa, maka Raffless mengundurkan diri dan diganti 

oleh John Fendall. Pada Tahun 1816 John Fendall menyerahkan Indonesia 

kembali kepada Belanda. Sejak sat itulah Belanda menduduki Indonesia 

hingga puluhan tahun dan berakhir pada tahun 1942 melalui berbagai 

kebijakan dan politiknya.  

Meninjau penajajahan Belanda dalam perserspektif politik dan 

pengaruhnya pada perpolitikan di Indonesia, pada dasarnya sudah 

berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Kebijakan politik pada awal 

abad 20 dilaksanakan dengan politik kaum liberal yang mengusung 

kebebasan dan persamaan derajat menginginkan agar negara jajahan 

diberikan kesejahteraan. Tokoh yang muncul pada masa ini di antaranya 

Van Deventer, P. Brooshooft, dan Van Limburg Stirum yang menciptakan 

pemikiran baru terhadap negeri jajahan yang di Hindia Belanda dikenal 

dengan politik etis5. 

Politik etis bermula dari tulisan Van Deventer yang berjudul “Een 

Ereschuld” (Hutang Budi), yang dimuat dalam majalah De Gids pada tahun 

1901. Tulisan tersebut menghimbau pemerintah Belanda untuk membuat 

perhitungan keuangan bagi tanah jajahan yang berkekurangan itu sebagai 

bagian ganti rugi akan laba yang sudah dikeruk Belanda dari Jawa melalui 

Sistem Tanam Paksa6. Sejak tahun 1900, menurut Van Deventer jumlah 

tersebut hampir dua ratus juta dollar. Ia menuntut restitusi berjuta-juta uang 

yang diperoleh negeri Belanda sejak berlakunya undang-undang 

Comptabiliteit pada tahun 18677. 

Wartawan Hindia P. Brooshooft tahun 1901, menyatakan dalam 

brosurnya De ethische koers in de koloniale politiek (arah kebijakan politik 

etis dalam politik kolonial), yang menyediakan sebutan “ethische politik”:  

“Apa yang harus mendorong kita untuk menunaikan kewajiban 

ialah sifat manusia yang terbaik yaitu rasa keadilan, perasaan 

bahwa kita harus memberikan kepada orang Jawa, yang telah 

menjadi bergantung pada kita bertentangan dengan kehendaknya 

sendiri, yang terbaik yang kita miliki baginya, yaitu hasrat mulia 

orang kuat untuk memperlakukan yang lemah dengan adil.” 

                                                           
5 Elisbeth Locher Schollten. 1996. Etika yang Berkeping-keping Terjemahan Nocollette P Ratih. 

Jakarta: Djambatan, hal. 39 
6 Robert Van Niel. 1984. Munculnya Elit Modern Indonesia Terjemahan Yayasan Ilmu Sosial. 

Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, hal. 21 
7 Sartono Kartodihardjo. 1999. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pengantar Nasional. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 32 
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Dengan alasan tersebut ia menganjurkan berbagai usaha untuk 

menguatkan keadaan ekonomi pribumi dengan tidak mengabaikan 

keinginan politik golongan penduduk Eropa di Hindia-Belanda8. 

Perubahan arah politik di negeri Belanda mulai berubah setelah pemilihan 

umum tahun 1901.  

Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip dasar kebijakan baru 

tersebut: edukasi, emigrasi, dan irigasi (pendidikan, perpindahan 

penduduk, dan pengairan). Untuk melaksanakan proyek-proyek semacam 

itu diperlukan adanya dana. Oleh karena itulah, maka hutang pemerintah 

kolonial yang mencapai sekitar 40 juta gulden diambil alih oleh pemerintah 

Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran uang tanpa 

harus dibebani hutang lagi, dan Politik Etis mulai berjalan. Bangsa 

Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah 

dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh Pemerintah 

Kolonial Belanda. Politik ini pada kenyataannya memang telah 

memunculkan banyak kemajuan karena Pemerintah Hindia Belanda tidak 

dapat menghalangi hak bangsa Indonesia untuk memperoleh pengajaran 

dan pendidikan9. Kemudian awal abad ke-20 ditandai dengan 

perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan 

kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Pemerintah kolonial terkenal 

dengan sistem sentralisasinya yang ekstrem, birokrasinya yang kaku, dan 

otokrasinya yang mutlak. Dengan adanya perubahan di dalam tata 

pemerintahan yang dimulai pada tahun 1903 maka sistem desentralisasi 

mulai dilaksanakan, yang konsesinya di satu pihak memberi otonomi lebih 

banyak kepada pemerintah daerah dan di lain pihak mendirikan badan-

badan perwakilan. Dengan desentralisasi tahun 1903 suatu proses yang 

jangkauannya lebih jauh telah dihayati dan telah meluas ke berbagai 

kehidupan Hindia Belanda10. 

Hal ini memungkinkan terjadinya wewenang secara otonomi yang 

disertai pembentukan beberapa dewan daerah. Terlebih setelah Indonesia 

oleh pemerintah kolonial Belanda diakui sebagai Eigen 

Rechtspersoonlijkheid (status badan hukum) pada tahun 1912. Karena 

memiliki status badan hukum sendiri, otomatis berhak mengatur urusan 

finansial, pendapatan,dan pengeluarannya11. Dibentuknya dewan-dewan 

rakyat, lembaga-lembaga tersebut menjadi wadah tempat latihan politik 

bagi banyak elit Indonesia dan juga dapat mendekatkan orang-orang 

Indonesia ini dengan cara-cara, aspirasi, dan pola-pola pemikiran Barat. 

                                                           
8 Elisbeth Schollten, op.cit., hal. 239 
9 Amir Sutarga. 1987. Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

hal. 176 
10 ELsbeth Schollten, op. cit., hal. 39 
11 Suradi. 1997. Haji Agus Salim dan Konflik Politk dalam Sarekat Islam. Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, hal. 9 
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Penekanannya adalah individu dan mendasarkan soal-soal keanggotaan, 

kekuasaan, dan hak-hak menurut ukuran Barat. Dengan demikian majelis-

majelis rakyat tidak dapat mencapai rakyat, karena mayoritas anggotanya 

terdiri dari pejabat-pejabat di suatu pihak dan orang-orang Belanda di lain 

pihak12. 

Dibentuknya undang-undang mengenai Volksraad (Dewan Rakyat) 

oleh parlemen Belanda pada tahun 1916, maka berlakulah sistem 

perwakilan politik di Hindia-Belanda13. Volksraad merupakan sumber 

kecaman dan pertentangan terhadap pemerintah kolonial. Volksraad juga 

tidak mempunyai pertanggungjawaban dan tidak memiliki hak-hak 

parlemen. Bagi orang Indonesia, dengan didirikannya Volksraad, maka 

keinginan-keinginan politik secara resmi dapat disalurkan kepada 

pemerintah kolonial. Badan ini merupakan tempat latihan kesadaran dan 

prosedur berpolitik bagi orang Indonesia tertentu, yang jumlahnya terbatas. 

Orang Indonesia umumnya dan orang Eropa khususnya, terus menganggap 

Volksraad sebagai sesuatu yang harus menjadi tempat wakil rakyat 

Indonesia dan harus merupakan suatu forum tempat mereka menyuarakan 

keinginan untuk mendapatkan kekuasaan perundang-undangan14. 

Bersamaan dengan hal tersebut pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah 

sebauh organisasi pertama Bangsa Indonesia yang dinamakan Boedi 

Oetomo (Budi Utomo), di bawah pimpinan Sokter Wahidin Sudirohusodo 

dan Sokter Oetomo. Tujuan perkumpulan ini adalah kemajuan yang selaras 

(harmonis) buat negeri dan bansa, terutama dengan pengajuan pengajaran, 

pertanian, peternakan dan daging, teknik dan industri, kebudayaan 

(kesenian dan ilmu). Pada awal pembentuannya Budi utomo bukanlah 

sebuah organisasi olitik. Nmaun disebut-sebut sebagai embrio lahirnya 

partai politik yang diawali dengan terjunnya organisasi tersebut ke arena 

perpolitikan. Dunia politik ini kemudian berlangsung dan muncullah partai 

politik pertama, yakni Serikat Dagang Islam (SDI), yang bermetamorfosa 

menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) yang berubah menjadi Partai Sarekat 

Islam Inonesia (PSII). 

Tidak lama dari masa itu, pada tahun 1942 Jepang mendarat pertama 

kali ke Idnonesia. Melemahnya kekuasaan Belanda terhadap Indonesia 

terjadi pada awal dimulainya Perang Dunia II, kemudian pada Mei 1940 

Belanda berhasil diduduki oleh Jerman (Nazi). Hal inilah yang membuat 

pemerintah Hindia Belanda berada dalam posisi siaga. Belanda kemudian 

bernegosiasi dengan Jepang untuk mengamankan persediaan bahan bakar 

pesawat, namun negosiasi gagal karena Jepang berniat menguasai Asia 

Tenggara. Masuknya tentara Jepang ke Indonesia pada bulan-bulan 

                                                           
12 Sartono Kartodirdjo, op. cit., hal. 44 
13 E Lsbeth Schollten, op. cit., hal. 83 
14 Robert Van Niel, op. cit., hllm. 176 
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pertama, kedua dan ketiga tahun 1942 mendapat sambutan baik dari 

penduduk setempat. Tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti Ir. Soekarno 

dan Moh Hatta bahkan bersedia melakukan kerjasama dengan pemerintah 

penjajahan Jepang padahal sebelumnya pada masa pemerintahan Hindia 

Belanda mereka bersikap non-koopratif. Faktor yang menyebabkan adanya 

kerjasama itu adalah pertama kali kebangkitan bangsa-bangsa timur. 

Faktor lain adalah Ramalan Jayabaya yang hidup dikalangan rakyat. 

Diramalkan bahwa akan datang orang-orang kate (kecil dan pendek) yang 

akan menguasai Indonesia selama umur jagung dan sesudahnya 

kemerdekaan akan terjadi. Jepang hadir dengan kebijakan politik seperti 

Gerakan 3A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon 

Pemimpim Asia) pada tanggal 29 April 1942, pembentukan organisasi 

Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang dibentuk dengan tujuan memusatkan 

segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Perang Jepang, serta 

pembentukan Jawa Hokokai yang melaksanakan sesuatu dengan ikhlas 

untuk menyumbang segenap tenaga15. Lahirnya Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mempercepat kemerdekaan Indonesia, 

yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau 

dalam bahasa Jepang disebut Dookoritsu Junbi Coosakai adalah suatu 

badan bentukan pemerintah Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. 

BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 dan bertujuan untuk mendapatkan 

dukungan bangsa Indonesia dengan memberikan janji akan membantu 

proses terealisasikannya kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh 

Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan anggota semula berjumlah 70 

orang, terdiri atas 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang yang 

hanya bertugas mengamati (observer), kemudian pada sidang kedua 

ditambah 6 orang anggota dari Indonesia. Upacara peresmian BPUPKI 

dilangsungkan di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (Sekarang gedung 

Departemen Luar Negeri), Jakarta, pada tanggal 28 mei 1945. Latar 

belakang pembentukan BPUPKI secara tertulis termuat dalam Maklumat 

Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Sebab dikeluarnya Maklumat 

No. 23 itu adalah karena kedudukan Jepang yang sudah semakin terancam 

pada perang melawan sekutu. Sehingga dapat dikatakan kebijaksanaan 

Pemerintah Jepang sesungguhnya dengan membentuk BPUPKI bukanlah 

atas kebaikan hati yang murni, tetapi Jepang ingin memikat hati rakyat 

Indonesia untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatannya. Selain itu, 

juga untuk melaksanakan politik kolonialnya. BPUPKI melakukan dua 

kali sidang, Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945) menggagas 

                                                           
15 http://perpusdajawatengah.id/alihmedia2015/sejarahkepahlawanan/files/res/downloads/download0119.pdf, 

diakses pada Jum’at 30 Maret 2018 
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mengenai Dasar Negara, hingga lahirlah istilah Pancasila pada tanggal 1 

Juni 1945. Hingga akhir sidang pertama BPUPKI, belum diperoleh 

kesepakatan utuh tentang rumusan dasar negara. Oleh karena itu, akhirnya 

dibentuk Panitia Sembilan untuk menerima dan menengahi berbagai 

masukan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan 

pertemuan dan berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang tertuang 

dalam hukum dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta 

Charter)16. Sidang Kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945) membahas tentang 

bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-

Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan 

pengajaran. Dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 

beranggotakan 19 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketua, Panitia 

Pembelaan Tanah Air dengan Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai ketua, dan 

Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Mohammad Hatta sebagai ketua. 

Melalui hasil pemungutan suara, ditentukan wilayah Indonesia merdeka 

                                                           
16 Piagam Jakarta 

 Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka 

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri 
keadilan. 

 Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, 
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, 

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

 Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 

supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya. 

 Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Merdeka yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang 
berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan 

syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 Jakarta, 22 Juni 1945 

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

Panitia Sembilan 

1. Soekarno 

2. Achmad Soebardjo 

3. Abdul Kahar Muzakkir 

4. Alex Andries Maramis 

5. Abikoesno Tjokrosoejoso 

6. Mohammad Hatta 

7. Abudul Wahid Hasyim 

8. H.Agus Salim 

9. Mohammad Yamin 
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meliputi wilayah Hindia Belanda, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, 

dan pulau-pulau sekitarnya. Pada sidang kedua ini juga dibahas mengenai 

usulan konstitusi negara17. 

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau atau dalam 

bahasa Jepang disebut Dookuritsu Junbi Iinkai adalah panitia yang 

bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan 

Jepang pada 7 Agustus 1945. Selain itu, PPKI juga bertugas meresmikan 

pembukaan atau preambuledan batang tubuh UUD 1945. PPKI diresmikan 

oleh Jendral Terauchi pada 9 Agustus 1945 di Kota Ho Chi Minh, Vietnam. 

Peresmian ini dihadiri oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. 

Radjiman Wedyodiningrat. PPKI semula berencana mengadakan siding 

pada 16 Agustus 945, tetapi tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa 

Rengasdengklok. Peristiwa Rengasdengklok ini berhubungan dengan 

menyerahnya Jepang kepada sekutu (15 Agustus 1945), sehinggga 

golongan muda mendesak agar segera mempersiapkan kemerdekaan. 

Golongan pemuda yang termasuk di dalamnya Soekarni, Adam Malik, 

Kusnaini, Sutan Sjahrir, Soedarsono, Soepomo, dan kawan-kawan 

mendesak Ir. Soekarno agar segera mengumandangkan proklamasi. 

Namun sebaliknya, golongan tua menolak dengan alasan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan secara matang. Akhirnya 

disepakati Proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur No 56 

Jakarta, 17 Agustus 1945 dilakukan upacara pembacaan proklamasi 

dengan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti 

Melik menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor Kepala 

Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler. 

Proklamasi diperdengarkan kepada ribuan bangsa Indonesia secara 

rahasia melalui siaran oleh pegawai radio menggunakan pemancar yang 

dikontrol Jepang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan 

persidangan di bekas Gedung Road van Indie di Jalan Pejambon. Dalam 

sidang tersebut, dalam hitungan belasan menit terjadi permusyawarahan 

antara kelompok yang berbeda pendapat mengenai sila pertama Pancasila 

yang tertuang dalam pembukaan Piagam Jakarta. Kelompok keagamaan 

non-Muslim dari Timur dan kelompok kaum keagamaan penganut ajaran 

kebatinan serta golongan nasionalis keberatan terhadap tujuh kata itu, 

sehingga mereka meminta kelapangan hati para tokoh dari kelompok Islam 

agar bersedia dilakukan bengubahan. Pada akhirnya permusyawarahan itu 

berhasil membujuk pihak tokoh-tokoh golongan Islam agar bersedia 

menghapuskan tujuh kata sila pertama Pancasila yang tertuang dalam 

Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dan menggantinya18. 

                                                           
17 http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki, diakses 23 Februari 2018 
18 http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-ppki diakses 23 februari 2018-04-17 

 

http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki
http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-ppki%20diakses%2023%20februari%202018-04-17
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B. Politik Pada Masa Orde Lama 

Sejak awal Indonesia berdiri, kehidupan politik dan hukum diwarnai 

begitu rupa. Secara umum proses perjalanan bangsa dapat dibagi dalam 

dua bagian yaitu, periode Orde Lama dan periode Orde Baru. Orde Lama 

telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional 

dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde ama pula 

yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut 

(Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada 

Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; 

Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan 

UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.  

Sejak 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) melantik Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan 

Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan 

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Parlemennya. KNIP 

dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 

1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 

1945 sampai dengan Februari 1950. KNIP adalah Pembantu Presiden, 

yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari 

berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam periode ini konfigurasi politik 

menjadi lebih cenderung demokratis dan dapat diidentifikasi sebagai 

demokrasi liberal, dan berkangsung hingga tahun 1959.  

Pada kurang lebih empat tahun awal dilantiknya Presiden Soekarno, 

mengalami suatu tekanan internal dan eksternal hingga membuat Indonesia 

terlihat lemah tidak berdaya. Sampai kemudian tercapailah perundingan 

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda pada 24 Agustus 

1949 yang secara politis membuat Indonesia harus menjadi Negara 

Republik Indonesia Serikat (RIS). Hingga pada akhirnya Soekarno 

menanggalkan politik tersebut hinggal tanggal 16 Agustus 1950 Presiden 

Soekarno menyatakan perubahan RIS seraya menyatakan Indonesia 

                                                           
Hasil sidang tersebut adalah menyepakati beberapa perubahan antara lain: 

1. Kata “Muqaddimah” yang merupakan kata bahasa Arab pada preambule Undang-Undang 
Dasar diganti dengan kata “Pembukaan”. 

2. Pada Pembukaan alenia keempat, berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Ini sekaligus 

mengganti sila pertama Pancasila. 

3. Pada Pembukaan alenia keempat, kalimat “Menurut Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” diganti 

menjadi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Ini sekaligus mengganti sila kedua Pancasila. 

4. Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama 

Islam” diganti menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli”. 

 

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Naskah_asli#ATURAN_PERALIHAN
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/29_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/1945
https://id.wikipedia.org/wiki/Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/1950
https://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia
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kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 

Sementara (UUDS 1950) dengan bentuk pemerintahan berdasarkan 

Demokrasi Parlementer. Sejak saat itulah pemerintah silih berganti, 

Kabinet selalu berganti tidak kurang dari tujuh kali dalam kurun waktu 

1950-1959. Parlemen setelah pemilu diisi oleh partai politik berideologi 

tajam. Keberadaan pers pada masa ini dilanddasi oleh konstitusi Indonesia 

Serikat dan UUDS. Dalam Konstitusi RIS pada Pasal 19 disebutkan bahwa 

setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat. Pemerintah menetapkan 

kebijakan di bidang pers yang sifatnya positif. Misalnya pembentukan 

Dewan Pers yang terdiri dari orang-orang pesurat kabaran, cendekiawan, 

serta pekabat pemerintah. Pers pada masa ini mengalami suatu kebebasan 

yang besar hinggs setiap orang asalkan memiliki modal dapat memiliki 

sebuah surat kabar. Dengan demikian, ia bisa memiliki kebebasan untuk 

mengeluarkan pendapatnya, tanpa harus terlebih dahuku mengurus 

perizinan. Sisi buruk dari kebebasan pers pada masa ini adakah munculnya 

pengaruh dan intervensi pers dari perwakilan aliran-aliran politik yang 

menyalahgunakan kebebasan pers tersebut.  

Sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya 

melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga 

pecahnya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) 

yang berhaluan theokratisme Islam fundamental (1952-1962) dan 

kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu Partai 

Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Nahdhatul Ulama (NU), Partai Majelis 

Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Komunis Indonesia 

(PKI) yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur 

mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus 

kita bayar tingggi berupa Gerakan separatis pada tahun 1957; Konflik 

ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam. Oleh karena 

konflik antara Pancasila dengan theokratis Islam fundamentalis itu telah 

mengancam kelangsungan hidup Negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka 

terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan kembali 

ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog Nasional yang seru antara 

yang Pro dan yang Kontra19.  

Hingga tahun 1957 Pers Indonesia mengalami periode kebebasan. 

Pasa pemberontakan PRRI dan Permesta, serta kegagalan Konstituante 

merancang Undang-undang Dasar baru, dan Dekrit Pressiden Soekarno. 

Maka kemudian muncul beberapa pembredelan terhadap beberapa majalah 

yang dinilai berbahaya. Dengan latar belakang kondisi politik dan 

keamanan, penindakan keras terhadap pers meningkat sehingga pada 

September 1957 tidak kurang dari 13 penerbitan pers di Jakarta terkena 

                                                           
19 M. Arsyad Maf’ul. 2010. “Partai Politik padaMasa Orde Baru dan Orde Lama”. Jurnal Supremasi 

Hukum, Vol. V No. 2, Oktober 2010. Makasar: Universitas negeri Makassar, hal 77-78 
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pembredelan sekaligus. Di antaranya adalah Harian Rakyat, Pedoman, 

Indonesia Raya, Bintang Timur, Keng Po, Djawa Baru, Merdeka, Pemuda, 

Jawa Bode, Abadi, dan Kantor Berita Antara NIPS serta Aneta. Pada April 

1958, Pemerintah merangkul semua koran-koran berbahasa China di 

Medan. Koran-koran tersebut adalah The Sumatra Times, New China 

Times, Sumatra Bin Poh, Hwa Coa Jit Poh, dan Democratic Daily News. 

Di Ujung Padang, terdapat empat surat kabar, yakni Kuo Min Tang, Chiao 

Seng Phao, Caily Chronicle, dan Daily Telegraph.  

Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit 

Presiden yang isinya pembubaran Konstituante, diundangkan dengan 

resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 

69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak 

berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah 

satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah 

gagalnya Konstituante Pelaksanakan tugasnya. Pada masa ini Soekarno 

memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan 

Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan keabsahannya dari sudut 

yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950 Presiden tidak 

berwenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” sebuah UUD, 

seperti yang dilakukan melalui dekrit. Sistem demokrasi pada masa 

Demokrasi Terpimpin esensinya hanya sebagai pemberi arahan atau 

komando berbeda, yakni sipil dan militer. Demokrasi terpimpin yang 

dilaksanakan dalam kisaran tahun 1959-1966 merupakan demokrasi 

dengan arahan atau pimpinan presiden. Sistem demokrasi terpimpin 

menjurus pada sistem etetisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). 

Melalui sitem ini diharapka akan membawa kepada kemakmuran bersama 

dan persamaan sosial, politik, dan ekonmi sebagimana apa yang diterpkan 

oleh kaum sosialis. Prepolitikan Indonesia yang berkiblat ke arah timur 

(sosialis), menimbulkan berbagai masalah, hingga Indonesia juga sempat 

terlibat konfrontasi dengan Malaysia. Hampir seluruh program ekonomi 

pemerintahan Soekarno kandas. Hal tersebut disebabkan oleh situsi politik 

yang sendang tidak kondusif. Berbagai manuver dan sabotase terutama 

dari golongan kanan (Masyumi, PSI, Tentara Angkatan Darat), yang tidak 

menghendaki kemandirian ekonomi nasional serta pertarungan elit politik 

dalam kabinet. 

Nasakom merupakan hasil buah pikiran Presiden Soekarno yang 

dijadikannya sebagai gagasan pemersatu bangsa Indonesia dengan tujuan 

melanjutkan revolusi yang belum selesai dengan berpedoman pada 

Pancasila. Nasakom merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama dan 

Komunisme meskipun sebelumnya pada tahun 1920-an Presiden Soekarno 

menyebutnya dengan persatuan antara Nasionalisme, Islam dan Marxisme 

yang digunakan dalam melawan imprealisme dan kolonialisme penjajah. 
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Tahun 1926 ia menuliskan sebuah Artikel tentang persatuan tiga konsep 

utama gerakan pra-kemerdekaan yaitu Nasionalisme, Islamisme dan 

Marxisme20.  

“Mempelajari, mencari hubungan antara ketiga sifat itu, 

membuktikan, bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan 

tiada guna berseteru satu sama lain, membuktikan pula, bahwa 

gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang 

yang maha-besar dan maha-kuat, satu ombak-taufan yang tidak 

dapat ditahan terjangannya, itulah kewajiban yang kita semua 

harus memikulnya”... “Entah bagaimana tercapainya persatuan 

itu; entah pula bagaimana rupanya persatuan itu; akan tetapi 

tetaplah, bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia-merdeka 

itu, iyalah kapal-kapal persatuan adanya!”.  

 

Gagasan Nasakom dan proses penyisipan misi Nasakom 

(Nasakomisasi) dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin yang 

terkandung dalam pidato yang selanjutnya dikenal sebagai Manipol 

USDEK (Manifesto politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme 

Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian 

Indonesia), ditetapkan Soekarno sebagai haluan negara Republik 

Indonesia, sehingga harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh 

semua bangsa Indonesia. Ketika munculnya periode Demokrasi 

Terpimpin, Presiden Soekarno muncul sebagai tokoh pemimpin yang 

merupakan pusat kekuasaan untuk mencerminkan konsep “terpimpin” 

dalam penamaan Demokrasi Terpimpin tersebut. Menurutnya, Demokrasi 

Terpimpin ialah suatu demokrasi yang dipimpin, dalam hal ini ialah 

Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan yang harus diikuti oleh rakyat. 

Oleh sebab itu semua gagasan yang ia keluarkan pun harus diikuti dan 

dijadikan ideologi bersama termasuk ideologi Nasakomnya. 

 

C. Politik Pada Masa Orde Baru 

Tahun 1965 muncul pergolakan dari gerakan 30 September, sebagai 

sebuah peristiwa yang disebut sebagai G30S PKI. Situasi politik 

Indonesia menjadi tidak menentu setelah enam jenderal dibunuh dalam 

peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S 

pada 1965. Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan 

kontroversi walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya. Kemudian massa 

dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPI (Kesatuan 

                                                           
20 Lihat tulisan Soekarno tentang “Nasionalisme, Islamisme, Marxisme” Selangkapnya dalam buku 

Soekarno. 1964 Dibawah Bendera Revolusi. Jakarta 
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Aksi Pelajar Indonesia) melakukan aksi demonstrasi dan menyampai-

kan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang salah satu isinya meminta agar PKI 

dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena 

bertentangan dengan pandangan Nasakom (Nasionalisme, Agama, 

Komunisme). Sikap Soekarno yang menolak membuabarkan PKI 

kemudian melemahkan posisinya dalam politik. Lima bulan kemudian, 

dikeluarkanlah Surat Perintah Sebelas Maret yang ditandatangani oleh 

Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan 

Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga 

keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi presiden. Surat tersebut 

lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima 

Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai 

organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan dua 

Ketetapannya, yaitu TAP No. IX/1966 tentang pengukuhan Supersemar 

menjadi TAP MPRS dan TAP No. XV/1966 yang memberikan jaminan 

kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat menjadi 

presiden apabila presiden berhalangan.  

Soekarno kemudian membawakan pidato pertanggungjawaban 

mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S pada Sidang Umum ke-

IV MPRS. Pidato tersebut berjudul “Nawaksara” dan dibacakan pada 22 

Juni 1966. MPRS kemudian meminta Soekarno untuk melengkapi pidato 

tersebut. Pidato “Pelengkap Nawaskara” pun disampaikan oleh Soekarno 

pada 10 Januari 1967, namun kemudian ditolak oleh MPRS pada 16 

Februari tahun yang sama. Hingga akhirnya pada 20 Februari 

1967 Soekarno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan 

di Istana Merdeka.Dengan ditandatanganinya surat tersebut maka 

Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Setelah 

melakukan Sidang Istimewa maka MPRS pun mencabut kekuasaan 

Presiden Soekarno, mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi dan 

mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI hingga diselenggarakan 

pemilihan umum berikutnya. 

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu 

berkuasa selama 32 tahun di Republik Indonesia. Melalui proses yang 

cukup panjang, Pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas 

politik dan keamanan nasional pasca peristiwa 1965. Stabilitas politik dan 

keamanan nasional merupakan syarat utama bagi kelangsungan 

pembangunan. 

Pada periode atau kurun waktu 1966-1980 bisa dikatakan sebagai 

tahapan dari era konsolidasi Orde Baru dan Soeharto. Sebagai upaya untuk 

menggantikanPresiden Sukarno. Kemunculan Jenderal Soeharto yang 

bahkan sebelumnya tidak dikenal, menjadi aktor yang cukup berperan 

dalam perubahan tatanan politik pasca peristiwa 65. Akan tetapi, pada 
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awalnya perubahan yang dilakukan oleh Jendral Soeharto tidaklah cukup 

radikal. Langkah awal yang dilakukan oleh Soeharto untuk berada di 

tampuk kepemimpinan. Orde Baru adalah melalui Sidang Umum MPR 

1967. Pada Sidang Istimewa itu, Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS 

menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno. Ketetapan MPRS XI 

Tahun 1966 mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam 

tahun 1968 kemudian diubah pada Sidang Istimewa MPR 1967, oleh 

Presiden Soeharto dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggara-

kan dalam tahun 1971. Pada Maret 1968 MPRS secara resmi mengangkan 

Soeharto sebagai Presdien RI. Pemerintah Orde Baru yang dikendalikan 

oleh Soeharto memberi peran sosial yang cukup besar terutama bagi ABRI 

(Angkatan Darat). Hal tersebut dilakukan dengan cara menyusun kekuatan 

bangsa dan negara untuk mencapai stabilitas Nasional dalam upaya 

mendukung pertumbungan ekonomi nasional. Menurut Ali Murtopo, Dwi 

Fungsi ABRI pada masa Orde Baru merupakan balance yang dinamis 

dalam partnership sipil, ABRI. Artinya, hubungan antara sipil dan ABRI 

harus dilaksankan dengan penuh tanggung jawab agar menciptakan dan 

menjaga keseimbangan dan ketetapan sesuai dengan keadaan dan 

kebutuhan. Hal itu membuktikan kekuatan yang besar yang dijalankan oleh 

sebuah negara. Perspektif lain dikemukakan oleh Ulf Sundhaussen, bahwa 

“kaum sipil memikul tanggung jawab besar terhadap pengambilan-

pengambilan keputusan politik oleh kaum militer”, atau dengan kata lain 

“naiknya kaum militer dalam panggung kekuasaan adalah disebabkan oleh 

ketidak mampuan lembaga sipil sendiri untuk mencegah dan mengatasi 

krisis21. 

Pada era Orde Baru Suharto yang menggunakan kekuatan TNI dan 

dikombinasikan dengan birokrasi pemerintahan menciptakan suatu 

pemerintahan yang otoriter di Indonesia22. Pemerintahan Presiden 

Soeharto, Dwifungsi ABRI dimanifestasikan lewat orgaisasi politik 

Soeharto, yaitu Golkar. Dalam Golkar pada tingkat pusat Presiden 

Soeharto adalah Ketua Pembina, sedangkan pada tingkat daerah, Panglima, 

Komandan Kodim, merupakan penentu organisatoris dan kepengurusan 

Golkar. ABRI adalah jalur terpending dalam Golkar, disamping Korpri. 

Perkembangan Kursi Militer di DPR pada tahun 1967-1999 adalah 

sebagai berikut23: 

                                                           
21 Dawam Rahardjo. Angkatan Bersenjata sebagai Kekuatan Politik. Prisma 12, hal. 109-123 dalam 

Drs. M. Rusli Karim. Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut. Jakarta: 

Rajawali, hal 12 
22 Gaetano Mosca. 1993. The Rulling Class. (New York Book), hal. 50. Dalam Ramlan Surbakti. 

2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, hal 61 
23 Jun Honna. 2003. Military and Democratization in Indonesia. London Routledge, 214 
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Tahun Jumlah Kursi Persentase 

1967-1971 43 12.3 

1971-1977 75 16,3 

1977-1982 75 16,3 

1982-1987 75 16,3 

1987-1992 100 20 

1992-1997 100 20 

1997-1999 75 15 

1999 (TNI & POLRI) 38 8 

Sumber: Jun Honna, 2003 

 

Dalam pekembangannya, baik lembaga maupun anggota ABRI 

diposisikan sebagai subsistem daripada sistem Pemerintahan Pancasila, 

yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan kekeluargaan diatas landasan 

keserasian, keseimbangan, serta keselarasan. Terdapat beberapa slogan 

ABRI yang menunjukkan hal tersebut24. 

Periode Slogan 

1945-1950 Pendiri dan Penjaga Republik, Tentara Rakyat 

1948 Penyelamat Bangsa dari Komunisme 

1952 Penyeimbang Politik Partai / Sipil 

1957 Penjaga Integrasi 

1959 Penjaga UUD 1945 

1962 Ayah Kandung Kelompok Kekaryaan 

1965 Pembela Pancasila, Penyelamat Bangsa 

1970-an Manunggal dengan Rakyat 

1971-1998 Wasit dan Penyeimbang bagi Politisi Sipil 

 

Kekuatan politik yang diterapkan pada masa itu bertumpu pada 

kekuatan militer. Kemudian unsur kekuatan politik lainnya, seperti pers, 

organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain juga 

                                                           
24 Eap Saifullah. 2001. Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak. Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan 
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ditemptkan perlakuan sama saja. Akibatnya partisipasi masyarakat 

menjadi rendah. Berkaitan dengan pers, kontral negara yang cukup 

ketatpun diterapkan. Kontrol dilakukan dengan tujuan agar aktivitas pers 

tidak menyimpang, terlebih apabila bertentangan dengan kepentingan-

kepentingan negara. Berbagai cara dilakukan dalam melakukan kontrol ini, 

di antaranya dengan membangun regulasi untuk mengatur aktivitas pers, 

dalam bentuk perundang-undangan, perizinan, penempatan posisi 

organisasi pers sebagai korporasi negara, pembreidelan, dan lain-lain. 

Dengan kondisi yang seperti itu, kiranya jelas jika pers mengalami banyak 

kesulitan untuk melaksanakan fungsinya secara baik. Terlebih lagi, di 

dalam operasionalisasi dari regulasi yang ada, seperti untuk menetapkan 

batasan-batasan tentang yang mana yang “benar” dan yang mana yang 

“salah”, adalah sangat tergantung pada interpretasi penguasa. Jelasnya, 

regulasi-regulasi tersebut memang dirancang bersifat “elastis” sehingga 

diistilahkan sebagai “pasal-pasal karet”. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Alfian:  

“Jadi dapat dikatakan bahwa sifat pengendalian itu adalah 

bagaikan gelang karet. Ia mengkerut sewaktu krisis politik, 

kemudian agak melonggar bilamana krisis itu mulai mereda, dan 

dapat lebih longgar lagi bilamana kehidupan politik makin stabil 

dan tenang, tetapi akan segera mengkerut lagi bilamana bahaya 

krisis politik baru muncul dan berkembang”.  

 

Kuatnya intervensi negara telah meng-akibatkan pers menjadi 

kurang merepresentasi-kan realitas yang ada di kalangan masyarakat 

luasnya (grass root mass). Pers menghadapi banyak kesulitan ketika 

mereka dituntut untuk melakukan fungsi-fungsi yang diembannya, 

khususnya fungsi-fungsi mereka terhadap masyarakat. Sebagaimana 

dinyatakan:  

1. Pers menampilkan informasi yang berdimensi politik lebih banyak 

dibandingkan dengan ekonomi, dengan didominasi subyek negara.  

2. Kecenderungan pers lebih berat ke sisi negara dilakukan dengan cara 

lebih memilih realitas psikologis dibanding dengan realitas sosiologis.  

Tekanan kekuasaan telah memaksa pers untuk selalu beradaptasi 

dengan kepentingan kekuasaan tersebut. Manifestasinya adalah isi pers 

menjadi cenderung seragam, memberikan lebih banyak ruang dan waktu 

yang tersedia bagi kepentingan kekuasaan, lebih mengutamakan informasi 

yang bersifat politik, kualitas isi yang rendah, dan lain-lain25. 

                                                           
25 Amir Poerba. 2006. “Perkembangan Kehidupan Pers dari Masa Rezim Orde Baru ke Masa Rezim 

reformasi”. Jurnal Wacana. Vol 12, No 1. Juni 2006. Universitas Sumatera Utara, hal 41 
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D. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru 

Presiden Soeharto menstabilkan keadaan politik Indonesia 

bekerjasama dengan tiga pilar utamanya yaitu Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI), Birokrasi dan Golkar. Kerjasama yang 

dilakukan oleh Presiden Soeharto dan ketiga pilarnya ini dapat 

menyelesaikan berbagai masalah politik serta ekonomi yang diwarisi oleh 

pemerintahan sebelumnya. Soehartomemasukkan ABRI ke dalam ranah 

politik karena menurut Soeharto ABRI dapat menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa serta mempertahankan Pancasila UUD 1945 dari 

perubahan yang dilakukan oleh MPR/DPR RI, setelah mampu mengatasi 

krisis pemerintah Soeharto melakukan fusi (penggabungan) partai-partai 

politik pada tahun 1973 yang sangat dipaksakan untuk menyingkirkan 

seluruh pesaing bagi partai pemerintah yaitu partai Golkar 26. Soeharto 

beranggapan bahwa partai-partai politik merupakan sumber konflik dan 

ketidakstabilan politik seperti yang pernah dialami oleh pemerintah 

sebelumnya, sehingga Soeharto memutuskan untuk melakukan fusi partai 

politik27. Dari 10 partai politik di fusi menjadi 3 partai politik yaitu PPP 

yang didominasi oleh golongan yang berideologi Islam dan Partai 

Demokrasi Indonesia umumnya beranggotakan golongan nasionalis dan 

Kristen dan partai politik pemerintah (Golkar) 28. Proses politik pada masa 

Soeharto tidak transparan pola kaderisasi masih bersifat nepotisme, hingga 

tidak menjamin jenjang karir yang jelas bagi aktivis politik. Transparansi 

proses pengambilan keputusan sangat tidak jelas, segala hal dapat 

berlangsung secara mendadak sesuai keinginan pemerintah. 

Penyimpangan masa Orde Baru terlihat juga pada tindakan Soeharto dalam 

memerintah bangsa Indonesia. Demokratisasi di Indonesia pada masa Orde 

Baru masih belum terlaksana secara utuh. Dilihat dalam tatanan 

pemerintah pelaksanaan demokrasi pancasila belum berjalan dengan 

murni. Pemusatan kekuasaan itu meliputi bidang politik, ekonomi, hukum 

sosial dan budaya. Pada bidang politik pemerintah memegang kendali 

kekuasaan atas lembaga legislatif (MPR/DPR), ABRI, dan partai politik 

utamanya Golkar. 

Masyarakat merasa pemerintah Orde Baru mengabaikan demokrasi 

dan kebebasan dalam berpendapat, tidak ada pembelaan hak asasi manusia. 

Pers tidak dapat bergerakbebas karena dicekal oleh Presiden Soeharto 

apabila mencoba mengkritik kebijakan pemerintahan Orde Baru. Buku-

                                                           
26 Rickfels, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, hal 

594 
27 Izzah L. 1995. “Pemerintah Indonesia awal Orde Baru. Laporan Penelitian, tidak diterbitkan, hal. 

18. Dalam Laporan Penelitian Lilik Eka Aprilia, Kayan Swastika, Sumarjono. 2014. Berakhirnya 

Pemerintahan Presiden Soeharto. Universitas Jember  
28 Moeldjanto. 1988. Indonesia abad ke-20. Yogyakarta: penerbit Kanisius, hal 155 
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buku dilarang beredar jika tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. 

Banyak pengarang dan penerbit buku menjadi korban atas tindakan 

pemerintah melalui Jaksa Agung. Tindakan ini menghalang munculnya 

para pengarang buku. Pemerintah memberikan ruang gerak yang sangat 

terbatas bagi masyarakat. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan oleh 

Pemerintah Orde Baru karena sistem pemerintahannya yang bersifat 

sentralistis. Seluruh bidanng kehidupan diatur oleh pemerintah pusat 

sehingga pemerintah pusat memiliki kuasa penuh atas bidang politik, 

sosial, ekonomi.  

Pada masa itu, pemerintah juga melarang kritik dan demonstrasi. 

Oposisi diharamkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan 

diwarnai pemberedelan Koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan 

atau mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan 

bersenjata. Misalnya, program “Penembakan Misterius” (Petrus) atau 

Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak 

pada tahun 1997-1998. Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 

1997. Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di Thailand pada 

bulan Juli 1997 merembet ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan 

kemarau terburuk dalam lima puluh tahun terakhir. Dari beberapa negara 

Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Solusi yang disarankan 

IMF justru memperparah krisis. IMF memerintahkan penutupan enam 

belas bank swasta nasional pada 1 November 1997. Hal ini memicu 

kebangkrutan bank dan negara. Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat 

menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok 

melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. 

Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah 

menembus angka Rp 17.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan 

rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan “Gerakan Cinta Rupiah”, 

tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah 

berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya 

keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam 

menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat. Kabinet Pembangunan 

VII yang disusun Soeharto ternyata sebagian besar diisi oleh kroni dan 

tidak berdasarkan keahliannya. Kondisi tersebutlah yang melatarbelakangi 

munculnya gerakan reformasi. 

 

E. Lahirnya Orde Reformasi 

Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis 

multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya 

berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, 
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para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak 

mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 

enam agenda antara lain suksesi kepemimpinan nasional, amandemen 

UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, 

penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda 

utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. 

Kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang 

memuncak pada tahun 1998 di antaranya dijabarkan sebagai berikut: 

1. Peristiwa Demonstrasi Mahasiswa 

Desakan atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan nasional 

dilakukan mahasiswa dan kelompok proreformasi. Pada tanggal 7 Mei 

1998 terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. 

Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 

mahasiswa terluka. Sehari kemudian pada tanggal 8 Mei 1998 demonstrasi 

mahasiswa terjadi di Yogyakarta (UGM dan sekitarnya). Demonstrasi ini 

juga berakhir bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa 

bernama Mozes Gatotkaca. Dalam kondisi ini, Presiden Soeharto 

berangkat ke Mesir tanggal 9 Mei 1998 untuk menghadiri sidang G 15. 

2. Peristiwa Trisakti 

Tuntutan agar Presiden Soeharto mundur semakin kencang 

disuarakan mahasiswa di berbagai tempat. Tidak jarang hal ini 

mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan. Pada tanggal 12 Mei 

1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak 

peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntu Soeharto mundur. 

Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan 

Hafidhin Royan. Peristiwa Trisakti mengundang simpati tokoh reformasi 

dan mahasiswa Indonesia. 

3. Kerusuhan Mei 1998 

Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi 

yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, 

pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa 

Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, 

mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. 

Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di 

pusat dan daerah. 

4. Pendudukan Gedung MPR/DPR 

Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung MPR/DPR sebagai pusat 

gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung 

rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka 
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berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. 

Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998 ketua MPR/DPR Harmoko meminta 

Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Pernyataan Harmoko itu 

kemudian dibantah oleh Pangjab Jenderal TNI Wiranto dan 

mengatakannya sebagai pendapat pribadi. 

Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto mengundang beberapa 

tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke 

Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak 

mendapat sambutan rakyat. 

5. Pembatalan Apel Kebangkitan Nasional 

Momentum hari Kebangkitan Naisonal 20 Mei 1998 rencananya 

digunakan tokoh reformasi Amien Rais untuk mengadakan doa bersama di 

sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan 

doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di 

Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat 

berdemonstrasi. Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto 

mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998 atau MPR/DPR 

akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, sebelas 

menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri. 

6. Pengunduran Diri Presiden Soeharto 

Kepercayaan rakyat mulai menurun melihat perekonomian yang 

dibangun Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun hancur. Harga-harga 

barang mulai naik, banyaknya hubungan kerja diputus, sehingga 

menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan maraknya virus KKN 

di Indonesia. Hal ini membuat mahasiswa dan rakyat Indonesia 

mengadakan demonstrasi untuk meminta Soeharto mundur dari kursi 

kepresidenannya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi di Indonesia. Usaha demonstrasi yang dilakukan 

mahasiswa hingga menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan usaha 

menduduki gedung DPR/MPR tidak sia-sia. Pada dini hari tanggal 21 Mei 

1998 Amien Rais selaku Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah 

menyatakan, “Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang 

pemerintahan baru”. Ini beliau lakukan setelah mendengar kepastian dari 

Yuzril Ihza Mahendra. Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 tepat 

jam 09.00 WIB dengan memakai pakaian sipil warna gelap dan peci hitam 

yang didampingi wakil Presiden Bacharuddin Jusuf (B.J) Habibie dan para 

ajudannya, akhirnya membacakan surat pengunduran dirinya sebagai 

Presiden. 

Peran pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 dapat 

digeneralisasikan bahwa pers dalam memicu perubahan masyarakat. Dapat 
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diasumsikan bahwa media massa dalam hal ini pers mempunyai kekuatan 

yang besar untuk mempengaruhi masyarakat. Bukan hanya dalam bentuk 

opini, pers juga dapat mempengaruhi gerakan sosial. Peran pers dalam 

peristiwa revolusi Mei 1998 pada massa itu menjadi salah satu sumber 

informasi dan kekuatan mahasiswa dalam mempropagandakan reformasi.. 

Pers sebagai suatu lembaga sosial yang mempunyai kekuatan dalam sistem 

politik dan berdasarkan pengamatan penulis bahwa pers selama orde baru 

senantiasa dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, dengan kata lain 

dilakukannya kontrol yang ketat oleh pemerintah terhadap pers, namun 

dalam situasi dan kondisi seperti itu pers tetap mampu berperan dalam 

mewujudkan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam peristiwa revolusi 

Mei 1998 

 

F. Arah Baru Perpolitikan Indonesia 

Konsep demokrasi menjelaskan adanya tingkat partisipasi 

masyarakat yang tinggi di dalam suatu sistem politik, baik itu partisipasi 

pada tahapan masukan (input) politik yang dapat berupa dukungan 

(support) politik, maupun berupa tuntutan (demand) politik sampai dengan 

tahapan keluaran (output) politik, dan demikian seterusnya. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa sistem politik yang demokratis adalah 

merupakan sistem yang memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan 

berbagai macam aspirasi baik berupa tuntutan maupun dukungan politik 

yang berkembang di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang 

majemuk; baik itu kemajemukan secara horizontal, yakni yang meliputi 

berbagai aspek primordialisme yang ada, seperti aspek-aspek etnisitas, 

agama, bahasa, kedaerahan, dan lain-lain; maupun secara vertikal, yakni 

pada struktur sosial, ekonomi dan politik. Kemajemukan ini, meliputi 

berbagai macam organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, 

organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 

termasuk pers, dan lain-lain, harus diakui eksistensi dan juga 

independensinya di dalam seluruh proses politik. Kesemuanya itulah yang 

akan menopang prinsip utama faham demokrasi, yang seharusnya 

memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang 

sama di dalam proses pengambilan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan 

(kebijakan) politik29.  

Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis pada saat 

Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. 

Peristiwa monumental, secara politik, sebagai landasan bagi 

berlangsungnya demokrasi pada rezim ini, adalah dengan dikeluarkannya 

                                                           
29 Loc. Cit, Amir Poerba, hal. 42 
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Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah; dan 

berikutnya melalui proses revisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana disebutkan bahwa yang 

menjadi prinsip-prinsip utama undang-undang ini adalah (1) demokrasi; 

(2) peran serta masyarakat; (3) pemerataan dan keadilan; (4) 

memperhatikan potensi dan keane-karagaman daerah. Kiranya jelas bahwa 

inti dari keseluruhan prinsip-prinsip tersebut adalah paham demokrasi. 

Kehidupan pers setelah Reformasi, mengalami perubahan yang besar. 

Suatu kebijakan yang monumental karena dianggap sebagai tonggak 

dimulainya kebebesan pers di Indonesia yakni dikeluarkannya Permenpen 

No. 01/per/Menpen/1998, tentang Kententuan- Ketentuan SIUPP. Pada 

Permenpen ini, sanksi pencabutan SIUPP maupun pembreidelan bagi pers 

ditiadakan. Ada lima peraturan, baik berupa Peraturan Menteri maupun 

Surat Keputusan Menteri, yang keseluruhannya menghambat ruang gerak 

pers, dicabut. Puncaknya adalah dikeluarkannya Undang- Undang No. 40 

Tahun 1999 tentang Pers. Terdapat pasal di dalam undang-undang ini yang 

menyatakan pencabutan semua undang-undang pers yang ada sebelumnya.  

Dinamisasi politik memang tidak selalu berjalan dengan mulus. 

Indonesia yang baru membuka diri terhadap poitik bagi masyarakat sipil 

(civil siciety) pasca Reformasi masih perlu belajar banyak dalam berbagai 

aspek. Kebangkitan politik yang dicetuskan oleh founding fathers dalam 

rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia yakni oleh Soetomo, Ir. 

Sukarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, dr. Douwes 

Dekker harus selalu diimplementasikan dalam kehidupan berdemokrasi di 

Indonesia saat ini.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sekarang 

ini mengalami kebangkrutan politik. Politik di Indonesia bukan lagi 

ditujukan untuk semangat memperjuangkan nasib seluruh rakyat 

Indonesia, atau untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi 

bangsa Indonesia. Melainkan, politik di Indonesia lebih menekankan pada 

individu, dan bagaimana cara mengeruk anggaran negara melalui akses 

kekuasaan dan elite politik di DPR, dan lebih memperjuangkan partai 

politiknya masing-masing dalam mengegolkan hasrat kekuasaannya. 

Fenomena politik di Indonesia kian menghalalkan segala cara, tidak 

mengerti mana yang halal dan haram. Penyakit korupsi yang dilakukan 

oleh elite politik hampir terjadi di seluruh partai politik yang ada. Partai 

politik tidak ada yang bersih dari penyakit korupsi.  

Partai politik dan elit politik saat ini cenderung bergantung pada 

kekuatan yang berada di luar kerangka sistem politik. Budaya backing 

tersebut menjadi penyebab lemahnya partai politik berikut kaum elit politik 

untuk bersikap otonom dalam menentukan proses kompetisi politik dan 

menentukan sikap politik. Kemandirian partai politik dan kaum elit politik 
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sangat dibutuhkan agar tidak memiliki rasa ketergantungan kepada 

pemerintah, termasuk dalam menentukan sikap politik untuk melakukan 

oposisi atau koalisi. Keberanian partai politik untuk menentukan sikap 

sangat diperlukan untuk menjaga kontaminasi kepentingan rezim yang 

berkuasa dengan kepentingan rakyat. Pengawasan dan pengendalian 

kekuasaan oleh oposisi menunjukkan berjalannya check and balances 

system dalam sistem politik. Jika ini tidak terjadi dikhawatirkan kegiatan 

extra parlementer untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah akan 

semakin marak. 
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A. Media Massa dan Regulasi 

Media massa merupakan komponen penting dalam proses 

komunikasi. Menurut Jalaludin Rakhmat media massa adalah media yang 

digunakan untuk menyalurkan komunikasi kepada masyarakat seperti pers, 

radio, televisi, film dan sebagainya. Sebagai sarana komunikasi untuk 

penyebaran informasi dan gagasan kepada publik, media massa 

mempunyai peranana penting dalam kehidupan manusia di berbagai 

bidang seperti bidang politik, ekonomi, budaya sosial dan sebagainya.30 

Media senantiasa menjadi pusat perhatian dalam membahas 

komunikasi massa. Dennis Mc Quail menyebut media, misalnya 

merupakan jendela yang memungkinkan kita dapat melihat apa yang ada 

diluar lingkungan langsung kita, sebagai penterjemah yang dapat 

membantu kita memahami pengalaman baik langsung maupun secara 

simbolik, sebagai landasan atau pembawa informasi bagi para audiens 

dalam menentukan sikap, sebagai rambu-rambu yang memberikan 

instruksi dan arahan, penyaring bagian-bagian dari pengalaman, sekaligus 

menitikberatkan pada bagian yang lain, sebagai cerminyang memantulkan 

bayangan kita kembali pada kita sendiri dan sebagai penghalang yang 

merintangi kebenaran itu sendiri. Melalui media, pesan-pesan dapat 

disebarluaskan ke berbagai penjuru, dapat mempengarui, sekaligus 

mencerminkan budaya masyarakat dimana media tersebut hadir. Cara 

pandang media dalam menyajikan realitas sangat dipengaruhi oleh sistem 

politik yang berlaku pada masanya. Hal ini dapat terlihat dari hasil liputan 

media dalam mengangkat suatu realitas sosial.31  

Pembahasan mengenai media massa selalu dikaitkan dengan pers. 

Media massa merupakan bagian dari pers itu sendiri. Oemar Seno Adji 

berpendapat bahwa pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua 

media komunikasi massa yang memancarkan fikiran dan perasaan 

seseorang baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini merupakan manifestasi 

dari freedom of speech dan freedom of expression.32 

Adanya media massa dalam kehidupan manusia tentunya 

mempunyai maksud dan tujuan yang dibutuhkan manusia. Montesquieu 

dalam Mc Quail menggambarkan fungsi media massa sebagai pilar 

keempat dalam suatu negara demokrasi di mana dengan perumpanmaan 

                                                           
30 Jalalluddin Rakhmat. 2000. Psikolgi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
31 Denis McQuail. 2005. McQuail’s Mass Communication Theory, fifth Edition. London: Sage   

Publications. 
32 Sinung Utami Hasri Hapsari. “Hukum Media, Dulu, Kini dan Esok”. Vol. 6, No. 1, Tahun 2012. 

Jurnal Riptek. 
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sebuah meja, media massa sebagai kaki meja bersam-sama tida kaki meja 

yang lain harus menopng meja demokrasi agar tidak runtuh.33 

Semua aspek pendukung demokrasi memiliki peran dan fungsi yang 

bermanfaat bagi jalannya pemerintahan yang ideal. Secara spesifik dalam 

konteks peran media yang bebas dan independen, Anokwa, Lin dan 

Salwen34 menekankan perlunya peran pers yang indpeenden dalam 

mendukung demokrasi kehidupan bernegara. Kebebasan pers sejalan 

dengan kebebasan indivisual, yang mencakup pula bebas dari intervensi 

pihak luar maupun dari kekuasaan negara. Sehaluan dengan itu, Blake dan 

Haroldsen35 menegaskan, dalam masyarakat mdern, media massa 

meruakan lembaga sosialisasi pesan-pesan baik formal mapun informal 

yang penting dalam bermasyarakat. Untuk itu, media harus 

mengorganisasikan pesan yang bermanfaat dan mudah dipahami oleh 

khalayak. 

Regulasi media massa juga melibatkan kebijakan media massa 

dimana kebijakan ini merupakan upaya untuk mengatur keberadaan media 

massa dan industrinya. Kebijakan media massa merupakan kebijakan 

komunikasi. Ini berarti kebijakan media massa merupakan kebijakan 

Publik. Kebijakan media massa merupakan kumpulan prinsip dan norma 

yang mengatur sistem media massa di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan 

media massa ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial, politik, 

dan ekonomi sebuah negara. Kedudukan media massa dalam politik 

menempati posisi yang penting. Keberadaan media massa menjadi 

barometer suatu sistem politik.36 

 

B. Rekam Sejarah Regulasi Media Massa 

1. Regulasi Media Massa  

Pengertian pers dibatasi pada pengertian sempit dan pengertian luas, 

seperti dikemukakan oleh Oemar Seni Adji, Pers dalam arti sempit seperti 

diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun 

berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya, pers dalam arti yang 

luas memasukkan di dalamnya semua media mass communications yang 

memancarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata 

tertulis maupun dengan kata-kata lisan. Ditegaskan oleh Commission on 

                                                           
33 Ibid. 
34 Anokwa, et.al. 2003. International Communication: Concepts and Cases. Wadsworth Publishing. 

Hal. 5. 
35 Eko Harry Susanto. 2013. “Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal. Jurnal Komunikasi. 

Vol. 1, No. 6, Tahun 2013. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Hal. 478. 
36 Loc.cit. Hal. 2. 
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The Freedom of The Press, bahwa: If will be understood that we are using 

the term press to include all mean sof communicating to the public 

newspapers, magazines, or books, by radio broadcast, by television, pr by 

films.37  

Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu pertama merupakan 

medium omunikasi yang tertua di dunia dan kedua pers sebagai lembaga 

masyarakat dan juga sistem politik. Sebagai medium komunikasi, pers 

harus sanggup hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-

lembaga lainnya dalam suatu keserasian. Dalam hal ini, sifat hubungan 

antara satu ama lainnya tidak akan luput dianut oleh masyarakatnya dan 

juga struktur/sistem politik yang berlaku38. 

Pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai 

berikut: 

“Pers adalah lembaha kemasyarakatan alat revolusi yang 

mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang 

ebrsifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya 

diperlengkapi atau tidak diperlengkapi alat-alat teknik lainnya”. 

 

Adapun pengertian pers menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: 

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik 

dalam bentuk tulisan, suara, gamabr, serta data dan grafik maupun 

dalam bentuk lainnya dengan menggunakan bentuk lainnya dengan 

menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis 

saluran yang tersedia”. 

 

Menurut W.J.S. Poerwadaminta sistem adalah sekelompok bagian 

(alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan 

sesuatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat 

menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan 

terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat 

gangguan. 

                                                           
37 Mahdor Syatri. “Kebebasan Pers: Demokrasi vs Regulasi”. Majalah Sriwijaya. Vol. 38, No. 2, 

tahun 2004. Palembang: Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya. Hal 35. 
38 Satrio Satohadi. “Psasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia”. Vol. 11, No. 1, Tahun 2011. Jurnal 

Dinamika Hukum. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Hal. 130. 
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a. Masa Orde Lama 

Pada akhir masa Demokrasi Liberal dan Orde Lama (1957-1966) 

Kepala Staf Angkatan darat selaku Penguasa Militer mengeluarkan 

Peraturan KSAD No.PKM/001/0/1956 berisi larangan kecaman-kecaman 

terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pejabat Pemerintah, pegawai negeri 

dan penghinaan terhadap golongan masyarakat yang dapat menerbitkan 

keonaran. Pada bulan September 1957, sepuluh Surat Kabar dan tiga 

kantor berita serentak ditutup karena dianggap menyiarkan berita yang 

tidak berasal dari juru bicara resmi sebuah Musyawarah Nasional.39 

Peraturan PEPERTI No. 10 Tahun 1960 tentang Ijin Penerbitan 

Surat Kabar dan Majalah ditandatangani Presiden Soekarno selaku 

Penguasa Perang Tertinggi menyatakan larangan menerbitkan surat kabar 

atau majalah tanpa ijin. Bagi yang melanggar, dapat dirampas atau 

dimusnahkan. Ketika Manifesto Politik menjadi haluan negara muncul Tap 

MPR No II/MPR/1960 tentang Penerangan Massa merupakan Landasan 

Pelaksanaan Manipolisasi Pers Nasional dalam Sistem Demokrasi 

Terpimpin. Ketentuan ini mengharuskan setiap perusahaan media massa 

cetak menjadi alat kepentingan pemerintah dan ketentuan mengatur 

kewajiban untuk memiliki Surat Ijin Terbit (SIT). 40 

b. Masa Orde Baru 

Awal pemerintahan Orde Baru mengalami masa kebebasan dengan 

dikeluarkannya TAP MPRS RI No. XXXII/MPRS/1966 tentang 

Pembinaan Pers memberi pengakuan kebebasan hak setiap warga negara 

untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui pers. Tap MPRS ini 

menjadi dasar perumusan UU No. 11/1966 yang menyatakan bahwa 

Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta 

menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan kebebasan dalam arti 

liberalisme. Akan tetapi, akibat persitiwa Malari, sistem politik Orde Baru 

yang demokratis bergerser ke sistem otoriter yang berimbas juga pada 

hukum media massa.41 

Pada masa Orde Baru, sensor represif dimulai dengan terbitnya TAP 

MPR RI No. IV/MPR/1978 dengan terbitnya pergeseran sistem politik 

Orde Baru yang demokratis ke sistem otoriter. Munculnya UU No. 21 

Tahun 1982 sebagai penegasan TAP MPR tersebut bersifat mengekang 

media massa dengan diharuskannya setiap penerbitan pers mempunyai 

SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) menggantikan SIT. Permenpen 

No. 1 Tahun 1984 yang merupakan peraturan pelaksana UU No. 21 Tahun 

                                                           
39 Sinung Utami Hasri Hapsari. “Hukum Media, Dulu, Kini dan Esok”. Vol. 6, No. 1, Tahun 2012. 

Jurnal Riptek. Hal. 3 
40 Ibid.  
41 Ibid. 
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1982 mempertegas SIUPP. Secara pratis, pers kita selama Orde Baru 

mengambil posisi sebagai slave, budak pemerintah. Kemitraan hanya 

tumbuh di antara yang setingkat, yang equal. Dalam hubungan yang supra- 

dan subordinasi, pers hanya menjadi kuda tunggangan pemerintah. Apalagi 

Pedang Damocles siap memancing leher pers Indonesia, kapan saja, dan 

karena apa saja. 42 

c. Masa Reformasi 

Perubahan gambaran politik yang tajam pada tahun 1998 yang 

tercermin dalam TAP MPR RI No. XXVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi 

Manusia mengatur jaminan dan perlindungan dalam hal berkomunikasi, 

memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media massa. 

Penyebab terjadinya perubahan gambaran politik terkait dengan krisis 

moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang berdampak serius 

dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Tanah Air. Runtuhnya 

pemerintahan Rezim Soeharto dan digantikan pemerintahan BJ. Habibie 

membawa dampak yang positif di dalam perkembangan Hukum Media 

Massa di Indonesia.43 

Peran Pers pasca reformasi 1998 makin menguat. Pers tidak lagi 

terkungkung oleh SIUPP sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai 

agen perubahan dan kontrol sosial, juga sebagai kekuatan keempat dalam 

demokrasi. Euforia kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi, 

ditanggapi dengan banyaknya diterbitkan surat kabar atau media, serta 

didirikannya partai-partai politik. Fenomena euphoria kebebasan politik 

berdampak pada kualitas pelaksanaan kebebasan pers. Dalam relitasnya 

keberhasilan gerakan Reformasi membawa pengaruh pada kekuasaan 

pemerintah jauh berkurang.44 

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 

1998 telah membawa bangsa Indonesia kepada pusaran tuntutan perubahan 

yang fundamnetal dalam segenap bidang kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Tuntutan reformasi hukum merupakan salah satu yang 

berembus demikian kuat sejak Mei 1998. Begitu pula halnya dalam bidang 

politik hukum termasuk dalam bidang kemerdekaan pers. Terbitanya 

Undang-Undang Pers pada tanggal 23 September 1999 dirasakan 

membawa dampak positif bagi perusahaan pers. Dalam ketentuan ini 

dengan tegas diatur mengenai penghapusan penyensoran, pelarangan 

penyiaran dan masalah pembredelan.45  

                                                           
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibnu Hamad. 2004. Konstruksi Politik dalam Media Massa-Sebuah Studi Critical Discourse 

Analysis Terhadap Berita-Berita Politik. Jakarta: Granit. Hal. 65. 
45 Loc.cit. Satrio Satohadi. Hal. 134. 
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DPR menyetujui pencabutan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1982 melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan produk 

hukum yang dibuat legislatif hasil pemilu dalam konteks Undang-Undnag 

Nomor 40 Tahun 1999, hukum merupakan variabel terpengaruh. 

Produk hukum pada era reformasi tentang pers ini dapat dikatakan 

sebagai sapu jagatnya kemerdekaan pers Indonesia, setelah sekitar dua 

puluh delapan tahun didera pembelenggungan leh rezim Order Baru. 

Dikatakan sebagai sapu jagat karena undnag-undang ini menghapus semua 

ketentuan represif yang pernah berlaku pada era Orde Baru seperti: Pasal 

9 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 meniadakan keharusan mengajukan 

SIUPP untuk menerbitkan pers; Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 40 juncto Pasal 

18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999; melindungi praktisi pers dengan 

mengancam hukuman pidana dua tahun penjara atau denda Rp. 500.000,00 

juta bagi yang menghambat kemerdekaan pers.46 

1) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

Kebijakan telekomunikasi yang terkait dengan media elektornik 

penyiaran mulai dilepaskan dari intervensi politk negara. Dihapuskannya 

Dpeartemen Penerangan yang lebih cenderung sebagai department politik, 

dan menempatkan pengaturan media komunikasi elektronik lebih 

cenderung dibawah Dpeartemen Perhubungan, merupakan sebuah langkah 

yang sangat positif. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan: (1) 

penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelt wajib mendapatkan 

ijin pemerintah; (2) pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian 

penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.47 Hal ini dapat 

dibandingkan dengan peraturan penyelenggraan penyiaran pada masa Orde 

Baru pada Pasal 18 UU 2Nomor 4 Tahun1997: (1) izin penyelenggaraan 

penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 termasuk penggunaan 

frekuensi, sarana, pemancaran, dan sarana transmisi dikeluarkan oleh 

menteri setelah berkoordinasi dengan isntansi terkait.  

Kedua pasal tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari 

pengaturan izin frekuensi yang dulunya di bawah Departemen Penerangan, 

bergeser untuk selanjutnya berada dalam tanggungjawab menteri yang 

lingkup tugasnya pada bidang telekomunikasi. Hal ini sekaligus dapat 

diabaca sebagai bukti adanya perubahan cara pandang negara yang 

sebelumnya memperlakukan media massa penyiaran sebagai potensi 

politis kembali pada masa penyiaran sebagai potensi teknologi. Demikian 

pula jika dibandingkan dengan UU Telkom lam Nomor 3 Tahun 1989, UU 

Nomor 36 Tahun 1999 ini juga lebih memberikan kesempatan pada 

                                                           
46 Ibid. 
47 Hermin Indah Wahyuni. “Relasi Media-Negara-Masyarakat dan Pasar dalam Era Reformasi”. 

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 4, No. 2, Tahun 2000. 
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peningkatan peran masyarakat, yaitu dengan diperbolehkannya bukan 

hanya mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan telekomunikasi selama 

ini, tetapi juga memperbolehkan masuknya pendatang baru, apakah 

mereka itu BUMN, BUMD atau bahkan swasta dan koperasi. Sistem yang 

digunakan. Sistem yang digunakan adalah sistem terbuka untuk siapa 

saja.48 

2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers 

UU Nomor 40 Tahun 1999 merupakan pengganti atas UU Noor 21 

Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pers yang dianggap sudah 

tidak memadai lagi untuk menjamin kebebasan pers. Pihak-pihak yang 

optimis terhadap UU ini memandang bahwa UU ini merupakann sebuah 

bukti sejarah yang monumental dalam mengakkan kedaulatan rakyat, 

keadilan, kebenaran, demokratisasi dan supremasi hukum. Sekaligus UU 

Pers ini diharapkan mendorong penghargaan Hak Asasi Manusia. 

Setidaknya ada beberapa hal yang dinilai sangat penting dalam UU 

Pers ini, yaitu: 

a) Tidak adanya pasal yang mencatumkan masalah ijin penerbitan 

pers. Ini berarti, untuk sebuah peenrbitan pers tidak diperlukan lagi 

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sekaligus juga tidak 

berkewajiban memberitahu kepada Departemen Penerangan. 

Sebagai gantinya perusahaan pers hanya wajib mengumumkan 

nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media 

yang bersangkutan. Hal ini tercantum pada Bab IV Pasal 9 ayat (1) 

yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak 

mendirikan perusahaan pers. Selanjutnya pada pasal 12 disebutkan 

bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan 

penanggung jawab secara terbuka melalui media yang 

bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan 

alamat percetakan. 

b) Telah adanya bab tersendiri tentang wartawan. Wartawan dalam 

menjalankan profesinya, mendapatkan perlindungan hukum dari 

pemerintah dan/atau masyarakat untuk melaksanakan fungsi, hak, 

kewajiban, serta peranannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal 

ini tercantum pada Bab III Pasal 8 UU Nomo 40 Tahun 1999 

sebagai berikut: dalam melaksanakan profesinya wartawan 

mendapat perlindungan hukum. 

c) Bab III Pasal 15 dalam UU ini menjadi dasar hukum bagi 

pembentukan dewan pers yang independen dengan tugas-tugas di 

antaranya melindungi kemerdekaan pes dari campur tangan pihak 

                                                           
48 Ibid. 
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lain, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan 

pemerintah serta melakukan pengkajian untuk pengembangan 

kehidupan pers.  

3) Peratuan Pemerintah Nomor 36Tahun 2000 tentang pendirian 

Perusahaan Jawatan TVRI-RRI 

Kebjakan pemerintah yang dapat dibaca sebagai dorongan 

keberadaan media informasi sebagai pelayan masyarakat setidaknya 

tampak pada diubahnya media TVRI-RRI sebagai Perusahaan Jawatan 

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 

tentang Pendirian Perusahaan Jawatan televisi repubik Indonesia dengan 

bentuk Perjan yang dimaksu maka kegiatan penyiaran televisi dijalankan 

sesuai dengan program sasaran yang diupakayan senantiasa berorientasi 

pada kepentingan masyarakat serta tidak semata-mata mencari 

keuntungan. 

Berubahnya RRI-TVRI menjadi Perjan sempat menjadi wacana 

perdebatan dalam masyarakat. Hal ini sangat berkait dengan konteks 

masyarakat yang sedang berubah. Penilaian yang positif cenderung 

mengungkap berbagai peluang yang mungkin bisa diraih oleh TVRIRRI 

setelah posisinya berubah dari sebuah bentuk televisi negara menjadi 

bentuk televisi publik. Bentuk Perjan memang sangat memungkinkan 

kualitas program RRI-TVRI akan meningkat karena standar kualitas 

merupakan kunci yang akan sangat menentukan apakah organisasi akan 

eksis dalam arli diterima oleh masvarakatnya ataukah ditinggalkan oleh 

masyarakat.  

Demikian pula halnya gejala pada awal Reformasi, Pasal 28 UUD 

1945 yang suah di injak-injak oleh rezim sebelumnya, kembali masuk 

dalam permusan produk hukum responsif dalam bidang pers, yaitu UU 

Nomor 40 tahun 1999. UU Nomor 40 tahun 1999, telah menghidupkan 

kembali isi Pasal 28 UUD 1945 tentang pentingnya kemerdekaan pers 

yang terkubur melalui Tap MPR Nomor IV/1978 dan UU Nomor 21 Tahun 

1982 pada era Orde Baru. 

Media massa mempunyai peranan penting di setiap perkembangan-

nya. Secara singkat rekam sejarah regulasi mengenai media massa di 

Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Masa orde lama 

a) Peraturan KSAD No.PKM/001/0/1956 berisi larangan kecaman-

kecaman terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pejabat Pemerintah, 

pegawai negeri dan penghinaan terhadap golongan masyarakat 

yang dapat menerbitkan keonaran. 
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b) Peraturan PEPERTI No. 10 Tahun 1960 tentang Ijin Penerbitan 

Surat Kabar dan Majalah 

c) Tap MPR No II/MPR/1960 tentang Penerangan Massa merupakan 

Landasan Pelaksanaan Manipolisasi Pers Nasional dalam Sistem 

Demokrasi Terpimpin. 

2) Masa orde baru 

a) TAP MPRS RI No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers 

b) UU No. 11/1966 

c) TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 

d) UU No. 21 Tahun 1982 

e) Permenpen No. 1 Tahun 1984 

3) Masa reformasi 

a) TAP MPR RI No. XXVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia 

b) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

c) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers 

d) Peratuan Pemerintah Nomor 36Tahun 2000 tentang pendirian 

Perusahaan Jawatan TVRI-RRI 

 

2. Media Massa Berpengaruh 

Media massa pada dasarnya adalah perangkat teknis yang 

dipergunakan dalam proses komunikasi atau penyampaian pesan. 

Komunikasi (communication) menjadi mesin pendorong proses sosial 

yang menginginkan terjadinya interaksi antar manusia dan memabntuk 

manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi sudah menjadi integral 

dengan manusia sejak manusia ada, yang wujud primer antara lain bahasa, 

gerak tubuh, imitasi, dan pola perilaku sosia. Sementara itu, komunikasi 

membtuuhkan perangkat komunikasi atau teknik sekunder yang mencakup 

berbagai peralatan untuk berkomunikasi. Teknik sekunder ini muncul pada 

masyarakat yang telah memiliki peradaban yang cukup tinggi untuk 

memanfaatkan perangkat komunikasi. Alat sekunder ini bentuk fisiknya 

bermacam-macam dari yang sederhana sampai yang canggih tetapi 

fungsinya sama yaitu memudahkan komuniksi terutama dalam situasi di 

mana komunikasi sederhana (tatao nuka) tidak dimungkinkan. Semua 

teknik sekunder menyajikan secara tidak langsung proses primer 

penyebaran pola perilaku sosial. Media massa sebagai perangkat 

komunikasi dipergunakan dalam proses komunikasi massa yang 

melibatkan khalayak luas.49  

                                                           
49 William Rivers, et.al. 2003. Media Massa dan Masyarakat Modern Edisi Kedua, Terjemahan 

Haris Munandar dan Dudy Priatna. Jakarta: Kencana. 
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Berbagai bentuk media massa tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Media cetak yang penyajian materinya 

secara tertulis memungkinkan infomrasi dapat dibaca berulang-ulang dan 

relatif dapat menampilkan informasi yang rinci. Namun media cetak 

memiliki keterbatsan dalam hal kecepatan penyampaian informasi karena 

harus melewati proses cetak dan pengiriman kepada khalayak, itupun 

khalayak terbatas. Media radio dan televisi keunggulannya selain bisa 

menyampaikan secara lebih cepat juga bisa menampilkan informasi yang 

hidup yakni dapat didengar dan dilihat secara langsung, serta dapat 

menjangkau khalayak yang lebih luas.  

Media massa memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat. 

Bahkan dalam sistem sosial, media massa menjadi salah satu institusi 

sosial yang memiliki potesnsi dan efek yang sangat besar dalam kehidupan 

masyarakat, sebagai sumber kekuatan perubahan yang dpaat 

mempengaruhi kehidupan sosial politik. Sekaligus juga sebaliknya, media 

massa memiliki ketergantungan terhadap kehidupan politik. Kajian 

mengenai medai massa senantiasa berkaitan dengan sistem politik, 

ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang.50 Oleh karena itu, terdapat 

pengaruh media massa di setiap perkembangannya. 

a. Masa Orde Lama 

 

Sumber: https://news.okezone.com/read/2016/02/09/337/1307616/medan-prijaji-surat-kabar-pertama-

milik-pribumi 

                                                           
50 Zainal Arifin. 1997. Evaluasi Instruksional. Bandung: Remadja Karya. 
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Medan Prijaji adalah surat kabar pertama yang diterbitkan dan 

dikelola oleh orang Indonesia. Surat kabar berbahasa Indonesia dengan 

bahasan politik ini terbit pada Januari 1907. Pelopornya adalah Raden Mas 

Tirtoehadisoerjo. Kehadiran Medan Prijaji menjadi penggerak terbitnya 

surat kabar lain yang dipelopori tokoh-tokoh perjuangan: Oetosesan 

Hindia oleh Hadji Oemar Said Cokroaminoto; Suara Rakyat Indonesia, 

Sinar Merdeka, dan Sinar Indonesia oleh Soekarno; Benih Merdeka dan 

Sinar Merdeka oleh Parada Harahap, dan masih banyak lagi. 51 Yang khas 

dari Medan Prijaji adalah pada kegiatannya yang tak berhenti dengan 

sekedar memberitakan sebuah peristiwa atau kebijakan yang merugikan 

publik, namun terjun langsung menangani kasus-kasus yang menimpa 

orang kecil. 

 

Sumber: http://www.prp-indonesia.org/2017/berjuang-dengan-pers 

 

 

Njoto berkiprah dalam Harian Rakjat dan menjabat sebagai 

pemimpin redaksi. Tulisan-tulisannya yang banyak termuat dalam surat 

kabar Harian Rakjat, membuatnya bersinggungan dengan pemerintah dan 

juga organ-organ lain yang antipati dengan hal komunisme (PKI).52 

  

                                                           
51 https://www.kompasiana.com/fachrulkhairuddin/surat-kabar-di-

indonesia_550061a2813311a219fa7762 Diakses pada tanggal 6 April 2018 Pukul 17.28 WIB. 
52 Njoto. 1964. Polemik Merdeka Harian Rakjat. Jakarta: Yayasan Pembaharuan. Hal. 5. 

https://www.kompasiana.com/fachrulkhairuddin/surat-kabar-di-indonesia_550061a2813311a219fa7762
https://www.kompasiana.com/fachrulkhairuddin/surat-kabar-di-indonesia_550061a2813311a219fa7762
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b. Masa Orde Baru 

 
Sumber: https://ehwankurniawan.wordpress.com/2016/04/02/15-tahun-koran-tempo-2001-2016/ 

 

Tempo menjadi majalah berita mingguan yang paling penting di 

Indonesia. Pemimpin editornya adalah Gunawan Mohammad yang 

merupakan penyair dan intelektual yang cukup terkemuka di Indonesia. 

Pemerintah Orde Baru memang selalu was-was terhadap Tempo, sehingga 

majalah ini selalu dalam pengawasan pemerintah. Majalah ini memang 

populer dengan independensinya yang tinggi dan keberaniannya dalam 

mengungkap fakta di lapangan. 
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Sumber:https://www.kompasiana.com/fachrulkhairuddin/surat-kabar-di indonesia_550061a2813311a219fa7762 

 

Salah satu surat kabar yang mempunyai nama pada masa 

pemerintahan Orde Baru adalah Sinar Harapan. Surat kabar ini mulai 

beredar sejak tanggal 27 April 1961 yang dirintis oleh H.G. Rorimpandey. 

Perkembangan surat kabar ini semakin pesat, terlihat saat sejumlah cetakan 

yang semakin melonjak hingga mencapai 25.000 eksemplar di akhir tahun 

pertama-nya.53 

                                                           
53 http://www.merdeka.com/profil/indonesia, diakses pada tanggal 6 April 2018 Pukul 18.06 WIB. 
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c. Masa Reformasi 

 
Sumber: https://waktuku.com/perkembangan-pers-di-indonesia/ 

 

 

Sumber: https://www.detik.com 
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Era reformasi adalah era kebebasan pers. Presiden ketiga Indonesia, 

Abdurrahman Wahib alias Gus Dur, membubarkan Departemen 

Penerangan, bidang pembatasan pers pada orde baru yang dipimpin 

Harnoko. Surat kabar dan majalah kemudian dibiarkan tumbuh dan 

menjamur, begit juga media-media lainnya: televisi dan radio. Tanpa 

tekanan tanpa batasan.54 

Era digitalisasi ditandai dengan berkembang pesatnya internet. 

Perkembangan internet ditandai dengan lahirnya surat kabar digital melalui 

media website di internet. Pelopornya adalah detik.com. Tak lama 

kemudian lahirla surat kabar digital lainnya seperti beritanet.com, 

kompas.com, dan lainnya. 

  

                                                           
54 https://www.kompasiana.com/fachrulkhairuddin/surat-kabar-di-

indonesia_550061a2813311a219fa7762 Diakses pada tanggal 6 April 2018 Pukul 19.27 WIB. 

https://www.kompasiana.com/fachrulkhairuddin/surat-kabar-di-indonesia_550061a2813311a219fa7762
https://www.kompasiana.com/fachrulkhairuddin/surat-kabar-di-indonesia_550061a2813311a219fa7762
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Kontemplasi Kita 

 
Politik dan media massa merupakan sahabat dekat. Mereka memiliki 

banyak kesamaan dan kemiripan dalam berbagai hal. Mereka juga saling 

membutuhkan satu sama lain. Media tanpa berita politik akan terasa 

kering. Politik tanpa memperhatikan berita di media massa juga akan 

kusut. Namun, saat politik dan media massa bersentuhan, seolah terjadi 

sebuah hubungan sejenis. Publik akan mempergunjingkan dan 

mencelanya, menganggapnya sebagai hal yang tabu dan tidak sesuai 

dengan tata nilai. Mereka hanya ditakdirkan untuk saling dekat, namun 

tidak boleh berhubungan intim. 

Ajang pemilihan presiden pada 2014 lalu banyak menyisakan 

sebuah kritik, bahwa banyak media bersikap tidak netral dalam 

pemberitaannya. Media massa dipandang telah terjebak dalam sebuah 

kepentingan politik praktis dengan dukung mendukung para calon, 

sehingga berita yang dibuat pun tidak berimbang. Media membalas 

kritikan tersebut dengan jawaban, bahwa media massa memang tidak 

dituntut untuk bersikap netral. Mereka selalu berlindung pada alasan 

bahwa mereka telah membuat berita secara independen, terbebas dari 

pengaruh pihak luar dalam membuat sebuah berita. Selain itu, media justru 

harus memiliki keberpihakan terhadap kebenaran yang diyakini. 

Fenomena ini memang cukup unik. Masyarakat tidak pernah 

mempermasalahkan saat media memberikan dukungan kepada sebuah 

gerakan lingkungan. Publik happy-happy saja saat media massa membuat 

tulisan besar yang berisi puja puji terjadap seniman. Tidak ada pula yang 

mempersoalkan saat media massa selalu memberikan ulasan positif 

terhadap sebuah kesebelasan sepak bola. Sikap yang sangat berbeda 

ditunjukkan saat media membuat tulisan puja puji terhadap politisi. Publik 

merasa janggal jika berita di media cenderung memberikan dukungan 

terhadap partai politik tertentu. Apalagi, selalu memberikan ulasan positif 

terhadap calon yang akan berlaga dalam kontestasi pemilihan umum. 

Rupanya, nasib perpolitikan di Indonesia memang sedang jauh dari 

mujur. Berbagai fenomena menunjukkan anggapan bahwa politik akan 

selalu membuat kotor bagi benda-benda yang didekatinya. Politik tidak 

boleh bercampur dengan media massa, politik tidak boleh bersentuhan 

dengan agama, politik juga tidak boleh berdekatan dengan pendidikan. 

Stigma itu rupanya sudah sedemikian kuat menancap di benak masyarakat. 

Politik selalu diidentikkan dengan kecurangan dan tipu muslihat. Padahal, 

siapapun yang mengatakan hal itu, pada dasarnya kehidupannya juga tidak 

terlepas dari perpolitikan. 
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Filosof terkemuka, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah 

zoon politicon, bisa hidup dalam kelompoknya. Tentunya, mereka akan 

berinteraksi dengan individu lain di kelompoknya. Dalam kehidupan 

berkelompok, tentunya mereka akan saling berkomunikasi, saling 

koordinasi dan saling bekerja sama. Dari satuan kelompok yang sekecil 

apapun, harus ada satu individu yang memegang sebuah komando. Untuk 

koordinasi yang lebih maksimal, hanya ada satu pemimpin, bukan dua 

ataupun tiga. Proses-proses tersebut merupakan bagian dari sebuah politik. 

Kita semua menjadi bagian di dalamnya, meski tidak terlembaga secara 

formal. 

Stigma yang kuat mengenai politik itu tidak hanya terjadi di 

Indonesia. Banyak negara yang mengalami hal yang sama, menganggap 

politik merupakan dunianya orang-orang yang haus kekuasaan, rela 

berbuat apa saja untuk mendapat kekuasaan yang diinginkan. Sampai-

sampai, ada sebuah lelucon yang beredar di kalangan dosen. Lelucon itu 

menyebutkan bahwa dosen tidak perlu takut dengan mahasiswa yang 

memiliki indeks prestasi A. Sebab, mahasiswa seperti itu nantinya juga 

akan menjadi dosen, yang berarti hanya akan menjadi teman sejawat. 

Sedangkan dosen harus berbaik-baik dengan mahasiswa bernilai B. 

Mahasiswa seperti itu nantinya berpeluang menjadi seorang pejabat di 

pemerintahan. Selanjutnya, dosen harus mempertahankan hubungan 

dengan mahasiswa bernilai C. mahasiswa seperti itu tidak akan bisa jadi 

pengajar ataupun pejabat. Peluang mereka adalah jadi pengusaha. Dengan 

menjalin hubungan baik, siapa tahu nanti akan kecipratan rejeki. Nah, yang 

terakhir, dosen justru harus takut dengan mahasiswa bernilai D, yang tidak 

mungkin bisa menjadi seorang pengajar, pejabat maupun pengusaha. Satu-

satunya peluang mereka adalah menjadi seorang politisi, yang nantinya 

akan menjadi penentu kebijakan, termasuk yang akan menentukan gaji 

seorang dosen. 

Lelucon sederhana itu sebenarnya merupakan sebuah satire yang 

menggambarkan politisi sebagai orang-orang bodoh namun menentukan 

nasib banyak orang. Padahal, pada kenyataannya, banyak politisi yang 

memang berotak cerdas dan berpendidikan yang tinggi.  

Pada dasarnya, sebuah citra tidak akan lepas dengan hal-hal yang 

memang terlihat oleh publik. Sebuah citra terbentuk melalui 

penggambaran yang berulang sehingga terekam penuh dan menancap kuat 

di dalam benak masyarakat. Selama bertahun-tahun, masyarakat merasa 

hanya menjadi obyek bagi para politisi. Dukungan dari masyarakat 

dibutuhkan dalam setiap pesta demokrasi, namun segera dilupakan setelah 

politisi yang didukung berhasil memperoleh kemenangan dan menempati 

posisi yang diinginkan. Masyarakat selalu dibuai dengan janji-janji saat 

kampanye yang tidak ujung direalisasikan. Fenomena itu terus berulang 
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secara periodik selama tiap lima tahun sekali, sehingga menyisakan sebuah 

kekecewaan dan sikap apatis terhadap dunia politik. Apalagi, dalam 

kenyataanya, para politisi silih berganti terbukti cedera janji, justru 

menjadi pencuri berdasi yang menggerogoti uang negara. Mereka berleha-

leha menikmati fasilitas dari negara tanpa pernah lagi menyapa para 

pendukungnya, hingga nanti saat pemilihan menjelang tiba. 

Selama 32 tahun berkuasa, pemerintah Orde Baru seakan terus 

berusaha untuk menjauhkan masyarakat dengan urusan politik. 

Masyarakat terus diajak untuk bekerja dan mencari penghidupan demi 

mengejar kesejahteraan. Sedangkan urusan politik dan negara sudah 

diurusi oleh orang-orang terpilih. Pada intinya, tercipta sebuah kondisi di 

mana masyarakat takut untuk bicara politik secara terang-terangan. 

Jangankan untuk berbicara politik, untuk berkumpul lebih dari lima orang 

pun masyarakat harus melapor kepada aparat keamanan. Orang yang 

terang-terangan memiliki pandangan politik berbeda dengan pemerintah 

banyak yang ditahan. Setelah runtuhnya kekuasaan orde baru, kondisi 

berubah. Masyarakat bebas untuk berbicara tentang politik, dengan 

pengetahuan yang terbatas. Tentunya, mereka tidak pernah membaca teori-

teori politik sejak era klasik Plato, Aristoteles hingga era modern seperti 

Herbert A Simmon dan Naomy B Lynn. 

Obrolan politik mewarnai pos ronda, warung kopi hingga wedangan. 

Pengamat politik dadakan saling memamerkan pengetahuannya, tidak 

jarang berujung pada debat kusir yang tidak berkesudahan, namun tetap 

membuat obrolan semakin hangat. 

Saat awal reformasi, puluhan partai politik yang baru lahir 

sebenarnya juga tidak terlalu siap untuk menghadapi pemilihan. Mereka 

belum memiliki kader terbaik untuk dijagokan menjadi calon legislator 

sehingga memasang calon secara asal-asalan. Ujungnya, para calon itu 

akhirnya terpilih dan berhasil menyandang predikat sebagai politisi. 

Wajah-wajah politisi yang haus kekuasaan dan kekayaan, tanpa pernah 

memperhatikan etika mewarnai perjalanan sejarah negeri ini. Sudah tidak 

terhitung lagi berapa banyak politisi yang terjerat kasus korupsi sehingga 

karirnya berakhir di dalam penjara. 

Dalam meraih sebuah kekuasaan, koalisi yang dijalin sudah tidak 

lagi didasarkan pada ideologi maupun platform, Prediksi kemenangan 

menjadi indikator utama dalam memilih sekondan. Antar-partai bisa 

bersatu dalam pemilihan presiden, namun berhadap-hadapan dalam 

pemilihan bupati atau pun gubernur. Politik pada dasarnya merupakan 

sebuah upaya untuk membuat keteraturan sebuah kelompok, termasuk 

negara. Namun, perilaku para politisi dewasa ini terliuhat cukup jauh dari 

tujuan tersebut. Setidaknya, kesan itu yang terbaca oleh masyarakat bawah. 
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Namun, seharusnyalah kita yakin, bahwa sebenarnya masih banyak politisi 

yang bersikap negarawan, mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan 

bangsa dan negara. Mereka memegang teguh etika dan norma-norma 

dalam berpolitik dan berjuang agar negara dalam kondisi teratur. Namun, 

keberadaan mereka tertutupi oleh ulah politisi lain yang terus berakrobat 

untuk mendapatkan kekuasaan serta kekayaan. 

Indonesia pernah memiliki sebuah sejarah, bahwa para politisi pada 

masa awal kemerdekaan telah bekerja keras untuk menegakkan 

kemerdekaan negeri ini. Mereka hidup bersahaja dan tetap memeras tenaga 

dan pikirannya untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan yang teratur pasca 

penjajahan. Nama-nama mereka harum dan terus dikenang. Mereka telah 

membuktikan bahwa politik bukan hal yang kotor dan penuh tipu muslihat 

seperti yang ada di dalam benak masyarakat saat ini. Politik adlah sebuah 

seni untuk mengelola kekuasaan, bukan ajang untuk berebut kekuasaan. 

Politik adalah hal yang mulia demi menciptakan kondisi bermasyarakat 

yang teratur. 

Media massa, pada dasarnya juga memiliki tugas yang sama. Salah 

satu fungsi mereka adalah mengawasi sebuah kekuasaan agar tidak 

disalahgunakan dan menjadi alat kesewenang-wenangan. Media mendapat 

peran sebagai pilar demokrasi keempat, setelah kekuasaan eksekutif, 

legislative dan eksekutif. Fungsi tersebut membuat media massa memiliki 

sebuah irisan dengan dunia politik. Fungsi tersebut tidak hanya melekat 

pada media-media yang memiliki rubrikasi politik, namun juga ekonomi, 

sosial, budaya dan hamper di semua sendi kehidupan. 

Dalam konteks politik modern, media massa tidak hanya menjadi 

bagian yang menyatu dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral 

dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarluaskan agar rakyat 

mengetahui dan ikut mendiskusikannya dalam berbagai bentuk forum 

diskusi publik. Tuntutan atau aspirasi masyarakat yang beraneka ragam 

harus diartikulasikan. Semuanya membutuhkan saluran atau media untuk 

menyampaikannya. Media massa merupakan saluran komunikasi politik 

yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Hal 

tersebut dikarenakan sifat media massa yang dapat mengangkat pesan-

pesan, baik yang bersifat informasi maupun pencitraan, secara massif dan 

menjangkau khalayak atau publik yang beragam, jauh, dan terpencar luas. 

Namun, peran dan fungsi ini sangat bergantung kepada siapa yang tengah 

berkuasa. Pemerintah yang otoriter akan terus menekan kebebasan pers, 

sehingga media massa kesulitan untuk melakukan kontrol. Bahkan, di 

banyak negara dengan pemerintah otoriter, media massa hanya menjadi 

alat propaganda bagi penguasa untuk mempengaruhi rakyat. 
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Media massa sendiri sebenarnya tidak selemah itu dalam 

menghadapi kekuasaan. Mereka pun memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi masyarakat untuk melawan kebijakan penguasa. Diakui 

atau tidak, berakhirnya kekuasaan orde baru juga tidak lepas dari 

keberanian media dalam ikut menyuarakan suara-suara pro reformasi, 

sehingga menjadi sebuah gerakan massif. Politik dan media massa, 

masing-masing memiliki sebuah kekuatan. Seperti halnya kekuatan 

eksekutif dan legislative. Masing-masing memiliki daya tawar yang cukup 

besar. Hubungan keduanya sangat kondisional dan dinamis. Hubungan 

mereka selalu menjadi sebuah bahan pembicaraan dan penelitian yang 

menarik. 
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ESAI 2: 

PERPOLITIKAN INDONESIA 
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Perpolitikan Indonesia Pasca Reformasi 

 

Krisis keuangan yang terjadi pasa era 1996 bagaikan gelombang laut 

pembawa garam yang membuat sendi-sendi rezim Orde Baru mengalami 

korosi lantaran dipenuhi karat. Bangunan yang pada mulanya teramat 

kokoh itu lama kelamaan rapuh dan akhirnya runtuh. Presiden RI kedua, 

Soeharto terjungkal pada 21 Mei 2018. Kekecewaan masyarakat terhadap 

pemerintahan orde baru sedemikian besar lantaran gaya pemerintahan 

yang cenderung otoriter. Pemerintah tidak mengakomodir pandangan 

politik yang berbeda, di samping banyaknya kasus pelanggaran terhadap 

Hak Asasi Manusia yang terjadi selama 32 tahun. 

Pengawasan sedemikian ketat juga dilakukan terhadap pers di tanah 

air. Media massa sebagai anjing penjaga tidak bisa berfungsi dengan baik. 

Pemerintah saat itu beberapa kali melakukan pembredelan terhadap media 

yang bersuara kritis terhadap pemerintah.Dari sedemikian banyak 

permasalahan yang terjadi, isu korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi isu 

utama yang memupuskan kepercayaan publik pada pemerintah. Bahkan, 

krisis ekonomi yang melanda selalu dikaitkan dengan perilaku yang tidak 

terpuji itu. Keuangan negara goyah lantaran digerogoti oleh para pejabat 

dan kroni-kroninya. Runtuhnya rezim Orde Baru, yang langsung 

digantikan dengan hadirnya orde reformasi, disambut dengan penuh 

harapan oleh masyarakat yang mengharapkan perubahan di semua sendi 

kehidupan. Masyarakat memimpikan hadirnya pemerintah yang mampu 

emlakukan perbaikan dari semua kekacauan yang terjadi selama orde baru 

berkuasa. 

Pengganti Soeharto, BJ Habibie sedikit banyak mengakomodir 

keinginan rakyat. Meski bagaimanapun juga dia pernah menjadi bagian 

dari orde baru, BJ Habibie senyara nyata telah meletakkan dasar-dasar 

demokratisasi di Indonesia. Selama kurang lebih hanya satu tahun 

memerintah, sudah cukup banyak yang dia lakukan untuk perbaikan 

kehidupan, baik politik maupun ekonomi di Indonesia. 
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Aksi Demonstrasi Mahasiswa pada Mei 1998. 
sumber: kompas.com 

 

Habibie memberikan angin segar untuk kebebasan pers di Indonesia. 

Dia menyederhanakan birokrasi pengurusan Surat Izin Usaha Penerbitan 

Pers (SIUPP) dan bahkan akhirnya menghapuskannya. Dia juga terus 

mencoba menghapuskan beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

sebelumnya yang cenderung menafikkan heterogenitas. Salah satunya 

adalah dengan menghilangkan aturan yang mewajibkan organisasi tunggal. 

Pemerintah Orde Baru melarang adanya organisasi kewartawanan selain 

Persatuan Wartawan Indonesia. Setiap wartawan juga diwajibkan 

mengikuti organisasi tersebut. Sedangkan saat reformasi, beberapa 

organisasi profesi kewartawanan lahir. Wartawan bebas untuk memilih 

salah satunya, atau bahkan tidak masuk menjadi anggota organisasi profesi 

kewartawanan. Demikian pula dengan organisasi buruh. Pemerintah hanya 

mengakui satu organisasi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). 

Habibie melakukan ratifikasi terhadap konvensi International Labour 

Organization (ILO) No. 87 mengenai kebebasan berserikat, dua tahun 

kemudian, di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid era serikat buruh 

tunggal yang dikontrol negara diakhiri pada tahun 2000 dengan 

diundangkannya kebebasan berserikat melalui Undang Undang Nomor 21 

tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 4 Agustus 

2000.  

Memang, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang teknokrat itu 

diwarnai dengan kritik keras lantaran terpisahnya Timor Timur dari bagian 

Indonesia. Dia dianggap jadi orang yang paling bertanggung jawab atas 

peristiwa itu. Meskipun, Habibie saat itu memang berada di posisi yang 

sangat sulit lantaran menerima banyak tekanan, baik internal maupun 

eksternal untuk melakukan referendum atau jajak pendapat di provinsi 



Politik, Media Massa, dan Kebohongan 

61 

termuda itu. Di tengah kritik tersebut, suatu hal yang sangat layak 

diapresiasi adalah berhasilnya Habibie menyelenggarakan pemilihan 

umum 1999 yang dianggap sebagai sebuah pesta demokrasi yang jujur, 

adil. Pemilu itu diikuti oleh banyak partai lantaran Habibie memberikan 

kebebasan untuk membentuk atau membuat partai politik. Pemilu 

dilanjutkan dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden baru 

yang penuh kompromi. 

Pemilu 1999 dipandang sebagai gerbang utama dimana ssstem 

politik yang jauh lebih baik terlihat secara nyata. Sejumlah negara 

memberikan apresiasinya terhadap pelaksaan pemilu yang diikuti oleh 48 

partai politik itu. Habibie hanya perlu waktu kurang dari dua tahun untuk 

mempersiapkan pesta demokrasi itu. Suasana yang sangat demokratis 

sangat kentara dengan diizinkannya lembaga-lembaga pemantau pemilu 

untuk ikut melakukan pengawasan. Hal ini tentunya tidak pernah terjadi 

pada masa pemerintahan orde baru. Beberapa lembaga pemantau pemilu 

yang terlibat antara lain adalah Komite Independen Pemantau Pemili, 

Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia, Forum Rektor serta 

beberapa lembaga lainnya. Meski demikian, pelaksaan pemilihan yang 

berlangsung secara demokratis itu bukannya tanpa kritik. Dari sisi regulasi, 

masih banyak peraturan yang berasal dari hasil kompromi politik sehingga 

cenderung menggantung, kabur dan multitafsir. 

Secara kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum memiliki struktur 

yang lebih cair dan dipegang oleh beberapa kalangan independen yang 

memiliki reputasi baik. Namun, komisi itu juga diisi pula oleh perwakilan 

dari partai politik serta unsur pemerintah. Kemungkinan adanya bias 

kepentingan dari para politisi yang duduk dalam kelembagaan KPU sangat 

sulit untuk terhidarkan.55 Para pemimpin yang selanjutnya, Abdurrahman 

Wahid dan Megawati Sukarnoputri juga terus melakukan upaya perbaikan 

terhadap kondisi negara, terutama untuk menciptakan kehidupan politik 

yang terus membaik. Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang pada masa 

Orde Baru dianggap sakral diamandemen selama beberapa kali demi 

menghadirkan demokratisasi sesuai tuntutan masyarakat. Pada puncaknya, 

pada 2004, Orde Reformasi berhasil menggelar pemilihan presiden secara 

langsung dalam pemilihan umum. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- 

Jusuf Kalla berhasil memenangkan proses demokrasi dengan cukup 

mengesankan. 

Sebenarnya, para pemimpin hebat itu masih memiliki kesempatan 

untuk berbuat lebih banyak bagi kemajuan kehidupan di negara ini. 

Namun, masa transisi selalu diwarnai kegaduhan yang sangat kompleks, 

kondisi yang sebenarnya sangat wajar dan jamak terjadi di semua negara 

                                                           
55 Kevin R Evans. 2001. Sistem Pemilihan untuk Indonesia. Jakarta. Yayasan API. Hal 87 
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yang mengalami sebuah pergantian rezim. Habibie, misalnya, selalu saja 

dikaitkan dengan orde baru. Banyak masyarakat yang belum yakin bahwa 

kebijakan Habibie sepenuhnya terlepas dari kepentingan orang-orang di 

sekeliling orde baru. Kegaduhan semakin kencang saat Timor Timur 

akhirnya terpisah dari Indonesia. Abdurrahman Wahid atau yang lebih 

akrab dengan sapaan Gus Dur juga harus memerintah dengan melalui ujian 

berat. Bahkan, dia juga harus melengserkan diri lantaran dituding memiliki 

keterlibatan dalam Buloggate dan Brunaigate. Padahal, Gus Dur selama 

menjabat sebagai presiden telah membuat beberapa terobosan untuk 

kehidupan berdemokrasi yang baik. 

Adapun Megawati pada dasarnya melanjutkan kepemimpinan Gus 

Dur yang harus berhenti di tengah jalan. Dia memerintah dengan tertatih-

tatih ditengah terpaan berbagai isu yang menerpa. Salah satunya, dia 

dianggap membuat sebuah kesalahan besar lantaran menjual Indosat ke 

sebuah perusahaan asing. Bagaimanapun juga, banyak karya dari para 

presiden kilat itu, masing-masing hanya memerintah kurang dari satu 

periode, yang menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang ditimbulkan 

selama pemerintahan Orde Baru. Mereka bertiga telah mencoba 

melakukan reformasi di segala bidang, termasuk tentunya di bidang politik 

atau kebijakan yang pada akhirnya bermuara di berbagai bidang lainnya. 

Demokratisasi ini membawa konsekuensi pola relasi antara Presiden 

dan DPR mengalami perubahan cukup mendasar. Jika pada masa lalu DPR 

hanya menjadi tukang stempel, masa kini mereka memiliki kewenangan 

dalam mengawasi presiden. Disini dicoba dilansir suatu model atau format 

politik yang tidak lagi executive heavy seperti pada masa Orde Baru, tetapi 

juga tidak terlalu legislative heavy seperti pada masa orde lama atau masa 

Demokrasi Parlementer. Peran DPR semakin diperkuat dengan dengan 

keberadaan beberapa fungsi, yaitu legislasi, penganggaran serta 

pengawasan. Dipadukan dengan sistem multi partai, diharapkan 

pengawasan terhadap kerja pemerintah bisa semakin berjalan dengan baik. 

Sebuah pekerjaan berat yang cukup berhasil dilakukan adalah 

melepas keterkaitan militer dengan kehidupan politik. Selama masa Orde 

Baru, Soeharto menggunakan militer sebagai salah satu kekuatan. Dia 

melanggengkan kekuasaannya melalui pilar ABG, yaitu ABRI, Birokrasi 

dan Golkar. Para tentara, khususnya Angkatan Darat memperoleh posisi-

posisi yang sangat strategis. Mereka memperoleh jabatan dari menteri, 

gubernur hingga bupati dan wali kota. Kekuatan itu membuat kekuasaan 

orde baru sedemikian kokoh dengan system komando yang sangat kuat. 

Setiap kebijakan pemerintah pusat selalu diamankan oleh satuan 

pemerintah yang berada di paling bawah. 

Reformasi telah mendorong para tentara untuk kebali ke barak. 

Peran mereka di bidang social politik dihilangkan secara cukup cepat. 
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Demikian pula dengan biusnis-bisnis yang dikelola oleh militer. Fungsi 

militer dikembalikan pada hakekatnya, yaitu mengurusi masalah 

pertahanan negara. Polri yang semula menjadi salah satu matra di militer 

pada akhirnya dipisahkan, sehingga polisi menjadi bagian dari masyarakat 

sipil. Mereka menjadi garda terdepan untuk mengurusi masalah-masalah 

keamanan. Pembagian tugas antara militer dan polisi diatur dengan cukup 

jelas. 

Beberapa lembaga baru dilahirkan untuk mewujudkan pemerintahan 

yang lebih bersih. Salah satunya dengan terbentuknya Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Lembaga itu dibentuk sebagai jawaban dari 

tuntutan rakyat pada saat reformasi bergulir. KPK diharapkan bisa 

memperkuat kerja lembaga penegak hokum lain, yaitu Polri dan kejaksaan 

dalam penanganan korupsi di Indonesia. Perubahan sistem ketatanegaraan 

sebagaimana telah dirumuskan di dalam Amandemen UUD 1945 tersebut 

adalah terkait dengan perubahan struktur dan fungsi dari lembaga 

kenegaraan di Indonesia, baik di dalam kekuasan legislatif, kekuasaan 

eksekutif maupun di dalam kekuasaan yudikatif. Perubahan tersebut 

sebagai wujud pelaksanaan gagasan check and balances antar -pelaksana 

ketiga macam kekuasaan negara.  

Jika sebelum Amandemen ketiga UUD 1945, MPR berkedudukan 

sebagai lembaga tertinggi negara (supreme) yang melaksanakan 

kedaulatan rakyat sepenuhnya, maka pada Amandemen ketiga UUD 1945 

kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan 

sebagai lembaga negara yang sama seperti lembaga negara lainnya. Setelah 

amandemen ketiga kedudukan MPR kemudian bergeser dari lembaga 

tertinggi negara menjadi lembaga negara sama dengan lembaga negara 

lainnya. Oleh karena ini MPR bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan 

rakyat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) amandemen 

ketiga UUD 1945 bahwa ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.  

Pergeseran kedudukan MPR ini kemudian diatur lebih lanjut dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang berbunyi: 

”MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan 

sebagai lembaga negara”. Gerakan reformasi tersebut telah melahirkan 

beberapa perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai upaya untuk 

menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (human rights) bagi 

warga negara Indonesia. Perubahan sistem ketatanegaraan tersebut telah 

termanifestasikan di dalam Amandemen UUD 1945 yang merupakan 

aturan dasar negara (staadsgrunndgesetz ) Indonesia. 
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Salah satu yang cukup penting adalah kelahiran otonomi daerah, di 

mana pemerintah pusat melepaskan sebagian kewenangannya kepada 

daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya, disesuaikan 

dengan local genius di daerahnya. Politik lokal juga lebih hidup karena 

masyarakat juga bisa memilih secara langsung bupati, wali kota hingga 

gubernurnya. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti 

sendiri dan namos yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan 

demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangga sendiri.56 

Dengan otonomi daerah tersebut, bahwa dengan kebebasan yang 

dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif 

sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya 

kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi 

daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat 

sesuai dengan kebutuhan setempat.57 Adapun tujuan pemberian otonomi 

kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah juga dipandang sebagai 

sebuah proses mewujudkan demokratisasi di daerah. 

Dalam mewujudkan demokrasi substansif, proses demokraatisasi di 

aras lokal berperan sangat penting. Demokratisasi tingkat lokal merupakan 

prasyarat bagi terbangunnya demokrasi di tingkat nasional. Brian C Smith 

mengungkapkan empat argumentasi untuk mendukung teori ini.58 

Pertama, demokrasi pemerintahan di daerah merupakan sebuah ajang 

pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu 

masyarajat yang demokratis. Ha ini terutama karena tingkat kedekatan 

antrara pemerintah daerah dengan masyarakat yang lebih dekat. Kedua, 

pemerintah daerah dipandang sebagai pengontrol perilaku pemerintah 

pusat yang berlebihan dan kecenderungan anti demokrasi di dalam suatu 

pemerintahan yang sentralistis. Kecenderungan seperti itu khhususnya 

terjadi dalam masa transisi dari pemerintahan otoriter menuju 

pemerintahan yang demokratis. Di dalam masa transisi ini pemerintah 

daerah memiliki posisi bargainning kekuasaan yang lebih tinggi atas 

kekuyasaan pemerintah pusat. 

Ketiga, demokrasi di daerah dianggap mampu menytuguhkan 

kualitas partisipasi yang lebih baik dibandingkan kalau terjadi di tingkat 

                                                           
56 Pratikno. 2003. “Desentralisasi: Pilihan yang Tidak Pernah Final,” dalam Abdul Gaffar Karim 

(ed.) Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogjakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 48 
57 Ryaas Rasyid. 2005. “Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya” dalam 

Syamsuddin Harris (ed.) Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta. LIPI Press. Hal. 3 
58 Agus Sutisna. 2017. Memilih Gubernur Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di 

Tanah Jawa. Yogyakarta. Deepublish. Hal 16-17 
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nasional. Fakta bahwa komunitas di daerah relatif terbatas dan 

masyarakanya lebih mengenal di antara satu dengan lainnya dianggap 

sebagai dasar argumen bahwa partisipasi di daearah itu ebih bermakna di 

banding tingkat nasional. Partisipasi di daerah lebih memungkinkan 

adanya deliberative democracy, yaitu adanya komunikasi yang lebih 

berlangsung dalam berdemokrasi. Keempat, legitimasi pemerintah pusat 

akan mengalami penguatan manakala pemerintah pusat melakukan 

reformasi di tingkat lokal. Penguatan legitimasi ini terkait dengan tingkat 

kepercayaan daerah kepada pemerintah pusat. Namun, perubahan yang 

terjadi di berbagai bidang bukan tanpa menyisakan masalah. Bahkan, 

banyak masalah baru yang justru timbul dari perubahan tersebut. Banyak 

yang menyebut reformasi belum berjalan seperti yang diharapkan. 

Memang, saat berlangsungnya upaya penggulingan rezim orde baru 1998 

silam, rakyat sekadar menginginkan perubahan. Namun, bentuk perubahan 

yang diinginkan belum terkonsep dengan tergambar secara jelas. Para 

pemimpin yang menjabat di awal reformasi mencoba untuk melakukan 

terobosan-terobosan untuk merealisasikan keinginan rakyat. 

Berbagai persoalan yang muncul itu sebenarnya harus segera 

diselesaikan sebelum membentuk sel-sel kanker yang menyebar ke seluruh 

tubuh. Jangan pula menjadi sebuah komplikasi, dimana perbaikan di satu 

sisi akan menyebabkan sebuah kerusakan pada sisi yang lain. Sebenarnya, 

semangat dalam awal orde reformasi bisa dikatakan sebanding dan serupa 

dengan semangat yang menggelora di awal kejatuhan orde lama menuju 

orde baru. Masyarakat menginginkan sebuah perubahan atas tatanan yang 

kacau balau di akhir pemerintahan orde lama. Sebuah siklus yang terulang 

dalam sebuah kekuasaan suatu rezim. 

Kehidupan berpolitik dan bernegara pada dasarnya bergerak dan 

selalu dinamis, tidak jarang menjadi sebuah siklus, baik siklus yang linear 

maupun terbalik. Semuanya juga tergantung juga dengan selera 

masyarakat serta perkembangan ilmu dan pengetahuan masyarakat. 

Bahkan, bentuk demokrasi yang semala ini diagung-agungkan oleh 

masyarakat, terutama yang dihembuskan oleh peradaban barat juga bukan 

merupakan sesuatu yang sempurna. Masih banyak titik-titik kelemahan 

yang masih terus dicari, diperbaiki dan dikembangkan.  

Perubahan yang terjadi di awal orde baru juga tidak lepas dari 

kegerahan rakyat atas system demokrasi terpimpin yang terjadi. Terlepas 

dari pemicunya, peristiwa G 30 S/PKI, masyarakat merasa tidak cocok 

dengan pemerintahan Soekarno yang cenderungn otoriter. 
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Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden pada 21 Mei 1998. 

Sumber: Viva.co.id 

 

Di awal pemerintahannya, Soeharto juga melakukan berbagai upaya 

perubahan seperti yang diinginkan oleh rakyat. Selain perbaikan ekonomi, 

Soeharto pada awalnya juga membuka kran-kran demokrasi kea rah yang 

ideal, termasuk memberikan hadiah berupa kebebasan pers. Oleh karena 

itu pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap 

menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi 

mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru. Sayangnya, 

bulan madu tidak berjalan lama. Lambat laun, kekuasaan Soeharto semakin 

kuat. Pemerintah orde baru tidak memberi kesempatan untuk hidupnya 

pandangan politik lain. Pendekatan kekuasaan selalu dilakukan untuk 

menekan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. 

Kekhawatiran yang sama sebenarnya juga muncul di orde reformasi 

ini. Hingga belasan tahun orde baru runtuh, era baru ini belum 

menunjukkan bentuk yang nyata. Permasalahan di bidang politik masih 

terus terjadi yang pada akhirnya berimplikasi juga pada produk-produk 

hokum yang dihasilkan. Kehidupan politik yang mulai ditata pada saat 

reformasi masih terus bergoyang mencari titik keseimbangan. Masyarakat 

sipil (civil society) diberikan ruang yang bebas dan aktif agar dapat 

memberikan peran politiknya guna menentukan arah perjalanan bangsa 

dan negara. Masyarakat sipil (civil society) mempunyai peran yang sangat 

penting untuk menentukan arah tindakan demi terciptanya masyarakat 

yang berdaya dalam menentukan nasibnya sendiri. 

Peran warga masyarakat tidak hanya tercermin melalui berbagai 

tindakan-tindakan politik, seperti memberikan suara dalam pemilihan 

umum secara bebas dan bertanggung jawab, tetapi termasuk menentukan 
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nasib sendiri. Dalam hubungan ini, peranan pemerintah menjadi katalisator 

bagi tumbuhnya masyarakat sipil yang berdaya melalui berbagai program 

kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 

Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis pada saat Indonesia 

memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Apalagi, 

dengan sistem pemerintahan presidensial di mana peran partai politik, 

melalui anggotanya yang duduk di legislatif, menjadi sangat besar. Fungsi 

dan peran legislatif diperkuat, sebagai mitra bagi pemerintah dengan 

kewenangan legislasi, penganggaran hingga pengawasan. 

Sayangnya, konsep-konsep yanmg terus bergerak menuju ke arah 

ideal itu belum diikuti dengan praktik yang menjadi semangat reformasi. 

Besarnya bargaining partai politik, disertai kenyataan bahwa penelolaan 

partai politik memang membutuhkan biaya yang sangat besar, politik 

traknsaksional sangat mungkin untuk terjadi. Pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono meredam ‘serangan’ politik dari partai lain dengan 

mebentuk sebuah kabinet pelangi. Dia mengisi kabinetnya dengan orang-

orang atau perwakilan partai politik. Kuat kesan yang muncul bahwa 

Yudhoyono bagi-bagi kursi menteri untuk memperkuat pemerintahannya. 

Saat kampanye pemilihan presiden, Joko Widodo beberapa kali 

mengungkapkan janjinya untuk membentuk sebuah kabinet kerja dimana 

dia akan memilih menteri dari kalangan profesional. Ia ingin komposisi 

kabinet bukan diisi personil hasil koalisi bagi-bagi kursi, melainkan orang 

yang kredibel di bidangnya.59 

 
Presiden Jokowi usai mengumumkan Kabinet Kerja. 

Sumber: Kominfo.go.id 

                                                           
59 https://nasional.kompas.com/read/2014/04/16/0750206/Jokowi.Janji.Bangun.Kabinet.Kerja.Bukan.Kabinet. 

 Bagi-bagi.Kursi diakses 1 Maret 2018 
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Akan tetapi, pada akhirnya Jokowi sendiri sepertinya menyadari 

sepenuhnya akan rapuhnya pemerintahannya jika tidak mengakomodir 

kepentingan partai politik. Saat dia mengumumkan kabinetnya, setelah 

dilantik sebagai presiden, banyak politisi yang duduk di kabinet yang 

dipilihnya. Beberapa kali melakukan reshuffle, jumlah menteri yang 

berasal dari kalangan politisi semakin bertambah. Jokowi mencoba 

meredam kekecewaan masyarakat dengan melarang menterinya rangkap 

jabatan, dalam artian mereka harus rela melepas jabatannya di dalam partai 

politik, namun nyatanya janji hanyalah janji. 

Langkah yang dilakukan oleh Yudhoyono dan Jokowi merupakan 

langkah untuk menjalin sebuah relasi yang saling menguntungkan dengan 

partai politik. Di masa orde baru, hal seperti itu tidak perlu dilakukan 

lantaran kuatnya dominasi pemerintah terhadap partai politik yang ada. 

Padahal, di era reformasi ini, partai politik tengah mengalami berbagai 

krisis, terutama masalah citra yang jauh dari kesan memuaskan. Kondisi 

ini terjadi lantaran partai politik tidak mampu menjalankan fungsi dengan 

optimal. Partai dianggap belum dapat merepresentasikan aspirasi dari 

masyarakat. 

Ternyata partai politik yang bermunculan setelah tuntuhnya orde 

baru masih banyak diisi oleh wajah-wajah lama. Mereka melompat ke 

berbagai partai maupun membentuk partai baru. Tentunya, disesuaikan 

dengan kebutuhan zaman, mereka menyematkan stempel reformis pada 

partai-partai yang baru didirikan. Pada kenyataannya, cukup banyak orang-

orang yang dekat dengan kekuasaan orde baru yang pada akhirnya 

mendirikan partai politik. Wiranto, misalnya, mendirikan partai Hati 

Nurani Rakyat (Hanura). Surya Paloh, yang dulunya merupakan lingkar 

utama di Golkar lantas mendirikan partai baru, Nasional Demokrat 

(Nasdem). Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

Tjahtjo Koemolo juga pernah menjadi seorang legislator dari Partai 

Golkar. Di sisi lain, partai politik juga belum menerapkan sistem kaderisasi 

yang baik. Beberapa tokoh yang sudah cukup memiliki popularitas bisa 

memperoleh kedudukan di partai melalui shortcut, melompati kader-kader 

yang telah lama berjuang di partai. Mereka memanfaatkan ketokohan dan 

popularitasnya, juga kemampuan finansial, sebagai bargaining untuk 

menduduki jabatan strategis dalam partai politik. 

Proses politik yang dijalani oleh partai politik di Indonesia memang 

berbiaya tinggi. Jumlah penduduk yang sedemikian banyak dengan 

wilayah yang sangat luas, partai politik membutuhkan modal besar untuk 

biaya operasional, baik biaya rutin maupun menjelang pemilihan. Salah 

satu akibatnnya adalah partai politik memiliki ketergantungan dengan 

tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan finansial yang mempu memenuhi 

kebutuhan operasional partai politik. Padahal, tidak ada ‘makan siang 
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gratis’, tidak ada tokoh dan politisi yang begitu saja mengeluarkan dana 

tanpa berharap imbal balas yang sepadan. 

Kondisi tersebut juga menyebabkan partai politik di era reformasi 

tidak memiliki ideologi yang kuat. Beragam politisi yang memiliki latar 

belakang ideologi berbeda bisa saja berkumpul di sebuah partai yang sama. 

Hal itu sangat berbeda dengan gambaran semasa orde baru, di mana hanya 

ada tiga partai politik. Ideologinya saat itu juga sangat jelas, agamis, 

kekaryaan dan nasionalis. Saat menjelang pemilihan, baik pemilihan 

presiden, gubernur maupun bupati dan wali kota, ideologi gado-gado 

terlihat semakin kentara. Koalisi sering dibangun antara partai yang 

memiliki idologi dan platform yang berbeda. Semakin gemuk dan 

berwarnanya koalisi, semakin besar pula peluang kemenangan yang bisa 

diraih. 

Seakan, tidak ada lagi hal-hal yang harus diperjuangkan, selain dari 

sebuah kemenangan dalam pemilihan. Koalisi dan langkah yang dilakukan 

memiliki tujuan-tujuan jangka pendek dan terkadang bersifat sangat 

pragmatis. Bahkan, rumor bahwa partai politik cenderung memilih 

memberikan dukungan kepada calon yang berduit semakin santer 

terdengar. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah melakukan kajian 

mengenai hal itu. Dalam pnelitian yang dilakukan di 2016, ditemukan 

bahwa calon wali kota atau bupati rata-rata mengeluarkan uang Rp. 20-30 

miliar. Sedangkan ongkos politik yang dikeluarkan calon gubernur lebih 

besar, sekitar Rp. 100 miliar.60 

KPK mencatat pemenang pilkada yang mengeluarkan ongkos besar 

akan cenderung memberikan kemudahan perizinan dan akses pengadaan 

barang atau jasa di lingkungan pemerintah daerah kepada pihak tertentu. 

Tentunya, terdapat nominal-nominal tertentu yang dibicarakan, demi bisa 

mengembalikan lagi modal yang telah dikeluarkan menjelang pemilihan. 

Politik berbiaya tinggi itu juga berimplikasi kepada besarnya 

kecenderungan pejabat untuk berperilaku korup. Sebab, dengan hanya 

mengandalkan gaji, biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan tidak akan 

bisa tertutup. Berdasarkan Keppres No.68 tahun 2011, gaji pokok kepala 

daerah tingkat II atau Bupati dan Wali Kota, hanya Rp 2,1 juta. Tunjangan 

yang diberikan setiap bulan bagi Bupati dan Wali Kota hanya Rp 3,78 juta. 

Secara keseluruhan, setiap bulan para Bupati dan Wali Kota hanya 

menerima gaji sebesar Rp 5,88 juta. 

Terlepas nominal gaji tersebut, para kepala daerah masih memiliki 

pendapatan lain di luar gaji yang diterima setiap bulan. Kepala daerah 

berhak mendapat insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

                                                           
60 http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437 diakses 4 Maret 2018 
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Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Insentif pajak bagi kepala 

daerah diberikan memperhitungkan kinerja dalam menggenjot penerimaan 

negara dan daerah, khususnya dari sektor pajak. Semakin tinggi 

penerimaan pajak dan retribusi daerah, maka kepala daerah berhak 

mendapat insentif yang nilainya juga cukup besar. Kepala daerah berhak 

mendapat insentif sebesar 6 kali gaji, jika realisasi penerimaan pajak di 

bawah Rp 1 triliun. Sedangkan jika penerimaan pajak daerah di kisaran Rp. 

1-2,5 triliun, kepala daerah berhak mendapat insentif 7 kali gaji. Ketentuan 

tersebut diatur dalam Pasal 7 PP No. 69 Tahun 2010. Bandingkan dengan 

hasil kajian KPK, yang menyebut bahwa bupati dan wali kota rata-rata 

mengeluarkan mnodal hingga Rp. 30 miliar dalam pemilihan. 

Mahalnya biaya politik seakan sudah menjadi sebuah penyakit 

kronis. Masyarakat pun pada akhirnya juga bersikap pragmatis. Momen 

pesta demokrasi dianggap sebagai kesempatan untuk mengais rejeki. 

Mereka bekerja politik untuk memenangkan calon tertentu, namun juga 

dengan imbalan materi, melalui tim pemenangan yang di kalangan 

masyarakat lebih dikenal dengan sebutan tim sukses. Kondisi ini yang 

membuat biaya politik semakin tinggi berlipat-lipat. Partai politik, dan 

tentu saja calon kepala daerah, harus pula mengeluarkan anggaran yang 

cukup besar untuk membiayai operasional tim sukses, termasuk juga untuk 

membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Dalam pemilihan 

Gubernur Jawa Tengah 2018, misalnya, terdapat lebih dari 64 ribu TPS 

yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di provinsi itu. Jika satu TPS 

dijaga oleh satu saksi, dengan uang saku Rp 100 ribu per orang, maka 

dibutuhkan Rp 6,4 miliar untuk membayar para saksi tersebut. Biaya saksi 

untuk pencalonan kepala daerah menjadi salah satu beban dalam 

pelaksanaan pilkada. Tak sedikit, biaya saksi yang membutuhkan dana 

besar itu dianggap sebagai mahar politik setiap calon kepada partai 

tertentu, yang hal ini juga membuka peluang terjadinya tindak pidana 

korupsi. 

Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui sistem demokrasi saat ini 

membuat biaya tinggi dalam pilkada. Mereka pun menilai perlu ada 

perubahan untuk menekan biaya tersebut, salah satunya terkait pembiayaan 

saksi. Lembaga itu mengusulkan agar biaya saksi dibebankan kepada 

negara agar tidak membebani partai. Selain itu, KPK juga mendorong 

peningkatan pembiayaan untuk partai politik oleh negara. Kajian KPK 

sebelumnya, peningkatan biaya untuk parpol yang disetujui pemerintah 

yakni Rp. 1.000 per suara pada tahun ini juga masih jauh dari rekomendasi 

KPK yakni Rp. 10 ribu per suara.61 

                                                           
61 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/02/13/p432l1409-biaya-saksi-jadi-

beban-di-pilkada-ini-saran-kpk Diakses 4 Maret 2018 
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Tersanderanya calon terpilih dalam proses demokrasi pilkada 

maupun pilpres oleh para pemodal membuatnya tidak bebas bergerak. 

Bukan hanya para pemodal, tetapi jajaran tim sukses dari lingkungan partai 

maupun relawan yang aktif di dunia nyata maupun dunia maya, pada ujung 

kemenangan tetap meminta kompensasi. Pembagian jatah menteri, duta 

besar, hingga komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada partai 

politik hingga relawan, adalah yang sering kita dengar belakangan ini. 

Hal yang sama sebenarnya juga sering terjadi pada masa 

kepemimpinan sebelumnya. Namun, menempatkan orang-orang yang 

tidak memiliki kompetensi di kursi komisaris BUMN tetap saja menjadi 

sorotan bagi masyarakat. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi 

masyarakat yang terbuai dengan jargon Indonesia Baru. Pelibatan relawan 

dalam kampanye Jokowi merupakan sebuah fenomena yang cukup 

menarik. Sebab, ada kesan yang kuat bahwa Jokowi ingin melepaskan diri 

dari kungkungan stigma partai politik yang citranya memang sedang terus 

tergerus. Lagi pula, dia memang tidak memiliki latar belakang politik 

sebelum menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. 

Pihak yang mendorong Jokowi untuk maju dalam pemilihan 

presiden juga justru bukan partai politik, melainkan kelompok Pro Jokowi 

atau Projo. Terlepas ada-tidaknya orang-orang partai di belakang Projo, 

namun hal itu membuat citra Jokowi seolah steril dari segala stigma negatif 

partai politik maupun politisi yang ada di dalamnya. Kondisi-kondisi itulah 

yang membuat kalangan menengah, kalangan yang sudah mulai bersikap 

apatis terhadap partai politik, dengan senang hati menjatuhkan pilihan 

kepada Jokowi. Termasuk, sebagian kelompok-kelompok kritis yang 

selama bertahun-tahun memilih untuk tidak memilih dalam ajang 

pemilihan presiden. 

Sejatinya, kondisi seperti itu juga tidak akan menjadi solusi bagi 

permasalahan negara. Bagaimanapun, keberadaan sebuah partai politik 

merupakan sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Partai politik 

merupakan sebuah saluran yang legal bagi masyarakat yang ingin 

menyalurkan aspirasi. Merupakan pekerjaan bersama seluruh elemen 

bangsa untuk melakukan perbaikan terhadap citra perpolitikan di 

Indonesia. Ironisnya, dalam beberapa kasus, pemerintah sendiri turut andil 

dalam menciptakan kesan bahwa politik merupakan hal yang kotor dan 

menjadi bagian dari pemecah belah bangsa. Salah satu contohnya adalah 

peraturan-peraturan yang melarang kegiatan kampanye politik di 

lingkungan pendidikan, baik dalam bentuk undang-undang maupun 

peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Kesan kuat yang 

tinbul dari kebijakan ini adalah bahwa politik tidak senafas dengan 

pendidikan. 
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Perpolitikan seakan menjadi sebuah hal yang tidak patut untuk 

berdekatan dengan pendidikan. Padahal, generasi muda membutuhkan 

sebuah pembelajaran mengenai politik. Pelajaran paling baik harus 

didapatkannya di sekolahnya. Sterilisasi politik di lingkungan pendidikan 

membuat pelajar atau mahasiswa harus mendapatkannya di luar sekolah. 

Citra politik di mata masyarakat menjadi semakin berkonotasi negatif. 

Politik seakan menjadi sumber perpecahan, penuh tipu dan muslihat, 

hingga tempat beradu kecurangan. Memang, citra tersebut tidak terlepas 

dari perilaku para politisi. Namun, gerakan ke arah deparpolisasi juga 

sangat membahayakan bagi kehidupan berdemokrasi. 

Jika kembali ke belakang, para tokoh politik di era kemerdekaan 

bekerja dengan penuh kesantunan dan mementingkan kepentingan rakyat. 

Mereka dengan penuh sukarela melepaskan kepentingan kelompok, 

golongan hingga kesukuan. Alhasil, mereka berhasil meletakkan pondasi 

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Para politisi 

masa lalu pada dasarnya memiliki kedudukan, fungsi, tugas dan kewajiban 

yang sama dengan politisi masa kini. Para politisi pada masa lalu memiliki 

nama yang harum hingga diabadikan sebagai nama-nama jalan. Sedangkan 

politisi masa kini banyak yang berakhir karirnya di dalam penjara lantaran 

tersandung skandal. 

Justru, dunia pendidikan harus dikenalkan dengan politik sejak dini. 

Bukan tidak mungkin perilaku para politisi yang korup dan penuh tipu 

muslihat berasal dari kurangnya perhatian dunia pendidikan terhadap 

politik. Pendidikan tentang moral serta etika politik perlu ditekankan, jika 

perlu sejak pendidikan dasar. 
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Media Massa di Era Modern, Senjakala? 

  

Senjakala media cetak, frasa itu beberapa tahun terakhir kerap 

terdengar di telinga masyarakat, merujuk pada sebuah keadaan di mana 

nasib perusahaan koran sudah memasuki masa redup. Satu per satu 

bertumbangan, baik lantaran sudah mulai ditinggal oleh pembacanya 

maupun karena sudah dianggap tidak lagi menguntungkan. Beberapa koran 

sudah benar-benar memilih tutup, seperti Jakarta Globe dan Sinar Harapan. 

Demikian pula dengan beberapa majalah yang pernah populer, seperti Hai, 

FHM dan Rolling Stone Indonesia. Koran Tempo juga memilih untuk tidak 

terbit pada Hari Minggu untuk menghemat ongkos produksi. Koran Sindo 

juga telah melakukan efisiensi besar-besaran dengan menutup biro yang 

ada di daerah. 

Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia. The Washington Post, 

koran di Amerika yang berdiri sejak 1877, dan telah mengalami berbagai 

kondisi ekonomi, politik serta social, terpaksa akhirnya juga gulung tikar. 

Demikian pula dengan majalah NewsWeek yang telah 80 tahun menemani 

pembacanya, juga harus menutup media cetaknya. Ironis memang, kondisi 

ini terjadi saat media cetak, terutama di Indonesia, tengah menikmati 

kebebasannya. Selama bertahun-tahun, media mengalami pengekakangan 

yang dilakukan oleh rezim orde baru. Koran menjadi salah satu pendorong 

reformasi, namun akhirnya terkapar pada saat dimana ia bisa menikmati 

dan menghirup udara kebebasan. 

Harga kertas yang terus meroket membuat industri media cetak 

dianggap tidak menguntungkan. Ditambah, kondisi ekonomi yang tidak 

menentu berimbas pula terhadap pendapatan iklan. Dunia corporate 

mengurangi budget iklannya secara besar-besaran. Setidaknya hal tersebut 

dimulai semenjak akhir 2013.  

Jacob Oetama, pendiri harian terbesar di Indonesia, Kompas, 

menceritakan betapa berat kondisi yang harus dilalui oleh perusahaan 

media cetak saat ini. Harga kertas naik hingga 6 kali lipat, sementara 

penghasilan iklan merosot hingga 75 persen. Padahal, kertas merupakan 

beban terbesar bagi sebuah usaha koran, karena 60 persen anggaran 

digunakan untuk pengadaan kertas. Dia menyebut kondisi koran bukan 

hanya turun atau merosot, tapi berantakan. Padahal, dia menceritakan 

kondisin itu di tahun 2001. Selepas itu, kondisi ekonomi semakin parah 

dan harga kertas juga semakin melambung tinggi.62 Senada dengan Jacob 

Oetama, Daru Priyambodo, ketikamenjadi Pemimpin Redaksi TEMPO 

juga menyatakan hal yang mirip.  

                                                           
62 Jakob Oetama.2001. Berkomunikasi dalam Masyarakat tidak Tulus. Jakarta. Penerbit Buku 

Kompas. Hal 66 
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Daru Priyambodo, pemimpin redaksi Koran Tempo, membenarkan 

bahwa pendapatan media cetak lebih tinggi daripada media online. 

Grup Tempo mengelola majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo.co, 

dan Tempo TV. 

Tapi, Daru mencatat, pendapatan media cetak dari iklan terus 

mengalami penurunan sebesar 15 persen tiap tahun. Sementara itu, 

pendapatan iklan dari media online meningkat 10 persen tiap tahun. 

“Itulah yang menyebabkan declining revenue bisnis media,” 

katanya pada Rappler. 63 

 

Hanya saja, industri media diisi oleh orang-orang cerdas serta tahan 

banting. Mereka tidak berpangku tangan menghadapi kondisi itu. Mereka 

menyiapkan strategi, baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk 

mampu bertahan menghadapi situasi serba sulit. Kompas sendiri, misalnya, 

memilih untuk memangkas ongkos produksinya dengan mengurangi 

halaman. Para pelanggan setianya tentu merasakan, bahwa koran yang 

diterimanya setiap pagi tidak setebal dulu. Ukurannya juga kini lebih kecil. 

Koran Tempo juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak sekadar 

mengurangi halaman, namun juga berhenti terbit tiap Hari Minggu. Koran 

yang sempat membuka biro di beberapa daerah itu terpaksa menghentikan 

cetak jarak jauh. Kini, koran tersebut hanya bisa didapatkan di daerah 

Jakarta dan sekitarnya. 

Penjualan koran pun sudah mulai tidak masuk akal. Penerbit koran 

menjual koran di bawah biaya pembelian kertasnya. Artinya, mereka 

mensubsidi harga koran agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Subsidi itu 

diambilkan dari penghasilan iklan yang sebenarnya terus tergerus. Gurauan 

di dunia media, semakin laris koran, semakin besar biaya yang harus 

ditanggung oleh penerbitnya. Selain itu, mereka mau tidak mau harus 

mengikuti perkembangan teknologi digital yang tengah berkembang cukup 

cepat. Mengingat harga kertas yang sedemikian tinggi, sedikit demi sedikit 

industri koran mulai meninggalkannya. Mereka beralih ke dunia berita 

online. 

Sebenarnya, perkembangan berita online sudah mulai berjalan pada 

akhir masa orde baru. Rapublika, Tempo dan Detik sudah memulainya 

pada saat itu. Bahkan, hingga saat ini Detik menjadi salah satu leader di 

industri berita online di Indonesia. Industri media memang lebih bersifat 

terbuka dibanding industri sektor lainnya. Perbedaan antara media cetak 

                                                           
63 https://www.rappler.com/indonesia/117757-senjakala-media-cetak-bre-redana. Published 6:06 

PM, January 02, 2016 
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dengan online tidak pernah dipertentangkan dan menjadi bahan pertikaian, 

jauh berbeda dengan taksi konvensional yang mempermasalahkan 

keberadaan taksi online. Pada saat media online hadir karena kebutuhan 

zaman, media cetak pun berbondong-bondong menyongsongnya dengan 

ikut terjun ke dalamnya. 

Media online juga memunculkan harapan baru bagi media cetak 

yang sudah mulai ditinggal oleh pengiklannya. Terdapat kecenderungan 

bahwa para dunia usaha juga lebih memilih beriklan di internet demi 

mengikuti perkembangan zaman. Dengan beralih ke media online, ceruk 

iklan itu masih bisa kembali ditangkap oleh perusahaan media massa. 

Misal pun belum berhasil mendapatkan iklan secara langsung, media 

online masih bisa mendapatkan iklan dengan bekerja sama dengan 

advertorial placement, misalnya Google ads. Semakin banyak pembaca, 

perolehan iklan dari Google ads juga akan semakin besar.  

Biaya produksi yang cukup murah membuat industri berita online 

berkembang dengan sangat pesat. Hingga saat ini, terdapat 47 ribu media 

yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 2 ribu di antaranya yang 

merupakan media cetak. Selain itu ada 674 stasiun radio dan 523 stasiun 

televisi. Selebihnya, puluhan ribu lainnya merupakan media online. Jumlah 

itu menjadikan Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah media 

massa paling banyak.64  

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengklaim dengan 

memiliki sekitar 47.000 terbagi media cetak, radio, televisi dan 

media online, Indonesia memiliki media masa terbanyak di dunia. 

"Dari jumlah itu 2.000 adalah media cetak, 674 radio, 523 televisi 

termasuk lokal, dan lebihnya media daring," kata dia saat puncak 

Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang, Jumat (9/2/2018). 65 

 

Puluhan ribu media massa yang ada di Indonesia, dan masih sangat 

mungkin bisa terus tumbuh, menandakan bahwa kebebasan pers di 

Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah tidak lagi 

membatasi jumlah media massa seperti yang terjadi di era Orde Baru. Saat 

itu, pemerintah membatasi jumlah media massa dengan mewajibkan 

kepemilikan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). 

                                                           
64 http://www.mediaindonesia.com/news/read/144631/dewan-pers-indonesia-negara-dengan-

media-massa-paling-banyak/2018-02-09 diakses pada 16 Februari 2018 
65 https://news.okezone.com/read/2018/02/09/337/1857034/ketua-dewan-pers-sebut-indonesia-

punya-47-000-media-massa-terbanyak-di-dunia diakses pada 16 Februari 2018 
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cover majalah tempo yang dibreidel 

sumber: kompasiana.com 

 

Izin itu pula yang digunakan sebagai senjata bagi rezim Orde Baru 

untuk membungkam media massa yang tidak disukai. Izin atau SIUPP 

yang dimiliki dibekukan, dikenal dengan istilah breidel. Para jurnalis juga 

diwajibkan ikut organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), 

satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah. Majalah Tempo 

merupakan salah satu media yang sering dibreidel gara-gara tulisannya 



Politik, Media Massa, dan Kebohongan 

79 

yang mengkritik pemerintah. Presiden RI ketiga, Baharudin Jusuf Habibie 

memberikan angin segar terhadap kebebasan pers di Indonesia. Dia 

menyederhanakan aturan yang mewajibkan kepemilikan SIUPP. Artinya, 

pemerintah sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk membreidel 

media massa. 

Dampaknya, masyarakat pulalah yang merasakan manfaat angin 

segar tersebut. Masyarakat memperoleh haknya berupa keleluasaan untuk 

mendapatkan informasi. Sebab, media massa pada hakekatnya berkerja 

sebagai mata dan telinga publik. Semakin pers terjamin kemerdekaannya, 

semakin jernih informasi yang diterima oleh masyarakat. Kebebasan pers 

sangat terasa saat BJ Habibie mengesahkan Undang Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers ini dikuatkan juga dengan sebelumnya 

pemerintah mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi 

manusia, yang menyiratkan bahwa informasi adalah bagian dari kebebasan 

berpendapat yang menginduk pada Hak Azasi Manusia. 

Pemerintah juga tidak lagi mewajibkan wartawan menjadi anggota 

PWI. Kebebasan berserikat semakin dirasakan oleh para jurnalis, sehingga 

lahirlah organisasi profesi kewartawanan yang baru. Hingga akhir 2017, 

terdapat tiga organisasi profesi kewartawanan yang telah mendapat 

pengakuan dari Dewan Pers, meliputi Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi 

Indonesia (IJTI). 

Selepas reformasi, media di Indonesia semakin berani mnguak 

skandal-skandal tanpa merasa khawatir mengalami pembreidelan. 

Termasuk, menguak skandal-skandal yang terjadi di sekitar pucuk 

pemerintahan, terutama kasus-kasus korupsi, hal yang tidak mungkin bisa 

dilakukan pada masa Orde Baru. Jangankan memberitakan, memper-

bincangkannya saja sangat berbahaya waktu itu. Meskipun, perlu diakui, 

meski reformasi telah berjalan namun kekerasan terhadap jurnalis masih 

saja tetap terjadi. Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari 

terror, pelarangan liputan, penganiayaan hingga kriminalisasi terhadap 

jurnalis. Selama 2016, misalnya, Aliansi Jurnalis Independen mencatat 

terjadi 60 peristiwa kekerasan terhadap jurnalis dalam kurun setahun. 

Sebagian tetap saja dilakukan oleh apparat pemerintahan maupun apparat 

keamanan yang seharusnya sudah faham akan substansi dari Undang 

Undang tentang Pers. Tahun sebelumnya, terjadi 81 kasus kekerasan yang 

dialami oleh jurnalis.66 

Perlu evaluasi dari semua pihak, mengapa kasus kekerasan terhadap 

jurnalis masih tetap saja terjadi. Pemerintah mestinya melakukan 

sosialisasi hingga di tingkatan paling bawah mengenai tugas dan fungsi 

                                                           
66 Data dari www.aji.or.id diakses pada 18 Februari 2018 
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media. Tuntutan akan keterbukaan informasi semakin kuat dan harus 

mendapatkan pemahaman sepenuhnya bahwa hak publik itu harus bisa 

terpenuhi dengan baik. Beberapa lembaga juga masih menganggap bahwa 

kebebasan pers di Indonesia masih sangat jauh dari memuaskan. Berdasar 

hasil kajian sebuah lembaga asal Paris, Reporter Without Border, 

kebebasan pers di Indonesia berada di peringkat 124 dari 180 negara yang 

didata. Artinya, ancaman untuk pers di Indonesia masih cukup tinggi.67 

Data tersebut dirilis pada 2017 lalu. Reporters Without Border 

smengumpulkan kuesioner dari beragam pakar media dan jurnalistik di 180 

negara serta data-data terkait dengan tindak kekerasan terhadap para 

jurnalis. Mereka mengukur kebebasan media dari kriteria seperti 

pluralisme, independensi media, penyensoran, transparansi, dan 

infrastruktur pendukung untuk memproduksi berita. Menurut mereka, 

tahun 2016-2017 ini banyak sekali negara yang situasi kebebasan persnya 

semakin buruk. Bahkan, ketika negara yang menganut demokrasi idealnya 

memiliki kebebasan pers yang baik, tapi saat ini faktanya tidak demikian. 

Pihak-pihak di negara demokratis cenderung semakin 

menyepelekan kebebasan media dengan menggunakan hukum-hukum 

yang melanggar hak asasi manusia, melibatkan konflik kepentingan, serta 

kekerasan fisik. Reporters Without Borders juga melaporkan bahwa 

prinsip-prinsip jurnalistik berhadapan dengan propaganda dan kebohongan 

yang semakin dianggap sebagai hal biasa, termasuk di negara-negara yang 

mengklaim diri masih demokratis. Wajah kebebasan pers di Indonesia juga 

tak indah. Dari laporan Reporters Without Borders, Presiden Joko Widodo 

dianggap tak bisa memenuhi janji-janji kampanyenya. Contohnya, 

pelanggaran kebebasan media terjadi ketika akses media ke Papua sangat 

dibatasi. Bahkan, beberapa jurnalis lokal terpaksa menjadi korban 

kekerasan ketika menjalankan tugasnya. Tak hanya soal Papua, lembaga 

ini juga menyatakan bahwa jurnalis-jurnalis terancam menghadapi 

kekerasan fisik saat mencoba melaporkan kebobrokan di militer Indonesia. 

Misalnya ketika Tirto.id mengangkat artikel jurnalis investigasi Allan 

Nairn yang semula ditulis di The Intercept. 

Lamanya militer berkuasa di Indonesia yang terbilang opresif dan 

anti HAM melahirkan kekhawatiran bahwa TNI tengah mengirimkan 

sinyal kepada media agar tak mengusik pihak manapun di dalam 

lingkungan militer Indonesia. Kasus ini pun kabarnya diselesaikan lewat 

Dewan Pers. Reporters Without Borders juga menyatakan bahwa 

kelompok keagamaan yang bersikap radikal di Indonesia juga 

menunjukkan ancaman terhadap kebebasan pers. Sejumlah jurnalis, 

menurut mereka, memutuskan untuk melakukan penyensoran berita karena 

                                                           
67 https://news.idntimes.com/indonesia/rosa-folia/kebebasan-pers-terancam-indonesia-berada-di-

peringkat diakses 21 Maret 2018 
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takut terjerat pasal karet seperti Pasal Penistaan Agama dan Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Perlu diakui, pertumbuhan jumlah media massa di Indonesia selama 

era reformasi ternyata juga tidak berbanding lurus dengan peningkatan 

kualitas. Demikian mudah dan murahnya membangun sebuah media 

membuat banyak orang tergiur untuk terjun ke dalamnya. Padahal, tidak 

semuanya memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup. Apalagi 

mengenai independensi dan obyektifitas. Ibaratnya, dengan bermodal 

kurang dari Rp 100 juta, seseorang sudah bisa membuat media online, 

termasuk pembelian nama domain hingga sewa hosting. Mereka juga 

sanggup merekrut wartawan yang membutuhkan pekerjaan dan sanggup 

dibayar berapapun. Tentu saja, kemampuan wartawannya hanya pas-

pasan, atau bahkan belum memiliki pengetahuan dan pengalaman 

jurnalistik sekalipun. 

Media online yang mengandalkan kecepatan sebagai keunggulan-

nya, terkadang membuat akurasi berita cenderung dikesampingkan. 

Kebanyakan berita yang tertulis di media online berupa talking news. 

Bahkan, kini menjadi sebuah trend, media online hanya mengutip tulisan 

seseorang atau tokoh tadi media social. Verifikasi dan konfirmasi 

dilakukan belakangan. Sehingga, dalam banyak kasus, sebuah berita pada 

akhirnya dibantah sendiri oleh media yang menulisnya di berita 

selanjutnya. Meski berdalih cover both side, tulisan-tulisan demikian 

tentunya akan membingungkan masyarakat yang membaca. 

Beberapa media online di Indonesia sebenarnya sudah menawarkan 

berbagai konten yang berkualitas dan inovatif. Akan tetapi, tidak sedikit 

yang memilih membuat berita-berita sensasional, terkadang murahan, 

demi mengejar sensasi sehingga diklik atau dibaca oleh orang banyak. 

Model yang digunakan mirip dengan jurnalisme koran kuning.68 

Model media online seperti itu terlihat dari penggunaan judul-judul 

yang bombastis. Padahal, seringkali judul yang digunakan tidak memiliki 

korelasi yang kuat dengan isi beritanya. Mereka hanya mengejar jumlah 

pembaca yang membuka laman beritanya, alias mengejar jumlah klik, yang 

diharapkan mampu mendongkrak pendapatan iklan. Kondisi itu lebih 

diperburuk oleh kebiasaan masyarakat yang langsung menyimpulkan isi 

berita hanya dari membaca judul semata. Misalpun mereka membaca, cara 

yang digunakan hanya sekadar scanning tanpa memperhatikan lebih 

terperinci. Tentunya, hal ini berakibat pada reduksi informasi, di mana 

informasi yang dipahami oleh masyarakat berbeda dengan fakta atau 

peristiwa yang ada. 

                                                           
68 Engelbertus Wendratama. 2017. Jurnalisme Online. Yogyakarta. PT Bentang Pustaka. Hal 5 
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Dari sisi waktu, pembaca berita online pada saat ini memiliki 

attention span (rentang perhatian) yang sangat pendek. Pada tahun 2000, 

rentang perhatian khalayak internet dalam membaca laman berita online 

berada di posisi 12 detik. Namun, pada 2005, rentang perhatian turun 

menjadi 8 detik saja. Bisa dibayangkan, sebuah berita hanya dibaca oleh 

pembaca dalam waktu delapan detik saja. Tentunya, bagian judul berita 

yang akan paling diingat oleh para pembaca. Artinya, bisa dibayangkan 

dampaknya jika media hanya mengandalkan judul yang sensasional, 

padahal judulnya tidak mencerminkan isi dari beritanya. 

Persoalan kualitas sumber daya manusia di jajaran redaksi 

membutuhkan banyak perhatian. Memang, profesi sebagai wartawan 

memang cukup unik, lantaran tidak membutuhkan spesifikasi pendidikan 

khusus. Ini sangat berbeda dengan profesi lain, seperti dokter, polisi, jaksa, 

tentara hingga profesi lainnya. Para jurnalis berasal dari berbagai ragam 

latar belakang pendidikan. Memang banyak jurnalis yang mengenyam 

pendidikan komunikasi. Namun tidak sedikit yang berlatar pendidikan 

hukum, teknik, sastra, bahkan hanya berpendidikan Sekolah Menengah 

Atas. Ragam pemberitaan di media massa membuat jajaran redaksi 

membutuhkan sumber daya dari berbagai disiplin pendidikan. 

Bagi media-media besar, mereka mampu memberikan pelatihan 

dasar jurnalistik kepada para wartawan baru yang mulai bergabung. 

Bahkan, media sebesar Kompas, misalnya, melakukan pelatihan kepada 

wartawannya secara berkala dan teratur, termasuk kepada wartawannya 

yang sudah cukup lama bekerja. Namun, media-media yang ‘pas-pasan’ 

banyak yang kesulitan untuk menerapkan hal yang sama. Mereka langsung 

melepas wartawan baru ke lapangan tanpa ada pembekalan yang 

mencukupi. Termasuk, pengetahuan mengenai Undang Undang tentang 

Pers serta kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman wajib bagi 

wartawan. 

Persoalan modal juga menjadi hal yang krusial. Seyogyanya, 

pendirian sebuah perusahaan pers harus bermodal kuat sehingga mampu 

untuk memproduksi berita yang berkualitas. Selain itu, mereka bisa 

menggaji secara layak para wartawannya. Gaji yang tidak memadai akan 

cenderung membawa wartawannya melanggar kode etik, misalnya 

menerima amplop dari narasumber. Hal itu pula yang menjadi keprihatinan 

dari berbagai kalangan. Mudah dan murahnya biaya untuk membuat media 

online membuat banyak orang tertarik mendirikannya, dengan modal yang 

pas-pasan. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menggaji wartawannya secara 

layak, maupun memberikan pelatihan yang memadai. Berharap pada 

obyektifitas berita, tentu harus lebih dalam membacanya. 
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Tujuan mendirikan perusahaan pers itu sudah jelas, yaitu ingin 

mendapatkan keuntungan. Pengetahuan ilmu dasar jurnalistik, termasuk 

dengan etika-etikanya, membuat banyak media kecil itu mencoba mencari 

keuntungan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika. Salah satunya 

dengan meminta sejumlah uang, dengan dalih untuk iklan, kepada 

narasumbernya. Pelanggaran etika yang marak terjadi menjadi sebuah 

keprihatinan masyarakat, termasuk Dewan Pers. Kondisi yang terjadi bisa 

merugikan masyarakat, bahkan merusak reputasi dunia jurnalistik pada 

umumnya. Dewan Pers lantas melakukan langkah-langkah strategis 

dengan melakukan verifikasi terhadap media massa dan sertifikasi bagi 

para jurnalis. 

Mereka melakukan verifikasi dan penilaian terhadap media massa, 

baik dari sisi administrasi maupun faktual. Ada rencana mereka akan 

memberikan barcode khusus untuk media yang telah terverifikasi, namun 

hingga akhir 2017 belum terealisasi. Kebijakan itu digunakan agar 

masyarakat bisa lebih mudah mengidentifikasi media-media yang 

memiliki reputasi bagus. 

Program verifikasi perusahaan pers, yang dilaksanakan Dewan Pers, 

merupakan amanat Pasal 15 ayat (2) huruf g UU No 40 Tahun 1999 tentang 

Pers. Ketentuan itu memerintahkan Dewan Pers mendata perusahaan pers, 

dengan melalui dua tahapan verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan 

verifikasi faktual. Pendataan yang dilakukan Dewan Pers meliputi 

sejumlah indikator untuk memastikan pelaksanaan komitmen media dalam 

menegakkan profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap 

wartawan, yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan pers. 

Dewan Pers memang harus bekerja keras untuk melakukan 

verifikasi tersebut. Seperti dikemukakan di atas, jumlah media di Indonesia 

saat ini mencapai setidaknya 47 ribu. Padahal, Dewan Pers memiliki 

keterbatasan personel untuk melakukan proses tersebut. Tentunya, proses 

itu juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Hingga saat ini, terdapat 

2.031 perusahaan pers yang terdata di Dewan Pers, tersebar di seluruh 

tanah air. Dari jumlah tersebut, hanya 252 di antaranya yang telah 

terverifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Sedangkan 973 

lainnya baru bisa diverifikasi secara administrasi. Sisanya, 806 perusahaan 

pers yang terdaftar belum terverifikasi baik administrasi maupun faktual.69 

Adapun jumlah jurnalis yang telah bersertifikasi, berdasar data di 

laman Dewan Pers di akhir Februari 2018, mencapai 7.478 orang. Padahal, 

di Indonesia diperkirakan ada 80 ribu jurnalis yang bekerja di berbagai 

media massa. Artinya, jumlah wartawan yang telah disertifikasi masih 

                                                           
69 http://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers diakses 18 Februari 2018 
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kurang dari 10 persen. Persoalan akses menjadi persoalan utama bagi 

jurnalis yang ingin memperoleh sertifikasi. Kebanyakan, uji kompetensi 

secara gratis lebih banyak dilakukan oleh organisasi profesi jurnalis. 

Padahal, pada kenyataannya, jusrnalis sudah tidak diwajibkan lagi untuk 

mengikuti organisasi profesi.  

Memang, perlu sebuah kerja keras untuk menciptakan dunia pers 

yang sehat dan bermartabat. Kebebasan pers sejatinya harus berimplikasi 

pada meningkatnya kualitas dan mutu hasil jurnalistik, bukan sekadar 

meningkatnya kuantitas perusahaan pers semata. Apalagi, jika perusahaan 

pers yang bermunculan itu tidak disertai dengan sumber daya manusia 

yang memadai dan memahami sepenuhnya dunia jurnalistik. Meski pers 

merupakan sebuah lembaga yang independen, namun pada dasarnya 

kehidupan bers sangat bergantung pada rezim yang berkuasa. Pers sangat 

dipengaruhi dengan system politik yang tengah berjalan. Pers semestinya 

tidak berpihak, baik kepada pemerintah maupun salah satu golongan, 

namun berpihak pada kebenaran informasi yang selanjutnya disampaikan 

kepada masyarakat. 

Independensi itu yang membuat pers banyak disebut sebagai pilar 

keempat demokrasi. Pers bukanlah lembaga eksekutif, legislative maupun 

yudikatif. Namun, pers bertugas untuk mengontrol tiga pilar tersebut, 

sehingga menjadi penyangga yang sangat penting untuk menjaga dinamika 

dalam masyarakat. 

Terdapat lima peran ideal yang diemban oleh pers untuk 

mewujudkan kehidupan yang demokratis. Menurut Brian McNair, kelima 

peran itu adalah: 70 

1. Menginformasikan apa yang terjadi.  

Pers harus mampu memberikan informasi yang terjadi dan 

diliputnya. Apalagi, jika kejadian tersebut menyangkut kepentingan 

masyarakat luas, misalnya kelangkaan bahan bakar, pergantian peraturan 

dan berbagai informasi lainnya. 

2. Mengedukasi Masyarakat tentang fakta yang ditemukan di lapangan. 

Saat sebuah peristiwa terjadi, terutama sebuah kejadian besar, 

informasi yang diterima oleh masyarakat bisa sangat simpang siur. Di sini, 

media massa memiliki peran sebagai clearance atau menjelaskan fakta 

yang sebenarnya. 

  

                                                           
70 Brian McNair. 2003. An Introduction to Political Communication. London. Routledge. Hal 21 
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3. Sebagai wadah diskursus. 

Ada kalanya, dalam melihat sebuah permasalahan, pandangan 

masyarakat terbelah menjadi dua. Media harus memberikan ruang pada 

perbedaan pandangan tersebut, semata-mata untuk mencari alasan yang 

paling kuat ataupun menjelaskan alasan masing-masing kubu. Media 

menjadi wadah dirkursus, bukan berarti memecah belah masyarakat. 

4. Memantau pemerintahan 

Peran ini merupakan bagian terpenting dari keberadaan sebuah 

media massa. Media harus mampu menempatkan sebagai watchdog atau 

anjing penjaga bagi jalannya pemerintahan maupun kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

Media harus menjadi lembaga yang pertama kali ‘menyalak’ saat 

pemerintahan tidak berjalan semestinya. Mereka menjadi early warning 

system atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, 

melanggar hokum, norma serta nilai-nilai kebenaran. 

5. Mengadvokasi beberapa pandangan politik 

Dalam kehidupan demokrasi, kadangkala pandangan politik 

minoritas tenggelam dalam suara mayoritas yang mendominasi. Demikian 

juga dalam kehidupan yang otoriatian, suara yang berseberangan dengan 

penguasa pasti terinjak habis. Media diharapkan dapat berperan agar 

pandangan politik tersebut masih bisa terdengar dan tergaung. 

 

Belakangan, demokrasi informasi juga mendorong lahirnya era 

citizen journalism atau jurnalisme warga. Ide awal terbentuknya jurnalisme 

warga adalah mewadahi informasi-informasi yang tidak terkaver atau 

memiliki ruang di media mainstream. Selain itu, informasi itu berada di 

sekeliling pembuat berita sehingga bisa tersampaikan dengan lebih cepat. 

Embrio jurnalisme warga sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun silam. 

Media massa mainstream membidani kelahirannya melalui rubric surat 

pembaca. Rubrik itu berisi tulisan dari masyarakat, baik berupa opini, 

laporan peristiwa hingga keluhan terhadap fasilitas publik. 

Animo masyarakat dan pembaca dalam memanfaatkan rubrik itu 

rata-rata cukup besar. Bahkan, banyak warga yang ‘kecanduan’ menulis 

surat pembaca hingga dinamakan epostoholik, berasal dari kata epistle 

(surat) dan hollic (kecanduan). Mereka memiliki kegemaran melaporkan 

hal-hal yang penting dan menarik yang kadang tidak mendapat porsi yang 

cukup untuk ditulis oleh wartawan. Bagi media, surat pembaca menjadi 

sebuah alat untuk mengukur interaksi serta loyalitas pembacanya. Rata-

rata masyarakat lebih suka mengirim surat pembaca ke media yang paling 

disukai atau ke media yang dianggap paling popular dan banyak dibaca 

oleh masyarakat.  
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Selanjutnya, media juga mewadahi tulisan para pembaca untuk 

rubrik-rubrik tertentu, misalnya wisata dan kuliner. Dalam rubric ini media 

memberi ruang bagi pembaca untuk melaporkan pengalamannya saat 

berwisata di suatu daerah. Tulisan dari para pembaca itu bisa menjadi 

semacam guidance bagi pembaca lain yang ingin melakukan perjalanan ke 

tempat yang sama. 

Tulisan dari pembaca tentunya akan menceritakan sebuah 

pengalaman yang berbeda jika dibandingkan dengan tulisan seorang 

wartawan. Sebab, pembaca akan menulis dengan apa adanya, apalagi jika 

perjalanan dilakukan dengan biaya pribadi. Sedangkan wartawan biasanya 

melakukan perjalanan dengan biaya dinas dari perusahaannya.  

Terkadang, wartawan juga difasilitasi oleh pemilik tempat wisata, 

sehingga perlakuannya lebih ‘istimewa’ dibanding tamu biasa. 

Pengalaman tersebut tentunya tidak bisa didapatkan oleh para pembaca 

yang kemudian tertarik untuk melakukan perjalanan wisata yang sama.  

Hal yang sama juga banyak terjadi di tulisan kuliner, di mana banyak 

media yang memberi ruang kepada pembaca untuk menuliskan 

pengalamannya dalam bersantap di suatu tempat. Mereka menulis 

berdasarkan pengalamannya sebagai pembeli, sehingga bisa 

menggambarkan rasa, harga serta pelayanan secara lebih realistis. 

Jurnalisme warga sebenarnya juga lahir dari ‘perlawanan’ 

masyarakat terhadap media mainstream. Bagaimanapun paradigma bahwa 

media massa merupakan sebuah industri milik pemodal besar selalu 

tercipta. Tentu saja semua peran dan fungsi media massa yang sedemikian 

mulia tetap harus berhadapan dengan fungsi untuk mencari keuntungan. 

Berita kini sudah bukan lagi monopoli dari jurnalis semata. 

Perkembangan teknologi membuat siapapun bisa melaporkan peristiwa 

yang terjadi di sekitarnya kepada khalayak luas. Kebanyakan jurnalisme 

warga membuatnya dalam sebuah blog di internet. Informasi kini bukan 

lagi diproduksi oleh media massa untuk disampaikan kepada masyarakat. 

Dalam konteks jurnalisme warga, produk berita diproduksi oleh 

masyarakat dan disampaikan kepada masyarakat lainnya. Sebelumnya, 

masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi dari media massa. 

Lambat laun, media justru bertukar peran dengan masyarakat. Media, 

dalam hal ini wartawan, memantau setiap informasi yang disampaikan oleh 

masyarakat lantas memprosesnya sebagai sebuah produk jurnalistik dan 

kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat. 

Salah satu contohnya, di Yogyakarta terdapat sebuah grup di 

Facebook yang bernama Info Cegatan Yogya (ICY). Semula, para 

pengguna grup ini hanya saling berbagai informasi mengenai razia 
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kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kepolisian. Para pengguna 

kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat maupun kelaikan 

kendaraan selalu memantau grup agar terhindar dari razia. Namun, lama 

kelamaan, informasi yang ada dalam grup itu pun akhirnya berkembang. 

Selain razia kendaraan, mereka juga berbagai informasi mengenai adanya 

kejadian kecelakaan, kejahatan hingga berbagai kejadian menarik di 

sekitar mereka. 

Fenomena serupa juga terjadi di Kota Solo. Banyak masyarakat 

yang berbagi informasi mengenai sebuah kejadian yang menarik perhatian 

melalui grup Facebook Info Cegatan Solo (ICS). Ditilik dari namanya, 

tujuan awal pembentukan grup itu juga kurang lebih sama dengan yang 

terjadi di Yogyakarta. 

Keberadaan grup-grup semacam itu tentunya membuat kultur 

wartawan berubah. Selain melakukan pekerjaan regulernya, para wartawan 

dan jajaran redaksi selalu memantau grup-grup yang ada di media sosial. 

Mereka merespon setiap informasi yang ada di grup dengan melakukan 

peliputan. Sumber berita semakin mudah juga terdeteksi. 

Sebenarnya, kondisi itu mirip dengan kerja wartawan pada masa 

lalu, dimana mereka mencari informasi awal mengenai suatu peristiwa dari 

menguping pesawat handy talkie. Namun, tidak setiap wartawan memiliki 

peralatan itu lantaran harganya yang mahal.  

Kehadiran teknologi itu sangat memudahkan kerja wartawan, 

terutama wartawan online yang membutuhkan berita ringkas, padat dan 

cepat. Mereka merespon setiap laporan masyarakat yang menarik dengan 

melakukan verifikasi ke beberapa narasumber kompeten melalui 

sambungan telepon, kemudan meramunya sebagai berita. Jika ada yang 

perlu digali lebih dalam, barulah mereka mergerak menuju lokasi kejadian. 

Memang, ada perbedaan yang menyolok antara informasi yang 

disampaikan oleh masyarakat dengan informasi berupa berita yang dibuat 

oleh media massa. Perbedaannya berada di sisi akurasi dan verifikasi. 

Informasi yang disampaikan di media social bisa dibuat oleh siapa saja dan 

mungkin sumbernya juga belum jelas. Sedangkan informasi yang 

disampaikan media sudah melalui pen-sucian informasi dalam bentuk 

verifikasi sehingga lebih sahih. 

Salah satu contoh yang fenomenal adalah kejadian Bom Thamrin 

yang terjadi di awal 2016. Informasi berupa tulisan, foto maupun video 

tersebar di media sosial. Hanya saja, informasi masih terbatas mengenai 

kejadian dalam garis besar, bahwa bom meledak di jantung Jakarta. 

Informasi itu diikuti dengan berbagai isu-isu lain yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Media, sebagian mengetui informasi awal 

mengenai ledakan bom itu melalui social media. Mereka kemudian 
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menindaklanjuti informasi itu, dengan melengkapinya melalui fakta-fakta 

yang dicari, dikonfirmasi dan diverifikasi, seperti pelaku, korban, 

kronologis dan sebagainya. Mereka juga mewawancarai beberapa saksi 

mata serta pihak kepolisian sehingga beritanya menjadi akurat. 

Meski demikian, ada pula media massa mainstream yang sempat 

terkecoh dengan berbagai isu yang bertebaran di media media sosial. 

Beberapa media menerima teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia 

lantaran membuat berita yang tidak akurat dan menambah kepanikan 

masyarakat.71 

Pada program 'Breaking News' Metro TV, pukul 11.20 WIB, 

menayangkan informasi yang tidak akurat tentang 'Ledakan di Palmerah'. 

Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat 

berita yang tidak benar. Kemudian di TVRI pada pukul 13.27 WIB, yang 

menampilkan running text yang tidak akurat tentang 'Ancaman bom 

dilakukan di Palmerah, Jakarta dan Alam Sutera, Tangerang Selatan'. KPI 

(Komisi Penyiaran Indonesia) menyesalkan televisi publik ini 

menayangkan running text yang tidak akurat. 

Setelah tragedi ledakan yang terjadi di kawasan Sarinah, radio 

Elshinta beberapa kali menyampaikan berita bahwa terjadi ledakan di 

beberapa lokasi selain yang terjadi di kawasan Sarinah, Thamrin. Informasi 

yang tidak didasari pada sumber yang akurat tersebut tentu dapat semakin 

menimbulkan keresahan masyarakat serta mempengaruhi masyarakat 

untuk mempercayai informasi yang disampaikan. Jenis pelanggaran ini 

dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik yakni 

tidak memperhatikan keakuratan berita. 

                                                           
71 https://www.viva.co.id/berita/nasional/723718-bom-sarinah-kpi-beri-sanksi-7-tv-dan-satu-radio 

diakses pada 19 Februari 2018 
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sumber: IDN news.com 

 

Selain itu, beberapa media lain juga mendapatkan teguran lantaran 

menayangkan visualisasi mayat secara vulgar. TV One, misalnya 

menayangkan tanpa disamarkan (blur) sehingga terlihat secara jelas. Juga 

menampilkan informasi yang tidak akurat soal 'Ledakan Terjadi di Slipi, 

Kuningan, dan Cikini'. 

 Kesalahan terbesar media-media mainstream tersebut adalah bahwa 

mereka tidak melakukan verifikasi terhadap informasi yang bertebaran di 

media sosial. Padahal, satu-satunya kelebihan media massa adalah proses 

verifikasi dan konfirmasi. Jika ingin bersaing dengan media sosial pada sisi 

kecepatan, media massa tidak akan mungkin bisa memenanginya. 

Lebih rinci lagi, informasi di media sosial rata-rata belum memenuhi 

kaidah pemberitaan yang meliputi 5W+1H, yaitu what (apa yang terjadi), 

why (mengapa hal itu terjadi), who (siapa yang melakukan), when (kapan 

hal itu terjadi), where (dimana kejadiannya dan how (bagaimana hal itu 

terjadi). Tugas media massa adalah melengkapi berita sesuai kaidahnya.  

Kelebihan jurnalis adalah bahwasanya mereka memiliki akses yang 

lebih luas sehingga bisa melengkapi informasi yang mereka terima. 

Berbeda dengan para aktivis jurnalisme warga, di mana ketiadaan lembaga 

yang resmi membuat akses mereka untuk melengkapi informasi sangat 

terbatas. Jurnalisme warga juga masih menyisakan keraguan terhadap 
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produk jurnalistiknya, lantaran belum memiliki sistem kerja berjenjang 

sebagai system control. Di media massa mainstream, berita yang dibuat 

oleh seorang wartawan di lapangan akan menjalani proses control dan 

editing dari seorang redaktur. Sebelum ditayangkan sebagai sebuah berita, 

tulisan tersebut juga masih menjalani penilaian dari pemimpin redaksi atau 

redaktur pelaksana. Bahkan, di beberapa media, proses itu masih ditambah 

lagi dengan editing dari redaktur Bahasa. Hal itu dilakukan untuk 

meminimalisir bias atau tafsir ganda terhadap masing-masing kalimat atau 

diksi yang digunakan. Meski secara teoritis bias itu sulit dihindari, namun 

sebisa mungkin dapat diminimalisir. 

Adapun dalam dunia jurnalisme warga, terutama dalam bentuk blog, 

jenjang kontrol yang dimiliki tentunya tidak selengkap media massa 

mainstream. Bahkan, banyak yang dikelola secara perseorangan. Tulisan 

dibuat oleh wartawan, diedit oleh pembuatnya dan diunggah oleh 

penulisnya sendiri. Persoalan kemampuan dan pengetahuan jurnalistik 

juga menjadi masalah yang sangat penting. Sebuah informasi yang dibuat 

dan dikelola secara serampangan justru bisa menyesatkan pembacanya. 

Sebenarnya, banyak aktivis jurnalisme warga yang memiliki kemampuan 

sangat baik, bahkan di atas kemampuan wartawan media massa. Banyak 

pula ktivis jurnalisme warga yang merupakan eks wartawan. Namun tidak 

sedikit yang pengetahuan dan pengalamannya sebenarnya masih relative 

sedikit sehingga belum bisa menghasilkan sebuah tulisan yang berkualitas. 

Di sisi etika, hingga saat ini juga belum ada lembaga yang berwenang 

untuk mengawasinya. Di pelosok daerah, banyak wartawan ‘amplop’ yang 

mencari keuntungan dengan bermodal blog dan mengaku sebagai aktivis 

jurnalisme warga. 

Jika tidak disikapi secara serius, fenomena ini tentunya akan 

semakin menenggelamkan reputasi media massa. Masyarakat selama ini 

masih sering kesulitan membedakan antara wartawan sungguhan dengan 

wartawan ‘bodreks’ yang penampilannya lebih meyakinkan. Kini, hadir 

pula aktivis jurnalisme warga dengan berbagai kualitas yang begitu 

beragam, baik kualitas secara pengetahuan maupun etik. Apalagi 

perkembangan teknologi informasi saat ini diperburuk dengan kualitas 

informasi yang banyak diwarnai dengan kebohongan. Produksi berita 

bohong begitu massif dengan berbagai latar belakang dan tujuan. 

Penyebarannya pun sangat cepat, salah satu yang ikut menyebarkan adalah 

media abal-abal. Adalah tugas media mainstream untuk melakukan 

edukasi terhadap masyarakat, karena tugas mulia lembaga pers adalah ikut 

mencerdaskan bangsa. Mereka harus menjadi clearance atas kesimpang-

siuran informasi yang berkembang di tengan masyarakat. Lembaga pers 

memiliki sumber daya yang mencukupi untuk melakukan hal tersebut. 

 



Politik, Media Massa, dan Kebohongan 

91 

 

ESAI 4: 

PERSINGGUNGAN POLITIK 

DAN MEDIA MASSA 

 

 



Politik, Media Massa, dan Kebohongan 

92 

  

 

 



Politik, Media Massa, dan Kebohongan 

93 

Persinggungan Politik dan Media Massa 

 

“ENDORSING JOKOWI 

There is no such thing as being neutral when the stakes are so high. 

While endeavoring as best we can to remain objective in our news 

reporting, our journalism has always stood on the belief of the right moral 

ground when grave choices must be made. We were not silent during 

reformasi. Neither have we been shy when power is abused or civil rights 

trespassed. 

Good men and women cannot stay idle and do nothing. Speak out 

when persecution occurs, stand firm in rejecting the tide of sinister forces. 

At certain junctures in a nation's life, its people are called upon to make 

stark choices. No longer is it a mere ballot cast for one candidate over 

another, but rather a moral choice on the fate of the nation. 

Russia faced such a choice in 1996, during a run off between 

independent incumbent Boris Yeltsin against Gennady Zyuganov 

representing the old-guard Communist Party. It was a moral choice for 

hope versus remnants of the past. They chose hope. In five days this nation 

too will make a moral choice. In an election like no other divisive in its 

campaigning, precarious in its consequences 'Indonesians will be required 

to determine the future of our body politic with a single piercing of a ballot 

paper. 

The Jakarta Post in its 31-year history has never endorsed a single 

candidate or party during an election. Even though our standpoint is often 

clear, the Post has always stood above the political fray. But in an election 

like no other, we are morally bound to not stand by and do nothing. We do 

not expect our endorsement to sway votes. But we cannot idly sit on the 

fence when the alternative is too ominous to consider. 

Each candidate in the presidential election has qualities in his 

declared platform. They have been dissected at length the past three weeks. 

And voters will sway one way or another based on it. Yet there is also a 

sizable part of society who are undecided in their preference. In such a 

case, perhaps one can consider who not to vote for as their reasoning for 

that moral choice. 

Our deliberations are dictated on the values by which the Post has 

always stood firmly for: pluralism, human rights, civil society and 

reformasi. We are encouraged that one candidate has displayed a factual 

record of rejecting faith-based politics. At the same time we are horrified 

that the other affiliates himself with hard-line Islamic groups who would 
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tear the secular nature of the country apart. Religious thugs who forward 

an intolerant agenda, running a campaign highlighting polarizing issues 

for short-term gain. 

We are further perplexed at the nation's fleeting memory of past 

human rights crimes. A man who has admitted to abducting rights activists 

'be it carrying out orders or of his own volition ' has no place at the helm 

of the world's third-largest democracy.  

Our democracy will not consolidate if people's mind-set remains 

wedged in a security approach in which militarism is an ideal. A sense that 

one candidate tends to regard civilian supremacy as subordinate to 

military efficacy. 

This nation should be proud of its military, but only if those in 

uniform acknowledge themselves as servants of the democratic, civilian 

governance. 

As one candidate offers a break from the past, the other romanticizes 

the Soeharto era. One is determined to reject the collusion of power and 

business, while the other is embedded in a New Order-style of 

transactional politics that betrays the spirit of reformasi. 

Rarely in an election has the choice been so definitive. Never before 

has a candidate ticked all the boxes on our negative checklist. And for that 

we cannot do nothing. 

Therefore the Post feels obliged to openly declare its endorsement 

of the candidacy of Joko 'Jokowi' Widodo and Jusuf Kalla as president and 

vice president in the July 9 election. It is an endorsement we do not take 

lightly.  

But it is an endorsement we believe to be morally right.” 

 

Tajuk itu dimuat di koran The Jakarta Post edisi 4 Juli 2014, 

beberapa saat sebelum helatan pemilihan presiden berlangsung. Tentu saja, 

tulisan di koran berbahasa Inggris itu membuat masyarakat terkaget-kaget. 

Berbagai komentar bermunculan, baik yang memberi dukungan hingga 

yang mencibir dan menganggap media tersebut sudah tidak netral lagi.  

Secara terang-terangan, koran The Jakarta Post dengan tegas 

menyatakan sikapnya, memberikan dukungan kepada pasangan Joko 

Widodo-Jusuf Kalla dalam konstestasi pemilihan presiden. Hal yang tidak 

pernah dilakukannya selama terbit menemani pembaca selama lebih dari 

tiga dasa warsa. Dalam tajuknya tersebut, The Jakarta Post memberikan 

beberapa argument serta dasar-dasar yang melatari sikapnya, sehingga 
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berani mengambil sikap yang jelas dan lugas. Isu mengenai pelanggaran 

hak asasi manusia, serta penggunaan kekuatan intoleran yang dianggap 

sering digunakan oleh kubu lawan, membuat koran itu harus menyatakan 

pilihannya untuk bersikap. Media memiliki hak untuk menilai standar 

moral, kebaikan dan kebenaran menurut ukurannya, dan seolah ukuran 

standar subyektif ini dijadikan parameter umum agar bisa “berlaku dan 

atau mempengaruhi” masyarakat. Inilah yang disayangkan. 

 Diakui atau tidak, pemilihan presiden yang berlangsung pada 2014 

memang memiliki dinamika yang berbeda dengan pemilihan-pemilihan 

sebelumnya. Keberadaan dua pasangan kandidat dalam pemilihan presiden 

2014 membuat masyarakat terbelah menjadi dua, hal yang baru pertama 

kali dialami dalam sejarah modern bangsa ini. Perang opini, penyebar 

meme, kampanye hitam hingga penyebaran hoax menjadi santapan sehari-

hari, asalnya sejatinya tidak hanya dari satu kubu, namun dari dua kubu 

yang sedang berkontestasi. 

Tidak terkecuali media massa. Dari framing pemberitaan, 

masyarakat dapat dengan mudah melihat dan menduga-duga, di mana 

posisi kaki mereka berpijak. Kondisi tersebut, dinamika media massa 

selama proses pemilihan presiden 2014, banyak menginspirasi para 

mahasiswa dan peneliti untuk membuat penelitian yang menakar netralitas 

dan obyektifitas media massa pada masa-masa pemilihan presiden 2014. 

Namun, tidak banyak media yang sedemikian berani jujur bahwa mereka 

memiliki keberpihakan dalam ajang politik tersebut. The Jakarta Post 

menjadi salah satu media yang bersikap tegas dan menunjukkan tempat di 

mana mereka berpijak dan menghadap. Mereka menuliskannya dalam 

tajuk, sebuah rubrik di mana memang menjadi tempat bagi media untuk 

menumpahkan opini serta arah sikap redaksi 

Lantas, banyak publik yang kemudian mempertanyakan netralitas, 

obyektifitas hingga independensi media massa. Situasi yang terjadi 

membuat banyak masyarakat yang menyebut bahwa media sudah berada 

di posisi yang tidak seharusnya mereka berada. Tidak sedikit masyarakat 

yang merasa kecewa, terutama terhadap media yang dianggap memberikan 

dukungan terhadap lawannya. Situasi tidak berubah hingga beberapa tahun 

berikutnya. Hal yang sama terjadi pada kontestasi pemilihan hingga di 

tingkat lebih bawah, dalam hal ini pemilihan gubernur, khususnya di 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Polarisasi menjadi sedemikian meruncing 

di mana media massa dianggap menjadi salah satu yang terpengaruh dan 

mempengaruhi. Media massa dianggap tidak lagi berdiri ditengah 

mengungkapkan fakta secara obyektif, tetapi media massa dianggap 

sebagai instrumen yang bisa dibeli untuk mengangkat atau menjatuhkan 

seseorang. Dalam derajat klimaks, tentu ini mengerikan! 
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Politik dan media massa memang memiliki banyak kesamaan. Hal 

inilah yang membuat keduanya memiliki keterkaitan dan seakan tidak bisa 

dipisahkan. Realita itu tidak hanya terjadi di Indonesia semata, namun 

terjadi di semua belahan dunia, dari zaman ke zaman. Politik merupakan 

sebuah upaya untuk memperoleh sebuah kekuasaan. Politisi akan berebut 

pengaruh kepada masyarakat. Kekuasaan merupakan jalan yang paling 

mulus dan dekat untuk membuat kebijakan yang diterapkan kepada 

masyarakatnya.  

Sedangkan media massa hadir seharusnya sebagai sebuah kontrol 

bagi kekuasaan. Dalam konteks demokrasi, media massa sering disebut 

menjadi sebuah pilar keempat, disamping tiga pilar yang lain, yaitu 

eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuatan media massa dapat 

mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh penguasa. Fungsi tersebut 

membuat media massa memiliki sebuah irisan dengan dunia politik. Fungsi 

tersebut tidak hanya melekat pada media-media yang memiliki rubrikasi 

politik, namun juga ekonomi, sosial, budaya dan hampir di semua sendi 

kehidupan. Pertanyaannya, apakah media secara sadar, saat ini, telah 

memainkan peran ini atau justru sebagai juru bicara penguasa atau bahkan 

pembela penguasa ? 

Media massa merupakan salah satu sarana untuk pengembangan 

kebudayaan, bukan hanya budaya dalam pengertian seni dan simbol tetapi 

juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan 

norma-norma 72. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain 

adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Media massa mampu 

menyebar luaskan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. 73 

Hafied Cangara mendefinisikan media massa sebagai alat yang digunakan 

dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak/masyarakat 

(penerima pesan) dengan menggunakan alat komunikasi mesin seperti 

surat kabar, film, radio dan televisi. Adapun fungsi utama media massa 

yaitu memberikan informasi pada kepentingan, menyebarluaskan dan 

mengiklankan sebuah produk 74. 

Media massa adalah sarana untuk berkomunikasi, baik searah 

maupun dua arah. Arthur Asa Berger menyatakan dalam bukunya yang 

berjudul Media Analysis Techniques 75:  

                                                           
72 McQuail, Dennis. 2000, Mass Communication Theories, Fourth edition. London.Sage Publication. 

Hal. 1 
73 Nurudin. 2011. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 9 
74 Cangara, Hafied. 2005, Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 122 
75 Berger, Arthur Asa. 1995. Media Analysis Techniques. London. SAGE Publication. Hal. 12 
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“Mass communication involves the use of print or electronic media, such 

as newspapers, magazines, film, radio, or television, to communicate to 

large numbers of people who are located in various places -- often scattered 

all over the country or world. The people reached may be in groups of 

varying sizes or may be lone individuals. A number of different elements 

make up mass communication media; images, spoken language, printed 

language, sound effect, music, color, lighting and a variety of other 

techniques are used to communicate messages and obtain particular 

effects. Although i have separated mass media from the process of mass 

communication in the discussion above, some people tie them together and 

talk about "mass media of communication". The two are closely linked, 

though i will continue to separate them, reserving the term mass media for 

the instruments by which mass communication is achieved.” 

 

Media massa memiliki kemampuan untuk memberikan informasi 

bersifat massal dan menembus sekat-sekat yang ada dalam masyarakat. 

Terutama, media umum nasional yang diakses oleh masyarakat dari 

berbagai kalangan. Media elektronik, dalam hal ini televisi, radio serta 

online memiliki kemampuan yang lebih besar lantaran bisa diakses oleh 

masyarakat secara lebih cepat, luas bahkan gratis. 

Framing pemberitaan media massa yang menyoroti isu-isu 

intoleransi menjadi salah satu contohnya. Media menyajikan kasus-kasus 

intoleransi yang terjadi secara sporadis di tanah air. Mereka tidak sekadar 

membuat berita kejadiannya atau mengajak masyarakat untuk ikut 

mengecam aksi-aksi intoleransi, namun juga mencoba mempengaruhi 

pemerintah untuk bertindak secara tegas terhadap pelaku aksi intoleran. 

Melalui framing pemberitaan tersebut media mampu membentuk opini 

masyarakat. Secara psikologis, cara pandang masyarakat akan sangat 

terpengaruh dari informasi yang mereka dapatkan. Sedangkan media 

massa menjadi sumber bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi, 

baik yang dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan. 

Kemampuan ini memberikan sebuah ruang bargaining atau tawar-

menawar antara politisi dengan media massa. Para politisi bisa lebih efektif 

dalam menyebarkan pengaruhnya kepada masyarakat melalui 

penggiringan opini di media massa. Sebaliknya, media juga membutuhkan 

politisi sebagai sumber informasi. 

Walter Lippmann mengemukakan bahwa "world outside and 

pictures in our heads". Fungsi media, menurutnya adalah pembentuk 

makna (the meaning construction of the press); bahwasanya interpretasi 

media massa terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah 

interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka. Realitas 
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yang ada di media adalah realitas simbolik karena realitas yang sebenarnya 

tak dapat disentuh (untouchable). Kemampuan yang dimiliki media massa 

untuk menentukan realitas di benak khalayak, kemudian dimanfaatkan 

untuk kepentingan menciptakan opini publik (propaganda politik, promosi, 

public relations. 76 

Proses rekonstruksi realitas pada dasarnya adalah upaya untuk 

menceritakan sebuah peristiwa, keadaan atau benda tak terkecuali hal-hal 

yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengkonstruksikan realitas. Isi 

media adalah hasil para pekerja mengkonstruksi sebagai realitras yang 

dipilihnya. 

Para pekerja media menceritakan sebuah peristiwa yang sebelumnya 

hanya menjadi kepingan realitas yang berserakan. Mereka mengkonstruksi 

sebagai sebuah cerita utuh serta bermakna dan kemudian disajikan kepada 

masyarakat. Peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama dalam 

masyarakat modern telah memainkan peranan yang begitu penting. 

Menurut McQuail dalam bukunya Mass Communication Theories terdapat 

enam perspektif dalam hal melihat peran media. Berikut penjelasannya 77: 

1. Melihat media massa sebagai window on event and experience. Media 

dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa 

yang sedang terjadi di belahan daerah atau sisi yang lain. Media adalah 

sarana informasi untuk mengetahui berbagai peristiwa. Sebagai jendela, 

di mana media massa menceritakan realitas secara apa adanya. 

Masyarakat melihat sebuah peristiwa seperti layaknya melihat luar 

rumah melalui sebuah jendela. 

2. Media juga sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the 

world, implying a faithful reflection. Cermin berbagai peristiwa yang 

ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Media 

adalah cermin bagi gambaran peristiwa yang ada didunia. Sebagai 

cermin, media memantulkan gambaran yang terjadi kepada masyarakat. 

Realitas yang terbangun kurang lebih sama dengan peristiwa 

sebenarnya. Maka dari itu, media bertindak sebagai cerminan yang 

merefleksikan kejujuran yang didasarkan pada fakta. 

3. Memandang media massa sebagai filter, atau gatekeeper. Media dapat 

menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Pers 

berfungsi menseleksi realitas apa yang akan menjadi pusat perhatian 

publik mengenai berbagai masalah atau aspek-aspek tertentu saja dalam 

sebuah masalah. Realitas media tak utuh lagi. Media senantiasa 

memilih isu, informasi atau bentuk konten yang lain berdasar standar 

                                                           
76 Hamad, Ibnu. 2001. Kekuatan Media Dalam Membentuk Realitas Sosial. Jakarta. UI. Hal 1 
77 McQuail, Dennis. Op cit. Hal. 66 
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para pengelolanya. Media dianggap sebagai pusat perhatian dan harus 

bertindak untuk diluar kepentingan pribadi. 

4. Media massa seringkali pula dipandang sebagai guide, penunjuk jalan 

atau interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas 

berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam. Media berfungsi 

menseleksi realitas apa yang akan menjadi pusat perhatian public 

mengenai berbagai masalah atau aspek-aspek tertentu saja dalam 

sebuah masalah. Realitas media tak utuh lagi. Media sebagai rambu-

rambu dan penerjemah, untuk membuat hal-hal yang tidak jelas dan 

membingungkan menjadi masuk akal. Sebagai penunjuk arah, 

pembimbing atau penerjemah (a signpost, guide or interpreter) yang 

membuat audiens mengetahui dengan tepat apa yang terjadi dari 

laporan yang diberikan. Realitas sudah dibentuk sesuai dengan 

keperluan. 

5. Melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai 

informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkin 

terjadinya tanggapan dan umpan balik. Komunikasi ini selain untuk 

membangun kedekatan juga dapat sebagai sarana untuk mengonfirmasi 

kebenaran berita. Sebagai forum atau kesepakan bersama (a forum or 

platform) yang menjadikan media sebagai wahana diskusi dan melayani 

perbedaan pendapat (feedback). Realitas yang diangkat merupakan 

bahan perdebatan untuk sampau menjadi realitas intersubytektif. 

6. Media massa sebagai interlocutor, yang tidak hanya sekadar tempat 

berlalu lalangnya informasi, tetapi jugasebagai sebagai medium 

interaktif untuk menjawab pertanyaanpertanyaan dari peristiwa yang 

sedang terjadi. Sebagai tabir atau penghalang (a screen or barrier) yang 

memisahkan publik dari realitas yang sebenarnya. Realitas yang ada di 

media bisa saja menyimpang jauh dari kenyataan. Dengan melihat 

peran media menurut McQuaile, maka dapat disimpulkan sebenarnya 

antara media dengan audiensnya memiliki saling ketergantungan dalam 

masyarakat.  

 

Artinya, realitas yang selama ini dikonstruksi oleh media massa, dan 

dibaca oleh khalayak, tidak akan terbebas oleh berbagai pengaruh, baik 

dari eksternal maupun internal redaksi. Para pembaca tidak mungkin bisa 

mendapatkan sebuah berita mengenai peristiwa secara murni dan apa 

adanya. 

Secara teoretis, media massa memang tidak mungkin mampu untuk 

menyampaikan sebuah realitas secara murni. Sebab, media tidak hidup 

dalam ruang statis, mereka berada di sebuah lingkungan yang dinamis dan 
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bersentuhan dengan berbagai faktor, seperti kultur, ideologi, ekonomi serta 

berbagai aspek kehidupan yang lain. 

Media memiliki banyak latar belakang hingga memiliki 

kecenderungan untuk bersikap dan memiliki keberpihakan. Latar belakang 

itu meliputi ideologi, ekonomi, politik, budaya dan berbagai latar lainnya. 

Sebab, media massa beserta orang-orang yang bekerja di dalamnya 

bukanlah robot yang bekerja sesuai pemnrograman. Namun, mereka 

merupakan manusia yang memiliki perasaan, pandangan, ideologi, 

keyakinan dan lainnya. Hal-hal itu akan mempengaruhi perspektif dalam 

memandang segala sesuatu, termasuk fakta yang dihadapi untuk dijadikan 

berita. Mereka membuar konstruksi berita sesuai framing yang telah 

dibuat. Sehingga, semua berita yang dihasilkan oleh media pada dasarnya 

adalah secondary reality atau realitas kedua. 

Tentunya, faktor internal individu dari seorang jurnalis akan 

berpengaruh pula pada produk jurnalistik yang dibuat. Salah satunya 

adalah tingkat kecerdasan, kemampuan mengumpulkan informasi, 

keterampilan menulis, hingga ideologi, agama dan berbagai faktor internal 

lainnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses rekonstruksi 

sebuah realitas. Selain itu, ada banyak informasi yang sebeitu banyak 

hanya dari satu realitas. Media massa tidak mungkin mampu menampung 

semua informasi karena keterbatasan ruang. Hal itu membuat media massa 

akan melakukan penajaman pada sebuah atau beberapa sudut pandang. 

Mereka akan memilih angle-angle tertentu untuk menyaring informasi 

yang akan diberikan kepada khalayak. 

Sebuah contoh sederhana, dari sebuah kejadian perampokan di 

sebuah toko, misalnya, tentunya akan banyak informasi yang berhasil 

diperoleh jurnalis di lapangan. Informasi tersebut bisa mencakup korban, 

pelaku, kerugian, kronologi, hasil penyelidikan polisi, yang tentunya 

cukup penting diinformasikan kepada masyarakat. 

Di sisi lain, terdapat berbagai informasi tambahan seperti ukuran 

toko, kapan toko dibangun, hingga informasi pribadi seperti nomor telepon 

korban, nama anak-anak korban, pendidikan korban dan berbagai 

informasi lain. Butuh berlembar-lembar koran jika redaksi ingin 

menuliskan semua informasi itu secara utuh dan selengkap-lengkapnya. 

Pada kenyataannya, mereka hanya mengalokasikan seperempat halaman 

koran untuk menulis peristiwa itu. 

Sebagaimana teori McQuail di atas, salah satu peran media adalah 

sebagai sebuah filter. Mereka menyaring informasi, memilah mana yang 

sekiranya penting bagi masyarakat, dan memisahkan informasi yang bisa 

dikesampingkan. Redaksi memiliki sebuah standar atau patokan dalam 

penerapan filter tersebut. 
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Dengan alasan di atas, media massa juga berpotensi untuk tidak 

mengungkap informasi yang diperoleh yang sebenarnya penting untuk 

diketahui oleh masyarakat. Di sini, kredibilitas media yang bersangkutan 

cukup dipertaruhkan. Misalnya, media menyembunyikan identitas pelaku 

lantaran merupakan tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan media 

yang bersangkutan. 

Di dunia politik, hal yang sama sangat mungkin terjadi. Seperti 

dikemukakan, media massa berada di tengah sebuah kehidupan yang 

dinamis, bersentuhan dengan berbagai aspek, termasuk aspek politik. 

Tentunya, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil karya jurnalistik 

yang diproduksi. 

Media massa memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah fungsi 

sosial dan fungsi ekonomi. Dengan adanya fungsi tersebut, media bukanlah 

entitas yang pasif seperti robot yang hanya menditribusikan pesan, 

melainkan aktif, selektif, dan kritis. Hal ini karena media massa sebagai 

institusi memiliki kepentingan sendiri dan bahkan memiliki pemikiran dan 

idealisme secara independen. 

Setelah tahun 1990, banyak penelitian yang menggunakan teori 

agenda setting yang memberikan penegasan mengenai kekuatan media 

massa dalam mempengaruhi benak khalayaknya. Media massa mampu 

membuat beberapa isu menjadi lebih penting dari yang lainnya. Media 

mampu mempengaruhi tentang apa saja yang perlu kita pikirkan. Lebih 

dari itu, kini media massa juga dipercaya mampu mempengaruhi 

bagaimana cara kita berpikir. Ilmuwan menyebutnya sebagai framing. 

Sebagai salah satu contoh, dalam sebuah hari yang bersamaan, terdapat dua 

peristiwa yang cukup penting. Kejadian yang pertama adalah vonis 

pengadilan terhadap pejabat yang dituduh melakukan tindakan korupsi. 

Sedangkan kejadian kedua adalah terjadinya kecelakaan dengan jumlah 

korban yang cukup besar. 

Media massa tentunya akan memberitakan dua kejadian tersebut. 

Hanya saja, porsinya tentu berlainan. Koran A akan menjadikan berita 

vonis pengadilan sebagai headline. Namun, media lain memilih 

mengambil headline peristiwa kecelakaan. Tentunya, banyak factor yang 

menjadi pertimbangan dari redaksi dalam memilih headline-nya. Di 

antaranya adalah news value seperti daya tarik, kedekatan, ketokohan, 

aktualitas, keunikan, esklusifitas serta berbagai pertimbangan lain. 

Termasuk, sisi ekonomi dengan mempertimbangkan tiras yang bisa dijual, 

terutama untuk media cetak. 

Berbagai pertimbangan itu akan menentukan bahwa satu berita 

menjadi lebih penting dibanding berita lainnya oleh jajaran redaksi. 

Mereka beranggapan bahwa berita itu lebih penting untuk disampaikan 
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kepada masyarakat. Terkadang, pilihan redaksi dari beberapa media bisa 

sama, karena takaran, ilmu dan teori yang digunakan juga serupa. Kejadian 

bom Thamrin menjadi salah satu contoh. Hampir semua media massa 

menjadikannya sebagai headline-nya. Alasannya sangat masuk akal, 

masyarakat menantikan informasi yang selengkap-lengkapnya dari 

kejadian tersebut. Bahkan, pemberitaan bom Thamrin bertahan sebagai 

headline di sejumlah surat kabar hingga berhari-hari. 

Takaran nilai itulah yang membuat media tidak mungkin bisa 

terbebas dari pengaruh. Kebebradaan cara pandang menunjukkan bahwa 

media massa memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif. Idealnya, 

meski bersifat subyektif dalam memilih berita, media massa semestinya 

tetap mengedepankan obyektifitas dalam penyajian berita. Namun, dalam 

praktiknya, hal itu pun sangat sulit untuk diwujudkan. Dalam dunia politik, 

media massa memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai yang diyakini 

sebagai sebuah kebenaran, misalnya demokrasi serta suara rakyat kecil. 

Media massa akan menjadi pembela bagi masyarakat yang ditindas oleh 

penguasa. Media pun akan mengedepankan kepentingan minoritas dari 

tekanan atau diskriminasi dari masyarakat mayoritas. 

Demikian pula, media juga akan menyuarakan kepentingan-

kepentingan politik yang sesuai dengan ideology yang dimiliki. The 

Jakarta Post dengan jujur dan lugas telah menjelaskan keberpihakan 

beserta alasannya dalam tajuk yang ditulisnya. Tidak banyak media yang 

berani melakukannya, meski dalam praktik memiliki keberpihakan dalam 

ajang politik tersebut. 

Realitas itu barangkali kurang sesuai dengan harapan masyarakat 

yang menginginkan keberadaan media massa sebagai sebuah entitas yang 

netral serta obyektif. Banyak yang memimpikan media massa hadir 

sebagai clearance atas semua permasalahan yang terjadi di muka bumi ini. 

Di sosial media, hujatan terhadap media massa yang dianggap memiliki 

keberpihakan bersliweran hingga beberapa tahun setelah pemilihan 

presiden berlangsung. 

Jika dikaitkan dengan sejarah perjalanan bangsa, ‘perselingkuhan’ 

antara media massa dengan politik memang sudah lama terjadi. 

Masyarakat barangkali banyak mempertanyakan sikap beberapa media 

massa yang terkesan partisan dan tidak netral. Namun, mereka tidak pernah 

mempermasalahkan fakta bahwa beberapa media massa di era 1940-an ikut 

menyuarakan mengenai kemerdekaan. Padahal, tentunya tarik ulur politik 

pada masa itu juga penuh pergulatan. Ada yang pro terhadap kemerdekaan, 

ada pula yang merasa nyaman baik secara politis maupun finansial, hidup 

di bawah bayang-bayang kolonial. Atau, bahkan juga media yang memang 
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diterbitkan oleh pemerintah colonial. Sikap media massa pun terbelah 

dalam polarisasi tersebut.  

Hingga kemerdekaan dan melewati berbagai era yang silih berganti, 

hubungan politik dan media massa selalu saja terjadi. Kondisi tersebut 

tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai belahan dunia. 

Seakan, media dan politik memang telah ditakdirkan untuk selalu hidup 

bersama. 

Dalam konteks politik modern, media massa tidak hanya menjadi 

bagian yang menyatu dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral 

dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarluaskan agar rakyat 

mengetahui dan ikut mendiskusikannya dalam berbagai bentuk forum 

diskusi publik. Tuntutan atau aspirasi masyarakat yang beraneka ragam 

harus diartikulasikan. Semuanya membutuhkan saluran atau media untuk 

menyampaikannya.  

Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang banyak 

digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Hal tersebut 

dikarenakan sifat media massa yang dapat mengangkat pesan-pesan, baik 

yang bersifat informasi maupun pencitraan, secara massif dan menjangkau 

khalayak atau publik yang beragam, jauh, dan terpencar luas.  

Pesan politik melalu media massa akan sangat kuat mempengaruhi 

perilaku politik masyarakat. Pentingnya perilaku politk dalam menunjang 

keberhasilan pembangunan politik tampak dari perhatian ilmuwan politik 

yang tetap besar terhadap masalah ini. Asumsi umum menunjukkan bahwa 

demokrasi dapat dipelihara dan dipertahankan karena terdapat partisipasi 

warga negara yang aktif dalam urusan kewarganegaraan.  

Partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik tidak dapat 

dipisahkan dari ketersediaan informasi, dan saluran atau media yang paling 

efektif untuk penyebaran informasi adalah media massa. Dalam ilmu 

komunikasi politik, teknik untuk mempengaruhi media massa juga menjadi 

bagian penting yang harus dipelajari. Para politisi selalu mempelajari cara-

cara agar media massa dapat dimanfaatkan untuk menunjang program-

programnya. Teknik tersebut mirip seperti yang dilakukan di dunia 

corporate, di mana mereka juga selalu membangun relasi dengan media 

massa untuk bisa meningkatkan brand yang dimiliki. Meski demikian, 

hubungan antara politisi dan media massa berlangsung secara setara. Akan 

sangat sulit bagi politisi untuk bisa men-drive media massa sesuai 

kepentingannya. Masing-masing memiliki daya tawar yang sama dan 

sebuah relasi yang simbiosis mutualisme. 

Kraus dan Davis dalam bukunya The Effects of Mass 

Communication on Political Behaviour menegaskan tema komunikasi 
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politik telah dilakukan dan dipublikasikan sejak 1959, memberikan 

informasi bahwa media juga melakukan konstruksi realitas politik dalam 

masyarakat. Di samping itu, juga mengungkap masalah-masalah posisi 

komunikasi politik dalam kasus-kasus kegiatan politik praktis dalam 

proses transformasi dan pembentukan komunikasi politik masyarakat.78 

Pada prinsipnya, komunikasi politik tidak hanya terbatas pada even-

even politik seperti pemilu saja, tetapi komunikasi politik mencakup segala 

bentuk komunikasi yang dilakukan dengan maksud menyebarkan pesan-

pesan politik dari pihak-pihak tertentu untuk memperoleh dukungan 

massa. Secara teoritis fenomena komunikasi politik yang berlangsung 

dalam suatu masyarakat, seperti telah diuraikan sebelumnya, merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari dinamika politik, tempat komunikasi itu 

berlangsung. Karena itu, kegiatan komunikasi politik di Indonesia juga 

tidak bisa dilepaskan dari proses politik nasional yang menjadi latar 

kehidupannya. 

Sementara itu, media kini mengubah kehidupan masyarakat 

sehingga membentuk hiper realitas yang menjadi bagian fungsional dalam 

berbagai struktur masyarakat, terutama hadirnya televisi dan internet yang 

mengambil alih fungsi sosial manusia. Dalam kajian ini dinicayakan 

bahwa media perlu dikontrol untuk memberikan pendidikan politik, berupa 

membangun kesadaran masyarakat melalui saluran informasi media. 

Dengan demikian jelas bahwa media memiliki peran penting dalam 

sirkulasi pesan-pesan politik kepada masyarakat. Melalui media, seorang 

politisi dapat membangun pencitraan dirinya sehingga memiliki tingkat 

keterpilihan tinggi. 

Media massa memiliki perspektif yang menjadi kerangka acuan 

dalam kegiatannya, yang sangat berhubungan dengan dukungan atau 

penolakan atas ide politik tertentu. Media memiliki kemampuan untuk 

membentuk pendapat umum. Adanya pendapat umum dengan snowball 

effect akan sangat mungkin mendorong sikap dan perilaku khalayak atas 

isu politik tertentu. Para politisi akan berusaha keras agar ide-idenya bisa 

diterima oleh masyarakat luas sehingga pada akhirnya memberikan 

dukungan. Terkadang, sebenarnya nide-ide tersebut tidak memiliki kaitan 

dengan kepentingan masyarakat secara langsung, namun mereka harus 

mengagitasi masyarakat agar ide itu dianggap sebagai kebutuhan 

masyarakat. 

Bentuk komunikasi politik sangat terkait dengan perilaku para 

politisi untuk mencapai tujuan politiknya. Media massa memiliki peran 

penting dalam mendukung kegiatan komunikasi politik. Dalam 

                                                           
78 Kraus dan Davis, 1975. The Effects of Mass Communication on Political Behaviour. New York. 

Hasting House Publiahers. Hal. 19-59. 
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komunikasi politik mekanistis, politisi disebut sebagai komunikator 

politik. Politisi adalah pekerja politik yang melakukan aktifitas politik, 

baik dalam pemerintahan maupun di luar atau di dalam parlemen, termasuk 

dalam partai politik. Politikus dan aktivis harus melaksanakan komunikasi 

politik untuk memperoleh dukungan massa atau dukungan pendapat 

umum. Oleh sebeb itu para politikus, pejabat, atau siapa saja yang ingin 

memanfaatkan media massa sebagai media komunikasi politik harus 

memiliki kemampuan, pengetahuan dan teknik dalam menciptakan berita, 

yaitu peristiwa yang aktual. 

Jurnalis, selain sebagai orang yang berada di balik media massa juga 

merupakan bagian dari masyarakat, sehingga mereka memerlukan 

hubungan sosial dengan berbagai kalangan, termasuk dengan politikus. 

Dalam melaksanakan hubungan itu, para politikus melaksanakan 

komunikasi politik interaksional kepada jurnalis tersebut. Selain itu, 

hubungan media massa dengan politikus bersifat mutual simbiosis. Media 

memerlukan berita politik dan politikus dapat menjadi objek berita atau 

narasumber berita. Politikus dengan seluruh aktivitasnya merupakan objek 

berita yang menarik. Hal tersebut dapat dipahami karena di tangan para 

politikus itu akan lahir banyak keputusan politik yang menyangkut hajat 

hidup orang banyak. 

Presiden Joko Widodo merupakan salah satu politisi yang sangat 

berhasil menjalin sebuah relasi dengan media massa. Julukan sebagai 

media darling tersemat padanya. Karir politiknya menanjak sangat pesat, 

bahkan mampu melaju hingga menjadi orang nomor satu di negeri ini, 

dalam waktu yang sangat singkat. Boleh dibilang, Jokowi bukan siapa-

siapa sebelum tahun 2005. Dia tidak terlalu dikenal, bahkan di kotanya 

sendiri, Kota Solo. Dia hanya beberapa kali masuk koran di halaman 

bisnis, lantaran dia lebih dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang 

mebel dan mengetuai asosiasi para pebisnis mebel. 

Namanya mulai dikenal di tingkat lokal saat dia mencalonkan diri 

sebagai Wali Kota Surakarta. Dia cukup beruntung lantaran bisa 

mendapatkan kendaraan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP), di mana Kota Surakarta –yang lebih dikenal sebagai Kota Solo- 

memiliki sebutan sebagai kandang banteng. Hal itu memuluskannya dalam 

memulai sebuah karir politik sebagai kepala daerah. 

Awal-awal kepemimpinannya di Solo, nama Jokowi juga masih 

belum terlalu dikenal. Namun, lambat laun dia berhasil memposisikan diri 

sebagai seorang news maker. Penampilannya yang sarat dengan kesan 

lugu, ndeso dan apa adanya menarik perhatian media, yang kemudian 

diproses menjadi sebuah informasi yang menarik bagi khalayak. Beberapa 

programnya yang pro rakyat, seperti Program Kesehatan Masyarakat 
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Surakarta (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta 

(BPMKS) membuat media tertarik untuk terus menulis kiprahnya. 

Keberhasilannya merelokasi nyaris seribu pedagang kaki lima di 

Monumen Banjarsari menarik perhatian publik. Apalagi, relokasi itu 

dilakukan tanpa adanya gesekan maupun penolakan dari para pedagang. 

Namanya mulai naik daun ke kancah nasional saat Majalah Tempo 

memilihnya sebagai salah satu di antara beberapa kepala daerah terbaik 

pada akhir 2008. Undangan menjadi pembicara berdatangan dari berbagai 

daerah dan instansi. Perseteruannya dengan Gubernur Jawa Tengah pada 

waktu itu, Bibit Waluyo, menjadikan Jokowi semakin diburu jurnalis. 

Puncaknya, saat dia nekat menyediakan diri menjadi brand ambassador 

mobil Esemka, menjadikannya dicap sebagai kepala daerah yang memiliki 

jiwa nasionalisme yang tinggi. Dia berhasil mencuri perhatian media dan 

masyarakat sekaligus. 

Selama menjadi wali kota, dia juga menghilangkan sekat antara 

pejabat dengan para jurnalis. Ruang kantor serta rumah dinasnya terbuka 

bagi jurnalis yang hendak wawancara ataupun konfirmasi. Bahkan, dia 

juga melayani wawancara lewat telepon meski pada malam hari. Salah satu 

hal yang cukup penting adalah bahwa Jokowi sangat sadar atas kebutuhan 

fotografi media. Dia melayani permintaan fotografer media untuk 

melakukan sesi foto demi mendapatkan gambar yang bagus. Dia 

menyadari bahwa kekuatan media bukan hanya tulisan, namun juga 

gambar.79 

Cara komunikasi yang dilakukan oleh Jokowi ternyata memang 

cukup efektif. Dalam waktu tujuh tahun, namanya sangat populer hingga 

mampu memenangi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Jabatan itu 

semakin menancapkan kukunya di kancah politik nasional. Dia tetap 

menunjukkan sikap egaliternya, tetap tidak berjarak dengan media. Setelah 

itu, dia juga mampu memenangi pemilihan presiden dua tahun berikutnya. 

Jokowi tahu betul kecenderungan pemberitaan media massa pada 

massa kini. Sejak zaman awal reformasi, media massa banyak 

memberitakan perihal perilaku culas para pejabat yang menyalahgunakan 

kekuasannya untuk menggarong uang negara untuk kepentingan pribadi 

dan kroninya. Gencarnya pemberitaan ternyata tidak berbanding lurus 

dengan menurunnya kasus korupsi di tanah air. Namun sebaliknya, 

perilaku korup terjadi di banyak sektor. Bahkan, pelakunya juga semakin 

variatif, termasuk dari para tokoh-tokoh muda maupun perempuan. 

Seakan, terdapat sebuah regenerasi dalam dunia koruptor di tanah air. 
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Kondisi itu membuat masyarakat, termasuk media massa, memiliki 

kecenderungan untuk mulai pesimistis, masihkan negara ini masih bisa 

untuk diperbaiki. Sebab, hampir semua lembaga, partai politik, baik pusat 

maupun daerah, semua sudah terjangkit perilaku korup. Pada akhirnya, 

media massa lebih banyak memberitakan hal-hal yang lebih menginspirasi 

serta memercikkan harapan, bahwa masih ada orang-orang yang memiliki 

kapasitas tinggi di negeri ini. Dalam dunia sains, misalnya, muncul nama 

Surono yang dianggap sangat ahli dalam bidang kegunungapian. Nama 

Anies Baswedan juga muncul dan populer melalui Gerakan Indonesia 

Mengajar yang digagasnya. Dia berhasil mengajak banyak orang untuk 

menjadi relawan demi perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Di 

bidang lingkungan, Mbah Sadiman asal Wonogiri, Jawa Tengah menjadi 

bintang atas kemuliaan hatinya menanami gunung gersang di dekat 

rumahnya. 

Jokowi juga menjadi salah satu yang dicari. Dia hadir dengan 

mencitrakan diri sebagai pejabat yang bersih, merakyat, berjiwa muda serta 

pekerja keras. Kehadirannya seolah menjawab harapan masyarakat, 

sehingga berita apa pun tentang Jokowi bakal laku keras. Sebenarnya, gaya 

komunikasi politik yang digunakan oleh Jokowi, sudah dipelajari sejak 

lama. Namun, Jokowi menjadi salah satu contoh figur yang mampu 

menerapkan gaya itu dengan sangat baik. Bahkan, dia mampu melampaui 

para tokoh yang sudah lama malang melintang di dunia politik. 

Sudah sejak lama, politisi berlomba-lomba untuk bisa merebut hati 

media. Popularitas di media massa seakan menjadi jalan pintas bagi 

mereka untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi. Mereka menjadikan 

media sebagai ajang perang untuk meraih keinginannya. Hal itu membuat 

beberapa mencoba bermain instant, mencoba berkarir di dunia politik 

mengandalkan popularitas, yang salah satu jalan yang harus dilalui adalah 

dengan perantaraan media massa. Oleh karena itulah, banyak artis 

berbondong-bondong masuk ke dunia politik lantaran bermodal 

popularitas.  

Popularitas, di dunia politik, merupakan sebuah kunci utama. Kader 

partai yang telah berjuang dalam membesarkan sebuah partai politik sering 

kehilangan posisi karena masuknya kader baru yang cukup populer di 

kalangan masyarakat. Terkadang, masalah kapasitas maupun kapabilitas 

dikesampingkan. Realitas seperti ini sebenarnya juga terjadi di belahan 

dunia yang lain. Di Amerika, misalnya, Ronald Reagan merupakan salah 

satu pemimpin yang memanfaatkan popularitasnya untuk memasuki dunia 

politik. Demikian juga dengan aktor laga Arnold Schwarzenegger yang 

akhirnya terjun ke dunia politik.  
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Di Indonesia, artis banyak yang mencoba peruntungan sebagai 

legislator, seperti Marrisa Haque, Nurul Arifin serta Anang Hermansyah. 

Ada pula yang berhasil menjadi seorang kepala daerah seperti Dede Yusuf 

serta Deddy Mizwar. Semuanya bermodal popularitas yang diperoleh 

selama menjadi seorang artis. Selain tentu mereka merasa memiliki 

kapasitas dan kapabilitas. Padahal, tidak semua artis bermodal kapasitas 

dan kapabilitas, ada yang hanya bermodal populer. Kondisi tersebut cukup 

mengkhawatirkan. Jabatan politik membutuhkan pengetahuan, kealiman, 

kebijaksaan hingga kearifan, karena semua produk yang dihasilkan akan 

menentukan nasib ratusan juta masyarakat. Meskipun, hal ini bukan berarti 

bahwa semua artis dan selebriti tidak memiliki kemampuan untuk menjadi 

seorang politisi. 

Namun, ada sebuah kecenderungan bahwa masyarakat lebih 

memandang kemasan atau packaging ketimbang isi atau substansi. Mereka 

lebih suka untuk memperhatikan hal-hal yang mudah dimengerti dan 

diketahui semata. Jika terus berlangsung, politisi yang berkualitas namun 

terlalu ‘lugu’ hanya akan dilompati oleh pendatang baru yang memiliki 

tingkat popularitas tinggi. 

Tidak berlebihan apabila demi menjaga independensi, media massa 

harus membekali diri dengan etika dalam menyajikan berita, etika tersebut 

dilandaskan pada filsafat moral yang berkenaan dengan kewajiban-

kewajiban pers dan tentang penilaian pers yang baik dan pers yang buruk 

atau pers yang benar dan pers yang salah. Etika berkomunikasi oleh media 

inilah yang kemudian menjadi etika pers. Pengertian etika pers adalah ilmu 

atau studi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pers 

atau apa yang seharusnya dilakukan oleh orangorang yang terlibat dalam 

kegiatan pers. Etika pers mempermasalahkan bagaimana seharusnya pers 

itu dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik .80 Di dalam 

bukunya Nurudin, mengutip pendapatnya Shoe Maker dan Reese, 

menyatakan tentang gagasan etika pers ini meliputi 81: 

1. Tanggung jawab  

Jurnalis atau pers dalam menyajikan berita harus bertanggung 

jawab, tanggung jawab terhadap kebenaran dan berpihak pada obyektifitas. 

Apabila dalam menyampaiakn berita ada kesalahan, maka harus meminta 

maaf dan meralatnya sebagai bagian dari tanggung jawab. Karena media 

tidak bisa seenaknya memberikan informasi atau mengarang cerita 

bombastis agar beritanya menjadi booming dan medianya laris di pasaran.  

                                                           
80 Ardianto, Elvinaro. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung. Simbiosa Rekatama. 

Hal. 196 
81 Nurudin. 2011. Op cit. Hal. 252-266 
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2. Kebebasan pers  

Informasi dan berita yang ada di masyarakat harus disebarluaskan. 

Rumus utama bagi penyebar informasi dalam hal ini pers, adalah tidak 

dibawah tekanan atau kepentingan manapun. Untuk itu Kebebasan pers 

merupakan alasan penting dalam kehidupan pers. Kebebasan pers akan 

lebih bermakna jika disertai tanggung jawab. Dengan kata lain, pers tidak 

sebebas-bebasnya, akan tetapi kebebasan itu harus bisa dipertanggung 

jawabkan.  

3. Masalah etis  

Pengabdian pers bukan kepada kepentinga tertentu, pemodal atau 

golongan politik tertentu. Pengabdian pers adalah kepada kepentingan 

umum. Meskipun mengabdi pada kepentingan umum, pers tetap tidak bisa 

lepas dari kepentingan. Dalam mengelola kepentingan subyektif tersebut, 

pers harus mengedepankan etika. Tidak ada ukuran pasti seberapa jauh 

kepentingan itu tidak boleh terlibat dalam pers, namun mengenai pantas 

dan tidak dapat dirasakan. 

 4. Ketepatan dan Objektivitas  

Dalam menyajikan berita pers harus mendasarkan pada ketepatan 

dan obyektifitas. Ketepatan mengandung arti dalam menulis berita 

mempertimbangkan keakuratan isi (accuracy), cermat, dan diusahakan 

tidak ada kesalahan. Sementara itu, objektivitas adalah pemberitaan yang 

didasarkan fakta-fakta dilapangan bukan opini wartawannya.  

5. Tindakan adil untuk semua orang  

Begitu seksinya peran media membuat berbagai kepentingan ingin 

enguasainya. Pers harus memeliki posisi tawar untuk dapat melawan 

campur tangan individu dalam medianya. Artinya pihak media harus 

berani melawan keistimewaan yang diinginkan seorang individu dalam 

medianya. Media tidak boleh menjadi comprador bahkan terlibat dalam 

proxy atau menjadi kaki tangan pihak tertentu yang akan memengaruhi 

proses pemberitannya. Media massa yang memberikan kesempatan 

masyarakat untuk mengajukan keberatan dan protesnya, tidak boleh 

menakut-nakuti dan mengancam. Media tidak perlu melakukan tuduhan 

yang bertubi-tubi pada seseorang atas kesalahan tanpa memberi 

kesempatan sang tertuduh itu melakukan pembelaan dan tanggapan atau 

trial by press. Pers tidak boleh dijadikan alat untuk menjatuhkan orang 

akibat berseberangan politik atau gagasan, demikian pula sebaliknya.  
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PENCITRAAN 

SEBAGAI KEBUTUHAN 
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Pencitraan sebagai Kebutuhan 

 

Salah satu perubahan besar yang merupakan dampak dari reformasi 

adalah pemilihan langsung. Rakyat bisa memilih secara langsung 

presidennya, termasuk memilih wakil-wakilnya yang duduk di legislatif. 

Hal yang tidak mungkin bisa dilakukan pada masa Orde Baru. Pemilihan 

secara langsung itu merupakan wujud bahwa kedaulatan benar-benar 

dipegang oleh rakyat. Mereka mendapatkan hak untuk ikut menentukan 

perjalanan serta nasib negara ini. Kegiatan pemilihan umum (general 

election) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga 

negara yang sangat prinsipil. 

Pemilihan secara langsung membuat proses politik itu berjalan 

dengan lebih fair. Partai politik dan para calon legislator memiliki peluang 

yang sama untuk bisa terpilih. Demikian pula dengan para calon presiden, 

gubernur maupun bupati dan wali kota, yang harus merebut hati rakyat agar 

bisa memenangkan kontestasi. Pada masa Orde Baru, pada saat pemilu, 

para pemilih hanya memiliki pilihan untuk mencoblos tiga gambar partai. 

Masyarakat hanya memilih partai, tanpa bisa tahu siapa nantinya legislator 

yang akan duduk di lembaga legislatif untuk mewakili mereka. Demikian 

pula pada saat periode kepemimpinan kepala daerah maupun kepala negara 

telah habis. Para legislator serta Majelis Permusyawaratan Rakyat telah 

memilihkan calonnya. Ibaratnya, masyarakat tinggal menunggu hasil jadi 

dan mereka akan mendapatkan pemimpin yang baru. 

Arus reformasi ini membuat sebuah perubahan yang cukup besar. 

Legislator yang dipilih langsung oleh rakyat membuat para calonnya 

berusaha keras, bersaing dengan calon lainnya, untuk bisa menggerakkan 

rakyat untuk memilihnya. Demikian pula dengan calon kepala daerah dan 

calon presiden, yang akan berusaha keras menggaet pilihan rakyat. 

Popularitas menjadi salah satu kunci dalam meraih dukungan yang 

diharapkan. Popularitas menjadi salah satu alat yang efektif dalam 

mendongkrak elektabilitas. Kepiawaian dalam menjalin komunikasi 

politik dan membentuk sebuah citra di mata masyarakat dipertaruhkan 

dalam proses pemilihan secara langsung. 

Komunikasi menjadi cara terbaik untuk mempengaruhi atau 

menaikkan dukungan.Yoseph R. Dominick membagi fungsi 

komunikasi dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu 82: 

  

                                                           
82 Dominick, Joseph R. 2009. The Dynamics of Mass Communication: Media in the Digital Age 

(Tenth Edition). New York. McGraw Hill. Hal. 29-31 
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1. Pengawasan (surveillence).  

Fungsi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pengawasan 

peringatan (Warning of beware surveillence) dan Pengawasan 

instrumental (instrumental surveillence). Pengawasan peringatan terjadi 

dikarenakan media menyampaikan informasi kepada kita mengenai 

bencana alam, bencana ekonomi, negara, dan sebagainya. Sedangkan 

instrumental berkaitan dengan penyebaran informasi yang berguna bagi 

kehidupan sehari-hari. Contohnya berita tentang film-film yang diputar di 

bioskop. 

2. Interpretasi (interpretation). 

Fungsi kedua ini erat sekali kaitannya dengan fungsi pengawasan 

media massa, tidak hanya menyajikan fakta dan data tetapi juga informasi 

dan interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu. Contohnya, adalah: 

tajuk rencana surat kabar, dan komentar radio atau televisi siaran 

(television broadcast). Juga berupa karikatur yang berupa sindiran. 

3. Hubungan (linkage).  

Media massa mampu menghubungkan unsur-unsur yang terdapat 

didalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh 

saluran perseorangan. 

4. Sosialisasi (socialization).  

Sosialisasi merupakan transmisi nilai-nilai (transmission of value) 

yang mengacu kepada cara-cara dimana seseorang mengadopsi perilaku 

dan nilai-nilai suatu kelompok. Media massa menyaikan penggambaran 

masyarakat, dan dengan membaca, mendengar dan menonton maka 

seseorang mempelajari khalayak berperilaku dan nilai-nilai apa yang 

penting. 

5.  Hiburan (entertainment).  

Tampak jelas pada televisi, film dan rekaman suara. Media massa 

lainnya seperti surat kabar dan majalah mempunyai rubrik hiburan seperti 

cerita pendek, cerita panjang dan cerita bergambar. 

 

Di era saat ini, ada kecenderungan istilah pencitraan menjadi 

bermakna negatif. Pencitraan dianggap sebagai penggambaran yang 

seolah-olah, sok-sokan, topeng dan seakan-akan. Pencitraan diartikan 

sebagai menggambarkan diri yang tidak sebenarnya. Bahkan, saat ada 

tokoh politik yang tampil mencuri perhatian, ada kelompok lain yang 

mencibirnya: ah, pencitraan!!. 
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Pada dasarnya, pencitraan merupakan upaya untuk membentuk 

opini masyarakat. Jika politisi diibaratkan sebagai sebuah produk dari 

perusahaan, maka pencitraan menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan. 

Pencitraan merupakan upaya untuk memberikan kesan sebuah produk 

kepada masyarakat sebagai calon konsumen. Pencitraan harus dilakukan, 

agar masyarakat bisa melihat atau menggambarkan sebuah produk dengan 

lebih tepat. Untuk itu, bahan yang digunakan untuk pencitraan tentunya 

juga harus sesuai dengan realita agar tidak dianggap sebagai perilaku 

menipu atau tidak jujur.  

Pabrikan mobil Toyota, misalnya, memiliki salah satu produk yang 

diunggulkan, Kijang Innova. Perusahaan harus memberikan gambaran 

yang jelas terhadap produk tersebut. Jika masih ada masyarakat yang 

menganggap kualitas Innova masih berada di bawah merk perusahaan lain 

pada kelas yang sama, maka Toyota harus mengevaluasi komunikasi 

pemasarannya. Namun, pada kenyataannya, masyarakat sudah tahu betul 

positioning produk tersebut. Bahkan, tanpa perlu pernah merasakan 

mengemudikannya, atau bahkan membelinya, masyarakat sudah bisa 

membandingkan kelas Innova dibanding produk mobil dari perusahaan 

lain sebagai kompetitor. Artinya, pencitraan yang dilakukan oleh Toyota 

terhadap produk itu sudah cukup berhasil. Meskipun, sebuah keniscayaan 

bahwa citra yang ditampilkan adalah kelebihannya semata. Sedangkan 

kekurangan dari produk tersebut tentunya tidak akan pernah ditampilkan. 

Masyarakat akan mengetahuinya melalui experience atau pengalamannya 

dalam menggunakan dan kemudian menjadi sebuah informasi dari mulut 

ke mulut. 

Begitu pula yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik. 

Mereka harus menampilkan brand mereka kepada masyarakat, 

mengkomunikasikan positioning mereka disbanding politisi lain maupun 

partai politik lainnya. Hal ini sah-sah saja dilakukan, bahkan memang 

harus dilakukan untuk membangun komunikasinya dengan masyarakat. 

Filosof terkemuka, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah 

zoon politicon, bisa hidup dalam kelompoknya. Tentunya, mereka akan 

berinteraksi dengan individu lain di kelompoknya, termasuk interaksi 

politik. Masing-masing individu juga akan saling memberikan 

pengaruhnya kepada individu lain dan berusaha menjadi pemimpin di 

kelompoknya. Seperti halnya di dunia marketing, politik kini menjadi 

produk yang perlu dipasarkan melalui berbagai medium. Melalui 

pencitraan diharapkan terjadi pergeseran opini masyarakat ke arah yang 

lebih baik. Dengan adanya opini publik yang positif, masyarakat akan 

dapat mengambil sebuah keputusan dalam memilih politisi yang sedang 

bertarung di arena politik. 
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Citra atau image dibutuhkan untuk membedakan satu partai politik 

dengan partai politik lain, sebagai strategi positioning. Ia merupakan 

konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat akan suatu partai 

politik atau individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktifitas 

politik. Menurut Firmanzah, walaupun citra politik tidak real, tetapi ia 

dapat diciptakan, dibangun, dan diperkuat. Citra politik memiliki kekuatan 

untuk memotivasi actor atau individu agar melakukan suatu hal. Ia dapat 

memengaruhi opini publik sekaligus menyebarkan makna-makna tertentu. 

Citra politik yang bagus akan memberikan efek yang positif terhadap 

pemilih guna memberikan suaranya dalam pemilihan kelak.83 

Persoalannya, baik dalam dunia marketing maupun politik, banyak 

yang menggunakannya dengan cara-cara menipu. Mereka membuat 

sebuah citra yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun, bukan 

berarti hal itu tidak efetif, bahkan terkadang sangat efektif digunakan untuk 

memenangkan kontestasi politik. Tidak jarang masyarakat yang melihat 

politisi tiba-tiba terjun bersama petani di sawah, ikut memandikan kerbau 

hingga menebar pupuk dengan alat semprot. Mereka ingin dicitrakan 

sebagai seorang politisi yang tidak takut dengan lumpur dan sangat dekat 

dengan rakyat. Hal yang sebenarnya mungkin belum pernah dilakukan 

sebelum terjun di dunia politik. 

Beberapa politisi yang menggunakan cara-cara tersebut mampu 

mendulang simpati masyarakat dan memenangkan pemilihan. Ujung-

ujungnya, perilakunya ternyata sangat jauh ketimbang yang dicitrakan 

kepada masyarakat. Jangankan terjun ke sawah, berkunjung menyambangi 

konstituen pun tidak pernah dilakukan. Hal ini yang membuat masyarakat 

pada akhirnya mengatakan: pencitraan!! 

Pencitraan pada dasarnya merupakan perangkat yang digunakan 

untuk membentuk sebuah persepsi. Persepsi adalah cara pandang 

sekelompok orang didasari oleh lintas opini dan pikiran yang mengendap 

di benak mereka. Lintasan opini dan pikiran ini dibangun oleh informasi 

yang berulang, sebaran dari mulut ke mulut di wedangan dan warung kopi 

serta hasil refleksi pribadi terhadap lintasan yang ada. Tingkat rivalitas 

yang begitu tinggi di dunia politik membuat pencitraan menjadi sebuah 

kebutuhan. Apalagi saat ini politik mengalami sebuah pergeseran makna 

dan persepsi yang sedemikian serius. Masyarakat awam selalu 

mempersepsikan dunia politik sebagai sesuatu yang kotor dan licik. 

Tentu saja persepsi itu akan berpengaruh pada gambaran bagi 

seorang politisi. Mereka dianggap sebagai orang yang menggunakan cara-

cara licik untuk memperoleh kekuasaan. Sedangkan partai menjadi tempat 

                                                           
83 Firmanzah. 2012. Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta. Yayasan Obor 

Indonesia. Hal 229 
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bernaung bagi orang-orang yang haus kekuasaan itu. Masyarakat yang 

menggambarkan dunia politik seperti disebutkan di atas juga tidak 

sepenuhnya salah. Mereka terlalu terbiasa melihat tontonan panggung 

politik yang penuh tipu daya. Para politisi mengatasnamakan aspirasi 

rakyat untuk kepentingan pribadi maupun golongannya. 

Selama puluhan tahun dalam cengkraman politik demokasi Orde 

Baru suara rakyat dibungkam oleh dominasi partai politik. Meskipun 

secara teoretik partai politik memiliki fungsi agregasi kepentingan untuk 

kemaslahatan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya tidak teraktualisasi. 

Legitimasi siapa yang akan menjadi wakil rakyat bukan terletak pada suara 

rakyat melainkan di tangan partai dan para elit Inilah praktik politik yang 

keluar dari koridor demokrasi yang sesungguhnya.84 

Pada masa itu, politisi juga belum sepenuhnya butuh sebuah 

pencitraan. Lobi politik, kedekatan dengan pusat kekuasaan jauh lebih 

penting dibanding bermanis-manis di hadapan rakyat. Seringkali, orang-

orang yang populer hanya dipasang sebagai vote getter pada masa 

kampanye. Tugas mereka hanya mencari dukungan, sedangkan yang 

menduduki jabatan justru orang lain. Reformasi membawa sebuah 

perubahan yang cukup besar. Terjadi perubahan yang sangat signifikan 

pada tata cara pemilihan wakil rakyat dari tingkat pusat hingga daerah. 

Dalam pemilihan legislatif, nomor urut bukan penentu, tapi suara 

terbanyaklah yang menjadi titik terpenting. Figur, ketokohan serta 

popularitas menjadi modal untuk mendongkrak elektabilitas. 

Pekerjaan yang pling berat adalah menghapus persepsi masyarakat 

yang negatif dalam memandang politik serta para aktivisnya. Partai-partai 

politik berupaya membangun kepercayaan publik dengan membuat 

beragam program pro rakyat. Jargon-jargon partainya wong cilik menjadi 

sebuah mantra untuk menarik simpati masyarakat. 

Persaingan tidak hanya terjadi antar-partai politik. Dalam satu partai 

politik, para sesama aktivisnya pun saat ini menjadi rival. Disamping harus 

menjadi komunikator politik bagi partainya, mereka juga harus ‘tebar 

pesona’ untuk mendapatkan hati dari masyarakat. Elit partai juga tidak bisa 

lagi membatasi para kedernya untuk mendekati hati masyarakat. 

Titik tolak menguatnya politik pencitraan terlihat sangat jelas pada 

pemilihan umum 2004. Ajang demokrasi itu bahkan menjadi kemenangan 

politik citra dimana realitas politik didramatisir sedemikian rupa yang 

menempatkan profil diri, foto dan gambar yang lebih penting dibanding 

retorika serta kampanye yang membosankan. Tampil memesona dan 

                                                           
84 Ardial, 2009. Komunikasi Politik Jakarta. Indeks. Hal 40 
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elegan jauh lebih memiliki daya tarik dibanding harus membuat program 

kerja dan janji politik yang tidak mudah untuk direalisasikan.85  

Selain pemilihan calon legislatif secara langsung, pada saat itu 

pemilihan presiden secara langsung juga baru pertama kalinya 

dilaksanakan. Terdapat lima pasang calon presiden dan wakil presiden 

pada saat itu, yaitu Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono 

Yudohusodo, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-

Salahuddin Wahid dan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Kelima 

calon itu rata-rata perupakan pimpinan dari partai politik. Meski masing-

masing partai telah memiliki basis massa, namun di sisi lain mereka juga 

memperebutkan suara mengambang serta pemilih baru berusia muda. 

Masing-masing memunculkan peranannya bukan hanya sebagai ptinggi 

partai, namun juga memunculkan figur personalnya sebagai tokoh publik. 

Megawati, misalnya, dengan mudah mencitrakan diri sebagai sosok 

yang menjadi musuh bagi orde baru. Demikian pula Amien Rais yang 

mencitrakan diri sebagai penjebol orde baru serta lokomotif reformasi. 

Pemenang pemilihan, Susilo Bambang Yudhoyono banyak dilihat 

masyarakat sebagai sosok yang santun, rapi, tertata serta berwibawa. 

Selain juga dapat memainkan peran seolah-olah sebagai korban 

kedholiman pemerintahan Megawati. Setidaknya itu yang saya tangkap 

sebagai masyarakat. 

Politisi boleh mencitrakan diri sebagai apapun, namun selera rakyat 

sebagai pemilih adalah menjadi penentu. Selera masyarakat juga bisa 

selalu berubah, para politisi juga harus belajar dan mengikuti selera para 

pemilihnya.  

Reformasi di pertengahan 1998 banyak disambut dengan euforia 

masyarakat yang menginginkan perubahan secepat mungkin. Para 

memimpin yang terpilih saat itu mencoba mengakomodir keinginan 

masyarakat. Banyak peraturan-peraturan yang merupakan produk orde 

baru yang dianggap tidak demokratis lantas dihapus atau diubah. Di sisi 

lain, perubahan yang sedemikian drastis itu juga membawa sebuah 

kekacauan. Masyarakat seolah-olah mengalami shock dengan perubahan 

yang cukup drastis itu. Belum lagi, banyak kelompok yang ingin 

pendapatnya terus selalu didengar dan diwadahi, salah satunya dengan aksi 

demmonstrasi yang tidak berkesudahan. 

Kekacauan yang terjadi membuat masyarakat merindukan sosok 

yang serba rapi, tegas dan tertata. Citra tersebut muncul pada diri Susilo 

Bambang Yudhoyono, yang secara kebetulan merupakan sosok yang 

muncul dari kalangan militer yang sangat lekat dengan sikap tegas. Gaya 
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bicaranya yang sedemikian teratur dan tertata mampu membuat 

masyarakat terpukau. Memimpin selama dua periode, atau sepuluh tahun, 

selera masyarakat rupanya mulai berubah. Masyarakat rupanya mulai 

merasa jenuh dengan gaya pemimpin yang terlalu tertata, tertib sehingga 

terkesan berjarak dengan rakyatnya. Pada akhirnya masyarakat mulai 

melirik figur yang lebih merakyat dan tampil lugas apa adanya. 

Yudhoyono juga banyak dianggap terlalu mementingkan citra 

sehingga sering terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Bahkan, 

dalam mengambil keputusan penting, dia terlihat cenderung lamban. 

Seakan-akan ada kekhawatiran bahwa keputusan yang diambil berisiko 

pada berkurangnya simpati masyarakat kepadanya. 

Sosok Joko Widodo, yang akrab dengan sapaan Jokowi, sungguh 

cocok dengan keinginan masyarakat. Gayanya yang ndeso, slengekan dan 

memunculkan sosok berjiwa muda dalam waktu singkat mampu 

merontokkan hati masyarakat. Dengan sangat mengagumkan Jokowi yang 

merupakan pendatang baru du dunia politik mampu memenangkan 

pemilihan presiden di 2014. Citra tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. 

Jokowi harus bekerja selama bertahun-tahun dan memulainya saat 

menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Konsistensinya dalam menerapkan 

kebijakan-kebijakan yang pro rakyat menjadikan citranya sebagai 

pemimpin yang merakyat akhirnya melekat kuat dalam benak masyarakat. 

Hal yang terjadi pada Jokowi, mampu membuat citra yang kuat di 

mata masyarakat, sebenarnya juga pernah terjadi. Jimmy Carter yang 

berhasil menjadi presiden di Amerika Serikat juga tidak terlepas dari 

politik pencitraan. Sebelumnya, dia juga tidak begitu dikenal oleh publik, 

namun akhirnya mampu mencuri perhatian masyarakat dan memenangkan 

pemilihan umum. Carter tampil simpatik dan memesona setelah 

melakukan berbagai upaya untuk bisa selalu tampil di mesia massa. 

Penampilannya, dalam waktu singkat, mampu membentuk opini publik 

sehingga mengantarkannya memasuki Capitol Building. 

Salah satu dampak reformasi adalah tumbuh dan berkembangnya 

dinamika politik di tingkat lokal. Pemilihan langsung juga terjadi untuk 

para calon legislatif di tingkat kota, termasuk bupati, wali kota serta 

gubernur. Kondisi itu membuat dinamika politik di daerah pun ikut 

berdenyut seperti halnya kancah politik tingkat nasional. Kebutuhan untuk 

pencitraan diri di tingkat lokal juga tumbuh seperti halnya yang terjadi di 

politik tingkat nasional. Tentunya, cara-cara yang digunakan diselaraskan 

dengan kondisi dan budaya setempat, dengan wilayah yang lebih sempit 

dan tingkat kekerabatan yang lebih erat. Meski demikian, bukan berarti 

pencitraan di tingkat lokal lebih mudah untuk dilakukan. 
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Menguatnya kesadaran akan perlunya politik pencitraan, polisitisi 

pada akhirnya selalu belajar untuk bisa memasarkan dirinya berikut 

pemikiran, ide dan gagasannya kepada masyarakat. Terdapat dua hal yang 

biasa dilakukan oleh politisi untuk tujuan itu, yaitu political marketing dan 

public relation politic. Political marketing lebih menitikberatkan pada 

penjualan ide dan gagasan kepada masyarakat. Mereka melakukan 

komunikasi politik dengan masyarakat untuk mengungkapkan kemampuan 

berfikirnya dalam membangun negara sehingga masyarakat yakin bahwa 

kondisi negara akan lebih baik jika politisi tersebut berhasil menjadi 

seorang pemimpin. Adapun public relation politic lebih menitikberatkan 

dalam membangun komunikasi timbal balik dengan masyarakat. Dalam 

komunikasi itu, politisi akan menciptakan citra-citra yang lebih bersifat 

personal. Mekera menciptakan sosok diri dalam citra tertentu yang 

diharapkan bisa melekat kuat di benak masyarakat. 

Pentingnya politic public relation sebenarnya berdasar atas 

bergesernya perilaku masyarakat yang lebih bersikap kritis dan cerdas. 

Mereka juga mungkin juga telah bosan dengan cara-cara kampanye yang 

lebih banyak memberikan pepesan kosong. Janji kampanye juga hanya 

dianggap Pemberi Harapan Palsu (PHP), pemberi harapan palsu. 

Acara talkshow dan debat di televisi semakin lama semakin 

digemari. Acara-acara itu secara tidak langsung membuat masyarakat 

menjadi lebih melek politik. Masyarakat juga bisa melihat kualitas para 

politisi dalam dialog yang bersifat terbuka itu. Media massa pun, 

khususnya televisi juga bertambah perannya. Mereka tidak sekadar 

menyampai infromasi dan hiburan, namun juga telah menjadi tempat bagi 

masyarakat untuk belajar politik. Relasi antara masyarakat dengan para 

legislator bukan sekadar supporter, namun telah benar-benar menjadi 

voters.86 

Hampir dalam setiap perilaku para politisi, terutama yang 

dipertontonkan di muka umum merupakan sebuah perilaku subyektif yang 

dilakukan dalam upaya untuk mempengaruhi persepsi orang lain. Dalam 

hal ini, kebanyakan masyarakat tidak lagi berfikir apakah hal itu dilakukan 

secara tulus ataukah tidak. Misalnya, politisi yang tiba-tiba masuk dan 

berbelanja di pasar tradisional, membeli barang-barang kebutuhan rumah 

tangga, tentunya dengan uang berlebih dan tidak meminta pengembalian 

dari pedagangnya. Dia ingin dipersepsikan sebagai figur yang merakyat 

dan hidup secara sederhana. Upaya itu dilakukan dengan penuh kesadaran 

dan perhitungan, termasuk terhadap dampak-dampak yang akan terjadi, 
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positif maupun negatifnya. Tentunya akan banyak orang yang menyangsi-

kan, apakah politisi itu dalam kesehariannya juga berbelanja ke pasar 

tradisional ataukah tidak. Namun hal itu tidak penting, karena tentu juga 

akan ada orang yang terkesan dengan perilaku tersebut. 

Politik pencitraan pada dasarnya sebuah fenomena yang dialami 

oleh para wakil rakyat yang melibatkan kesadaran, pikiran dan tindakan 

dengan tujuan diterima oleh rakyat. Makna yang hadir tidak datang secara 

tiba-tiba, melainkan makna yang secara sengaja dikonstruksi dengan 

tujuan yang diinginkan. Schulz memberikan padangannya tentang motif 

tindakan individual. Dia menyebut bahwa interaksi tatap muka merujuk 

pada motif, yaitu motif untuk dan motif karena. Motif untuk merupakan 

tujuan yang digambarkan sebagai maksud, rencana, harapan dan minat 

yang berorientasi pada masa depan. Sedangkan omotif karena merujuk 

pada pengalaman masa lalu.87 Pendapat dari Schulz itu bisa menjelaskan 

pula mengenai ranah politik pencitraan bagi para politisi. Upaya para 

politisi dalam membangn citra atau persepsi publik bukanlah sesuatu yang 

kebetulan, namun memang dikerjakan dengan berdasarkan motivasi, niat 

dan maksud serta tujuan untuk saat ini maupun masa depan. Makna yang 

mampu terbangun dalamn hal pembentukan cutra merupakan bagian dari 

tidakan yang disengaja secara intersubyektif. 

Bagi para politisi, semua tempat merupakan panggung untuk 

membentuk sebuah persepsi. Dewasa ini, masyarakat sering melihat 

politisi yang tiba-tiba masuk ke pasar, makan di warteg, membeli baju di 

kios kecil hingga minum dawet bersama pengemudi becak. Semua tempat 

yang dikesankan sebagai tempat berinteraksinya rakyat jelata menjadi 

sebuah panggung besar. Bahkan, saat terjadi bencana alam, partai politik 

berbondong-bondong untuk membuat posko dan memberikan bantuan. 

Tidak jarang, bendera-bendera partai berkibar di sekitar posko yang 

dibangun. Terlalu sulit untuk tidak menyebut bahwq upaya itu dilakukan 

untuk merebut hati masyarakat yang nantinya berujung pada raupan suara 

dalam pemilihan. 

Sekali lagi, tindakan yang dilakukan oleh para politisi itu merupakan 

hal wajar dan tidak bisa dipersalahkan. Membangun sebuah citra, bagi 

politisi menjadi sebuah kebutuhan. Aktualisasi diri itu juga merupakan 

fitrah dari manusia. Dalam teori Maslow menjelaskan mengenai hierarki 

kebutuhan, di mana manusia tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar 

seperti sandang, pangan dan papan. Mereka juga memiliki kebutuhan 

untuk mengaktualisasi diri dan menunjukkan eksistensi di dalam 
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lingkungannya.88 Namun, tentunya risiko ditanggung oleh penumpang. 

Dalam melakukan upaya pencitraan, ada dua kemungkinan. Pertama, 

upaya yang berhasil sehingga masyarakat memandang atau 

mempersepsikan seorang politisi sesuai harapannya. Kedua, sebaliknya, 

masyarakat akan melihatnya sebagai orang bertopeng alias munafik. 

Lebih tragis, sebuah citra yang telah terbangun dengan baik, melalui 

perjuangan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar, bisa saja 

hancur berkeping-keping dalam seketika. Beberapa kali terjadi, politisi 

yang tercitrakan sebagai sosok santun lagi religius, tiba-tiba hancur 

reputasinya lantaran tertangkap basah menjalin hubungan dengan 

perempuan lain. Bekas Bupati Sragen Untung Wiyono, misalnya, mampu 

mencitrakan diri sebagai pemimpin yang inovatif dan bersih. Dia 

mengembangkan sistem perizinan satu pintu untuk meminimalisir 

tindakan pungli dan suap. Majalah Tempo pernah mengapresiasinya 

sebagai Tokoh Pilihan Tempo 2008. Namun, beberapa tahun berikutnya, 

reputasi yang sangat bagus itu akhirnya hancur berantakan. Dia harus 

berurusan dengan hukum lantaran diduga melakukan tindakan korupsi, 

bahkan akhirnya harus mendekam di penjara. Kasus-kasus serupa yang 

memiliki kemiripan juga sangat sering terjadi. 

Hal itu terjadi lantaran citra tidak berada dalam sebuah ruang 

kosong. Terdapat berbagai dinamika yang mampu mempengaruhinya. 

Citra yang terbangun tidak akan berada dalam kondisi beku atau froozen, 

melainkan sangat cair. Sebaliknya, sebuah peristiwa bisa membalikkan 

situasi, dimana politisi atau tokoh yang semula dianggap buruk bisa 

sekonyong-konyong berubah sebaliknya. Pada pusaran kasus Bank 

Century, misalnya, banyak masyarakat yang memiliki keyakinan bahwa 

Sri Mulyani menjadi salah satu orang yang harus bertanggung jawab. Dia 

dianggap memberikan bailout sebesar Rp 6,7 triliun yang tidak bisa 

dipertanggungjawabkan. Berbagai kalangan mendesaknya agar dia 

mundur. 

Desakan sekelompok orang itu, yang juga diinformasikan oleh 

media massa, membuat masyarakat mempersepsikan Sri Mulyani sebagai 

orang yang ikut terlibat dalam kasus itu. Citranya hancur lantaran dianggap 

sebagai orang yang tidak cakap mengelola uang negara. Namun, persepsi 

bahwa Sri Mulyani merupakan orang yang tidak cakap sekonyong-

konyong berubah, saat IMF mempercayakan kepadanya untuk menduduki 

jabatan yang cukup bergengsi.  

Belakangan, politisi ataupun pejabat seringkali merasa tersinggung 

jika pekerjaan atau kebijakan yang disebut sebagai sebuah pencitraan. 
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Seolah-olah instilah pencitraan sebagai suatu hal yang negatif, memiliki 

padanan makna dengan kemunafikan, kebohongan dan semacamnya. Bisa 

jadi, kebijakan atau program yang dibuat oleh pejabat atau politisi memang 

berasal dari niat tulus dan sesuai hati nurani. Kebijakan itu membuat diri 

pejabat atau politisi yang bersangkutan menjadi populer. Saat opini atau 

persepsi masyarakat terbentuk dan terbangun, maka pencitraan telah 

terjadi. 

Kata pencitraan memang mengalami pergeseran makna lantaran 

banyaknya pejabat maupun politisi yang berusaha membangun sebuah 

persepsi masyarakat yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Mereka 

membangun persepsi sebagai politisi yang pro rakyat, pekerja keras, 

bersih, jujur, namun dalam banyak hal mereka justru menunjukkan sikap-

sikap yang berkebalikan. 

Sebagai contoh, nyaris semua politisi yang duduk di Dewan 

Perwakilan Rakyat mencitrakan diri sebagai wakil rakyat yang amanah. 

Mereka selalu berupaya untuk bisa dianggap sebagai pejuang aspirasi 

masyarakat. Mereka juga mengklaim bahwa semua yang mereka lakukan 

berdasarkan kepentingan masyarakat banyak. 

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu 

mencitrakan dirinya sebagai sebuah lembaga yang benar-benar bersih 

dalam hal penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Persepsi di 

benak masyarakat telah terbentuk sedemikian kuat bahwa para komisioner 

maupun penyidik di lembaga anti rasuah itu memiliki integritas yang 

sangat tinggi. Saat terjadi ‘perseteruan’ antara DPR dengan KPK, terlebih 

saat para legislator menggalang hak angket untuk KPK, perspektif positif 

yang telah terbangun terhadap para politisi buyar. Sebab, perspektif 

masyarakat terhadap lembaga KPK ternyata sudah sedemikian kuat. 

Bahkan, pada akhirnya masyarakat menganggap bahwa pihak-pihak yang 

berupaya untuk melemahkan KPK merupakan pihak yang pro dengan 

korupsi. 

Akan sangat sulit bagi lembaga legislatif untuk membangun citra 

yang sudah terlanjur rusak. Misal pun mereka pada masa berikutnya 

mencoba untuk membuat kebijakan-kebijakan yang cukup baik, 

masyarakat akan menganggapnya sebagai upaya merayu masyarakat 

semata. Masalah kepercayaan (trust) merupakan kunci yang paling penting 

dalam sebuah penciptaan persepsi. Masyarakat juga memiliki 

kecenderungan untuk melakukan generalisir terhadap suatu permasalahan. 

Dalam kasus hak angket terhadap KPK, misalnya, tidak semua legislator 

sebenarnya setuju. Namun, masyarakat terlanjut memandang bahwa 

keseluruhan lembaga legislatif berupaya untuk melemahkan KPK. 
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Sejumlah lembaga survei menilai tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap partai politik di dewasa ini semakin buruk. Akibatnya, 

masyarakat akan ogah memilih partai politik tanpa figur tepercaya serta 

antikorupsi untuk membawa perubahan bagi daerah atau negara. 

Pada 2017, Indobarometer melakukan penelitian terhadap 1.200 

responden di 34 provinsi. Salah satu hasilnya, sebanyak 51,3 persen 

masyarakat menilai politik buruk, dengan alasan masyarakat semakin tidak 

percaya kepada partai karena banyak kader partai yang terjerat kasus 

hukum, termasuk korupsi. Hal itu juga berimbas pada rendahnya tingkat 

kepercayaan publik terhadap DPR.89 Nampaknya, di Indonesia, sungguh 

beban berat bagi seseorang yang ingin berkarya di bidang politik. 

Perspektif masyarakat terhadap politisi sudah terlanjur diliputi rasa 

ketidakpercayaan. Kondisi semakin diperparah dengan banyaknya politisi 

dari berbagai partai politik yang terseret pusaran korupsi. 

Sebenarnya, kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 

lalu, tidak terlepas dari kondisi menurunnya kepercayaan masyarakat 

terhadap politisi. Jokowi merupakan pendatang baru di bidang politik, 

dianggap belum terkontaminasi dengan perilaku politisi yang telah 

dipersepsikan oleh masyarakat. Para pemilih lebih melihatnya sebagai 

seorang pengusaha ketimbang sosok politisi. Padahal, proses yang dijalani 

oleh Jokowi dalam pemilihan itu tetap saja sebuah proses politik. Namun 

dia dianggap bukan bagian dari politisi, bahkan masyarakat percaya bahwa 

Jokowi ‘terpaksa’ menggunakan partai politik yang menjadi satu-satunya 

jalan untuk bisa bertarung dalam pemilihan. 

Terlebih, pendorong Jokowi dalam bertarung dalam pemilihan itu 

adalah kelompok-kelompok relawan, di luar partai politik. Kondisi ini 

semakin membuat Jokowi terlihat beda dengan politisi lain yang rata-rata 

merupakan aktivis partai politik. Citra Jokowi sebagai tokoh muda 

menjadikan masyarakat seakan mendapat darah segar yang bersih dan 

belum terkontaminasi dengan penyakit. Jokowi memperkuat citra ini 

dengan berbagai hal, misalnya memperlihatkan diri sebagai penggemar 

rock hingga dengan pilihan pakaian-pakaian yang kekinian. Terlepas benar 

atau tidak, setidaknya informasi itu yang banyak sampai ke masyarakat 

melalui media. 

Peran media massa dalam menginformasikan ini ternyata 

menemukan dampak positif. Harapan masyarakat terhadap tokoh muda 

memang sedemikian besar, karena sudah sedemikian apatis dengan orang-

orang yang lama malang melintang di dunia politik. Saat pemilihan 
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presiden, perolehan suara Jokowi jauh lebih besar dibanding perolehan 

suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusungnya. 

Tidak dapat dipungkiri, upaya para politisi untuk membangun 

sebuah pencitraan tidak bisa lepas dengan peran media massa. Politisi 

selalu menjalin hubungan baik dengan media massa, agar segala 

aktivitasnya dalam membangun sebuah pencitraan bisa tersebar secara luas 

kepada masyarakat. Saat politisi masuk ke sebuah pasar, membeli ikan asin 

serta bumbu dapur untuk mencitrakan sebuah kesahajaan, hanya bisa 

diketahui oleh para pedagang serta pengunjung pasar yang kebetulan 

lewat. Namun, dengan diliput oleh media massa, ribuan bahkan jutaan 

orang bisa mengetahui aktivitas tersebut. Terlepas sekali lagi, informasi itu 

adalah kehidupan kesehariannya atau bagian dari pencintraan. Media 

massa sangat berperan dalam menginformasikan aktivitas politisi kepada 

masyarakat. Media massa memiliki pengaruh kuat karena daya jangkaunya 

yang luas. 

Lama kelamaan peran media massa semakin bertambah. Media 

menjadi medan perang pencitraan bagi para politisi. Perilaku politisi 

tersebut selalu saja dianggap menjadi bahan pemberitaan yang baik bagi 

media massa. Apalagi, para politisi juga sudah semakin pintar, melakukan 

upaya-upaya pencitraan yang selalu berkembang dengan cara yang lebih 

menarik dari waktu ke waktu. 

Masyarakat sendiri juga memiliki sikap yang unik dalam melihat 

sosok politisi. Di satu sisi, tingkat kepercayaan terhadap politisi cukup 

rendah. Namun, di sisi lain, mereka terus mengikuti informasi mengenai 

aktivitas para politisi. Berita-berita di media massa mengenai politik selalu 

menjadi bahan perbincangan menarik di tengah masyarakat. 

Peran media massa sendiri dalam memperkuat citra para politisi, 

baik citra negatif maupun positif memang sangat besar. Pada dasarnya, 

masyarakat tidak mengenal secara pribadi dengan para politisi. Namun, 

masyarakat bisa menilai baik-buruknya citra seorang politisi, salah satunya 

melalui pemberitaan media massa. 

Keberhasilan Jokowi sedikit banyak juga membawa perubahan 

terhadap para politisi. Mereka saat ini lebih menyadari arti pentingnya 

politic public relation. Mereka mulai mempelajari teknik-teknik untuk bisa 

membangun sebuah citra politik di tengah masyarakat. Para politisi saat ini 

mempekerjakan tim khusus yang bertugas menyiapkan komunikasi politik 

yang lebih profesional. Mereka melakukan komunikasi politik baik kepada 

masyarakat secara langsung maupun melalui media massa. Selain itu, ada 

pula yang bertugas untuk mengelola akun-akun di media sosial. 
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Dalam kenyataannya, banyak politisi yang menggandeng bekas 

jurnalis sebagai konsultannya. Mereka memandang bahwa jurnalis 

merupakan pihak yang paling memahami cara-cara membuat pencitraan 

yang memiliki news value. Harapannya, agar semua aktivitas yang 

dilakukan dalam mendukung pencitraannya bisa diliput oleh banyak media 

massa. Media massa memang dianggap sebagai cara paling mudah untuk 

memoles citra seorang politisi. Itu sebabnya, sebagian politisi tidak merasa 

cukup hanya menggandeng media massa, mereka bahkan berani 

berinvestasi untuk membuat media massa sendiri. Tentunya, butuh modal 

yang sangat besar untuk mendirikannya. Titik terpenting bagi politisi 

dalam membangun sebuah pencitraan adalah relevansi antara realitas 

dengan positioning. Pembentukan citra yang cenderung direkayasa justru 

semakin membuat persepsi masyarakat terhadap politisi semakin terpuruk. 

Perlu diingat bahwa masyarakat kini semakin kritis dan memiliki saluran 

informasi yang lebih beragam. 
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Politik dan Pemilik Media 

 

Hubungan antara politik dengan media massa bagaikan kawan lama 

yang sangat akrab. Mereka hidup dan berkembang bersama mengikuti 

dinamika zaman di era modern ini. Keduanya juga terus saling berinteraksi 

dan memberikan pengaruhnya. Masing-masing memiliki ruang sendiri 

yang dilengkapi dengan lorong sehingga membuat keduanya selalu tetap 

berhubungan. Panjang pendeknya lorong sangat bergantung dengan situasi 

dan kondisi yang ada. Demikian juga dengan bentuk interaksinya, dalam 

konteks siapa yang lebih kuat dalam memberikan pengaruh. 

Aktivis politik menyadari sepenuhnya mengenai arti penting 

komunikasi politik. Media massa menjadi jalur yang paling efektif untuk 

menjalin komunikasi politik dengan masyarakat. Salah satu tujuan 

komunikasi politik adalah untuk membangun citra yang baik di mata 

masyarakat sehingga memiliki banyak pendukung. Partai politik dan para 

aktivisnya berlomba-lomba untuk mendekati media massa. Mereka sangat 

berharap agar semua aktivitasnya mendapat ruang pemberitaan yang cukup 

layak sehingga bisa diketahui oleh khalayak luas. Tidak jarang, politisi dan 

partai politik menggunakan jasa public relation consultan agar bisa 

menjalin komunikasi dengan lebih baik. 

Media massa memiliki kekuatan yang sangat signifikan dalam 

komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak. Terlebih lagi media 

massa presitisius yang biasanya menjadi rujukan publik dalam berperilaku 

politik karena isi media prestisius dipercaya oleh khalayak, biasa media 

demikian disebut media mainstream. Bahwa media apapun kategorinya 

berfungsi sebagai alat pelipat ganda pesan (multiflier of messages) yang 

berkaitan dengan saluran lainnya. Alhasil pencitraan atau gambaran yang 

diberikan oleh media mengenai kekuatan-kekuatan politik yang akan 

memberi dampak yang signifikan serta menyebar dan menjangkau 

khalayak yang sangat banyak.90 

Politik pencitraan menjadi sebuah konsep yang unik di mana 

sebenarnya pencitraan telah lama digunakan dalam setiap kampanye. 

Pencitraan merupakan salah satu bagian dari komunikasi politik yang 

sudah sejak lama dipelajari. Tetapi, kalimat politik pencitraan baru menjadi 

sebuah trend ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sukses menjadi 

presiden Indonesia dua periode berturut-turut. Lawan politik SBY mulai 

mempelajari bagaimana cara untuk menarik simpati rakyat melalui media 

massa. Sebagai media pembentuk opini yang paling besar, televisi 
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sebenarnya selalu menghadirkan bentuk-bentuk konstruksi realitas yang 

terkadang jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Hal ini tidak jarang 

digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu untuk kepentingan politis. 

Konstruksi realitas kadang mampu menghadirkan dunia kesadaran jauh 

sebelum manusia memahamai eksistensi materi dari apa yang disadari itu 

sendiri.91 

Pada era reformasi ini, ketika seseorang mampu membentuk partai 

politik sendiri, dan memiliki media massa sebagai ‘corong’ untuk 

melakukan propaganda, maka bukanlah sebuah hal yang aneh ketika 

sebentuk kekuasaan itu menjadi tujuan akhir dari apa yang direncanakan 

selama ini. Pendekatan yang dilakukan oleh para politisi dengan media 

massa biasa dilakukan dengan beberapa jalur. Jalur yang paling banyak 

digunakan adalah menjalin komunikasi yang baik dengan wartawan yang 

ada di lapangan. Wartawan dipandang sebagai pemasok bahan baku atau 

row material dalam industri media massa. 

Sebagian politisi memilih menjalin komunikasi dengan jajaran 

redaktur yang dianggap memiliki kekuasaan untuk memerintah kepada 

wartawan yang dilapangan. Redaktur juga memiliki kewenangan untuk 

menentukan arah pemberitaan. Jalur yang lain, tidak sedikit politisi yang 

memilih untuk berhubungan langsung dengan pemilik media secara 

langsung. Pemilik media menguasai perusahaan sepenuhnya, beserta para 

karyawannya, termasuk jajaran redaksi hingga wartawan yang ada di 

lapangan.  

Ada pula politisi, baik di tingkat local maupun nasional, yang 

akhirnya memilih berinvestasi untuk mendirikan sebuah perusahaan pers. 

Atau sebaliknya, pengusaha media massa yang mencoba peruntungannya 

di dunia politik. Partai politik biasanya memberikan ruang bagi pemilik 

media yang ingin bergabung karena memberi keuntungan yang cukup 

besar untuk popularitas partai. Dalam kondisi tersebut di atas, hubungan 

antara politik dan media massa yang semua memiliki ruang berbeda namun 

dihubungkan oleh sebuah lorong menjadi berubah. Lorong sudah tidak lagi 

diperlukan, lantaran dua ruang yang semula berpisah telah menyatu.  

Keterlibatan pemilik media massa dengan kehidupan politik sudah 

banyak terjadi di Indonesia. Media massa yang dimiliki bahkan terhitung 

paling besar dan berjaringan. Ketua Partai NASDEM, Surya Paloh, 

misalnya, memiliki Media Indonesia serta Metro TV. Adapun pendiri 

Partai PERINDO, Harry Tanoe bahkan memiliki banyak stasiun televisi 

serta surat kabar seperti MNC TV, RCTI, serta Koran Sindo. Demikian 

pula dengan petinggi Partai GOLKAR, Aburizal Bakrie yang memiliki 

                                                           
91 Burhan Bungin. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta. Kencana. Hal. 69 
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usaha media massa di bawah naungan Viva group. Media massa yang 

dimiliki beberapa di antaranya adalah TV One, ANTV serta media online 

Viva.com. 

Pada dasarnya masyarakat mendambakan kehidupan pers yang 

jujur, obyektif serta independen. Artinya, media terbebas dari berbagai 

pengaruh, termasuk pengaruh politik. Bahkan, masyarakat berharap media 

massa bisa menjadi agen perubahan untuk kehidupan politik yang lebih 

baik dan mewakili aspirasi rakyat. Keterlibatan pemilik media dengan 

politik bukan berarti harapan masyarakat mengenai hadirnya kehidupan 

pers yang sehat menjadi terpupus. Namun, sulit juga untuk menjamin 

bahwa kepentingan politik dari pemilik media tidak akan berpengaruh pada 

pemberitaan di media yang dimilikinya. 

Para pemilik media massa pada dasarnya memang memiliki hak 

yang sama dengan warga negara lain, termasuk hak untuk berpolitik. 

Hanya saja akan menjadi masalah yang terkait dengan kesehatan 

kehidupan pers manakala mereka menggunakan media massa yang 

dimiliki untuk kepentingan politiknya. Pengalaman pada saat pemilihan 

presiden di 2014 menjadi salah satu contoh nyata. Masyarakat bisa dengan 

sangat jelas membandingkan pemberitaan di media massa yang dimiliki 

oleh para politisi. Salah satu contoh yang paling jelas adalah perbandingan 

porsi pemberitaan di Metro TV dengan TV One. 

BBC menyebut dalam beritanya pada 4 Juli 2014 berdasarkan 

laporan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bahwa Metro TV dimiliki 

oleh Surya Paloh yang telah menyatakan dukungannya pada pasangan 

calon Joko Widodo- Jusuf Kalla. Sedangkan Aburizal Bakrie sebagai 

pemilik TV One saat itu merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang 

merupakan partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam 

pemilihan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan jelas menyebut 

bahwa pemberitaan mengenai peristiwa politik pemilihan presiden di dua 

televisi itu tidak proporsional. Parahnya, keduanya selama ini dikenal 

sebagai televisi berita. Label itu melekat bukan tanpa sebab, karena 

berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia, sepanjang periode 19-25 

Mei saja, Metro TV yang dimiliki oleh politisi Partai Nasdem Surya Paloh, 

menyiarkan 184 kali berita tentang pasangan capres nomor dua Joko 

Widodo-Jusuf Kalla dengan durasi total 33.577 detik. Sementara itu, berita 

tentang Prabowo-Hatta hanya diputar 110 kali dengan durasi 14.561 detik. 

Sebaliknya pada periode yang sama TVOne yang dimiliki oleh politisi 

Golkar Aburizal Bakrie menyiarkan 153 kali pemberitaan tentang 

Prabowo-Hatta dengan durasi 36.561 detik. Pemberitaan tengang Joko 

Widodo-Jusuf Kalla hanya ada 77 kali dengan durasi 10.731 detik.92 

                                                           
92 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140702_lapsus_media_bias diakses 28 

Februari 2018 
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Hal yang dipermasalahkan oleh KPI bukan hanya tidak 

proporsionalnya berita yang dibuat oleh kedua media televisi itu. Namun, 

dalam operasionalnya, televisi menggunakan frekuensi yang sebenarnya 

milik publik. Artinya, kedua televisi itu menggunakan fasilitas milik publik 

untuk kepentingan politik pemiliik medianya. Penggunaan frekwensi 

publik untuk kepentingan politik juga dilakukan oleh pemilik Media 

Nusantara Citra (MNC) grup, Harry Tanoesoedibjo. Dengan cukup gencar, 

televisi yang dimiliki digunakan untuk menyiarkan kegiatan Partai 

Perindo. Bahkan, secara periodik, televisi yang dimiliki menayangkan 

Mars Perindo yang begitu dihafal oleh anak-anak yang tiap hari 

menontonnya. 

Bagi para politisi, membangun media massa dalam bentuk stasiun 

televisi memang menjadi pilihan disbanding bentuk lain, misalnya media 

cetak. Sebab, televisi bisa ditonton oleh siapa saja secara gratis sehingga 

jangkauannya jauh lebih luas, dibandingkan dengan media cetak yang 

masyarakat harus membelinya jika ingin membacanya. Meskipun, 

membangun sebuah stasiun televisi membutuhkan modal yang jauh lebih 

besar dibandingkan dengan media cetak. Namun bagi mereka modal yang 

cukup besar itu merupakan sebuah investasi jangka panjang, baik investasi 

secara ekonomi maupun politik. Politisi yang menjadi pemilik media 

massa memiliki posisi bargaining yang lebih tinggi. 

Fenomena tersebut tidak terlepas dari hegemoni yang dilakukan oleh 

media massa. Tayangan media yang disajikan secara terus menerus telah 

mampu mengkonstruksi pola pikir masyarakat terhadap setiap fenomena 

yang terjadi. Stigma yang terbentuk di masyarakat terhadap pemberitaan 

yang dilakukan oleh media massa adalah stigma positif. Sehingga, 

masyarakat percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh media massa. 

Walaupun saat ini masyarakat sudah mulai memiliki pemikiran yang 

cerdas dan pengaruh yang diberikan oleh media mulai menurun, tetapi 

hegemoni tersebut tidak serta merta hilang begitu saja. Aspek itulah yang 

membuat para pemilik media sering memanfaatkan media yang dimiliki 

untuk kepentingan politiknya. 

Konglomerasi kepemilikan media massa juga menjadi salah satu 

perhatian. Pada kenyataannya, sebegitu banyak media massa mainstream 

yang ada di Indonesia ternyata hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. 

masyarakat Indonesia akan dihadapkan kenyataan pada kualitas 

pemberitaan yang diekspos oleh hanya beberapa atau segelintir pemilik 

modal dan yang beberapa di antaranya memiliki latar belakang politik. 

Kondisi itu berpotensi membuat masyarakat hanya menerima berita yang 

homogen dan terjebak dalam hiperrealitas. Benturan kepentingan para 

pemilik media massa bisa saja terjadi. Dalam ilmu komunikasi massa, 
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salah satu hambatan dalam komunikasi massa adalah adanya interest 

(kepentingan). Hambatan ini bisa mengakibatkan masyarakat sebagai 

komunikan tidak memperoleh kualitas informasi yang utuh dan memadai. 

 

Cukup menarik penelitian dari Merlyna Lim, peneliti dari 

Participatory Media Lab Arizona State Universiti yang meneliti mengenai 

kepemilikan media massa di Indonesia pada 2012 lalu. Dalam penelitian 

berjudul The League of Thirteen, Media Concentration in Indonesia itu, 

dia menyebut bahwa sekian banyak media massa mainstream di Indonesia 

hanya dimiliki oleh 13 kelompok, termasuk oleh pemerintah. 

 

Ketiga belas kelompok tersebut adalah: 

1. Pemerintah 

Pemerintah hanya menguasai dua lembaga penyiaran, yaitu 

Radio Republik Indonesia (RRI) serta Televisi Republik Indonesia 

(TVRI). Selain itu, pemerintah juga memiliki satu kantor berita, Antara. 

Tiga media massa tersebut menjangkau hampir semua daerah di tanah 

air. 

  



Politik, Media Massa, dan Kebohongan 

134 

2. Media Nusantara Citra 

Perusahaan ini merupakan milik pengusaha Hary Tanoesoedibjo 

yang membawahi berbagai media massa di Indonesia. Media televisi 

yang berada di bawah MNC group adalah RCTI, MNCTV, Global TV. 

Selain itu, Tanoe juga memiliki beberapa stasiun radio, koran harian 

serta media online. 

3. Mahaka Media  

Perusahaan media milik presiden kesebelasan top dunia 

Intermilan itu, Erick Tohir, memiliki beberapa media, baik cetak 

maupun elektronik. Dia memiliki media televisi JakTV dan AlifTV. 

Dia juga memiliki beberapa stasiun radio, seperti JakFM, PramborsFM, 

serta Delta FM.  

Dia juga merupakan pemilik koran Republika yang dibelinya 

pada 2001 silam. Selain Republika, dia juga memiliki media cetak 

Koran Indonesia, media massa berbahasa Mandarin. 

4. Kompas Gramedia 

Harian Kompas merupakan produk andalan dari perusahaan 

milik Jacob Oetama itu. Kelompok Kompas juga memiliki koran local 

di berbagai daerah di Indonesia. 

Bisnis medianya telah merambah hingga televisi, radio serta 

online. Untuk televisi, Kompas juga membangun jaringan dengan 

televisi local di berbagai daerah. Kelompok ini juga menerbitkan 

beberapa majalah. 

5. Jawa Pos 

Dahlan Iskan memang pantas mendapat julukan Raja Koran. 

Pemilik Jawa Pos Nasional Network itu memiliki lebih dari 100 koran, 

baik nasional maupun local. 

6. Media Bali Pos 

Bali Media Post Group ini dimiliki oleh Satria Narada. Dia 

memiliki beberapa televisi local, seperti Bali TV, Jogja TV, Semarang 

TV, Sriwijaya TV serta beberapa televisi local lainnya. Dia juga 

memiliki beberapa stasiun radio serta media cetak yang berbasis di Bali 

7. Elang Mahkota Teknologi 

Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Group dimiliki oleh Eddy 

Kusnadi Sariatmadja. Kelompok tersebut memiliki dua stasiun televisi 

nasional, Indosiar serta SCTV. Dia juga memiliki stasiun radio yang 

cukup popular, Elshinta FM. 
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8. Lippo  

Kelompok media ini merupakan milik James Riyadi. Kelompok 

ini memiliki Berita Satu TV dan First Media. Dia juga memiliki 

beberapa koran, seperti Investor Daily, Jakarta Globe dan Suara 

Pembaharuan. Belakangan, Jakarta Globe akhirnya memilih berhenti 

terbit.  

9. Bakrie and Brothers 

Dari sisi kuantitas, jumlah media milik Aburizal Bakrie ini 

sebenarnya tidak terlalu besar. Dia hanya memiliki tiga stasiun televisi, 

ANTV, TV One dan Channel [V]. Politisi Partai Golkar itu juga 

memiliki media online Viva.com. 

10. Femina Grup 

Masyarakat mengenal Majalah Femina sebagai salah satu 

majalah perempuan tertua di Indonesia. Kelompok Femina juga 

memiliki belasan majalah dan tabloid, kebanyakan tentang keluarga. 

Hanya saja, di 2016 Femina mengalami kesulitan keuangan yang 

cukup serius. Satu per satu majalahnya terpaksa berhenti terbit. 

11. Media Grup 

Kelompok media ini merupakan milik pendiri Partai Nasdem, 

Surya Paloh. Dia memiliki stasiun televisi berita Metro TV. Selain itu, 

dia juga memiliki harian nasional yang cukup besar, Media Indonesia. 

12. Mugi Reka Abadi Grup 

Mugi Reka Abadi Grup merupakan milik Dian Muljani. Dia 

memiliki sejumlah media, rata-rata bergenre gaya hidup, seperti radio 

Cosmopolitan FM, Hard Rock FM, hingga majalah Cosmopolitan dan 

Cosmogirl. 

13. Trans Corpora 

Kelompok media Trans Corpora merupakan milik salah satu 

konglomerat Indonesia, Chairul Tandjung. Pada awalnya dia hanya 

memiliki stasiun Trans TV. Namun, pada perjalannya dia mampu 

membeli Trans7 dari Kompas serta membeli salah satu media online 

terbesar, Detik.com. 
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Pemetaan Media Tahun 2012 oleh Meriana Lim 

 

Pemetaan itu dibuat oleh Marlyna Lim pada 2012 silam. Namun, 

hingga di awal 2018, peta kepemilikan media massa di Indonesia itu belum 

banyak berubah. Dari hasil pemetaan tersebut, beberapa pemilik media 

merupakan orang-orang yang berkecimpung di dunia politik, setidaknya 

memiliki hubungan yang sangat dekat dengan politisi. Dari berbagai media 

massa di Indonesia, Lim mencatat hanya ada tiga media cetak yang layak 

untuk diperhitungkan, yaitu Kompas, Jawa Pos dan Tempo. Ketiganya 

bukan hanya memiliki oplah yang cukup besar, namun juga memiliki 

keunggulan dalam menyajikan berita yang berkualitas kepada masyarakat. 

Harian Kompas menurutnya memiliki kekhasan sebagai media yang 

memiliki pemberitaan yang sangat berimbang dan akurat. Sedangkan Jawa 

Pos memiliki konsep pemberitaan yang cukup agresif. Sedangkan Tempo 

hingga saat ini memiliki keunggulan sebagai media massa yang banyak 

menyuguhkan laporan investigatif.  

Dari beberapa media tersebut, dari sisi kepemilikan, Tempo juga 

memiliki karakter yang cukup bagus. Saat ini, Tempo telah menjadi sebuah 

perusahaan terbuka di mana sahamnya sudah diperjualbelikan di Bursa 

Efek Indonesia dengan kode TMPO. 
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Berdasarkan data di Bursa Efek Indonesia, saham Tempo dimiliki 

oleh beberapa pihak, seperti Yayasan Jaya Raya, Yayasan Tempo 21 Juni 

1994, PT Graffiti Press, PT Jaya Raya Utama dan publik. Tidak ada 

pemegang saham yang dominan lantaran masing-masing memegang 

saham kurang dari 25 persen. 

 

 

Belakangan, Pengusaha nasional Edwin Soeryadjaya akan masuk 

menjadi pemegang saham baru PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO). 

Masuknya Edwin menjadi pemegang saham lewat pembelian penerbitan 

saham baru atau rights issue (Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu/HMETD) yang dikeluarkan Tempo Inti Media. Selain Edwin, PT 

Surya Citra Media Tbk (SCMA) juga akan ikut masuk jajaran pemegang 

saham Tempo. Informasi saja, PT Surya Citra Media Tbk adalah 

perusahaan yang bergerak dalam industri media berbasis konten. 

Perusahaan ini memiliki stasiun televisi SCTV dan Indosiar serta satu 

stasiun televisi berjaringan lokal yaitu O Channel. Hanya saja, saham yang 

mereka milikitidak terlampau besar. Hasil dari rights issue ini akan 

menjadikan Edwin Soeryadjaya sebagai pemegang saham baru di TMPO 

dengan porsi 1,57% dan SCMA akan memegang 0,79% saham TMPO. 

Sementara PT Grafiti Pers akan memiliki porsi saham terbesar yakni 

24,28%.93 

Bentuk perusahaan terbuka seperti Tempo, dengan tidak adanya 

pemilik saham dominan, membuat media ini bebas dari kepentingan 

pemilik. Redaksi cenderung lebih bebas dalam membuat produk 

jurnalistik, tidak ada pengaruh maupun tekanan pemiliknya. Hasilnya, 

                                                           
93 https://kumparan.com/@kumparanbisnis/edwin-soeryadjaya-dan-sctv-akan-jadi-pemegang-

saham-baru-di-tempo diakses 25 Februari 2018 
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media ini mampu menghasilkan berita berkualitas, dengan sajian utama 

berita hasil liputan investigasi. Sejak zaman orde baru hingga sekarang, 

Majalah Tempo dikenal sangat kritis dan mampu membongkar berbagai 

skandal di pemerintahan. Salah satu yang fenomenal adalah upaya Tempo 

membongkar beberapa orang-orang kaya di Indonesia yang terdaftar pada 

Panama Papers. 

Kekuatan Tempo dalam investigasi menjadikannya memiliki 

reputasi yang cukup baik di mata internasional. Beberapa kali Tempo 

bergabung dalam sebuah kolaborasi investigasi bersama beberapa media 

papan atas dunia. Konon, liputan Tempo yang cenderung ‘galak’ itu 

membuat banyak pihak yang enggan beriklan di majalah tersebut. Namun, 

pada kenyataanya, hingga kini media tersebut masih mampu untuk 

bertahan. Animo masyarakat untuk membeli majalah Tempo masih 

sedemikian tinggi. 

Bahkan, di akhir 2017, Tempo mulai melakukan inovasi baru dalam 

memperoduksi berita investigasi yang berkualitas. Mereka mengajak 

masyarakat untuk turut serta dalam memilih topik liputan, bahkan ikut 

berdonasi untuk membiayai liputan tersebut. Inovasi bernama Bongkar itu 

juga melibatkan beberapa lembaga. Bongkar bermula pada kenyataan 

bahwa semua orang punya akses pada saluran komunikasi massa, terutama 

lewat media sosial. Di saat yang sama, banyak yang khawatir, tak semua 

banjir informasi itu bermanfaat untuk khalayak. Maraknya hoaks, fake 

news dan disinformasi, membuat publik kehilangan pegangan tentang apa 

yang fakta dan nyata. 

Media massa harus menyediakan solusi. Tentu yang diharapkan 

warganet dari media bukan kuliah soal pentingnya verifikasi, juga bukan 

aksi sepihak menyodorkan isu yang dianggap krusial oleh redaksi. Media 

bisa mengambil peran baru dengan membuka ruang percakapan publik 

yang setara dan berorientasi pada kepentingan orang banyak. Melalui 

konsep itu, Tempo menawarkan beberapa topik liputan kepada masyarakat 

khususnya para pembaca. Lantas, para pembaca bisa memilih topik yang 

diinginkan melalui situs Change.org. Selama ini, situs itu dikenal cukup 

agresif dalam berkampanye social serta mengawal demokrasi. 

Masyarakat tidak sekadar memilih, namun juga bisa berdonasi, 

menyumbangkan dana untuk membiayai liputan yang diinginkannya 

melalui situs KitaBisa.com. situs crowdfunding itu cukup dikenal, pada 

2016 lalu berhasil mengumpulkan dana publik secara kolektif sebesar Rp 

61 miliar. Secara umum, masyarakat bisa berpartisipasi dengan tahapan:94 

                                                           
94 https://investigasi.tempo.co/213/crowdfunding-jurnalisme-investigasi-cara-baru-agar-publik-

lebih-berkuasa 
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1. Pembaca bisa memilih satu dari tiga isu yang diajukan redaksi Tempo 

untuk diinvestigasi lebih lanjut, melalui laman 

https://change.org/bongkar. Proses voting online akan berjalan selama 

satu bulan. Isu yang mendapat suara terbanyak akan masuk ke tahap 

selanjutnya yakni pendanaan kolektif alias crowdfunding.  

2. Untuk memberikan bantuan dana secara sukarela, pembaca diharapkan 

masuk ke laman https://kitabisa.com/bongkar. Semua dana yang 

diperoleh di sana akan dikelola kitabisa.com dan hanya dipergunakan 

untuk kepentingan liputan isu tersebut oleh redaksi Tempo.  

3. Setelah satu bulan penggalian dana usai, redaksi Tempo akan mulai 

bekerja. Hasil liputan akan dimuat di https://investigasi.tempo.co.  

 

Konsep yang dihadirkan oleh Tempo ini tidak hanya menjadikan 

publik sebagai pelanggan dan pembaca semata, namun juga sebagai 

penentu topik liputan yang akan dilakukan. Sehingga, karya jurnalistik 

yang dibuat benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan publik, khususnya 

para pembaca Tempo. 

Saat media lain masih disibukkan dalam memenuhi keinginan dan 

berita ‘pesanan’ dari para pemiliknya, Tempo justru memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi publik untuk ‘memesan berita’. Hakikat 

bahwasanya ketersediaan informasi itu pada dasarnya adalah milik publik 

bisa terlihat jelas dari kreasi ini. Konsep-konsep sejenis semestinya bisa di 

reaplikasikan di media-media lain di Indonesia demi kehidupan pers yang 

lebih baik. Namun, diperlukan integritas yang cukup tinggi, mulai dari 

wartawan yang ada di lapangan, redaktur yang berada di dapur hingga 

pemilik media yang telah menanamkan modalnya. 

Masyarakat juga sudah semakin cerdas dan kritis dalam 

mengkonsumsi suatu berita. Saat ini, pemerintah memang sudah tidak bisa 

lagi membreidel sebuah media massa. Namun, matinya media massa akan 

terjadi saat pembaca sudah mulai meninggalkannya. Sebagai salah satu 

contoh, harian Suara Karya merupakan salah satu media yang cukup 

terkenal dan memiliki tiras yang cukup tinggi pada masa Orde Baru. Dari 

namanya saja sudah sangat terlihat keterkaitan media itu dengan penguasa, 

khususnya dengan Golongan Karya.  

Di era reformasi, meski Partai Golkar masih menjadi salah satu 

partai terbesar, tingkat kepercayaan publik terhadap harian tersebut terus 

menurun. Selain harus bersaing dengan media baru yang terus 

bermunculan, masyarakat menilai isi dari harian itu sarat dengan pesan-

pesan politik. Para pembaca mulai meninggalkan koran itu. Hingga kini, 

harian itu semakin kembang kempis untuk tetap terbit. Pada 2016, tiras 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAW0NbBlI_VwlrYRyw2QkBThz1okH3tMeuJleuzOycxTNz8A/viewform
https://kitabisa.com/bongkar
https://kitabisa.com/
https://investigasi.tempo.co/
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koran terus menurun, dari 35 ribu eksemplar per hari, turun menjadi 15 

ribu eksemplar perhari. Jumlah itu pun masih berupa klaim dari 

manajemen. Mereka juga sudah mulai kesulitan untuk menggaji para 

karyawannya.95 

Hal yang sama tidak mustahil terjadi terhadap media-media lain 

yang dimiliki oleh politisi, atau media yang cenderung memberikan 

dukungan terhadap kelompok politik tertentu. Masyarakat pada akhirnya 

merasa tidak tercerahkan dengan informasi yang disajikan media tersebut. 

Bahkan besar kemungkinan mereka akan merasa muak dengan konstruksi 

berita yang termuat. 

Pada penghitungan suara pemilihan presiden 2014 lalu, misalnya, 

sebagian besar media massa memuat pemberitaan mengenai hasil 

penghitungan cepat lembaga survey yang memprediksi kemenangan bagi 

pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Adapun TV One memberitakan hasil 

penghitungan cepat yang memprediksikan kememenangan pasangan 

Prabowo-Hatta Radjasa. 

 

                                                           
95 https://news.okezone.com/read/2016/04/28/337/1375518/dikabarkan-bangkrut-pemred-suara-

karya-tetap-terbit diakses 25 Februari 2018 
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Mungkin memang benar, ada beberapa lembaga survey yang 

memang dalam penghitungan cepatnya menghasilkan angka kemenangan 

bagi pasangan Prabowo-Hatta. Namun, mengingat pemilik TV One 

merupakan salah satu politisi yang memang mendukung pasangan itu, 

masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang berbeda. Demikian pula 

sebaliknya bagi beberapa lembaga survey lain yang menyebut kemenangan 

untuk Jokowi-JK juga menjadi diragukan. Pemberitaan saling klaim itu 

justru mendapatkan komentar sinis dari masyarakat. 
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Politik dan Jurnalis 

 

16 November 2017, terjadi kehebohan di media massa serta media 

sosial. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang saat 

itu tengah dicari-cari oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 

mengalami kecelakaan di petang hari. Mobil Toyota Fortuner yang 

ditumpangi menabrak tiang lampu.96 

Kabar itu sontak menjadi perhatian publik. Sehari sebelumnya, 

Setya menghilang saat beberapa penyidik KPK mendatangi kediamannya 

Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia disebut-sebut 

terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 

Baru sehari menghilang, dia muncul dalam kondisi mengalami kecelakaan. 

Bukan hanya dia yang menjadi sorotan publik saat itu. Namun juga 

pengemudi mobil yang ditumpanginya juga menjadi bahan pembicaraan 

baik di media massa maupun sosial media. 

Adalah Hilman Mattauch, pria yang menjadi pengemudi mobil itu. 

Dia bukan sopir pribadi Setya, melainkan seorang wartawan. Hilman 

tercatat sebagai kontributor di salah satu stasiun televisi nasional, Metro 

TV. Beberapa saat sebelum terjadi kecelakaan Hilman baru saja 

melakukan telewicara langsung dengan Ketua DPR dalam tayangan Prime 

Time Metro TV. Rekam jejak Hilman lantas banyak diulas oleh media 

massa. Selama ini, nama Hilman memang tidak dikenal oleh khalayak, 

termasuk para jurnalis di luar Jakarta. Publik juga banyak bertanya-tanya 

tentang jati diri pria yang bersama Setya Novanto yang saat itu menjadi the 

most wanted person. 

Berdasarkan penelusuran Tirto.id, Karier Hilman sebagai jurnalis di 

Metro TV dimulai dengan ditempatkan meliput wilayah Jakarta Barat 

sekitar 2008. Ia kemudian pindah tugas di Senayan dan sejak itu meniti 

karier sebagai wartawan politik. Bagi wartawan parlemen, nama Hilman 

tak asing. Ia saban hari berada di sekitar press room yang terletak di 

Gedung Nusantara III. Di berbagai kesempatan, Hilman juga kerap hadir 

bersama pimpinan DPR. 

Hilman biasanya berada di ruang depan press room bersama 

wartawan dari media lain yang bertugas meliput aktivitas politik di 

parlemen. Pada 2014, ketika Setya Novanto menjabat Ketua DPR, Hilman 

terpilih menjadi koordinator wartawan parlemen. Ia berhasil memenang-

kan pemilihan Koodinatoriat Wartawan Parlemen (DPR, DPD dan MPR) 

                                                           
96 Disarikan dari https://tirto.id/hilman-paper-jejak-hilman-mattauch-di-parlemen-amp-metro-tv-

cAey diakses 8 Maret 2018 
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periode 2014-2016 setelah menumbangkan pesaingnya, Zul Sikumbang, 

dari kantor berita Antara. Hilman mendapat 67 suara sedangkan Zul hanya 

41 suara.  

Kedekatan Hilman dengan Setya semakin terlihat. Metro TV pernah 

memecat Hilman pada 2016 lalu, gara-gara bertindak laksana Liaison 

Officer bagi seseorang yang diduga SN yang sedang bermasalah secara 

hukum. Saat itu, Hilman juga menghalang-halangi wartawan untuk 

berwawancara dengan Setya, termasuk wartawan Metro TV sekalipun. 

Televisi itu memecat Hilman dengan alasan pelanggaran kode etik. 

Namun, Hilman konon mengajukan banding dan menang. Dia kembali 

bekerja sebagai wartawan di televisi yang sama. Hingga akhirnya, 

kedekatan Hilman dan Setya kembali terbongkar di tiang lampu yang 

ditabraknya. Metro TV kembali memecat wartawannya itu. 

Cerita tentang Hilman adalah sekelumit kisah kedekatan antara 

seorang wartawan dengan narasumbernya, yang kebetulan adalah seorang 

politisi. Seringkali, kedekatan antara jurnalis dengan narasumber pada 

akhirnya terjerumus pada masalah dugaan pelanggaran etik. Kondisi yang 

sama juga banyak terjadi di dunia kewartawanan yang ada di berbagai 

desk, seperti desk politik, ekonomi hingga desk hukum dan criminal. 

Sebelum kasus ini terjadi, pernah ada pula kasus penyalahgunaan profesi 

kewartawanan yang terjadi pada 2010. Saat itu, beberapa wartawan yang 

bertugas di Bursa Efek Indonesia, meminta jatah saham Initial Public 

Offering (IPO) PT Krakatau Steel. Kasus itu mencuat hingga Dewan Pers 

turun tangan untuk menyelesaikan persoalan itu. 

Pada saat itu, beberapa wartawan itu mencoba mencari kesempatan 

untuk membeli saham perdana perusahaan PT Krakatau Steel. Meski 

mereka berusaha mendapatkannya dengan cara membeli, Dewan Pers tetap 

saja melihat tindakan itu sebagai pelanggaran etik. Ketua Dewan Pers saat 

itu, Bagir Manan menyebut tindakan tersebut menimbulkan konflik 

kepentingan karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di Bursa Efek 

Indonesia juga berusaha terlibat dalam proses jual beli saham untuk 

kepentingan pribadi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Kode Etik 

Jurnalistik.97 

Ironisnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah wartawan 

dari media massa ternama. Yaitu, Harian Umum Kompas, Harian Seputar 

Indonesia, detik.com, dan Metro TV. Selama ini biasanya media-media 

tersebut mempekerjakan wartawan yang memiliki integritas yang cukup 

baik. 

                                                           
97 https://news.detik.com/berita/1506929/dewan-pers-wartawan-terlibat-jual-beli-saham-langgar-

kode-etik-jurnalistik diakses 8 Maret 2018 
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Pada dasarnya, seorang jurnalis memang harus membangun sebuah 

kedekatan dengan narasumber sehingga bisa mendapatkan berita atau 

informasi yang bernilai dan berbobot. Kedekatan tersebut menjadi bagian 

dari sebuah upaya membangun jaringan yang merupakan aset yang paling 

penting bagi seorang jurnalis. Namun, kedekatan merupakan sebuah jarak 

yang bisa terukur. Jurnalis harus bisa mengukur jarak ideal dalam 

kedekatannya dengan narasumber. Perlu sebuah kepiawaian untuk 

menciptakan sebuah kedekatan yang berjarak, demi menjaga obyektivitas 

dan independensi berita yang dibuatnya. 

Wartawan memang harus memanfaatkan kedekatan narasumber 

untuk memperoleh berita yang bagus dan cepat, bahkan jika bisa bersifat 

ekslusif. Sebab, ekslusivitas sebuah berita menjadi salah satu kebanggaan, 

baik bagi wartawan maupun bagi media tempatnya bekerja. Esklusivitas 

juga menjadi sebuah prestasi bagi wartawan yang bersang. Namun, perlu 

diingat, bahwa narasumber tentulah juga berupaya melakukan hal yang 

sama. Mereka juga berusaha memanfaatkan kedekatannya dengan 

wartawan untuk kepentingannya. Sehingga, pada dasarnya, relasi antara 

narasumber dan wartawan dalam posisi yang setara dan bersifat simbiosis 

mutualisme. Bahkan, dalam memberikan informasi, terutama yang 

ekslusif, seringkali narasumber melakukannya lantaran memiliki sebuah 

kepentingan. Namun kepentingan di sini bukan hanya dalam arti yang 

negatif. Dalam banyak kasus, kepentingan yang dimiliki oleh narasumber 

juga merupakan hal-hal yang positif. 

Salah satu contohnya, sering pegawai di sebuah instansi membocor-

kan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di lingkungan kerjanya. 

Pegawai itu merasa sangat tidak nyaman bekerja lantaran melihat banyak 

perilaku pejabat yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dia berharap 

agar situasi itu bisa terekspos di media massa, sehingga ada perbaikan. 

Namun, dalam cerita yang nyaris sama, bisa saja motivasinya berbeda. 

Selain persoalan hati nurani, bisa pula terjadi bahwa pegawai itu tengah 

mengincar jabatan tertentu di dalam instansinya. Dia berupaya membersih-

kan orang-orang di atasnya dengan mengumbar keburukannya di media, 

dengan harapan bisa menggantikan menduduki jabatan tersebut. 

Dalam konteks politik, hampir semua statement dan informasi dari 

narasumber tentu memiliki kepentingan. Bentuk kepentingannya bisa 

beragam, mulai dari penggalangan dukungan politik hingga menyerang 

dan melemahkan lawan politik. Mereka benar-benar memanfaatkan media 

massa untuk menggaungkan kepentingannya. Media juga banyak 

dimanfaatkan oleh politisi untuk membentuk sebuah citra. Telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, bahwa para politisi menyadari sepenuhnya 

mengenai arti penting media massa untuk sarana pencitraan bagi para 

aktivis politik maupun politisi, termasuk para penguasa. 
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Mereka mengeluarkan segala daya dan upaya untuk biasa 

‘menguasai’ media massa, terutama media massa yang memiliki pengaruh 

besar terhadap masyarakat. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari 

membuat media massa sendiri hingga melakukan pendekatan secara 

personal dengan jajaran redaksi hingga wartawan yang ada di lapangan. 

Relasi atau hubungan antara Setya Novanto dengan Hilman merupakan 

salah satu contoh yang akhirnya mengemuka menjadi konsumsi publik. 

Tidak salah jika publik akhirnya mencoba mengaitkan antara kekayaan 

Hilman -yang cukup luar biasa untuk seorang wartawan- dengan 

kedekatannya dengan mantan pimpinan lembaga legislatif itu. 

Menilik dari penelusuran Tirto.id di atas, terlihat cukup jelas bahwa 

Setya Novanto telah memanfaatkan hubungan dengan Hilman. Dia 

memanfaatkannya sebagai semacam Liaison Officer, bahkan menjadi 

‘bodyguard’ saat Setya tengah berada dalam kejaran para jurnalis. Dalam 

hal ini, politisi itu mencoba memanfaatkan seorang jurnalis untuk 

mengkondisikan kawan-kawannya sesama jurnalis. Dalam kedua kasus 

tersebut di atas, terlihat bahwa banyak jurnalis yang terjebak pada 

kepentingan yang bersifat pragmatis. Tidak dapat dipungkiri, masih 

banyak media yang belum mampu menggaji wartawan dengan layak 

sehingga wartawannya melacurkan diri demi lembaran uang dalam 

amplop. Motif untuk menambah penghasilan kerap mewarnai perilaku 

tersebut. 

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa uang yang diperoleh dari 

narasumber itu akan berpengaruh pada karya jurnalistik yang dihasilkan. 

Hasil karyanya akan cenderung memberitakan narasumbernya secara 

positif dan tidak menampilkan sisi-sisi negatifnya, meski terkadang terlihat 

secara kasat mata. Dampaknya bukan hanya menurunnya reputasi 

perusahaan media tempatnya bekerja. Namun, hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, berimbang, jernih, obyektif dan 

independen juga akan terganggu. Ironisnya, gangguan itu muncul karena 

kepentingan pribadi dari pembuat berita. 

Meskipun, materi sebenarnya bukan satu-satunya hal yang bisa 

mempengaruhi karya seorang jurnalis. Seorang wartawan hidup dan 

tinggal di tengah-tengah masyarakat dan memiliki berbagai latar belakang. 

Terdapat berbagai situasi dan kondisi yang membuat seorang wartawan 

terjebak dalam sebuah konflik kepentingan dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Beberapa di antaranya adalah latar belakang sosial, jender, suku, 

agama hingga pandangan politik serta latar belakang ideologi. Terkadang, 

hal-hal itu justru jauh lebih berpengaruh terhadap sebuah karya jurnalistik 

dibandingkan dengan sekadar materi. Bahkan, hal-hal yang terlihat sepele, 
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seperti hobi dan kesenangan pun juga bisa berpengaruh pada obyektivitas 

sebuah berita. Konflik kepentingan merupakan sebuah konsep yang 

banyak digunakan untuk menelisik risiko etis dari sebuah profesi dan 

tindakan. Kemunculannya yang cukup pervasif berakar dari kenyataan 

bahwa secara alami manusia merupakan makhluk yang lemah dan rentan.98 

 Secara umum, konflik kepentingan muncul ketika kepentingan dari 

seseorang tidaklah sama dengan kepentingan dari orang lain atau 

organisasi di mana orang tersebut berhutang kesetiaan. Selain itu, konflik 

kepentingan juga dapat muncul ketika seseorang harus merespons 

kepentingan dari dua individu, kelompok, atau organisasi yang 

bertentangan satu sama lain. Jika hanya kepentingan salah satu pihak yang 

diakomodasi, maka kepentingan pihak yang lain tercederai. Argumen yang 

mengharuskan seseorang menghindari konflik kepentingan adalah karena 

situasi tersebut akan merusak proses penilaian yang terperiksa dan jernih, 

padahal seseorang dituntut untuk melakukan penilaian atas suatu hal dalam 

pertimbangan yang kurang lebih objektif: bebas atau independen dari 

pengaruh personal, kepercayaan, ideologi, dan motif ekonomi. Pengaruh 

atau kepentingan tersebut bukannya menggerus kapasitas seseorang, 

namun mengobstruksi proses pertimbangan yang adil.  

Meski demikian, tidak semua faktor yang berpengaruh terhadap 

keputusan seseorang dapat dikategorikan sebagai variabel yang 

menyumbang terjadinya konflik kepentingan. Dengan demikian, 

mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan ‘kepentingan’ dalam konsep 

konflik kepentingan menjadi penting. Kepentingan bersifat kontekstual 

dan variatif, tergantung pada institusi tempat seseorang bekerja, tujuan 

institusi tersebut, kewajiban dari jabatan yang dimiliki seseorang pada 

institusi, dan hal-hal apa saja yang berkonflik dengan kewajiban jabatan 

dan tujuan institusi. Dalam konteks jurnalistik, tugas seorang wartawan 

adalah mencari informasi dan merekonstruksikan realitas itu untuk 

selanjutnya menyajikannya kepada masyarakat sebagai penerima 

informasi. Berbagai kepentingan itu pun bisa berpengaruh kepada bentuk 

konstruksi realitas yang dibangun. 

Pandangan serta pengetahuan seorang jurnalis yang diterima dari 

lingkungannya akan sangat berpengaruh kepada cara mereka membingkai 

informasi yang diperoleh. Hal itu membuat peristiwa yang sama bisa 

bermakna berbeda saat ditulis oleh dua wartawan yang berbeda. Isi media 

memang didasarkan pada kejadian di dunia nyata. Akan tetapi, isi media 

menampilkan dan menonjolkan elemen tertentu. Logika struktural media 

dipakai dalam penonjolan elemen tersebut. Bahkan, media-media tertentu 

                                                           
98 Nikolov, N. 2013. Conflict of Interest in European. Public Law, Journal of Financial Crime, Vol 

20. Hal. 406 
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cenderung membatasi dan menyeleksi sumber berita, menafsirkan 

komentar-komentar sumber berita dan memberi porsi yang berbeda 

terjadap perspektif lain. Yang kemudian terjadi adalah penonjolan tertentu 

terhadap pemaknaan suatu realitas.99  

Teks media sangat dipengaruhi oleh pekerja media secara individu, 

rutinitas media, organnisasi media itu sendiri, isntitusi di luar media dan 

oleh ideologi. Faktor individu pekerja media mempengaruhi teks dalam 

fungsi yang ditentukan oleh rutinitas media. Fungsi yang dijalankan 

rutinitas media harus berada dalam fungsi yang ditetapkan oleh organisasi 

media. Demikian pula dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi 

media banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh institusi di luar media. Dan 

di tingkat paling atas keseluruhan faktor tersebut dipengaruhi oleh ideologi 

yang ada dalam masyarakat. 100 

Bisa dibayangkan, betapa banyak hal yang memberikan pengaruh 

terhadap setiap berita yang dibaca di sebuah media massa. Terdapat banyak 

hal yang mempengaruhi wartawan dalam membingkai informasinya yang 

ditulis dalam sebuah berita. Selanjutnya, di meja redaksi, ada pula hal-hal 

lain yang mempengaruhinya dalam mengedit sebuah berita yang ditulis 

oleh wartawannya. Adapun hal-hal yang mempengaruhi redaksi ada yang 

berasal dari dirinya sendiri, ada pula yang berasal dari kebijakan media. 

Tentunya, kepentingan pemilik media akan paling banyak memberikan 

berpengaruh, baik kepentingan ekonomi serta politik yang harus diikuti 

oleh semua orang yang bekerja di media tersebut. 

Kebijakan media sendiri juga bisa dibedakan menjadi dua hal, yaitu 

yang merupakan kepentingan jangka panjang dan jangka pendek. 

Kepentingan jangka panjang biasanya akan terlihat sebagai ciri khas 

sebuah media. Sedangkan kepentingan jangka pendek lebih bersifat 

pragmatis, sering membuat media terlihat keluar dari pola yang biasanya 

dilakukan. Hal ini kerap terjadi, misalnya, saat media yang biasanya kritis 

berubah menjadi sangat lunak setelah mendapat gelontoran iklan yang 

cukup besar dari lembaga yang sering diberitakan. Kondisi-kondisi itu bisa 

membuat trust pembaca terhadap media yang bersangkutan bisa turun. 

Namun, hal itu tetap dilakukan oleh media demi memenuhi target-target 

pendapatan. 

Ada suatu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat mengenai 

sebuah berita. Pertama, berita di media massa bukan sekadar informasi. 

Masyarakat perlu memahami bahwa proses pembentukan berita terdapat 

berbagai aspek yang mempengaruhi konteks dari berita tersebut. Kedua, 

                                                           
99 Agus Sudibyo. 2001. Politik Media dan Pertarungan Wacara. Yogyakarta. LKiS. Hal 31 
100 Shoemaker, Pamela J & Stephen D Reese. 1996. Mediating The Message: Theories of Influences 

on Mass Media Content. New York. Longman Publisher. Hal 223 
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makna merupakan hasil dari sebuah interaksi. Ini berarti bahwa suatu berita 

tidak berarti apapun saat belum disiarkan. Berita sudah bermakna 

manakala telah dibaca oleh masyarakat. Karenanya, ada konteks sosial 

dalam suatu berita agar berita itu bisa dibaca dan dipahami oleh 

khalayaknya. 101 

Banyak hal yang memberikan pengaruh terhadap warna-warni 

sebuah berita. Pengaruh tersebut bisa bersifat seperti kapur dalam air 

sehingga membuat berita menjadi keruh. Namun, pengaruh itu juga bisa 

laksana tawas yang mampu menjernihkan air. Tidak selamanya pengaruh-

pengaruh itu memberikan nilai negatif pada suatu berita. Dalam banyak 

hal, pengaruh itu juga bisa membawa hal-hal yang positif, terutama bagi 

khalayak. Pada akhirnya, semua akan berujung dari apa dan bagaimana 

motif dari pihak-pihak yang memberikan pengaruh tersebut. 

Banyak non-government organization asing yang bergerak dalam 

perjuangan penegakan hak asasi manusia mencoba memberikan pengaruh 

kepada media di Indonesia. Mereka memberikan pelatihan terhadap para 

juurnalis, baik yang berada di lapangan maupun di meja redaksi untuk 

lebih memiliki pemahaman terhadap pengakuan hak asasi manusia. 

Lembaga itu berupaya agar media di Indonesia memiliki frame yang sama 

mengenai persoalan-persoalan yang digeluti. Tujuannya adalah agar media 

ikut berperan serta menyuarakan mengenai arti pentingnya penghormatan 

terhadap hak asasi setiap manusia. 

Contoh di atas memberikan gambaran bahwa tidak semua pengaruh, 

terutama yang berasal dari luar, selalu berkonotasi negatif. Termasuk, 

pengaruh yang diberikan oleh pemilik media terhadap perusahaan media 

yang dimiliki. Tentunya, masih ada pemilik media yang menyematkan 

sebuah garis diperusahaannya untuk selalu menyuarakan nilai-nilai positif 

dalam masyarakat. 

Jurnalis merupakan sebuah profesi yang dianggap oleh masyarakat 

sebagai pekerjaan intelektual. Kecerdasan dan keluasan cakrawala pikir 

menjadi salah satu modal untuk memproduksi sebuah karya jurnalistik 

yang dihasilkan. Selain, kekuaatan jaringan yang juga selalu harus 

berkembang. Banyak pihak yang berupaya untuk bisa mempengaruhi daya 

pikir seorang jurnalis sehingga memiliki frame yang sesuai dengan yang 

diinginkan. Sebab, seorang intelektual selalu memiliki pengetahuan yang 

selalu dinamis dan cenderung terbuka dan siap menerima pemikiran-

pemikiran baru. 

                                                           
101 Hartley, John. 1982. Understanding News. London. Routledge. Hal 36 
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Pada dasarnya, partai politik maupun media sama memiliki peran 

yang sama dalam sebuah negara. Dua lembaga itu sama-sama hadir untuk 

memperkuat kehidupan berdemokrasi. Partai politik, melalui wakil-

wakilnya di legislatif menjadi salah satu bagian utama dalam teori trias 

politika. Sedangkan media massa banyak disebut-sebut sebagai pilar ke 

empat. Dalam bersentuhan dengan politik, pada dasarnya tidak semua 

jurnalis membangun relasinya atas kepentingan yang bersifat pragmatis, 

seperti halnya dalam contoh kasus Setya dan Hilman. Ada pula yang 

memang berkeinginan untuk mengabdikan hidupnya dan berjuang untuk 

membangun negara, melalui jalur yang lain. 

      
ADAM MALIK (source:wikicommons.com)         https://id.wikipedia.org/wiki/Harmoko 

 

Adam Malik merupakan satu contohnya. Sebelumnya, dia dikenal 

sebagai seorang jurnalis, bahkan menjadi salah satu pendiri Lembaga 

Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Selanjutnya, dia terjun ke politik 

hingga menduduki beberapa jabatan strategis, seperti menteri hingga wakil 

presiden. Masih ada sederet nama jurnalis yang pada akhirnya memilih 

untuk terjun ke politik praktis. Harmoko, pejabat di era orde baru juga 

sebelumnya merupakan seorang wartawan. Dia pernah menjadi ketua 

organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Dia pada akhirnya berpolitik di 

Partai Golkar, pernah menduduki jabatan menteri hingga Ketua Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. 

Bambang Soesatyo, politisi asal Golkar dulunya merupakan 

wartawan yang bekerja di Suara Karya, Efendi Choirie mantan wartawan 

Harian Surya Surabaya kemudian anggota DPR dari PKB, Ramadhan 

Pohan, anggota DPR dari partai Demokrat, sebelumnya mantan 
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koresponden Jawa Pos di Washington DC. Secara substansial, partai 

politik dan pers sama-sama memiliki peluang serta peran untuk 

memperkuat demokrasi. Meskipun begitu, pers dan partai politik memiliki 

perbedaan dalam soal rekrutmen, watak-ideologi, dan dalam cara melayani 

kepentingan publik. Apalagi pers memiliki Kode Etik Jurnalistik (KEJ) 

yang menjadi panduan wartawan dalam bekerja. Dalam KEJ antara lain 

diatur keharusan wartawan bersikap independen, berimbang, tidak menulis 

berita fitnah, bohong, atau menyebarkan propaganda yang menyesatkan. 

Sepertinya, orang-orang yang memimpin negeri ini memang 

memberikan kepercayaan begitu besar kepada orang-orang yang berasal 

dari dunia jurnalis. Soekarno yang memberikan kepercayaan begitu besar 

kepada Adam Malik hingga Soeharto yang begitu dekat dengan Harmoko.  

Di era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid juga meletakkan 

beberapa jurnalis di lingkar utamanya. Dia mengangkat Wahyu Muryadi 

asal Tempo untuk menjadi Kepala Protokol Kepresidenan. Selain itu, 

Gusdur juga mengangkat Ratih Hardjono dari Kompas untuk menjadi 

Sekretaris Presiden. Tradisi itu terus berlanjut hingga ke era kepemimpinan 

Jokowi. Salah satu jurnalis Tempo, Johan Budi dipercaya untuk menjadi 

juru bicara. Sebelumnya, Johan dikenal sebagai komunikator ulung saat 

menjadi juru bicara di Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dalam pemilihan kepala daerah 2018, ketua Persatuan Wartawan 

Indonesia, Margiono juga tertarik untuk mencalonkan diri sebagai bupati 

di daerah Tulungagung. Dia diusung beberapa partai politik, seperti Partai 

Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Amanat 

Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 

Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang. Kondisi tersebut 

memperlihatkan betapa banyak partai maupun pemimpin yang meng-

anggap jurnalis merupakan aset yang cukup berharga untuk dimiliki. 

Selain faktor kemampuan intelektual seorang jurnalis, hal itu tidak terlepas 

dari upaya untuk mampu menguasai media massa yang memang memiliki 

pengaruh besar di dalam masyarakat. 

Sejak dahulu, peneliti-peneliti komunikasi massa telah menyadari 

kuatnya peran media komunikasi dalam membentuk pemikiran mastarakat. 

Media komunikasi memiliki keperkasaan dalam mempengaruhi 

masyarakat, teristimewa pengaruh yang ditimbulkan oleh media massa. 102 

Bukan hanya para peneliti yang menyadarinya. Akan tetapi, 

demikian pula dengan para politisi. Mereka menginsyafi sepenuhnya 

dengan kekuatan media dalam membentuk pemikiran masyarakat. Pada 

                                                           
102 Effendy, Onong Uchyana. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung. PT Citra Aditya 

Bakti. Hal 403 
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akhirnya, mereka berlomba-lomba untuk mendekati media dan bahkan 

berusaha untuk menguasainya. Jurnalis yang ada di lapangan merupakan 

organ media massa yang paling mudah untuk didekati. Intensitas tatap 

muka dengan narasumber menjadi salah satu faktor yang menyebabkan-

nya. Berbeda dengan jajaran redaktur yang lebih banyak berada di 

belakang dapur redaksi. 

Wartawan di lapangan juga menjadi penyedia bahan baku bagi 

sebuah perusahaan media. Seperti halnya di perusahaan atau pabrik lain, 

bahan baku merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan hasil 

akhir yang diproduksi. Langkah paling awal untuk mampu menguasai 

media adalah dengan mendekati wartawannya. Beberapa politisi senior 

terkadang lebih banyak menjalin komunikasi dengan jajaran redaktur. 

Mereka menganggap kekuasaan redaktur lebih tinggi disbanding 

wartawan, sebab redaktur memiliki kuasa menyinting berita, bahkan juga 

‘memerintah’ wartawan yang ada di lapangan. Selain itu, kedekatan antara 

politisi dengan redaktur biasanya memang sudah terjalin sejak lama, saat 

redaktur masih bertugas sebagai wartawan di lapangan. Hubungan masih 

tetap dijalin setelah wartawan itu ‘naik pangkat’ menjadi seorang redaktur. 

 
Media Room DPR RI. Source: Twitter DPR RI 

https://pbs.twimg.com/media/DLWyLXpUIAEggue.jpg 

 

Akan tetapi, meski memiliki hubungan dengan jajaran redaktur, 

tetap saja mereka juga menjalin hubungan baik dengan wartawan yang ada 

di lapangan. Di kompleks Senayan, misalnya, sangat mudah dijumpai 

suasana akrab, baik dalam balutan acara resmi maupun hanya sekedar 

ngobrol, antara para legislator dengan para awak media. Jika dilihat dari 

kelas sosial, legislator di DPR RI merupakan seorang pejabat tinggi yang 
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memiliki berbagai fasilitas kelas wahid. Adapun jurnalis memiliki kelas 

seperti masyarakat kebanyakan pada umumnya. Dari sisi ekonomi, mereka 

tidak ubahnya seperti karyawan perusahaan biasa. Namun, kenyataannya, 

para legislator memberikan keistimewaan tersendiri kepada para 

wartawan. Bukan hanya kemudahaan akses bertemu, mereka juga 

membuatkan sebuah media room yang sedemikian besar dan nyaman. 

Berbagai fasilitas juga tersedia di ruang wartawan itu. 

Keberadaan media room jamak ditemukan di berbagai tempat, 

seperti lingkungan pemerintahan maupun perusahaan swasta. Sebenarnya 

tidak ada satu peraturan pun yang mewajibkan lembaga pemerintahan 

menyediakan fasilitas itu. Akan tetapi, media room saat ini seakan sudah 

menjadi sebuah fasilitas yang wajib tersedia di instansi pemerintahan. 

Kedekatan politisi dengan wartawan tidak hanya terjadi di tingkat pusat, 

namun juga hingga di tingkat local. Politisi di daerah pun selalu berusaha 

membangun nhubungan baik dengan para wartawan, baik wartawan media 

nasional yang bertugas di daerah maupun wartawan di media local. 

Bahkan, politisi dengan wartawan di tingkat lokal cenderung 

memiliki hubungan yang lebih erat. Selain wilayah yang kecil, jumlah 

media dan wartawan yang berada di daerah juga lebih sedikit sehingga 

relasinya lebih intim. Fenomena yang terjadi di daerah juga tidak jauh 

berbeda dengan fenomena tingkat nasional. Banyak wartawan yang 

mencoba peruntungannya di jalur politik, baik berupaya menjadi legislator 

maupun kepala daearah. Dalam konstestasi pemilihan kepala daerah, 

sering dijumpai wartawan yang bertindak menjadi konsultan bagi salah 

satu calon. 

Situasi itu juga dimanfaatkan oleh orang-orang di luar jurnalis, yang 

mencoba mengambil keuntungan. Di daerah, selama menjelang pemilihan, 

selalu ditemui fenomena kehadiran ‘wartawan tanpa surat kabar’ yang 

bergentayangan. Mereka menganggap para kandidat sebagai seorang 

dermawan yang tidak saying untuk memberikan lembaran-lembaran 

uangnya kepada wartawan. Pada 2005 silam, saat pemilihan kepala daerah 

di Surakarta, hampir semua tim sukses mengeluhkan banyaknya wartawan 

gadungan yang bergentayangan. Mereka berdatangan dari berbagai daerah, 

bahkan ada pula yang mengaku berasal dari luar pulau Jawa.103 

Dengan berbagai dalih, mereka menghadiri acara-acara kampanye 

serta jumpa pers yang digelar oleh para kandidiat. Terkadang, mereka juga 

mendatangi para calon, dengan bergerombolan, dan berdalih ingin 

melakukan wawancara untuk tulisan profil. Ujung-ujungnya, mereka 

meminta uang saku kepada calon atau tim suksesnya. Ada pula modus lain, 

                                                           
103 https://news.detik.com/berita/d-358501/operasi-bodrek-di-solo-dikeluhkan-tim-sukses-pilkada 

diakses 12 Maret 2018 
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menjelang pemilihan kepala daerah, orang ramai-ramai membuat media 

massa baru. Seperti menjelang pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, 

misalnya, polisi mendeteksi adanya 25 media baru, kebanyakan 

merupakan media online. Polisi terus melakukan pengawasan terhadap 

media itu. 104 

Selama ini, media-media yang lahir menjelang pemilihan kepada 

daerah tidak pernah berumur panjang. Mereka langsung berhenti 

beroperasi setelah pilkada selesai. Sebab, tujuan membuat media massa itu 

adalah untuk mereguk keuntungan dari dana kampanye yang digelontorkan 

oleh kandidat maupun para penyokongnya. Kondisi serupa tidak hanya 

dilakukan oleh wartawan serta media abal-abal. Media resmi pun diduga 

banyak melakukan hal yang serupa. Banyak koran yang “bermain mata” 

dengan tim sukses pasangan calon. Tentunya, ada kompensasi tertentu 

yang telah dibicarakan, termasuk iklan atau penjualan koran. Bahkan, 

beberapa perusahaan media memasang target kepada wartawannya untuk 

mencari iklan. Dengan gaji minim, para wartawan itu selain bekerja 

mencari berita juga diperintahkan untuk mencari iklan dengan target-target 

tertentu.105  

Idealnya, dalam sebuah perusahaan media, redaksi dan marketing 

merupakan dua bagian yang terpisah. Ibaratnya, terdapat sebuah garis api 

yang membatasi, sehingga keduanya tidak boleh saling berhubungan. Hal 

demikian diharapkan bisa menjaga independensi redaksi dalam 

memproduksi karya jurnalistik. 

Media yang memiliki reputasi bagus biasanya tidak akan 

membiarkan wartawannya berlama-lama berada di desk politik. Mereka 

melakukan rolling secara berkala, demi menghindarkan wartawannya dari 

konflik kepentingan lantaran sudah terlalu dekat dengan para 

narasumbernya. Hingga saat ini belum ada satu peraturan, termasuk dalam 

kode etik jurnalistik, yang melarang wartawan untuk aktif dalam bidang 

politik, termasuk di partai politik. Kode etik hanya mengatur bahwa: 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang 

akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Yang menjadi pertanyaan 

besar adalah, saat aktif berkecempung di dunia politik, apakah seorang 

wartawan juga masih dapat membuat berita yang independen. Termasuk, 

mampukah wartawan tersebut melepaskan dirinya dari kepentingan 

partainya dalam karya jurnalistik yang dibuatnya. 

                                                           
104 https://news.okezone.com/read/2017/09/28/519/1785140/mantap-muncul-banyak-media-baru-

jelang-pilgub-polda-jatim-fokus-pelototi-aktivitasnya diakses 12 Maret 2018 
105 Sirikit Syah. 2014. Membincangkan Pers, Kepala Negara dan Etika Media. Jakarta. PT Elex 

Media Komputindo. Hal. 220 



Politik, Media Massa, dan Kebohongan 

157 

Beberapa jurnalis memilih nonaktif dari kegiatan jurnalistik saat 

menduduki sebuah jabatan politik. Seperti Johan Budi, misalnya, selama 

menjabat menjadi juru bicara KPK maupun juru bicara presiden, dia 

memilih nonaktif dari Majalah Tempo. Namun, ada beberapa dari mereka 

yang kembali aktif di dunia jurnalistik setelah tidak lagi menduduki sebuah 

jabatan. Meski demikian, Dewan Pers sebenarnya telah berkali-kali 

mengeluarkan imbauan, agar wartawan dan perusahaan media tidak 

terjebak kepada kepentingan politik praktis. Namun, lagi-lagi, tidak ada 

peraturan yang tegas, lantaran sifatnya hanya imbauan semata. 

Beberapa teori di atas menunjukkan bahwa ada banyak hal yang bisa 

mempengaruhi independensi bagi seorang jurnalis dalam memproduksi 

sebuah berita. Dewan Pers sepenuhnya memahami hal itu sehingga 

meminta agar media menjauhkan diri dari urusan politik. Urusan politik 

dalam arti media terjebak dalam sebuah kepentingan politik, baik karena 

faktor dari luar maupun kepentingan politik pemilik media. 
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JURNALIS YANG BERETIKA 
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Jurnalis yang Beretika 

 

Politik merupakan salah satu hal yang sangat berpotensi untuk 

memberikan pengaruh kepada media massa dalam membingkai sebuah 

pemberitaan. Pembingkaian berdasar politik bisa saja terjadi begitu saja di 

luar kesadaran. Namun, terkadang hal itu terjadi dengan penuh kesadaran, 

bahkan memang telah menjadi kebijakan dari media massa yang 

bersangkutan. Media massa sulit untuk bisa steril dari sebuah kepentingan 

politik, karena orang-orang yang berada di dalamnya juga memiliki hak 

untuk memiliki sebuah pandangan politik tertentu. Mau tidak mau, suka 

tidak suka, pandangan tersebut tentunya akan merembes kepada karya 

jurnalistik yang dibuatnya. Perkara rembesan itu terjadi atas factor 

kesengajaan atau bukan, hal itu menjadi perkara yang berbeda. 

Kondisi tersebut akan mengganggu khalayak sebagai pengkonsumsi 

media massa yang notabene memiliki pandangan politik yang beragam. 

Apalagi, saat kepentingan politik yang dibawa oleh media massa 

merupakan merua televisi maupun radio, yang sejatinya menggunakan 

frekuensi milik publik dalam penyiarannya. Hingga saat ini kode etik yang 

telah disepakati oleh sejumlah organisasi profesi kewartawanan juga tidak 

mengatur secara jelas tentang keterkaitan politik dan media massa. Namun, 

yang pasti, kode etik telah menggariskan, bahwa wartawan harus 

mengedepankan independensi dalam pekerjaannya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata independen dimaknai 

sebagai sebuah kata sifat yang berarti berdiri sendiri; berjiwa bebas; 

merdeka; dan tidak terikat. Dalam konteks pemberitaan, wartawan dalam 

menulis sebuah berita harus melakukannya tanpa ada keterikatan maupun 

tekanan dari pihak-pihak tertentu. Namun, dengan menulis sebuah karya 

jurnalistik yang dibingkai dengan pandangan politik yang dimiliki, hal itu 

juga tidak secara otomatis menyatakan bahwa wartawan yang 

bersangkutan tidak independen. Bisa saja, mereka membuatnya tanpa ada 

permintaan, tekanan, keterikatan maupun kesepakatan-kesepakatan 

dengan pihak lain. 

Persoalan tentang independensi ini akan menjadi sebuah perdebatan 

yang sangat panjang. Di satu sisi, banyak tuntutan agar media tidak 

berpihak dalam sebuah persoalan. Padahal, di sisi lain, keberpihakan juga 

bukan berarti mengilangkan sebuah independensi. Artinya, keberpihakan 

bukan serta merta menunjukkan bahwa sebuah media telah melanggar 

etika. Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno: “ethikos“, yang berarti 

“timbul dari kebiasaan”, adalah h sesuatu dimana dan bagaimana cabang 

utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi 

mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan 
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penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. 

Profesi adalah kata serapan dari kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang 

bermakna Janji untuk memenuhi kewajiban melakuakn suatu tugas khusus 

secara tetap/permanen. Sehingga profesi adalah suatu pekerjaan yang 

melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (expertise), 

menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Kieser 

mengatakan bahwa etika profesi sebagai sikap hidup adalah kesanggupan 

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari pasien atau klien 

dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka 

kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota 

masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang 

seksama.106  

Dengan demikian, profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan, 

sehingga karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam 

mengemban profesi. Yang dimaksud dengan "tanpa pamrih" di sini adalah 

bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan 

adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan 

sendiri. Pada awalnya, etika profesi merupakan sikap etis sebagai bagian 

integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban 

profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat 

atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam 

mengemban profesi telah memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. 

Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka awam tidak dapat 

menilai hal itu. 

Namun, seiring perkembangan modernitas, etika yang semula 

berupa tata nilai yang tidak tertulis itu mulai dibakukan. Terutama setelah 

lahirnya organisasi-organisasi yang menaungi profesi. Mereka mulai 

membuat kesepakatan-kesepakatan baku mengenai etika yang harus 

dipegang teguh sehingga terwujudkan hal yang dinamakan kode etik. Pada 

dasarnya, kode etik itu dibuat untuk dua tujuan. Pertama, kode etik dibuat 

untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan profesi. Kedua, kode 

etik dibuat untuk menjaga marwah dan martabat profesi, sehingga profesi 

yang dilakukan tetap memiliki kehormatan di mata masyarakat.  

Dietrich Rueschemeyer mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan 

pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan atau ilmu secara 

sistematis pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai 

utama dari masyarakat. 107 

                                                           
106 B. Kieser, Etika Profesi, Majalah BASIS, No. XXXV/5, 1986.  
107 Vilhelm Aubert. 1973. Sociology of Law. London. Penguin Publishing. Hal. 267.  
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Kompetensi berkeilmuan berkualitas tinggi yang dimiliki para 

pengemban profesi itu menciptakan masalah khusus tentang pengawasan 

masyarakat terhadap mereka: awam tidak mampu menilai karya 

profesional, dan dalam banyak hal bahkan mereka tidak dapat menetapkan 

sendiri sasaran konkret bagi karya profesional yang diperlukannya. Ini 

berarti bahwa pengawasan formal oleh birokrasi pemerintahan dan 

pengawasan informal oleh konsumen terhadap karya profesional, praktis 

tidak berarti banyak. Profesi adalah kegiatan teknis yang berfungsi dalam 

kehidupan sosial, dijalankan oleh pelaku-pelaku khusus. Dengan kata lain, 

profesi adalah kegiatan yang hanya boleh dijalankan oleh pelaku tertentu 

yang diakui secara kolektif oleh sesama pelaku profesi (informal) ataupun 

legal oleh pemegang otoritas (formal). Perilaku pelaku profesi ditentukan 

oleh interaksi institusi yang didukungnya dengan institusi lainnya. Sifat 

interaksi tersebut dapat berupa determinan atau dominan-submisif, atau 

egaliter. Dalam masyarakat dengan sistem interaksi yang bersifat egaliter, 

hubungan antar institusi bersifat struktural fungsional.  

Setiap pola kegiatan dalam institusi merupakan tindakan yang 

bertolak dari harapan/tuntutan (expectation) dari institusi lainnya. Interaksi 

yang berlangsung merupakan berjalannya peran masing-masing pelaku 

dalam institusinya. Ukuran perilaku berdasarkan kesesuaian tindakan 

dengan peran yang dijalankannya dalam institusi, agar institusinya dapat 

fungsional dalam sistem sosial. Adanya sebuah keahlian atau pengetahuan 

khusus menjadi pembeda antara pekerja biasa dengan pengemban profesi. 

Bahkan, pengemban profesi juga harus melalui sebuah pendidikan khusus 

untuk bisa menjalankan fungsinya. Contoh profesi yang paling mudah 

dijumpai adalah dokter, apoteker, guru hingga pengacara. 

Wartawan sendiri memiliki karakter yang unik jika dibandingkan 

dengan profesi lainnya. Memang, membuat sebuah karya jurnalistik 

membutuhkan sebuah keahlian khusus. Tapi, bukankan keahlian khusus ini 

juga dibutuhkan pula untuk pekerjaan lainnya, di luar profesi, seperti 

perajin, programer komputer, tukang cukur hingga pengamen yang 

membutuhkan keahlian bermusik. 

Menjadi seorang wartawan tidaklah membutuhkan pendidikan 

khusus. Mereka bisa berasal dari disiplin ilmu apa saja. Banyak wartawan 

yang berasal dari Sarjana Komunikasi, Sarjana Hukum, Sarjana Sastra 

hingga Sarjana Teknik. Bahkan, di daerah, masih ada pula wartawan yang 

hanya memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas. Mereka belajar untuk 

membuat karya jurnalistik melalui learning by doing. Mentor-mentornya 

adalah redaktur atau kawan seprofesi yang telah senior dan 

berpengalaman. Ada pula yang pada akhirnya mengikuti berbagai 

pelatihan yang banyak digelar oleh organisasi profesi maupun lembaga di 

luar pers itu sendiri. 
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Media-media yang cukup besar, seperti Kompas, misalnya, secara 

berkala membuat pelatihan kepada para jurnalisnya. Namun, jauh lebih 

banyak media yang membiarkan wartawannya mencari ilmu di lapangan. 

Hasil karya jurnalistiknya tentu tidak bisa dibandingkan. Namun, semua 

telah bersepakat bahwa wartawan merupakan bagian dari sebuah profesi. 

Di Indonesia, mereka juga telah memiliki organisasi profesi, meski pada 

kenyataannya wartawan tidak lagi diwajibkan untuk menjadi anggota salah 

satu organisasi kewartawanan. Itu artinya, setiap wartawan harus tunduk 

dan patuh untuk mentaati kode etik jurnalistik. Sebab, kode etik yang sudah 

dibuat secara tertulis itu telah disepakati bersama oleh beberapa organisasi 

kewartawanan bersama Dewan Pers. Kode etik itu bersifat mengikat semua 

wartawan yang bekerja di Indonesia.  

Etika merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan pers 

sebagai sebuah media komunikasi masa yang sehat dan bermartabat. 

Terdapat beberapa poin penting terkait dengan komunikasi massa, yaitu:108 

1. Tanggung jawab 

Komunikasi massa haruslah dilakukan dengan penuh tanggung 

jawab. Artinya, media memiliki kewajiban untuk selalu berhati-hati dalam 

menyampaikan informasi. Hal ini mengingat begitu kuatnya pengaruh 

media massa terhadap pengetahuan masyarakat. 

Perlu diingat, tanggung jawab media massa tidak hanya berhenti 

pada apa yang ditulisnya, namun juga sampai pada setiap dampak dari 

informasi yang disebarkan. Tanggung jawab harus ditanggung di hadapan 

Tuhan hingga di depan hukum. 

2.  Kebebasan 

Kebebasan pers merupakan hal yang diidam-idamkan oleh 

masyarakat serta insan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu 

indicator berkembangnya demokratisasi di dalam sebuah negara. 

Sebuah negara demokratis tidak akan melakukan control yang ketat 

terhadap tulisan media, apalagi penyensoran hingga pemberedelan. Di 

Indonesia, kebebasan pers menjadi salah satu berkah dari reformasi. 

Poin pertama, tanggung jawab, menjadi sebuah pembatas dari 

kebebasan yang dimiliki oleh pers. Mereka bebas untuk menulis apa yang 

diinginkan, namun harus berani mempertanggungjawabkan semua karya 

jurnalistiknya. 

Sebenarnya, ancaman terhadap kebebasan pers tidak selalu dating 

dari negara. Ancaman ini juga bisa hadir justru kelompok masyarakat. 

                                                           
108 Nurudin, 2007, Pengantar Komunikasi Massa, Rajawali Press, Jakarta. Hal 251. 
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Dalam banyak kasus sering dijumpai adanya sekelompok orang atau 

individu yang melakukan intimidasi terhadap pers. Namun, masyarakat 

juga tidak memiliki pandangan yang seragam terhadap kebebasan pers. 

Ada yang menganggapnya sebagai hal yang positif, ada pula yang 

memaknainya sebagai suatu hal yang negative. 

Positifnya, kehidupan pers yang bebas dari tekanan akan membuat 

media dapat berfungsi sebagai watchdog. Namun, banyak juga yang 

merasa bahwa kebebasan pers telah menjelma menjadi kebablasan pers 

lantaran banyaknya media yang terindikasi melakukan pelanggaran etika, 

bersikap partisan. 

3. Etik 

Etika pada dasarnya merupakan cabang utama filsafat yang 

mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan 

penilaian moral. Moralitas para pembuat berita akan menentukan nilai dari 

berita yang dibuatnya. 

Etika merupakan hal yang sangat penting dan harus dipegang teguh 

oleh para jurnalis. Boleh dibilang, pelanggaran terhadap etika merupakan 

sebuah pintu masuk untuk berhadapan dengan hukum. 

Etika berusaha memahami ukuran/kriteria perilaku. Ukuran perilaku 

selamanya berkaitan dengan 2 aspek, yaitu pertama, aturan yang 

ditentukan oleh sistem sosial; dan kedua, pilihan nilai yang dianut secara 

pribadi.  

4. Ketepatan dan Obyektivitas 

Akursai, akurasi dan akurasi. Kata itu harus dipegang kuat oleh 

seorang jurnalis agar tidak menyampaikan berita yang keliru kepada 

khalayak. Informasi haruslah berdasarkan pada fakta, bukan opini atau 

dugaan dari seorang wartawan. 

Adapun objektivitas merupakan bukti bahwa media massa bekerja 

untuk melayani publik. Pembuatan berita harus melalui sebuah upaya yang 

jernih dan seimbang sesuai konsep cover both side. 

5. Adil kepada semua orang 

Media massa sudah semestinya bertindak adil, tidak memberikan 

ruang yang lebih besar terhadap kepentingan seseorang atau sebuah 

kelompok. Mereka juga harus melawan terhadap kemungkinan adanya 

tekanan-tekanan kepentingan. 

Media tidak seharusnya menjadi kepanjangan tangan dari 

kelompok-kelompok tertentu. Apalagi, melakukan penghakiman terhadap 

seseorang atau yang biasa disebut sebagai trial by press. 
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Sistem sosial merupakan satuan kehidupan masyarakat dimana di 

dalamnya terdapat interaksi bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-

masing. Bagian-bagian yang berinteraksi ini sebagai suatu institusi sosial 

ditandai oleh adanya tindakan-tindakan yang memiliki pola tertentu. 

Berbagai institusi sosial dalam sistem sosial didukung oleh profesi tertentu. 

Yang menarik, wartawan dalam pekerjaannya menjalankan dua fungsi 

sekaligus. Di satu sisi, dia menjalankan pekerjaannya atau profesinya yang 

tentu saja terikat pada kode etik. Di satu sisi, mereka juga merupakan 

seorang karyawan dari sebuah perusahaan sehingga terikat dengan 

peraturan dari perusahaan tempatnya bekerja. 

Bukan menjadi masalah jika perusahaan tempatnya bekerja 

merupakan sebuah media yang memegang teguh kode etik. Namun, sebuah 

beban berat saat mereka bekerja di sebuah media yang menganggap kode 

etik merupakan penghalang untuk mencari keuntungan. Padahal, 

perusahaan tetaplah perusahaan, yang memiliki orientasi untuk mencari 

keuntungan. Ada pula perusahaan media yang menerapkan etik dengan 

sangat disiplin. Mereka tidak segan-segan untuk memberikan sanksi 

kepada wartawannya yang terbukti melanggar kode etik, mulai dari sanksi 

peringatan hingga pemecatan. Namun, tidak sedikit media yang abai, tidak 

pernah mempersoalkan wartawannya yang melanggar etik. Bahkan, ada 

pula yang memang memerintahkan wartawannya melanggar etik demi 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Padahal pada dasarnya kode etik jurnalistik yang berlaku di 

Indonesia tidaklah banyak. Hanya ada 11 Pasal, namun memang 

pelaksanaannya cukup berat. Secara rinci, kode etik jurnalistik yang 

disepakati di Indonesia adalah: 

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang 

akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 

Penjelasan dari pasal ini adalah: 

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai 

dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan 

intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. 

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika 

peristiwa terjadi. 

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan 

semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. 
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2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam 

melaksanakan tugas jurnalistik. 

Penafsiran: 

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; 

b. menghormati hak privasi; 

c. tidak menyuap; 

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; 

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, 

foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan 

ditampilkan secara berimbang; 

f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian 

gambar, foto, suara; 

g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan 

wartawan lain sebagai karya sendiri; 

h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk 

peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. 

3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara 

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, 

serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 

Penafsiran: 

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang 

kebenaran informasi itu. 

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan 

kepada masing-masing pihak secara proporsional. 

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal 

ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang 

berupa interpretasi wartawan atas fakta. 

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi 

seseorang. 

4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan 

cabul. 

Penafsirannya: 

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh 

wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara 

sengaja dengan niat buruk. 

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 



Politik, Media Massa, dan Kebohongan 

168 

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan 

foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk 

membangkitkan nafsu birahi. 

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan 

mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. 

5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas 

korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang 

menjadi pelaku kejahatan. 

Penafsirannya: 

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri 

seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. 

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan 

belum menikah. 

6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak 

menerima suap. 

Penafsirannya: 

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang 

mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat 

bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. 

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau 

fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. 

7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber 

yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, 

menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the 

record sesuai dengan kesepakatan. 

Penafsirannya: 

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan 

keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan 

keluarganya. 

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita 

sesuai dengan permintaan narasumber. 

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari 

narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan 

narasumbernya. 

d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber 

yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. 
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8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan 

prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan 

suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak 

merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau 

cacat jasmani. 

Penafsirannya: 

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu 

sebelum mengetahui secara jelas. 

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 

9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan 

pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 

Penafsirannya:  

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan 

berhati-hati. 

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan 

keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. 

10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki 

berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf 

kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 

Penafsirannya: 

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik 

karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. 

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan 

substansi pokok. 

11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara 

proporsional. 

Penafsirannya:  

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk 

memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan 

berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan 

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang 

dirinya maupun tentang orang lain. 

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu 

diperbaiki. 
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Kode Etik Jurnalistik tersebut ditandatangani oleh 29 organisasi 

pers di Jakarta, 14 Maret 2006. Dewan Pers menetapkannya melalui Surat 

Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang 

kemudian disahkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-

DP/V/2008. Sebelas pasal dalam kode etik jurnalistik itu harus menjadi 

pedoman dalam perilaku seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya. 

Bahkan, selain kode etik, wartawan juga wajib memperhatikan masalah-

masalah estetika, demi menjaga marwah profesinya sebagai seorang 

intelektualitas. 

Melakukan peliputan dengan menggunakan celana pendek serta 

sandal jepit memang tidak mungkin diatur dalam kode etik jurnalistik. 

Namun, hal-hal semacam itu harus menjadi perhatian bagi jurnalis, agar 

masyarakat serta narasumber bisa memberikan penghormatan yang 

selayaknya untuk profesi tersebut. Dewan Pers, organisasi profesi maupun 

perusahaan media tentunya tidak bisa mengawasi setiap waktu perilaku 

wartawannya yang berada di lapangan, terutama terkait perilaku dan 

etiknya. Biasanya, permasalah soal etik baru diketahui saat terjadi masalah 

dan ada pengaduan dari masyarakat. 

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dua orang wartawan senior yang 

banyak memberikan kontribusi bagi dunia pers dan jurnalisme, dalam 

bukunya yang sangat terkenal, The Element of Journalism menuliskan 

mengenai sembilan elemen jurnalisme untuk mewujudkan pers yang sehat 

sehingga memberikan daya dukung bagi jalannya demokrasi. Sembilan 

elemen tersebut adalah 109: 

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran 

Elemen pertama ini memang menjadi bagian paling sulit untuk 

diterapkan oleh seorang jurnalis. Kebenaran selalu bersifat subyektif, 

benar bagi sebuah kelompok bisa jadi merupakan kesalahan bagi kelompok 

lainnya. Sebuah kebenaran sangat tergantung pada latar belakang dari 

individu atau kelompok yang melihatnya. Kebenaran yang dimaksud oleh 

dua wartawan senior tersebut adalah kebenaran fungsional, di mana 

wartawan dalam pekerjaannya harus melakukan berdasar prosedur yang 

benar. Wartawan harus memiliki sebuah standar baku, sehingga karya 

jurnalistiknya diproses melalui cara yang benar dan fakta yang memang 

ditemukan di lapangan. Kebenaran yang dimaksud oleh dua wartawan 

senior tersebut adalah kebenaran fungsional, di mana wartawan dalam 

pekerjaannya harus melakukan berdasar prosedur yang benar. Wartawan 

harus memiliki sebuah standar baku, sehingga karya jurnalistiknya 

diproses melalui cara yang benar dan fakta yang memang ditemukan di 

lapangan. 

                                                           
109 Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2001. Sembilan Elemen Jurnalisme (terj.). Jakarta. Pantau 
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Wartawan bisa saja salah dalam menulis berita ataupun dalam 

memahami data, informasi atau fakta yang ditemukan. Mereka harus 

membuka diri terhadap fakta-fakta baru yang memberikan informasi yang 

lebih benar dan lebih akurat. Media juga tidak perlu merasa malu atau 

gengsi untuk memberikan ralat terhadap beritanya. Media juga tidak perlu 

merasa malu atau gengsi untuk memberikan ralat terhadap beritanya. 

Kebenaran juga bisa sangat bergantung pada perkembangan ilmu 

pengetahuan, tata nilai hingga hukum. Dahulu kala, Planet Pluto diyakini 

sebagai sebuah planet. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan telah 

berhasil membuat definisi baru tentang planet yang membuat Pluto 

terlempar dari pengertian planet. Belakangan, para ilmuwan kembali 

mengusulkan agar Pluto kembali mendapatkan statusnya sebagai planet. 

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat 

Dalam menjalani pekerjaannya, seorang jurnalis kerap mendapat 

keistimewaan dari masyarakat. Jurnalis memiliki keleluasaan untuk 

mengakses tempat-tempat atau kegiatan yang tidak biasa atau bahkan tidak 

bisa diakses oleh warga biasa. Hal itu semata-mata karena jurnalis 

merupakan wakil dari publik, sehingga mendapatkan akses yang luas agar 

bisa memberikan informasi keada publik. 

Previllege atau keitimewaan itu banyak diterima oleh jurnalis 

lantaran mereka bekerja untuk kepentingan publik. Itu sebabnya, loyalitas 

jurnalis harus ditujukan pula kepada masyarakat. 

Meskipun, pada dasarnya seorang jurnalis merupakan karyawan dari 

sebuah perusahaan. Mereka bekerja di sebuah perusahaan di bidang pers 

yang tentunya juga berorientasi terhadap keuntungan. Ada kalanya 

terdapat benturan kepentingan antara kepentingan perusahaan dengan 

kepentingan umum. 

Saat kondisi ini terjadi, seorang jurnalis harus mampu memijakkan 

kakinya ke posisi yang tepat, yaitu berada di pihak kepentingan 

masyarakat. Meskipun mereka terancam kemungkinan terburuk berupa 

kehilangan pekerjaan. Memang pilihan itu sangatlah berat, namun harus 

dipegang kuat oleh para jurnalis yang mengedepankan etika dan moral. 

3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi 

Dalam elemen ketiga ini, Kovach dan Tom Rosenstiel menekankan 

pentingnya disiplin verifikasi bagi seorang jurnalis. Sebagai orang yang 

memiliki jaringan yang luas, jurnalis biasa mendapatkan pasokan 

informasi yang sangat banyak dari sumber-sumbernya. Namun, tidak 

semua informasi yang diperoleh berasal dari sebuah fakta. 

Jurnalis harus menyaring segala informasi yang didapatkan dan 

mampu membedakan antara fakta, isu, desas desus hingga gosip. 
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Penyaringan dilakukan dengan cara verifikasi, yaitu menguji informasi 

dengan cek dan ricek, logika, pengetahuan umum hingga dikonfrontasikan 

dengan fakta lain hingga sumber lain. 

Pada dasarnya, disiplin verifikasi harus diterapkan sepanjang waktu 

untuk mewujudkan elemen pertama, yaitu kewajiban pertama jurnalisme 

adalah kepada kebenaran. Jurnalis harus melakuan prosedur yang benar 

secara disiplin sehingga informasi yang mereka berikan kepada khalayak 

juga merupakan informasi yang benar. 

4. Wartawan harus tetap independen dari pihak yang mereka liput 

Gangguan terhadap masalah independensi bukan hanya berasal dari 

uang dan amplop semata. Berbagai latar belakang hingga kedekatan 

dengan narasumber banyak membuat seorang wartawan kehilangan sikap 

independen dalam memproduksi sebuah karya jurnalistik. 

Pada dasarnya independensi akan sangat mudah goyah saat terdapat 

sebuah kepentingan. Adanyan sebuah kepentingan membuat seorang 

jurnalis tidak hanya semata-mata menuliskan tentang fakta, namun juga 

dengan imbuhan opini. 

Seorang jurnalis boleh-boleh saja beropini, asalkan tidak pada berita 

yang dibuatnya. Mereka bisa beropini melalui kolom, blog hingga di sosial 

media. Namun, di dalam berita yang dibuatnya, mereka harus berdasarkan 

pada fakta-fakta yang ada. 

Independen berbeda dengan netral. Jurnalis boleh saja memiliki 

keperpihakan terhadap nilai-nilai kebenaran. Namun, mereka harus 

menjaga independensinya dengan sumber-sumber informasi yang 

didapatkan. 

5. Wartawan harus bertindak sebagai pemantau independen 

terhadap kekuasaan 

Kekuasaan, baik di bidang kenegaraan, politik, ekonomi dan bidang-

bidang lainnya sangat rentan disalahgunakan. Kekuasaan banyak 

digunakan untuk menindas kaum yang lemah dan kelompok minoritas atau 

bahkan bisa memunculkan tirani minoritas. Jurnalis harus hadir untuk 

memantau para pemilik kekuasaan. 

Salah satu hal yang kerap dilakukan oleh jurnalis adalah melakukan 

liputan investigasi. Pada dasarnya, liputan investigasi merupakan upaya 

untuk membongkar penyimpangan yang ditutup-tutupi oleh kekuatan 

kekuasaan. Kegiatan peliputan ini merupakan sebuah bentuk nyata dari 

pemantauan terhadap kekuasaan. 

Perlu dipahami, terdapat perbedaan mendasar antara peliputan 

investigasi dengan peliputan mendalam, meski terkadang sama-sama 
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membongkar suatu hal yang ditutup-tutupi. Pembedanya yang sangat jelas 

terletak pada ada atau tidaknya kekuatan besar yang menutupinya. 

Beberapa stasiun televisi pernah menayangkan hasil liputan-

liputannya yang membongkar praktik-praktik lancung di tengah 

masyarakat, misalnya menggunaan formalin untuk mie, penggunaan 

daging tikus untuk bakso, pewarna tekstil untuk makanan dan sejenisnya. 

Namun, praktik itu pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang kecil yang 

tidak memiliki kekuasaan apa pun. 

Berita-berita tersebut pada dasarnya merupakan hasil liputan 

mendalam atau indepth reporting, dan belum masuk dalam klasifikasi 

investigatif reporting. Statusnya bisa naik menjadi liputan investigasi jika 

jurnalisnya berhasil membongkar sindikat perdagangan formalin yang 

mungkin melibatkan aparat maupun sindikat besar. 

6. Jurnalisme harus menghadirkan forum untuk kritik dan 

komentar publik 

Kovach dan Rosentiels mengibaratkan surat kabar sebagai sebuah 

ruang tamu, dimana masyarakat bisa berkomentar, berkeluh kesah hingga 

memprotes kebijakan penguasa. Media massa hadir untuk memfasilitasi 

kepentingan publik dalam menyampaikan komentarnya. 

Komentar publik terkadang muncul menanggapi berita yang muncul 

di media massa. Tanggapan-tanggapan itu perlu dimunculkan. Beberapa 

media menyebutnya sebagai fox populi.  

Media massa bukanlah corong bagi pemerintah, yang setiap harinya 

menuliskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditujukan bagi 

rakyatnya. Suara masyarakat yang terdampak atas kebijakan tersebut juga 

harus mendapat tempat. 

Elemen ini sangat relevan dengan elemen sebelumnya, dimana 

media juga harus menjadi pengawas bagi kekuasaan. Mereka 

melakukannya dengan mengumpulkan suara-suara masyarakat kecil yang 

tidak akan terdengar hingga atas jika hanya sendirian. Media bertugas 

mengumpulkan serta menggaungkan suara-suara itu sehingga lebih 

kencang. 

Namun, media juga harus menjaga agar suara yang diakomodir tidak 

berubah menjadi sebuah debat kusir yang tidak berkesudahan. Ruang 

publik itu harus bisa menciptakan sebuah titik temu yang saling 

akomodatif, membuka peluang adanya solusi bagi tiap permasalahan. 

7. Wartawan harus membuat suatu hal yang penting menjadi 

menarik dan relevan 

Ada kalanya informasi yang sangat penting bagi masyarakat, namun 

kurang menarik untuk diberitakan. Sebaliknya, sering pula informasi yang 
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sebenarnya sangat tidak penting bagi masyarakat, misalnya infotainment, 

menjadi hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan. 

Tugas berat seorang jurnalis adalah mengemas informasi-informasi 

yang penting untuk bisa disajikan sedemikian rupa sehingga menarik untuk 

dibaca khalayak. Diperlukan keahlian penulisan dan pengalaman atau jam 

terbang yang tinggi untuk mencapai titik tersebut. 

Persoalan-persoalan lingkungan, misalnya, terkadang menjadi 

sebuah hal yang membosankan bagi masyarakat, terutama yang tidak 

memiliki keterkaitan langsung. Padahal, isu lingkungan memiliki skala 

yang sangat penting karena terkait dengan kehidupan peradaban manusia. 

Jurnalis harus mampu membuat berita mengenai isu lingkungan dengan 

baik dan membuat semua pembacanya merasa menjadi bagian dari 

lingkungan hidup. 

Demikian juga dengan pembuatan berita yang disertai dengan data-

data yang relevan. Jurnalis harus mampu menyajikan data-data yang 

memang memiliki keterkaitan dengan berita yang ditulisnya. Dalam 

tulisan-tulisan ekonomi, misalnya, jurnalis harus mampu menyajikan 

angka-angka yang relevan secara menarik. Ibaratnya, pembaca dapat 

melahap informasinya tanpa harus mengernyitkan dahi. 

8. Wartawan harus menjaga berita dalam proporsi dan 

menjadikannya komperehensif 

Kovach dan Rosenstiel mengkritik banyaknya media yang tidak bisa 

menyajikan berita secara proporsional. Salah satunya dengan banyaknya 

penggunaan judl yang bombastis dan tidak mewakili isi beritanya. 

Proporsional juga berarti mengekspose besar-besaran untuk sebuah 

berita penting dan menulis secukupnya untuk berita yang kurang penting. 

Terkadang, media over ekspos untuk berita yang kurang penting dan 

kurang mengeskpos kejadian-kejadian yang sebenarnya penting bagi 

masyarakat. 

Latar belakang seorang jurnalis terkadang sangat berpengaruh 

dalam melihat sebuah realitas sehingga justru membuat kesulitan dalam 

menakar sebuah proporsi. Mereka menganggap penting semua realitas 

yang berhubungan dengan effort-nya, padahal realitas itu tidak begitu 

menarik perhatian khalayak kebanyakan. 

Jurnalis juga mampu membuat berita yang komperehensif yang 

berarti membuat tinjauan dari berbagai aspek. Jurnalis tidak boleh 

menggunakan kacamata kuda dan melihat persoalan hanya dari satu sisi 

saja. Dengan demikian berita yang dibuatnya benar-benar matang dan 

mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat.  
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Berita yang komperehensif juga diperlukan untuk memenuhi prinsip 

cover both side. Semua pihak yang terkait dengan isi sebuah berita harus 

mendapat ruang sehingga tidak dirugikan oleh pemberitaan. 

9. Wartawan punya kewajiban terhadap nurani 

Dalam hal membuat berita yang benar, wartawan harus 

mendengarkan hati nuraninya. Berita yang ditulis berdasarkkan hati nurani 

akan terbebas dari berbagai kepentingan. Mereka juga bisa lebih jernih 

dalam melihat sebuah persoalan. 

Kerja redaksi yang berjenjang membuat informasi yang dibuat 

menjadi lebih jernih lagi apabila masing-masing jenjang memprosesnya 

menggunakan nuraninya. Bukan hanya wartawan yang berada di lapangan, 

redaktur yang berada di balik dapur perusahaan pers juga harus melakukan 

hal yang sama. 

Seringkali, kebijakan yang dibuat oleh perusahaan justru 

bertentangan dengan nurani seorang jurnalis. Kondisi ini menjadi sebuah 

dilema bagi jurnalis dan membuatnya tidak nyaman dalam bekerja. Banyak 

jurnalis yang akhirnya tidak tahan dan memilih keluar dari tempat 

kerjanya. Mereka memilih untuk tetap teguh dengan prinsip-prinsipnya. 

Lesunya dunia perusahaan media massa berpotensi membuat etika 

jurnalistik sering dikesampingkan. Perusahaan membutuhkan terobosan-

teroboisan untuk tetap survive, yang sebagian harus mengorbankan etika. 

Salah satu yang paling sering dilakukan adalah membuat berita-berita 

pesanan dari pihak lain. 

Terobosan yang paling mengenaskan adalah menekan pengeluaran 

dengan menerapkan gaji murah bagi wartawannya yang berada di 

lapangan. Alhasil, wartawan terpaksa harus mencari penghasilan tambahan 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, meski juga harus 

mengorbankan etika profesi. Sebenarnya, bagi sebuah perusahaan pers, 

menerapkan kode etik jurnalistik secara ketat di perusahaan merupakan 

sebuah investasi. Karya jurnalistik yang dibuat tentunya akan memiliki 

bobot dan kualitas yang lebih baik di banding media kebanyakan. Hal itu 

juga berarti bahwa produknya jauh lebih marketable. Namun, media 

membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk memperoleh trust dari 

publik. Memproduksi berita berbobot juga memerlukan beaya yang sangat 

tinggi. Perusahaan juga harus memberikan gaji yang sangat layak kepada 

wartawannya agar potensi pelanggaran etika profesi bisa lebih ditekan.  

Di sini, publik sebenarnya juga memiliki peran yang sangat tinggi 

untuk menciptakan dunia jurnalistik yang sehat, berkualitas dan beretika. 

Masyarakat bisa berperan dengan memilih untuk mengakses media-media 

yang memiliki kredibilitasi baik dengan berita-berita yang berbobot. 
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Masyarakat harus segera meninggalkan media-media partisan dan media 

yang menggunakan cara-cara lacur dalam melipatkan pendapatan 

perusahaan. 

Saat ini, pihak yang bisa melakukan breidel terhadap media massa 

adalah masyarakat itu sendiri. Media abal-abal lambat laun akan menemui 

ajal jika sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengakses atau 

berlangganan. Pemirsa televisi dengan remote control di tangannya akan 

sangat mudah untuk memindah channel meninggalkan stasiun televisi 

yang banyak digunakan sebagai corong politik oleh pemiliknya. Namun, 

pada kenyataannya tataran ideal itu memang masih sulit untuk didapatkan. 

Kondisi ekonomi yang belum stabil berpengaruh pada daya beli 

masyarakat sehingga mereka masih kesulitan untuk berlangganan media-

media yang memiliki bobot dan kualitas tinggi. 

Harus diakui pula bahwa masyarakat masih lebih memilih 

mengakses media-media sekelas ‘koran kuning’ yang menawarkan berita-

berita bombastis, yang terkadang jauh dari realitas yang sebenarnya. Berita 

gossip mengenai kehidupan pribadi para artis dan selebritis masih menjadi 

sebuah primadona. Dalam kondisi seperti ini, media massa juga akan 

sangat kesulitan untuk membuat pilihan. Mereka harus memilih bertahan 

pada style berita yang berbobot atau harus ikut arus sesuai hal-hal yang 

digemari oleh masyarakat. Sepertinya, nyaris semua media di Indonesia 

memilih opsi kedua. 

Salah satu contohnya, hampir semua media massa mainstream di 

Indonesia pasti memiliki rubrik infotainment. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

berita infotainment merupakan penyumbang rating yang sangat besar. 

Masyarakat memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap kehidupan 

para artis dan selebritis, termasuk kehidupan pribadinya. 

Masalah infotainment ini memang menjadi salah satu perdebatan 

yang panjang. Persatuan Wartawan Indonesia memberikan pengakuan 

terhadap pekerja infotainment sebagai wartawan dan bahkan organisasi itu 

telah memiliki divisi infotainment. Organisasi itu menyebut bahwa 

infotainment tidak melanggar etika selama yang diberitakan adalah fakta, 

dan bukan gossip. 110 Namun dalam kode etik jurnalistik sendiri sebenarnya 

telah menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia menghormati hak 

narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan 

publik”. Dari pasal tersebut sebenarnya sudah sangat jelas dan bisa diukur 

dengan akal sehat. Perselingkuhan seorang artis, misalnya, merupakan 

sebuah realitas. Namun, perselingkuhan itu merupakan ranah privat yang 

sama sekali tidak terkait dengan kepentingan publik. 

                                                           
110 https://hot.detik.com/celeb/d-1268019/pwi-pusat-infotainment-adalah-wartawan diakses 20 

Maret 2018 

https://hot.detik.com/celeb/d-1268019/pwi-pusat-infotainment-adalah-wartawan
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Berita infotainment merupakan godaan yang sangat besar bagi 

media massa mainstream yang selama ini mengedepankan kualitas 

beritanya. Berita kehidupan glamour para artis dan selebritis itu 

menjanjikan jumlah klik yang sangat besar. Ibaratnya sebuah industry, 

pasarnya sudah tersedia dengan sangat jelas. Pemuatan berita-berita 

infotainment merupakan salah satu saja dari sekian banyak langkah yang 

dilakukan oleh media massa untuk bertahan hidup. Banyak pula media 

yang mengambil jalan pintas dengan membuat berita-berita pesanan 

dengan kompensasi pemasangan iklan maupun pembelian koran dengan 

oplah tertentu. 

Pelanggaran-pelanggaran atas kode etik tersebut tentunya akan 

sangat merugikan masyarakat sebagai penerima informasi. Yang pasti, 

pelanggaran juga akan merugikan bagi pihak-pihak lain yang terkait 

langsung dengan isi dari pemberitaan. Dewan Pers tentunya merupakan 

pihak yang paling disibukkan dengan pelanggaran etik para wartawan di 

Indonesia. Mereka harus menjadi penengah bagi sengketa antara 

masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang dibuat secara 

melanggar etika. Dewan pers merupakan lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk menilai sebuah berita, apakah sudah sesuai dengan 

kaidah jurnalistik ataukan belum.  

Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya 

berdasar Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966. 

Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966, berfungsi 

mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan 

perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh 

Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)). Pemerintahan Orde Baru ---melalui 

Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers 

Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982--- tidak 

banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya 

sama, yakni lebih menjadi penasehat pemerintah, khususnya kantor 

Departemen Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap 

sebagai Ketua Dewan Pers. 

Perubahan yang terjadi, menurut UU No. 21 Tahun 1982 tersebut, 

adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam 

keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 

menyatakan “Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil 

Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers 

serta ahli-ahli di bidang lain”. Undang-Undang sebelumnya hanya 

menjelaskan “anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers 
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dan ahli-ahli dalam bidang pers”. Perubahan fundamental terjadi pada 

tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde 

Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 

tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani 

oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi 

Dewan Pers (yang) Independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan 

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan 

kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”. 

Eksistensi Dewan Pers adalah Independen, tidak lagi menjadi 

penasehat pemerintah tapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan 

struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali 

dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden 

Abdurrahman Wahid. Tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan 

Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun 

pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, 

namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun 

keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil 

Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden 

namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno. 

Anggota Dewan Pers yang independen, menurut UU Pers Pasal 15 

ayat (3), dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari: 

“(a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan 

perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) 

Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang 

lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan 

pers.111 

Dalam kehidupan pers di Indonesia, Dewan Pers memiliki enam 

fungsi dasar. Keenam fungsi tersebut dijelaskan dalan Undang Undang 

tentang Pers, terutama dalam pasal 15 ayat (2). Fungsi dewan pers dalam 

peraturan tersebut adalah: 

a. Melakukan Pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers 

Dewan Pers secara berkala membuat kajian-kajian, modul hingga 

jurnal yang dibuat untuk pengembangan pers di Indonesia. Tidak 

jarang kajian itu dibuat dengan melibatkan parea praktisi maupun 

akademisi. Tentunya, kajian juga mempertimbangkan dinamika yang 

terjadi di dunia ini yang akan berimplikasi pada kehidupan pers di 

tanah air. 

b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik 

Kode Etik Jurnalistik sudah ditetapkan oleh Dewan Pers bersama 

sejumlah organisasi kewartawanan sejak lebih dari 20 tahun silam. 

                                                           
111 http://dewanpers.or.id/profil/lembaga diakses 20 Maret 2018 

http://dewanpers.or.id/profil/lembaga
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Dewan Pers memiliki fungsi penting untuk mengawasi pelaksanaan 

kode etik yang telah ditetapkan tersebut. 

c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian 

pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan 

pemberitaan pers. 

Fungsi ini dapat berjalan dengan dibukanya saluran-saluran pengaduan 

oleh Dewan Pers. Mereka melayani pengaduan baik dari masyarakat 

maupun pemerintah yang merasa dirugikan oleh pemberitaan di media 

massa. 

Dalam kasus-kasus tersebut, Dewan Pers akan mengupayakan 

mediasi. Mereka juga akan menilai apakah media massa telah 

menjalankan kewajibannya, termasuk mentaati kode etik jurnalistik, 

menyediakan hak jawab dan sebagainya.  

d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah. 

Pers merupakan sebuah lembaga yang hidup di tengah masyarakat 

negara. Komunikasi antara pers dengan masyarakat dan pemerintah 

perlu dijalin secara intensif. Komunikasi ini tidak berarti pers harus 

kehilangan obyektivitasnya. 

e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-

peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi 

kewartawanan 

Pers hidup dalam dunia yang dinamis dan terus berubah. Peraturan di 

bidang pers juga sangat mungkin berubah sebagai upaya menghadapi 

perubahan zaman. 

Dewan Pers juga memiliki fungsi untuk terus memantau dan 

meningkatkan kualitas wartawan ditanah air. Fungsin itu telah 

dijalankan dengan membuat sertifikasi bagi wartawan. 

f. Mendata perusahaan pers. 

Saat ini Dewan Pers tengah bekerja keras dengan membuat database 

tentang perusahaan pers yang saat ini ada di tanah air. Pendataan 

dilakukan melalui verifikasi dua langkah, yaitu verifikasi administreasi 

dan verifikasi faktual. 

Hingga saat ini, terdapat 2.031 perusahaan pers yang terdata di Dewan 

Pers, tersebar di seluruh tanah air. Dari jumlah tersebut, hanya 252 di 

antaranya yang telah terverifikasi baik secara administrasi maupun 

faktual. Sedangkan 973 lainnya baru bisa diverifikasi secara 

administrasi. Sisanya, 806 perusahaan pers yang terdaftar belum 

terverifikasi baik administrasi maupun faktual.112 

                                                           
112 https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers diakses 24 Maret 2018 
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Rencananya, Dewan Pers akan membubuhkan barcode untuk media-

media yang telah terverifikasi. Namun, hingga kini rencana tersebut 

belum terealisasi. 

 

Berdasarkan undang-undang, pihak-pihak yang merasa dirugikan 

dengan pemberitaan dapat mengajukan hak jawab. Jika media yang 

bersangkutan tidak memberikan ruang untuk hak jawab secara 

memuaskan, pihak yang dirugikan bisa langsung melapor ke Dewan Pers. 

Dewan Pers selanjutnya akan melakukan mediasi antara media massa 

dengan pihak yang dirugikan. Mereka juga akan membuat penilaian, 

apakah berita yang dipersoalkan sudah dibuat berdasar prosedur yang 

benar serta memenuhi kode etik. Yang harus diperhatikan adalah bahwa 

Dewan Pers hanya menangani permasalahan yang terjadi antara 

masyarakat atau pemerintah dengan media massa. Artinya, konflik antara 

masyarakat dengan media abal-abal maupun wartawan ‘bodreks’ bukan 

menjadi ranah kewenangan Dewan Pers. 

Meski telah diatur oleh undang-undang, masih banyak masyarakat 

yang tidak paham dengan fungsi dan peran dari Dewan Pers. Masih banyak 

orang yang merasa takut saat berhadapan dengan pers dan dirugikan oleh 

sebuah pemberitaan. Mereka cenderung diam saat diperlakukan secara 

tidak adil oleh media massa melalui pemberitaannya. Bukan hanya 

masyarakat awam yang tidak paham mengenai Undang Undang tentang 

Pers. Ironisnya, banyak aparat negara yang ternyata juga tidak memahami 

dengan baik beleid ini. Dengan menggunakan kekuasaan, mereka 

membawa permasalahan dengan per situ ke jalur hukum tanpa melalui 

proses di Dewan Pers terlebih dahulu. 

Remotivi, sebuah lembaga studi dan pemantauan media yang 

cakupan kerjanya meliputi penelitian, advokasi, dan penerbitan, mencatat 

adanya sejumlah upaya kriminalisasi terhadap pers selama reformasi. 

Mereka menyebut kriminalisasi pers merupakan gejala buruk bagi 

kebebasan pers di tanah air. 

 

Beberapa kasus tersebut di antaranya adalah:113 

1. Kontributor Metro TV Makassar Upi Asmaradhana, dilaporkan ke 

polisi oleh Kapola Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sisno 

Adiwinoto. Upi dijadikan tersangka dengan tuduhan pencemaran nama 

baik dan digugat sebesar Rp. 10 miliar. Kasus berawal ketika Kapola 

Sulselbar mengatakan bahwa para pejabat publik di Makassar tidak 

                                                           
113 http://www.remotivi.or.id/kabar/84/6-Kasus-Kriminalisasi-Pers-di-Era-Reformasi diakses 21 

Maret 2018 

http://www.remotivi.or.id/kabar/84/6-Kasus-Kriminalisasi-Pers-di-Era-Reformasi
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perlu takut pada pemberitaan media. Jika ada laporan, wartawan 

langsung akan diperiksa dengan pasal-pasal hukum pidana. 

Pernyataan-pernyataan ini dimuat beberapa media di Makassar dan 

memicu protes. 

Menanggapi protes, Sisno justru melaporkan Upi. Menurutnya, Upi-

lah yang mengkoordinasikan aksi protes untuk mencemarkan nama 

baiknya. Tuduhan tersebut tak terbukti dan Pengadilan Negeri 

Makassar pada Senin 14 September 2009 membebaskan Upi 

Asmaradhana. 

2. Infografis aliran dana Budi Gunawan ke orang-orang tertentu dalam 

majalahTempo edisi 17 Januari 2015 berujung masalah. Pada 22 

Januari lalu, Tempo dilaporkan ke polisi oleh LSM Gerakan 

Masyarakat Bawah Indonesia atas tuduhan melanggar rahasia 

perbankan. 

3. Kriminalisasi Tujuh Media oleh Raymond Teddy, seorang tersangka 

kasus perjudian, menggugat secara perdata pemberitaan tujuh media, 

yaitu harian Seputar Indonesia, RCTI, Suara Pembaharuan, Kompas, 

Detik.com, Republika dan Warta Kota. 

Raymond menuding telah terjadi pencemaran nama baik dalam 

pemberitaan ketujuh media tersebut. Pasalnya, ketujuh media tersebut 

menyebut nama Raymond Teddy sebagai tersangka dalam 

penggerebekan dugaan kasus judi di Kamar Suite 296 Hotel Sultan 

pada 24 Oktober 2009. Gugatan Raymond ini ditolak sepenuhnya oleh 

pengadilan. 

Maraknya upaya kriminalisasi terhadap pers tersebut pada 

hakikatnya merupakan upaya untuk menekan dan menakut-nakuti media 

massa. Sangat disayangkan bahwa dalam beberapa kasus, kriminalisasi 

justru dilakukan oleh apparat penegak hukum yang semestinya harus 

meletakkan undang-undang di atas segalanya. 

Pasal pencemaran nama baik banyak digunakan dalam upaya 

memberangus media massa. Di era digital ini, banyak pula pihak yang 

menggunakan Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik untuk menjerat media massa online. Kondisi ini berkontribusi 

atas turunnya indeks kebebasan pers di Indonesia yang berada di posisi 124 

dari 180 negara, seperti data yang dirilis oleh Reporters Without Borders. 

Namun, perlu diakui juga, hingga saat ini saluran pengaduan bagi pihak-

pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memng masih sangat 

terbatas. Hingga kini Dewan Pers hanya berkedudukan di Jakarta dan tidak 

memiliki perwakilan di daerah. Memang benar, mereka telah membuka 

saluran pengaduan secara online, tetapi toh proses selanjutnya masih harus 

dilakukan secara offline di ibu kota. 
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Kondisi ini yang mungkin membuat pihak-pihak yang merasa 

dirugikan oleh pemberitaan hanya memiliki dua pilihan, yaitu memilih 

diam atau justru memilih langsung menempuh jalur hukum ke kepolisian. 

Ada baiknya Dewan Pers melakukan sebagaimana Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) yang saat ini telah memiliki struktur hingga di tingkat 

provinsi. 

Dewan Pers sebenarnya telah membuat nota kesepahaman atau 

memorandum of understanding (MoU) dengan Kepala Polri. Ada beberapa 

hal yang dikerjasamakan dalam MoU tersebut, salah satu di antaranya 

adalah menjamin kemerdekaan di bidang pers. 
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Mahkamah Agung sendiri sebenarnya telah menyoroti kondisi 

maraknya kriminalisasi terhadap pers. MA telah mengeluarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta 

Keterengan Saksi Ahli, yang ditandatangani pada 30 Desember 2008 yang 

pada intinya meminta hakim mendengarkan/meminta saksi ahli dari 

Dewan Pers saat menangani sengketa yang terkait dengan pers. Dalam 

SEMA yang ditandatangani oleh Ketua MA saat itu, Harifin Tumpa 

menyebut bahwa Dewan Pers harus menjadi saksi ahli lantaran lembaga 

itu paling mengetahui seluk beluk pers, baik secara teori maupun praktik. 

Keberadaan SEMA ini sedikit banyak cukup melegakan, karena lembaga 

peradilan memiliki keberpihakan terhadap Undang-Undang tentang Pers. 
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Beberapa perusahan pers sendiri sebenarnya telah memiliki saluran 

pengaduan yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang merasa di rugikan 

oleh pemberitaannya. Mereka mencoba menyelesaikan permasalahan 

secara internal sebelum sengketa nantinya berlanjut ke Dewan Pers. 

Sayangnya, belum banyak media massa yang memiliki prosedur seperti itu. 

Jawa Pos dan Tempo merupakan dua contoh perusahaan media yang telah 

memiliki lembaga tersebut, yang disebut sebagai ombudsman. Lembaga 

ombudsman itu bekerja secara professional menangani aduan maupun 

keluhan dari masyarakat terkait dengan pemberitaan. 

Ombudsman akan melakukan kajian terhadap isi berita, prosedur 

pembuatan hingga masalah etik. Jika memang terdapat pelanggaran, 

mereka akan merekomendasikan untuk pemuatan ralat, hak jawab, 

permintaan maaf hingga sanksi terhadap jurnalis yang bersangkutan. Pada 

intinya, mereka mengedepankan mediasi dalam penyelesaian masalah 

tersebut. Hal lain yang harus diupayakan adalah membangun kepercayaan 

publik terhadap lembaga-lembaga yang menjadi tempat penyelesaian 

sengketa pers, baik ombudsman internal media maupun Dewan Pers. 

Keraguan tentunya merupakan hal yang wajar, mengingat orang-orang 

yang ada dalam lembaga tersebut merupakan orang-orang pers, paling 

tidak banyak memiliki hubungan dengan dunia pers. 

Masyarakat harus diyakinkan bahwa mereka mampu bekerja secara 

obyektif dan tidak memihak. Sebuah tantangan yang tentunya sangat berat 

mengingat keraguan itu sangat manusiawi. Seperti kata iklan sebuah 

produk, masa jeruk minum jeruk. Meskipun, sebenarnya masyarakat di luar 

lingkungan pers juga berhak untuk membuat lembaga pemantau media 

yang bersifat lebih independen. Masyarakat juga berhak memberikan 

masukan kepada Dewan Pers demi menciptakan dunia jurnalistik yang 

lebih baik. 

Hak masyarakat itu juga diatur dalam Undang Undang Pers. Dalam 

aturan tersebut, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk 

mengembangkan kemerdekaan pers sekaligus juga menjamin hak untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan 

dengan memantau dan menganalisis mengenai pelanggaran hukum, dan 

kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. 

Masyarakat bisa membentuk sebuah lembaga pemantau media atau 

media watch sebagai sebuah control bagi media massa. Dewan Pers sendiri 

sudah selayaknya untuk membidani berdirinya media watch di daerah, 

mengingat mereka belum memiliki struktur hingga di daerah-daerah yang 

jauh dari ibu kota. Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan 

terdahulu, bahwa media massa memiliki kekuatan yang sangat besar. 

Berbagai teori bahkan menyebutkan kehadiran media massa bahkan 
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mampu mempengaruhi pembuat kebijakan di sebuah negara. Sebuah 

keniscayaan pula bahwa di setiap kekuatan akan dapat disalahgunakan jika 

dipegang oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. 

Setiap kepemilikan kekuatan dan kekuasaan yang besar sudah 

seharusnya dikontrol dengan sangat ketat, termasuk media massa. 

Masyarakat harus melakukannya secara aktif agar semua tujuan dari 

hadirnya pers dapat tercapai dengan baik. Pada intinya, media massa 

bekerja untuk public, sehingga publik jugalah yang harusnya memberikan 

pengawasan dengan teliti. Sudah sangat gamblang dan jelas dalam 

beberapa kasus, penyalahgunaan media massa untuk kepentingan politik 

dan ekonomi, yang semuanya berpotensi merugikan masyarakat. 

Sedangkan kemerdekaan pers terlanjur dibuka sedemikian lebar sehingga 

tidak ada satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menutup sebuah 

perusahaan pers. Perusahaan media massa hanya bisa ditutup oleh 

pemiliknya sendiri, rata-rata karena sudah terus merugi. 
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ESAI 9: 

MEDIA SOSIAL SEBAGAI 

ALTERNATIF ATAU JALUR UTAMA? 
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Media Sosial 

sebagai Alternatif atau Jalur Utama? 

 

Kasus Cicak vs Buaya sedemikian melegenda. Frasa ini muncul 

berjilid-jilid seperti layaknya film seri. Perseteruan ini terjadi pertama kali 

sekitar 2009, dimana isu beredar adanya penyadapan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kabareskrim Mabes Polri saat itu, 

Komjen Susno Duadji. Susno disebut-sebut diduga terlibat pencairan dana 

dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna. Konflik di jilid pertama itu 

mencapai puncaknya saat polisi menahan dua Wakil Ketua KPK; Bibit 

Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah. Masyarakat pun bereaksi 

atas tindakan polisi. Kecaman dari masyarakat mengumpul dan 

terakumulasi melalui sosial media. Facebook ketika itu digunakan sebagai 

sarana utama untuk mengutarakan kecaman, sekaligus guna mendukung 

Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah. Presiden pada saat itu, 

Susilo Bambang Yudhoyono segera merespon kegaduhan tersebut, dan 

mencoba mendamaikan dua instansi itu. Proses hukum diminta berhenti. 

Dia juga meminta agar kedua instansi saling mengevaluasi lembaganya. 

Usai kepemimpinan berganti, Dari Susilo Bambang Yudhoyono ke 

pemerintahan Presiden Joko Widodo, konflik dua lembaga masih 

berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan, 

salah satu petinggi Polri, sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Polri pun 

melakukan hal yang sama. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga 

dituduh telah merekayasa keterangan palsu dalam sebuah perkara gugatan 

pilkada. Perseteruan Cicak vs Buaya masih terus berlanjut, hingga di era 

pemerintahan Presiden Joko Widodo. KPK menetapkan petinggi Polri, 

Budi Gunawan sebagai tersangka dalam sebuah kasus korupsi yang disusul 

dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang 

dituduh telah merekayasa keterangan palsu dalam sebuah perkara gugatan 

pilkada.  



Politik, Media Massa, dan Kebohongan 

198 

 
Sumber: https://news.detik.com/berita/2812148/beda-jokowi-dan-sby-saat-menengahi-kasus-cicak-vs-buaya 

 

Media sosial khususnya facebook dan twitter, kembali digunakan 

oleh para aktivis dan masyarakat untuk membela lembaga antirasuah itu. 

Secara sporadis, mereka menuliskan opini mereka melalui media sosial, 

yang menentang upaya kriminalisasi terhadap komisioner di KPK. 

Bombardir opini dan kecaman itu tentunya mempengaruhi opini 

masyarakat di kelas menengah. Berbagai tagar dukungan bermunculan 

guna mendukung KPK.  

Sosial media lahir dan hadir ke tengah masyarakat dengan 

membawa perubahan besar. Berbagai kemudahan yang ditawarkan bagi 

seseorang yang ingin berinteraksi meski melalui dunia maya. Interaksi dan 

bersosialisasi dengan orang lain bisa dilakukan dengan lebih mudah, 

dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sosial media juga 

mempermudah seseorang untuk menyatakan pendapat serta opininya di 

hadapan umum. Pada masa lalu, upaya pembentukan opini biasa dilakukan 

melalui menuliskan gagasan dan ide di media massa, atau bahkan aksi 

demonstrasi di jalanan. Kini, hal itu bisa dilakukan sembari duduk manis 

di depan komputer, bahkan sembari tiduran sembari menggenggam telepon 

pintar.  

Media sosial (sosial networking) merupakan sebuah media berbasis 

internet dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, 

berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan 
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dunia virtual. Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial 

sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di 

atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Sosial media telah 

mengejawantah sebagai suatu wadah untuk berkumpul secara bebas, bebas 

yang dimaksud adalah bebas dalam aspirasi atau hal lain yang masih 

bertanggung jawab. Pengertian media sosial menurut Damian Ryan dan 

Calvin Jones dalam bukunya yang berjudul Understanding Digital 

Marketing: Marketing strategies for engaging the digital generation 

adalah web based software yang memungkinkan pengguna untuk datang 

berbagi secara online, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam segala bentuk 

interaksi sosial. Interaksi sosial online ini dapat menggunakan teks, audio, 

foto, video, atau kombinasinya114. Media sosial juga bisa diartikan sebagai 

sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah 

berpartisipasi dan berbagi.115 

Media sosial hadir sebagai sebuah perubahan bentuk komunikasi. 

Media pada dasarnya adalah segala sesuatu yang merupakan saluran 

dengan seseorang yang menyatakan gagasan, isi jiwa atau kesadarannya. 

Dengan kata lain, media adalah untuk mewujudkan gagasan manusia. 

Masih menurut Kaplan dan Haelein, secara bentuk dan fungsi, sosial media 

terbagi menjadi menjadi enam jenis. Jenis-jenis itu dibedakan atas tingkat 

eksposurnya, yaitu: 

1. Proyek Kolaborasi 

Merupakan media soal yang memiliki konten yang bisa dibuat 

dan diakses bersama-sama oleh penggunanya. Situs Wikipedia 

merupakan salah satu contoh dari jenis ini, di mana para pengguna bisa 

saling melengkapi konten di dalamnya. 

2. Blog dan Micro Blogging 

Blog dan mikroblog merupakan aplikasi yang dapat 

membantu penggunanya untuk tetap posting mengenai pernyataan 

apapun. Blog sendiri ialah sebuah website yang menyampaikan 

mengenai penulis atau kelompok penulis baik itu sebuah opini, 

pengalaman, atau kegiatan sehari-hari. Blogspot, Wordpress dan 

Twitter merupakan contoh dari jenis ini. 

 

                                                           
114 Jones, D. R. 2009. Understanding Digital Marketing. Marketing strategies for engaging the digital 

generation. London & Philadelphia: Kogan Page. 
115 Andreas Kaplan & Michael Haelein. 2010. Users of the World, Unite! The Challenges and 

Opportunities of Social Media. Paris. Business Horizon. Hal. 59-60 
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3. Konten 

Content communities atau konten masyarakat merupakan 

sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang 

baik itu secara jarak jauh maupun dekat, berbagi seperti video, ebook, 

gambar, dan lain-lain. Adapun contohnya cukup banyak, misalnya 

Ziddu, Mediafire, 4Shared dan lain-lain.  

Namun, jenis ini banyak disalahgunakan oleh penggunanya 

untuk berbagi karya yang memiliki hak cipta, seperti film dan music. 

4. Situs Jejaring Sosial 

Situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat 

membantu seseorang untuk membuat akun yang berisi profil dan 

kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna atau akun lainnya.  

Jenis ini cukup popular digunakan oleh masyarakat. Indonesia 

termasuk pengguna situs jejaring sosial terbanyak. Salah satu 

contohnya adalah Facebook maupun Instagram. 

5. Virtual Game World 

Merupakan dunia virtual yang mereplikasikan lingkungan 3 

dimensi, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar- avatar yang 

diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia 

nyata. Aplikasi ini biasa digunakan dalam dunia game online. 

6. Virtual Social World 

Virtual social worlds merupakan aplikasi yang mensimulasikan 

kehidupan nyata melalui internet. Virtual social worlds adalah situs 

yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam platform tiga 

dimensi dengan menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan 

nyata. Wikimapia dan Google Earth merupakan contoh aplikasi yang 

menggunakan jenis ini. 

 

Pada belasan tahun lalu, bentuk media yang dikenal oleh masyarakat 

masih sangat terbatas. Saat ini banyak orang menyebutnya sebagai media 

konvensional. Perusahaan media konvensional itu kini tengah bertahan 

menghadapi era perubahan digital. Tidak sedikit yang lantas ber-

transformasi mengikuti tren digital yang tengah berkembang pada saat ini. 
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Bentuk-bentuk media konvensional tersebut adalah:116 

1. Media yang menyalurkan ucapan (the spoken words), termasuk juga 

yang berbentuk bunyi. Media yang termasuk ke dalam kategori ini 

antara lain adalah telepon dan radio. 

2. Media yang menyalurkan tulisan (the printed writing) dan hanya 

ditangkap oleh mata, disebut juga the visual media (media pandang). 

Media yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain adalah surat 

kabar, majalah dan buku. 

3. Media yang menyalurkan gambar hidup dan dapat ditangkap oleh mata 

dan telinga sekaligus, disebut the audio visual media (media dengar 

pandang). Media yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain 

adalah film, video, dan televisi. 

 

Di era tahun 2000-an, penggunaan internet di Indonesia mengalami 

booming. Masyarakat tidak hanya mencari informasi di televisi, radio, 

koran dan majalah, namun juga berbagai ragam sumber informasi yang ada 

di internet, termasuk sosial media. Media konvensional sedikit banyak 

mulai tergeser peranannya. 

Beruntung, kebanyakan media massa dikelola oleh orang-orang 

yang cerdas dan tangguh. Mereka tidak berdiam diri atau bahkan mencoba 

melawan dengan perkembangan zaman. Media massa konvensional pun 

bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi baru yang hadir. Stasiun 

radio yang dulunya hanya bisa memancar 40 kilometer kini bisa 

didengarkan dari seluruh dunia dengan penggunaan teknologi streaming. 

Selain jangkauan lebih luas, penggunaan teknologi tersebut juga dinilai 

jauh lebih hemat lantaran stasiun radio tidak perlu lagi mendirikan tower 

yang sedemikian tinggi. 

Demikian pula dengan televisi yang kini telah menggunakan 

perangkat digital, tidak bergantung pada gelombang radio VHF maupun 

UHF. Banyak yang juga membagi siarannya melalui teknologi streaming 

di internet. Bahkan, beberapa program andalannya juga diunggah di situs-

situs berbagai video, misalnya Youtube. Hal ini dilakukan agar 

tayangannya bisa ditonton oleh lebih banyak orang. Media cetak juga 

berbondong-bondong beralih ke media online. Bukan hanya lantaran 

perkembangan teknologi semata, namun harga kertas yang terus 

melambung membuat mereka harus beralih ke paperless. Demikian mudah 

dan murahnya biaya produksi berita online, saat ini jumlah media online di 

Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. 

                                                           
116 Anwar Arifin. 2003. Komunikasi Politik. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 93 
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Bukan hanya dalam industri komunikasi, di dunia amatir pun juga 

mengalami pergeseran. Penggunaan radio komunikasi, dalam hal ini handy 

talkie atau radio dua meteran, penggunaan teknologi internet juga sudah 

banyak diterapkan. Gelombang dari radio pancar ulang atau repeater 

didigitalisasi dan ditransfer melalui internet sehingga pengguna radio 

amatir bisa berkomunikasi bersama dari berbagai belahan negara. Di dunia 

internet, sosial media hadir menjadi alternatif bahkan bergerak menjadi 

jalur utama yang lebih dominan sebagai media komunikasi masyarakat, 

meski dalam karakter yang berbeda. Sosial media bukan hanya medium 

untuk berbagi informasi semata, namun juga memiliki berbagai kelebihan, 

yaitu: 

1. Jaringan (Network) Antarpengguna 

Jaringan antarpengguna ini menjadi satu kelebihan utama dari 

sosial media. Para penggunanya membangun sebuah struktur sosial 

yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Mereka pada akhirnya 

membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar maupun 

tidak, akan memunculkan nilai-nilai yang ada di masyarakat 

sebagaimana ciri masyarakat dalam teori-teori sosial. 

2. Informasi (information) 

informasi di sini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh 

satu pengguna sosial media satu kepada pengguna sosial media lain. 

Pesan ini disampaikan melalui status-status yang ditulis dalam 

timeline-nya. Facebook memancing pengguna untuk berbagi informasi 

dengan menanyakan ‘apa yang anda pikirkan?’ dalam kolom status, 

agar pengguna bisa membagikan informasi, gagasan hingga ide yang 

diketahui maupun difikirkan. 

Para pengguna media sosial merepresentasikan indentitasnya 

melalui sebuah akun yang rata-rata memuat informasi pribadi di dunia 

nyata. Mereka saling berbagi informasi, gagasan, ide serta 

pengetahuan kepada pengguna lain. Terkadang, informasi dari akun 

milik orang-orang yang memang dikenal di dunia nyata lebih dianggap 

valid. Namun, tidak jarang dijumpai akun-akun anonim, atau sebagian 

menyebutnya sebagai Pseudonym (samaran), yang banyak 

memberikan informasi menarik dan relatif ekslusif. Di dalam twitter 

dulu kita mengenal akun anonim seperti @TrioMacan2000, 

@benny_israel, sekarang ada juga @PartaiSocmed, @kurawa, dll. 

3. Interaksi (interactivity) 

Adapun interaksi menjadi bagian yang sangat penting dalam 

penggunaan sosial media. Hal ini sangat jauh berbeda dengan media 

konvensional, dimana komunikasi hanya berlangsung satu arah. Setiap 
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informasi yang dibagikan oleh satu pengguna bisa menjadi tema 

menarik untuk didiskusikan. Terkadang, interaksi di sosial media bisa 

menjadi sangat riuh, seperti layaknya diskusi di wedangan 

Beberapa media massa mencoba mengaktifkan fitur ini dalam 

bentuk kolom komentar di bawah berita. Di kolom ini para pembaca 

bisa saling berdiskusi mengenai informasi yang mereka baca. 

4. Konten oleh Pengguna (User Generated Content) 

Semua pengguna di sosial media memiliki keleluasaan penuh 

untuk membangun kontennya sendiri. Mereka saling berbagi konten 

berupa informasi berupa tulisan, suara, gambar, video hingga grafis. 

Informasi bukan hanya satu arah seperti halnya di media massa, 

dimana hanya redaksi yang menyiapkan konten untuk dibaca oleh 

pelanggan. Namun, hal ini menjadikan konten dan informasi di media 

massa jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Penyebaran (share/sharing) 

Belakangan, terdapat kecenderungan dari pengguna sosial 

media, bahwa mereka ingin menunjukkan diri sebagai pemberi 

informasi yang paling cepat. Atau sebaliknya, mereka ingin dilihat 

sebagai sosok yang up to date atau kekinian, memiliki jaringan 

informasi yang lebih cepat dibanding orang lain. Terkadang, informasi 

itu menjadi meluas melalui fasilitas berbagi yang tersedia di sosial 

media, atau yang biasa disebut viral.  

 

Fitur-fitur yang disematkan di sosial media masih sangat mungkin 

untuk bertambah seiring dengan perkembangan teknologi. Sebab, para 

founder sosial media juga masih terus bersaing untuk berebut users, hingga 

terus melakukan riset dan pengembangan. Bagaimanapun, di balik 

pengembangan media sosial terdapat sebuah industri dengan kapital yang 

sangat besar. Laporan Tetra Pak Index 2017 yang belum lama diluncurkan, 

mencatatkan ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. 

Sementara hampir setengahnya adalah penggila media sosial, atau berkisar 

di angka 40%. Angka ini meningkat lumayan besar dibanding tahun 

sebelumnya, di 2016 dimana kenaikan penguna internet di Indonesia 

berkisar 51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan 

sebesar 34% pengguna aktif media sosial. Sementara pengguna yang 

mengakses sosial media melalui mobile berada di angka 39%.117 

                                                           
117 https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-penggila-

medsos diakses 10 Februari 2018 
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Perkembangan yang terjadi di dunia teknologi informasi membuat 

sosial media saat ini menjadi sebuah kekuatan besar yang mampu 

mengubah perilaku serta budaya manusia. Dulu, seseorang harus 

mengirimkan sebuah tulisan untuk dimuat di dalam surat kabar agar 

gagasannya bisa menyebar. Mereka berharap tulisan itu mampu menuai 

mendapat dukungan luas dari masyarakat atau mampu mempengaruhi 

opini masyarakat. Pemuatan gagasan itu melalui seleksi yang cukup ketat 

sehingga penulis harus memperkuat argumennya melalui literatur dan 

basis data yang kuat serta akurat. Atau juga seseorang atau sekelompok 

orang harus melakukan aksi demostrasi di jalanan agar pendapatnya bisa 

diketahui publik. Seringkali demonstran harus mencuri perhatian dengan 

melakukan mogok makan, aksi jahit mulut, memblokir jalan hingga bakar 

ban. Selain mencari perhatian kepada masyarakat yang melintas, mereka 

juga berupaya mencuri perhatian media massa agar meliput aksinya, 

sehingga pendapatnya semakin menggema. 

Kini, semuanya bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, asal 

memiliki perangkat gadget dan koneksi internet. Masyarakat bisa bertukar 

gagasan, pengetahuan atau berita atas peristiwa yang ada di sekitarnya, 

atau bahkan sekadar lelucon, dan saling melempar tanggapan. Tidak perlu 

banyak literatur untuk menulis gagasan di media sosial, sehingga banyak 

juga yang asal menulis dan menjadi sebuah polemik. Namun, untungnya, 

masih banyak pula orang-orang yang masih bertahan menulis berbagai 

informasi dan pengetahuan penting melalui media sosial. Mereka cukup 

memberikan andil dalam peningkatan tahap literasi komputer, literasi 

informasi, dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Rata-rata, akun 

mereka memiliki pengikut yang cukup banyak. 

Kemudahan dalam mencari dan berbagi informasi di media sosial 

sering dianggap sebagai ancaman di beberapa negara. Teknologi ini sering 

digunakan oleh pengguna untuk melancarkan kritik kepada pemerintah. 

Hal itu menyebabkan beberapa negara, terutama China memilih 

memblokir beberapa media sosial agar tidak bisa diakses oleh warganya. 

Banyak negara khawatir akan peristiwa yang terjadi di Tunisia menular. 

Satu kasus yang mungkin tidak akan terlupakan dan akan selalu tercatat 

dalam sejarah adalah adalah kisah bakar dirinya seorang pedagang di 

Tunisia yang memprotes tidakan kesewenang-wenangan polisi. Sosial 

media seperti Facebook dan Youtube digunakan oleh masyarakat untuk 

saling berbagi informasi peristiwa itu, tentunya dilengkapi dengan foto dan 

video 

 Dalam waktu singkat, sebuah gerakan besar menggelora di tengah-

tengah masyarakat Tunisia. Tindakan kesewenang-wenangan polisi itu 

merepresentasikan sikap pemerintah terhadap rakyatnya. Akhirnya, 

gerakan itu mampu membuat rezim pemerintahan Ben Ali terguling. 
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Gerakan masyarakat tidak berhenti hingga di sana. Gerakan itu memicu 

gerakan yang sama di beberapa negara lain, termasuk Mesir. Di negara 

tersebut, gerakan juga dipicu oleh penyebaran video penganiayaan yang 

dilakukan oleh polisi, melalui media sosial. Gerakan juga masih 

terpengaruh dengan kejadian di Tunisia. Rakyat Mesir bergerak untuk 

menumbangkan rezim Husni Mubarok. Melalui sosial media pula, 

kesuksesan rakyat Tunisia dan Mesir dalam menumbangkan 

pemerintahnya menyebar dengan cepat. Keberhasilan itu menginspirasi 

masyarakat di beberapa negara di sekitarnya untuk melakukan hal yang 

sama. Revolusi sosial itu terus bergerak hingga ke selanjutnya menjalar ke 

Lybia, Yaman, Bahrain dan Syiria dan dikenal sebagai Arab Spring. 

Memang tidak semua Arab Spring melahirkan situasi yang membaik, di 

Suriah, Libya adalah contoh kondisi yang lebih buruk akibat Arab Spring. 

Kedua negara tersebut bahkan terancam sebagai negara gagal. Sedangkan 

di Mesir, kekuasaan sipil dan demokrasi hanya bertahan sebentar. 

Permusuhan sosial media vis a vis negara tidak semuanya benar. Di 

sisi yang lain, banyak pula pemerintah negara yang justru memanfaatkan 

sosial media sebagai salah satu sarana untuk melakukan sosialisasi dan 

memperkuat pengaruhnya kepada publik. Mereka mempekerjakan admin 

dan pakar komunikasi untuk mengelola akun-akun milik instansi 

pemerintah. Salah satu tujuannya agar kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah mendapat dukungan dari warga masyarakat. 

Saat kebijakan yang diambil cukup sensitif, pemerintah juga 

memaparkan alasan-alasannya melalui sosial media, dengan maksud agar 

kebijakan itu mendapat dukungan dari masyarakat. Salah satu contoh 

adalah kebijakan pemerintah dalam menurunkan subsidi bahan bakar 

minyak hingga program pengampunan pajak. Program tersebut dapat 

berjalan dengan baik lantaran terus dikomunikasikan dan didiskusikan 

melalui sosial media. Tentu barisan pendukung kebijakan juga “sudah 

disiapkan” sehingga seolah-olah alamiah dukungan tersebut. 

Hal ini membuktikan bahwa media sosial memiliki sebuah kekuatan 

yang sangat besar, yang barangkali tidak terbayang pada dua dekade silam. 

Media sosial berhasil mengumpulkan suara-suara yang berserakan dan 

melantangkannya sehingga memiliki gaung yang sangat kuat. Pada 

akhirnya, bermunculan pula ilmu-ilmu yang mengajarkan cara-cara 

menyebar isu-isu tententu melalui media sosial. Kekuatan media sosial 

dapat dimanfaatkan di berbagai aspek kehidupan, dan sebagian sudah 

terbukti cukup efektif dan efisien. Muncul tokoh politik baru, pebisnis baru 

hingga pesohor baru yang memiliki kemampuan pemanfaatan sosial media 

maupun jaringan internet. Beberapa sektor yang mengalami perubahan 

cukup besar di antaranya adalah: 
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1. Sektor Politik 

Penggunaan media sosial untuk kebutuhan politik telah dimuali 

sejak beberapa tahun lalu. Perkembangan teknologi terbukti sangat efektif 

untuk digunakan dalam sektor ini. Presiden Amerika Barrack Obama 

hingga Presiden Joko Widodo dipandang sebagai politisi yang sangat 

sukses dalam memanfaatkan sosial media sebagai alat kampanye. 

Pada era-era sebelumnya, politisi maupun partai politik merasa 

sudah cukup modern dengan membuat website yang digunakan untuk 

memampang program, visi, misi hingga kegiatannya. Namun, kini fasilitas 

itu tidak mencukupi kebutuhan untuk menyentuh para konstituen. Website, 

iklan di televisi, koran hingga radio hanya dianggap komunikasi satu arah 

yang tidak bisa mendekatkan mereka dengan pemilih. 

Sosial media digunakan agar bisa berkomunikasi dua arah dengan 

masyarakat. Penggunaannya membuat dinding penyekat antara 

masyarakat dengan tokoh politik menjadi menipis seakan tiada jarak. 

Meskipun, banyak akun-akun milik tokoh politik yang pada kenyataannya 

dikelola oleh admin. 

Bahkan, setelah terpilih sekalipun, mereka tidak begitu saja 

meninggalkan peran sosial media. Para pemimpin menggunakannya 

sebagai sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat. Sosial media juga 

menjadi tempat bagi para pemimpin untuk memaparkan program kerja 

hingga kebijakan yang diambil. Politisi yang relatif cukup aktif dalam 

mengambil peran ini melalui twitter adalah Fadli Zon, Fahri Hamzah dan 

Budiman Sudjatmiko. 

2. Sektor Ekonomi 

Perubahan yang sangat besar terjadi di dunia ekonomi Indonesia, 

bahkan dunia dengan kehadiran media sosial. Salah satu contoh terbesar 

adalah maraknya jual beli secara daring. Para pedagang menawarkan 

jualannya melalui Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp hingga aplikasi 

jual beli online lainnya: Bukalapak, Shopee, dll. 

Kehadiran bisnis online ini berpengaruh terhadap kapital besar di 

bidang retail. Sulit untuk dipungkiri bahwa bisnis jual beli online ini 

membuat perdagangan di pusat belanja menjadi seret. Bahkan, beberapa 

tutup lantaran kalah bersaing dengan aktivitas jual beli online.118 

Para pedagang di dunia online memiliki beberapa kelebihan 

dibanding peritel besar berjaringan. Mereka tidak perlu menyewa tempat 

yang mahal untuk berjualan. Belum lagi, pajak juga masih kesulitan untuk 

menyasar para pedagang online. Mereka bisa menawarkan harga jual yang 

sangat kompetitif. 

                                                           
118 https://www.merdeka.com/uang/belanja-online-picu-phk-ribuan-pekerja-ritel.html 
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Selain itu, saat ini sektor usaha kecil dan menengah juga bisa 

langsung menawarkan hasil produksinya dan langsung berjualan secara 

online. Cara itu mampu memotong mata rantai distribusi sehingga harga 

yang ditawarkan pun bisa jauh lebih murah. 

Meskipun, terkadang di dunia jual beli online juga akhirnya 

menciptakan mata rantai baru, antara produsen, reseller hingga 

dropshipper, namun pada kenyataannya mereka masih mampu 

memberikan harga yang cukup kompetitif. 

Tentunya, semakin murahnya harga barang bakal membuat daya 

beli masyarakat semakin menguat. Belum lagi, jual beli online juga 

menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. 

Matahari sebagai salah satu peritel terbesar di Indonesia bahkan 

akhirnya juga harus mengikuti trend tersebut. Selain masih memiliki 

sejumlah gerai, mereka kini juga mulai mengikuti perkembangan teknologi 

dengan membuka jual beli online mataharimall.com. Contoh lain yang sulit 

dibantah adalah hadirnya transportasi daring, baik GOJEK, GRAB 

maupun UBER. Dalam beberapa kondisi, kehadirannya telah meminggir-

kan peran transportasi konvensional. 

3. Sektor Sosial Budaya 

Satu dekade silam, berwisata dianggap menjadi kebutuhan mewah 

yang tidak menjadi prioritas, terutama bagi keluarga menengah ke bawah. 

Kehadiran media sosial mengubah kebiasaan masyarakat dalam hal wisata. 

Para wisatawan yang membagi pengalaman, disertai dengan foto-

toto, saat mengunjungi sebuah tempat mampu menarik minat masyarakat 

lain untuk berkunjung ke tempat yang sama. Kemajuan teknologi fotografi 

juga mampu membuat tempat yang semua dianggap biasa menjadi lebih 

menarik. 

Jika sebelumnya masyarakat bangga dengan berwisata ke luar 

negeri, saat ini kecenderungannya menjadi sedikit berbalik. Masyarakat 

memiliki kecenderungan untuk memilih mengengksplor tempat-tempat 

wisata baru yang berada di sekitarnya. 

Beberapa desa menangkap peluang itu dengan membuat destinasi 

wisata baru yang murah. Mereka menjadikan daerahnya sebagai lokasi 

yang menarik untuk digunakan lokasi swafoto dan kemudian 

menguploadnya ke media sosial. Cara ini bagi sebagian orang dianggap 

cara ngeksis, dan mau tidak mau telah menggeser tradisi berwisata yang 

dulunya hanya menikmati secara verbal sekarang bergeser pada kegiatan 

swafoto hingga uploading di media sosial. Dengan demikian, cara memikat 

wisatawan bagi penyedia tempat wisata adalah dengan memasuki media 

sosial pula. 
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4. Ilmu Pengetahuan 

Generasi milleneal atau zaman now adalah generasi yang native 

digital, kelahiran era digital yang bersamanya teknologi lahir. Sosial media 

juga menjadi sarana yang sangat efektif bagi seseorang atau sekelompok 

orang untuk saling berbagi konten yang edukatif. Banyak dosen yang 

memanfaatkannya sebagai tempat berinteraksi dengan mahasiswa, 

termasuk untuk membagikan materi-materi kuliah. Linkediln, youtube, 

google schoolars, adalah di antara sekian banyak plattform media sosial 

yang dapat digunakan sebagai sarana untuk berbagai dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan. 

Beberapa tokoh agama pun juga banyak yang berbagi nasehat 

melalui sosial media. Melalui fasilitas tersebut mereka juga bisa melayani 

tanya jawab tentang persoalan-persoalan agama. 

Di situs berbagi video, Youtube, banyak pengguna berbagai ilmu 

pengetahuan berupa tutorial. Mereka saling berbagi pengalaman dalam 

membuat berbagai kerajinan, misalnya, sehingga orang lain bisa membuat 

suatu barang yang sama. Aktivitas itu dikenal dengan sebutan Do It 

Yourself (DIY). 

Bagi aktivis politik, media sosial menjadi sebuah alternative baru 

untuk menebar pengaruh. Proses-proses interaksi para pengguna memiliki 

kemiripan dengan yang terjadi di dunia nyata. Menariknya, dunia maya 

menawarkan sebuah komunikasi yang menjebol batas-batas komunikasi 

konvensional. 

Melalui perkembangan teknolog informasi itu para netizen bisa 

membangun kohesivitas sosial hingga representasi politik baru, yang 

memunculkan kesadaran politik kelas menengah yang sangat besar 

sehingga mendorong aktivisme politik hingga advokasi. Hadirnya internet 

dan kelas menengah adalah koalisi sinergis yang menunjukkan adanya 

gerak modernisasi zaman yang semakin berkembang. 

Kebebasan berekspresi yang ditawarkan di dunia maya membawa 

dampak semakin berkembangnya perilaku politik serta pengetahuan 

politik. Mereka semakin membuka ruang privat menjadi ruang publik 

membuat masyarakat semakin mudah untuk menunjukkan sikap politik 

atau mengidentifikasikan diri sebagai kelompok tertentu. 

Penggunaan media sosial dulunya hanya digunakan untuk bertemu 

dengan kawan lama sekaligus menemukan teman baru. Situasi itu terus 

berkembang hingga sosial media yang semula memiliki peran untuk 

hiburan dan bersenang-senang berubah menjadi ruang untuk advokasi 

politik maupun sosial. Apalagi, sosial media banyak digunakan oleh 

kalangan menengah yang cenderung lebih reaktif dalam menyikapi isu 

yang berkembang, seperti mudah tersentuh, meletup hingga terbakar 

emosi. 
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Penggunaan media sosial di tengah masyarakat semakin 

berkembang dan mengalami perubahan orientasi. Dari semula digunakan 

untuk bersosialisasi, berkembang menjadi tempat untuk menumpahkan ide 

dan gagasan dan terus yang dijadikan sebagai ajang untuk menunjukkan 

sikap serta identitas kelompok. Kini, penggunaannya semakin berkembang 

lagi menjadi alat untuk mempengaruhi orang lain. Isu-isu yang tengah 

berkembang diolah sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu 

membuat netizen lain tersentuh atau terbakar semangatnya. Fasilitas yang 

disematkan oleh penyelia media sosial semakin menjawab kebutuhan 

tersebut. Media sosial menghadirkan fitur hashtag atau tanda pagar alias 

tagar untuk mengumpulkan topik pembicaraan yang sama. Fasilitas itu 

mampu mengumpulkan suara-suara yang berserakan di antara ribuan atau 

jutaan topik pembicaraan di media sosial. Media sosial juga membuat 

semacam rating untuk menilai topik yang paling banyak dibicarakan yang 

biasa disebut trending topik. 

Perkembangan yang terjadi di jagat maya itu menjadi peluang bagi 

para aktivis, termasuk aktivis politik dan sosial, untuk berupaya 

mempengaruhi pemikiran para netizen terhadap isu-isu yang dibawa. 

Mereka berupaya untuk mendorong agar kepentingan kelompoknya bisa 

dianggap sebagai kepentingan bersama. Teknologi memang memudahkan. 

Diperlukan keterampilan khusus untuk menggunakannya. Bagi aktivis 

politik yang memanfaatkan media sosial yang ingin menggalang dukungan 

juga harus mempelajari strategi-strategi agar upaya tersebut berjalan 

efektif.  

Teknologi memang memudahkan, namun tidak bisa berjalan dengan 

instan. Mereka bukanlah sebuah keajaiban. Berpikir bahwa ide-ide yang 

dilontarkan bisa diterima oleh kelompok yang memiliki pemikiran 

bersebarangan tentunya terlalu berlebihan. Paling tidak, penggalangan 

dukungan yang dilakukan sebisa mungkin harus diupayakan agar tidak 

mendapat tentangan dari kelompok lain. Sebagaimana strategi di dunia 

offline, perlu sebuah perumusan strategi melalui sebuah pemetaan. 

Pemetaan membutuhkan sebuah basis data mengenai karakter pengguna 

sosial media, terutama yang memiliki perhatian terhadap isu-isu yang akan 

dibangun. Pihak yang kemungkinan mendukung, menolak, serta aktor-

aktor sosial media yang ada dibelakangnya harus bisa terpetakan dengan 

baik. Termasuk, kemungkinan sikap dari para orang atau kelompok yang 

memiliki pengaruh kuat di media sosial. 

Karakter para pengguna sosial media dapat dibedakan menjadi 

empat kelompok besar. Kelompok pertama adalah para pengguna media 

sosial yang aktif dan memiliki pengetahuan luas. Mereka biasanya 

memiliki banyak teman atau pengikut di dunia maya lantaran memiliki 

pendapat-pendapat yang dianggap mencerahkan. Terkadang, mereka juga 
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merupakan tokoh-tokoh yang cukup penting di dunia nyata dan memiliki 

cukup banyak waktu untuk aktif di media sosial. Meskipun, terkadang 

mereka juga berasal dari golongan public enemy ataupun trouble maker, 

dimana banyak yang mengikuti mereka di media sosial hanya untuk 

sekadar stalking atau mem-bully. 

Dalam kaitan dengan strategi yang diterapkan dalam penggalangan 

isu, kelompok ini bisa sangat diandalkan menjadi pendukung yang dengan 

pemikirannya dan tulisannya di media sosial mampu mempengaruhi 

pengguna lain. Namun, sebaliknya, saat mereka memiliki pemikiran yang 

berbeda atau bahkan berlawanan, kelompok ini bisa menjadi penghalang. 

Kelompok kedua adalah mereka yang memiliki aktivitas di media sosial 

cukup tinggi. Namun, mereka hanya memiliki tingkat pengetahuannya 

terbatas. Pada banyak hal, kelompok ini biasanya cukup mudah untuk 

dipengaruhi, lantaran mereka memiliki kecenderungan untuk mengikuti 

suara arus kuat. 

Selain itu, mereka juga relatif akan mengikuti pendapat tokoh-tokoh 

yang sudah popular sebagai orang bijak di khalayak netizen. Salah satu 

cirinya, mereka sering membagikan pemikiran-pemikiran para tokoh di 

media sosial kepada kawan-kawannya. Dalam strategi penggalangan 

dukungan, mendapatkan dukungan dari kelompok ini merupakan sebuah 

keuntungan yang cukup besar.  

Kelompok ketiga adalah kelompok pasif namun memiliki tingkat 

pengetahuan yang luas. Meski jarang aktif menyampaikan pendapatnya, 

kelompok ini biasanya tetap memantau perkembangan isu yang ada di 

media sosial. Apalagi, isu-isu yang berkembang di media sosial pada 

akhirnya juga akan menjadi topik liputan di media massa. Sedangkan 

kelompok keempat atau terakhir adalah pengguna yang pasif namun juga 

memiliki pengetahuan yang cenderung rendah. Kelompok ini kebanyakan 

memang tidak memiliki ketertarikan terhadap isu-isu yang berkembang di 

sosial media. Bahkan, sangat mungkin mereka juga jarang membuka sosial 

media yang dimiliki. 

Setelah ada pemetaan, langkah berikutnya mempersiapkan konten 

serta isu strategis yang akan disebarkan melalui sosial media. Konten yang 

akan disebar harus mampu menyentuh kepedulian masyarakat untuk bisa 

ikut bersuara. Konten ini sebisa mungkin mampu menggerakkan pengguna 

yang memiliki satu ide untuk ikut bersuara dan memberikan dukungan 

secara konkret melalui sosial media. Tentu saja, konten ini harus disertai 

dengan alasan-alasan yang logis sehingga masyarakat mau untuk ikut 

mendukung. Propaganda dapat dikatakan sukses dengan gemilang saat 

kelompok yang memiliki pendapat berbeda pada akhirnya bisa menerima 

argumen yang diberikan. 
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Dalam membangun sebuah isu bersama, penggalangan kekuatan 

secara offline juga perlu dilakukan. Penggagas ide dapat memanfaatkan 

jejaring untuk membangun isu bersama yang nantinya ditumpahkan di 

sosial media bersama-sama. Dengan demikian isu-isu yang dibawa bisa 

lebih terarah dan tidak menjadi sebuah bola liar. Penguatan itu diperlukan 

lantaran para pengguna sosial media, seperti halnya di dunia nyata, sangat 

kompleks dan beragam. Selain memiliki keberagaman suku, agama hingga 

usia, tingkat pendidikan dan pengetahuannya pun berbeda. Teknik 

komunikasi yang dilakukan harus bisa mencangkup semua pengguna 

sosial media yang beragam itu. 

Penggunaan visualisasi melalui gambar maupun video cukup 

penting dalam sebuah gerakan sosial melalui sosial media. Pembentukan 

opini dan pemahaman masyarakat melalui media sosial tidak hanya 

dibangun oleh kekuatan teks semata. Peran media visual dan audio-visual 

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tersampaikannya pesan 

kepada publik. Penguatan isu-isu di sosial media juga tidak lepas dari peran 

influencer, endorser dan follower. Ketiganya memiliki peran yang sangat 

penting dalam ‘menggoreng’ isu-isu yang semula merupakan kepentingan 

kelompok menjadi sebuah isu bersama di kalangan netizen. Mereka pula 

yang memiliki kontribusi besar hingga sebuah isu bisa menjadi trending 

topik di jagat maya. 

Influencer, ada pula yang menyebutnya sebagai buzzer, berperan 

untuk terus menghembuskan isu sehingga dibicarakan oleh khalayak 

netizen. Influencer biasanya merupakan tokoh-tokoh yang terkenal, baik di 

dunia nyata maupun maya, dan memiliki banyak teman atau pengikut. Isu 

yang dihembuskan itu lantas memperoleh dukungan dari endorser 

sehingga publik menganggap bahwa pemikiran itu layak untuk diikuti, 

Peran endoser biasanya diisi oleh para aktivis, baik lembaga 

kemasyarakatan hingga pegiat media, yang dianggap memiliki tingkat 

pengetahuan yang lebih komperehensif oleh para netizen. 

Peran keduanya, influencer dan endorser merupakan sebuah sinergi 

yang sangat penting untuk menggerakkan para follower menyetujui sebuah 

pemikiran dan ikut menyebarkan hingga menjadi viral. Tentunya, kongsi 

itu perlu untuk dipersiapkan sehingga memiliki dampak seperti yang 

diharapkan. Kerjasama influencer dan endorser perlu dilakukan lantaran 

kelas menengah hingga saat ini masih berselera untuk mengidentifikasikan 

diri sebagai bagian dari kelompok ‘orang-orang bijak’. Apalagi jika isu itu 

mendapat dukungan dari khalayak mayoritas. Di dunia maya, trending 

topic menjadi salah satu indikator bagi isu-isu yang mendapat dukungan 

dari mayoritas mengguna internet. 
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Akan tetapi, mengandalkan peran influencer, endorser dan follower 

saja tidak cukup untuk memenangkan sebuah wacana di tengah jutaan 

wacana lain yang bertebaran di sosial media. Sebab, kelompok lain juga 

melakukan hal yang sama, berusaha agar wacana yang dihembuskan bisa 

populer di dunia maya. Termasuk, kelompok-kelompok yang memiliki 

wacana yang berseberangan dengan wacana yang tengah dibangun. 

Mereka melakukan kontestasi untuk mendapat predikat sebagai pemegang 

kebenaran dari masyarakat pengguna internet. Pada akhirnya 

pertentangan-pertentangan itu hanya berujung ke saling hujat dan diskusi-

diskusi yang esklusif antar pendukung sebuah gagasan. Kondisi tersebut 

sudah tidak sesuai dengan maksud awal dari sebuah gerakan yang ingin 

memberikan pengaruh kepada pihak atau kelompok lainnya. Dalam 

menyikapi isu LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender), 

misalnya, para pendukung mengemukakan alasan bahwa perilaku tersebut 

harus dilindungi lantaran merupakan sebuah hak asasi. Para pelaku LGBT 

hidup dalam nasibnya yang terlahir sebagai penyuka sesama jenis sehingga 

wajib mendapat perlindungan. Kelompok-kelompok tersebut juga 

mendesak pemerintah melegalkan pernikahan sesama jenis. Sedangkan 

kelompok yang kontra menganggap perilaku itu menyimpang dan tidak 

sesuai dengan norma yang hidup berkembang dalam masyarakat. Mereka 

secara tegas menolak perilaku tersebut dan menganggapnya bukan sebagai 

bagian dari hak asasi yang harus dilindungi. Bahkan ada yang mengatakan 

bahwa LGBT bukan fitrah kemanusiaan, tetapi adalah penyakit, dan dapat 

disembuhkan. Sebab, hak asasi dibatasi dengan tata nilai yang berlaku 

dalam masyarakat.  

Dalam melakukan penggalangan sebuah gerakan, terutama gerakan 

dalam arti offline, militansi para pendukung juga menjadi salah satu faktor 

yang sangat penting. Mereka adalah pendukung yang siap berjuang dengan 

berbagai pengorbanan demi terwujudnya sesuatu yang dicita-citakan. 

Tidak jarang, harta, keselamatan dan nyawa diwakafkan demi 

perjuangannya itu. 

Adapun di sosial media, militansi hanya diperlihatkan melalui 

seberapa sering seseorang menyatakan sikap dan pemikirannya melalui 

akun yang dimiliki. Terkadang pengguna sosial media dipandang sebagai 

seorang yang militan jika sudah terlibat dalam perang opini, atau kalau di 

Twitter dikenal dengan istilah twitwar. Sebenarnya, peran-peran 

influencer, endorser dan follower tidak hanya berguna dalam dunia politik 

dan sosial. Dalam sebuah bisnis, promosi yang melibatkan influencer dan 

endorser jamak pula dilakukan. Mereka bertugas mempopulerkan sebuah 

produk melalui aktifitas di dunia maya dengan imbalan tertentu. 

Sebaliknya, dalam dunia politik, tidak semua influencer melakukan 

pekerjaannya semata-mata karena kesadaran dan dukungan. Pengurus 
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Pusat Pemuda Muhammmadiyah menengarai posisi sebagai influencer 

atau buzzer di dunia politik saat ini telah menjadi sebuah profesi untuk 

mencari penghasilan.119 

Bagi para aktivis yang menyuarakan gerakan moral melalui sosial 

media, keberadaan influencer ‘bayaran’ ini menjadi sebuah kenyataan 

yang harus dihadapi. Mereka bisa saja berkolaborasi jika saja para aktivis 

memiliki kesiapan modal. Sebaliknya, situasi akan berbeda jika influencer 

itu mendapat order dari pihak-pihak yang berlawanan untuk membuyarkan 

wacana yang tengah dibangun oleh para aktivis. 

Banyak kalangan yang menyebut bahwa situasi di sosial media, 

terutama di Indonesia sudah tidak nyaman lagi pasca pemilu 2014 silam. 

Wacana-wacana di dalamnya terpolarisasi dalam dua kelompok besar yang 

saling berseberangan satu sama lain. Kondisinya begitu riuh dan berisik, 

penuh dengan hujatan, umpatan dan fitnah. Dalam kondisi riuh, justru tidak 

ada suara yang dapat didengar. Bahkan, di media sosial, banyak pengguna 

yang berlomba-lomba memberikan stempel salah-benar, baik-buruk 

terhadap sebuah kejadian atau perbuatan. Mereka melakukan main hakim 

sendiri atau eigenrechting, melalui stempel yang disematkan, padahal baru 

sekeping fakta yang diketahui.  

Banyak dari pelaku sosial media yang mengutarakan pendapatnya 

hanya agar dilihat sebagai orang bijak dan jauh dari perilakunya dalam 

keseharian. Ibaratnya, orang dengan mudah menghujat sebuah praktik 

prostitusi melalui akun sosial medianya. Hujatan itu ditulisnya sembari 

berbaring di sebuah kamar losmen di lokalisasi usai kencan dengan wanita 

penghibur. Sorak sorai selalu muncul jika seseorang yang dianggap 

sebagai common enemy di kelompoknya tersandung kasus hukum. 

Sebaliknya, mereka juga menganggap terjadi tindakan kriminalisasi saat 

orang yang dianggap baik dalam kelompoknya mendapat masalah hukum. 

Ironisnya, mereka juga menekan aparat untuk menghentikan proses hukum 

dengan cara menghapus status tersangka. 

Pengguna sosial media terkadang sudah berperan sebagai hakim, 

bahkan sejak sebuah kasus hukum tiba di pengadilan. Suara-suara 

semacam itu sebenarnya bisa berguna bagi hakim untuk menakar sebuah 

rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Namun, sangatlah 

berbahaya jika suara itu digunakan untuk mempengaruhi dan menekan 

lembaga peradilan. Dalam konsteks politik, keberadaan media sosial 

merupakan sebuah medium baru bagi para politisi. Relasi yang selama ini 

dibangun oleh politisi dengan media massa selalu terbentur di masalah etik. 

Adapun di media sosial, para politisi sebenarnya lebih leluasa untuk 

                                                           
119 http://tekno.kompas.com/read/2017/02/22/15170807/.buzzer.politik.diusulkan.jadi.profesi. 
 terlarang.di.indonesia 
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bergerak, baik mempropagandakan pandangannya maupun mencitrakan 

dirinya. 

Sudah cukup banyak politisi baik tingkat internasional, nasional 

hingga tingkat lokal yang mampu memanfaatkan keberadaan mnedia sosial 

dengan sangat efektif. Presiden Joko Widodo merupakan salah satunya. 

Selain menggalang popularitas melalui media massa, pria asal Solo itu juga 

sukses menggalang dukungan melalui media sosial. Perjalanan waktu telah 

membuktikan bahwa sosial media lambat laun juga mampu memberikan 

pengaruh yang sangat kuat kepada masyarakat. Masyarakat bahkan dapat 

membuat beritanya sendiri tanpa harus bergantung pada media massa. 

Kemudahan masyarakat dalam mengakses media sosial membuat kekuatan 

teknologi ini mulai membayang-bayangi kekuatan media massa. Bahkan 

dalam banyak hal, justru media massa berada di belakang media sosial 

dalam menyebarkan informasi terbaru, tak jarang media massa melihat 

trending topic yang ada di media sosial sebagai materi utama liputannya. 

Jadi saat ini sebenarnya siapa yang jadi media alternatif dan siapa yang 

menjadi media utama, pasti dapat diperdebatkan. Kemudian pilihan apa 

yang akan digunakan untuk berkomunikasi dan mempengaruhi ? media 

sosial atau media massa, silahkan tentukan. 
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Art of The Lie 

Politicians have always lied. Does it matter if they leave the truth behind 

entirely?  

 
Post-truth has also been abetted by the evolution of the media 
Sumber: https://www.economist.com/printedition/2016-09-10 

 

Buku ART OF THE LIE adalah gambaran “cadas” bagaimana 

seolah politik dan kebohongan itu adalah sahabat karib. Tujuan politik 

adalah meraih dan mempertahankan kekuasaan, kebohongan seolah selalu 

membersamainya. Kebohonganpun selalu menemukan caranya dalam 

setiap zaman. Era disrupsi atau pasca kebenaran/post truth, maka 

kebohongan bukan lagi dikemas sebagai “lidah tak bertulang atau pagi 

tempe sore kedelai” tetapi kebohongan seolah ditampilkan sebagai wajah 

kejujuran, yang muncul dengan kepolosan, kesederhanaan dan seolah-olah 

memang jujur apa adanya, padahal sejatinya BOHONG. Tujuannya jelas, 

mengelabui dan memikat masyarakat/pemilih.  
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Politik dan Kebohongan, 

Kebohongan dan Politik 

 

A. KEBOHONGAN 

1. Kebohongan sebagai Sebuah Term 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi bohong adalah 

tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya dalam 

kata lain juga disebut dusta120. Bohong adalah pernyataan yang salah dibuat 

oleh seseorang dengan tujuan pendengar percaya. Fiksi meskipun salah, 

tetapi bukan bohong. Orang yang berbicara bohong dan terutama orang 

yang mempunyai kebiasaan berbohong disebut pembohong121. Sedangkan 

berbohong adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar. 

Bohong atau juga dusta adalah peryataan tentang sesuatu hal yang 

tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Bohong atau dusta ini 

tidak hanya berkaitan dengan perkataan saja, tapi juga dengan perbuatan122. 

Kebohongan diketahui dari proses komunikasi. Vrij menyatakan 

kebohongan sebagai suatu aksi yang bertujuan untuk membangun 

pemahaman pada orang lain, padahal pemahaman yang dibentuknya 

adalah salah. Berbohong adalah suatu percobaan yang disengaja, baik 

berhasil atau tidak percobaan tersebut, tanpa peringatan dini, untuk 

membentuk keyakinan pada diri orang lain, dimana si penyampai pesan 

(komunikator) sesungguhnya menyadari dan mengetahui bahwa hal yang 

disampaikan tersebut tidak benar. Perilaku berbohong dapat terjadi apabila 

setidaknya ada 2 orang yang terlibat di dalamnya (penyampai pesan dan 

penerima pesan). Buler dan Burgon 123 menjelaskan kebohongan itu 

merupakan pesan yang tidak benar yang disampaikan pelakunya kepada 

sasaran. Kecenderungan diartikan sebagai sesuatu yang mengarahkan 

seseorang untuk berperilaku. Biasanya diterang-kan sebagai internal state 
124. Poerwadarminta 125 mengartikan kecenderungan sebagai suatu 

kecondongan yang didasarkan oleh perasaan untuk sudi melakukan yang 

didasarkan karena adanya keinginan atau kesukaan. Maka dengan 

                                                           
120 https://kbbi.web.id/bohong 
121 https://id.wikipedia.org/wiki/Bohong 
122 Didiek Ahmad Supadie, dkk. 2012. Pengantar Studi Islam. Jakarta: Rajawali Pers 
123 Buller, D and Burgon, J. 1996. Interpesonal Deception Theory (Communication Theory). 

Published: http://students.usm.maine.edu/ dalam Erik Saut Hatoguan Hutahaean. Kecenderungan 
Berbohong, Sasaran Kebohongan Dan Perbedaannya Berdasarkan Jenis Kelamin. Proceeding 

PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). Vol 2 Agustus 2007 
124 Reber, A.S and Reber, E. 2001. The Penguin Dictionary of Psychology (3rd Edition). England: 

Penguin Books, dalam ibid 
125 Poerwadarminta, W.J.S. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

http://students.usm.maine.edu/
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demikian dapat disimpulkan bahwa kecenderungan berbohong sebagai 

kecondongan untuk menyampaikan informasi yang tidak benar, atau 

sebagai suatu keadaan internal yang akan meguatkan individu mengarah 

kepada perilaku berbohong, semakin besar kecenderungannya semakin 

mengarahkan perilaku. 

Menurut Vrij126, orang mempunyai beberapa alasan untuk 

berbohong. Pertama, berbohong dalam rangka membuat kesan positif 

terhadap orang lain atau untuk melindungi dirinya dari rasa malu atau 

penolakan dari individu lain. Kedua, individu berbohong dalam rangka 

mendapatkan keuntungan. Ketiga, berbohong dilakukan untuk 

menghindari hukuman. Keempat kebohongan juga dilakukan untuk 

kebaikan orang lain, implikasinya kebohongan dilakukan supaya orang 

lain mendapatkan keuntungan dari kebohongan yang dilakukan. Kelima 

alasan orang berbohong adalah untuk alasan sosial, kebohongan dilakukan 

untuk kepen-tingan hubungan sosial, hal ini dilakukan dengan asumsi 

bahwa kebanyakan orang merasa dihargai ketika orang lain memberikan 

pernyataan yang sifatnya positif. Kelima, yakni jenis ‘social lies’, dimana 

perilaku berbohong yang tampil adalah untuk tujuan memelihara hubungan 

sosial. Tipe berbohong ini didasari pemikiran bahwa dalam setiap relasi 

sosial, percakapan akan terkesan kaku dan cenderung membuat pelaku 

interaksi menjadi tidak nyaman dan merasa terganggu manakala saling 

mengutarakan kejujuran satu sama lain. Jenis pertama, kedua dan ketiga 

termasuk dapat dikategorikan sebagai self-oriented yakni bertujuan agar 

pelakunya tampak tampil lebih baik di hadapan orang lain dan untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jujur berarti lurus 

hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas dan berarti sifat seseorang 

yang memiliki kejujuran hati dan kelurusan hati. Dalam KBBI dapat 

digambarkan bahwa seseorang yang jujur adalah lurus hati atau bertindak 

dengan lurus. Selain itu jujur berkaitan dengan mengatakan yang 

sebenarnya, tidak berbohong, dan tidak curang. Dalam KBBI juga 

diperluas bahwa kejujuran terkait dengan ketulusan dan keikhlasan, artinya 

kejujuran lahir dari hati yang tulus dan ikhlas. Seseorang yang jujur apabila 

melakukan tindakan akan dilandasi kejujuran tanpa ada niatan lainnya. 

Salah satu nilai-nilai dasar dalam kehidupan ini adalah kejujuran. 

Kejujuran, empati, dan berpikir tingkat tinggi sangat berpengaruh pada 

perkembangan moral anak. Anak akan belajar menempatkan dirinya pada 

posisi orang lain. Jika anak kurang mampu menempatkan diri pada posisi 

                                                           
126 Vrij. 2001. Detecting Lies, Deceit and Deception: The Psychology Of Lying and Implementation 

For Professional Practice. New Delhi: Sage Publication. 
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orang lain akan mempengaruhi cara berinteraksi. Anak cenderung 

berinteraksi secara positif jika memiliki kejujuran dan empatik127. 

Berbohong adalah perilaku yang menyimpangi kaidah perilaku 

ajaran Islam. Bahkan berbohong merupakan salah satu ciri orang munafiq. 

Rasulullah SAW. bersabda: “Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, yaitu: 

apabila berkata bohong, bila berjanji memungkiri, dan bila dipercaya 

berkhianat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)128. Munafik ini bersifat 

merusak dan menghancurkan hakikat yang benar dan memalingkannya 

dari keadaan yang sebenarnya. Para pendusta akan menerangkan tentang 

terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jadi bedanya nifak dari dusta 

ialah, kalau nifak menerangkan dengan perbuatan apa yang tidak ada di 

dalam hati, sedangkan dusta menerangkan sesuatu yang sebenarnya tidak 

terjadi.Nifak ini menyerupai khianat, hanya bedanya khianat berarti 

merusak janji yang telah diikrarkan dan orang yang melakukan janji 

dengannya bisa mengetahui bahwa janji yang dibuat itu telah dirusak129. 

Seorang Muslim tidak cukup hanya benar dalam perkataannya, 

tetapi juga benar dalam pergaulannya. Dalam pergaulannya dengan orang 

lain, setiap Muslim dilarang menipu, bohong, khianat, dan yang 

sejenisnya. Setiap Muslim juga harus benar dalam kemauannya. Dengan 

bekal kejujuran, ia akan dapat menuruti kemauannya yang benar. Kemauan 

yang benar harus dipraktikkan dengan cara-cara yang benar. Jangan 

sampai kebenaran dicampuradukkan dengan kebatilan, karena hal itu 

dilarang dalam agama (QS. Al-Baqarah [2]: 42). Seorang Muslim harus 

selalu menepati janji ketika ia berjanji. Nabi menyuruh menepati janji ini 

sampai kepada anak kecil sekali pun. Beliau bersabda: “Barang siapa yang 

berkata kepada anak kecil, mari kemari, saya beri korma ini, kemudian dia 

tidak memberinya, maka dia telah membohongi anak itu.” (HR. Ahmad). 

Jadi, bila berjanji orang Muslim harus menepatinya, apalagi jika ia seorang 

pemimpin. Allah menyukai dan memuji orang-orang yang menepati janji 

(QS. Maryam [19]: 54) 130. 

Berbohong memiliki ragam yang amat banyak. Pertama, berkhianat. 

Berkhianat adalah kebohongan yang paling jelek karena akan merugikan 

orang lain. Karena itu Allah dan Rasulullah melarang dan tidak menyukai 

berkhianat (QS. al- Anfal [8]: 27 dan QS. al-Nisa’ [4]: 107). Kedua, ingkar 

janji. Ingkar janji juga merupakan kebohongan yang dilarang agama. Nabi 

SAW. memasukkan ingkar janji sebagai salah satu predikat orang munafiq 

                                                           
127 Lutfi Arya. Rancangan Pelatihan Kejujuran Pada Andikpas (Upaya Pemberdayaan Psikologis). 

POSEIDON Jurnal Ilmiah Psikologi & Psikologi Kelautan-Kemaritiman Vol. 7. No. 2. Edisi Juli 
– Desember 2012 

128 Ahmad Mudjib Mahalli. 2003. Hadis-Hadis Muttafaq, Alaih: Bagian Ibadat, Jakarta: Kencana 
129 Ibnu Husein. 2004. Pribadi Muslim Ideal. Semarang: Pustaka Nuun 
130 Marzuki. Mahalnya Kejujuran. Artikel Seri Pendidikan Karakter Islami 
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(HR. al-Bukhari dan Muslim). Kedua, kesaksian palsu. Saksi palsu sangat 

berbahaya dalam kehidupan manusia karena dapat memutarbalikkan 

kenyataan, atau menunjukkan kebohongan. Karena itulah kesaksian palsu 

termasuk salah satu dari dosa besar. Orang yang terhindar dari kesaksian 

palsu akan menjadi hamba Allah yang baik (QS. al-Furqan [25]: 72). 

Ketiga, memfitnah. Sebagaimana saksi palsu, memfitnah juga sangat 

membahayakan kehidupan manusia. Orang yang memfitnah selalu 

bertujuan untuk menjatuhkan orang lain yang difitnah, bukan sebaliknya. 

Saking bahayanya fitnah ini, al- Quran menegaskan, “Fitnah itu lebih 

kejam dari pembunuhan” (QS. al-Baqarah [2]: 191 dan 217). Fitnah adalah 

salah satu bentuk kebohongan besar yang merupakan karakter tercela. Dan 

keempat, menggunjing. Menggunjing juga merupakan salah satu bentuk 

kebohongan yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Allah 

mengibaratkan perbuatan menggunjing seperti memakan bangkai daging 

saudaranya (QS. al-Hujurat [49]: 12) 131. 

2. Dampak Kebohongan 

Kebohongan tentu memiliki dampak, baik dampak negatif maupun 

dampak positif. Berbohong tentu sangat berdampak negatif, khususnya 

apabila berbohongnya berkaitan dengan sesuatu yang negatif. Seperti 

halnya berbohong kepada publik, dampaknya tentu tidak pada diri sendiri 

pelaku bohong tersebut saja, melainkan dengan dia berbohong tersebut 

memberikan dampak yang negatif bagi publik atau bahkan berdampak 

kepentingan umum. Tidak sedikit politisi yang berbohong untuk menutupi 

kesalahan-kesalahan, hal tersebut tentu dapat merugikan masyarakat 

bahkan negara, khususnya apabila seorang politisi diberikan amanah 

mendapat jabatan publik, apabila mereka melakukan korupsi, maka sama 

dengan dia membohongi rakyat. Disamping itu mereka juga telah 

melanggar sumpahnya, karena pada umumnya sebelum ia menjabat pasti 

diangkat sumpah. 

Dalam hal tertentu kebohongan dapat juga dikenai sanksi pidana, 

contohnya seperti kesaksian palsu dalam persidangan, apabila saksi 

berbohong maka dia dapat dikenai sumpah palsu dan ia dapat dikenai 

sanksi pidana.  

Dampak dari berbohong ini bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi 

juga kepada lawan dialog bahkan masyarakat luas. Seperti halnya kasus 

pembohongan publik, tidak hanya pribadi seseorang saja yang dirugikan 

melainkan masyarakat secara luas juga dirugikan atas perbuatan tersebut. 

Kebohongan pemimpin kepada masyarakat, dampaknya jelas kepada 

masyarakat luas. 

                                                           
131 Ibid. 
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Al-Ghazali mengatakan bahwa perkataan merupakan alat untuk 

mencapai tujuan, dan setiap tujuan yang terpuji dapat dicapai dengan 

perkataan yang benar, maka haram hukumnya dicapai dengan dusta132. 

Kholil Misbach mengatakan bahwa berbohong merupakan perkara yang 

berbahaya dan termasuk salah satu jenis keburukan yang menjalar. 

Artinya, kebohongan akan melahirkan kebohongan berikutnya133. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa berbohong memiliki arti yang sama 

dengan berdusta, seperti yang dinyatakan oleh A. Rahman Ritonga 

menyebutkan dusta (al-kidzb) yang dalam bahasa Indonesianya diartikan 

dengan berkata tidak sesuai dengan. Ini adalah salah satu penyakit rohani 

yang disebut juga dengan bohong134. 

Sebagaimana tindakan yang mengandung penipuan, maka 

berbohong adalah perbuatan dosa yang dapat membawa pelakunya kepada 

masalah besar, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT berfirman 

dalam Al-Qur’an surat An-Nuur ayat 14-15 yang berbunyi:  

“Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu 

semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang 

besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu [14]. 

(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke 

mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu 

ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan 

saja. padahal dia pada sisi Allah adalah besar” [15]. (QS. An-

Nuur: 14-15)135. 

 

Bohong adalah sumber masalah, bahkan merupakan penyebab 

utama bagi timbulnya segala macam bentuk kejelekan dan kerendahan. 

Suatu masyarakat tidak akan lurus selamanya jika perbuatan bohong ini 

merajalela di antara individu-individunya, apalagi bohong ini 

disebarluaskan oleh penguasa. Perbuatan bohong akan menimbulkan rasa 

saling membenci antara sesama teman, rasa saling mempercayai antar 

sesama akan hilang, dan akan tercipta suatu bentuk masyarakat yang tidak 

berlandaskan asas saling tolong-menolong atau gotong royong136. 

Meneriakkan dan mengkampanyekan persatuan dengan terus menerus 

brbohong, sama halnya menabuh perpecahan. 

                                                           
132 Hujjatul Islam Al-Ghazali. 2013. Imam Al-Ghazali: Kitab Afat Al-Lisan. Dialihbahasakan oleh A. 

Hafaf Ibriy, Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya. Surabaya: Cahaya Agency 
133 Nurla Isna Aunillah. 2011. Membaca Tanda-Tanda Orang Berbohong. Yogjakarta: Laksana 
134 A. Rahman Ritonga. 2005. Akhlak (Merakit Hubungan dengan Sesama Manusia). Surabaya: 

Amelia Surabaya. 
135 Kementerian Agama RI. 2013. Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Solo: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri 
136 Choiruddin Hadhiri. 1994. Klasifikasi Kandungan Al-Qur‟an. Jakarta: Gema Insani Press 
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B. POLITIK DAN KEBOHONGAN 

Sebenarnya ada pemisah antara politik dan kebohongan, yakni etika. 

Etika politik adalah salah satu sarana yang diharapkan bisa menghasilkan 

suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar 

kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan 

bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada 

kepentingan pribadi dan golongan. Pokok-pokok etika dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, 

sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, 

tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga 

bangsa. Pun demikian kita harus mengakui bahwa saat ini banyak kalangan 

elite politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawanan. 

Banyak sekali kenyataan bahwa mereka berpolitik dilakukan tanpa 

rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok, serta tidak 

mengutamakan kepentingan berbangsa. Etika ini diwujudkan dalam 

bentuk sikap yang bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak 

berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan 

kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak 

terpuji lainnya 137. 

Untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan politik maka 

sudah seharusnya seorang politikus mampu meyakinkan kepada publik 

agar mendapat dukungan sepenuhnya dari publik. Dengan adanya hal 

tersebut maka tidak menutup kemungkinan seorang politikus melakukan 

pencitraan seolah-olah memang dirinyalah yang terbaik. Tidak menutup 

kemungkinan lagi bahwa seorang politikus menggunakan sebuah media 

untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat agar publik 

menilai dirinya itu adalah orang yang baik dan benar. 

Tujuan utama politik sebenarnya adalah memberikan kesejahteraan 

pada rakyat tanpa adanya suatu diskriminasi agar tercipta masyarakat yang 

adil dan makmur. Namun disisi lain tidak hanya kepentingan masyarakat 

dan publik saja yang menjadi utama, tetapi kepentingan pribadi politikus 

dan kepentingan organisasi atau kelompok juga menjadi diutamakan. 

Banyak politikus yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya 

khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Banyak politikus 

yang melakukan korupsi demi memperkaya dirinya. Tentu hal tersebut 

merugikan masyarakat dan negara. Hal tersebut sama saja dengan 

membohongi rakyat. Pada saat kampanye terdapat beberapa politikus 

selalu memberikan janji-janji yang baik agar meyakinkan masyarakat 

untuk memilihnya, tetapi setelah ia mendapatkan kekuasaan atau posisi 

yang ia raih, janji-janji itu dilupakan begitu saja.  

                                                           
137 Prihatin Dwihantoro. Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik. Jurnal POLITIKA, Vol. 4, No. 2, 

Oktober 2013 



Politik, Media Massa, dan Kebohongan 

229 

1. Eksistensi Politik untuk Meraih dan Mempertahankan 

Kekuasaan 

 Sistem politik demokratis, pemilihan umum (Pemilu) bebas dan adil 

(free and fair) adalah asas dasar dalam berdemokrasi. Pemilu merupakan 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih 

pemimpin politiknya meliputi eksekutif dan legislatif baik ditingkat pusat 

maupun tingkat daerah secara langsung. Juga, nilai dasar demokrasi dapat 

dilihat dari sejauh mana kesadaran warga negara berpartisipasi untuk 

memberikan hak suara dalam pelaksanaan pemilu. Pemberian suara pada 

pemilu (voting) merupakan salah satu bentuk dari sekian bentuk partisipasi 

politik dalam berdemokrasi 138.  

Studi pemilu dari masa ke masa diidentikkan dengan persoalan 

partisipasi. Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada 

pemilu dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari kajian perilaku 

politik. perilaku memilih tidak lepas dari tinjauan perilaku politik itu 

sendiri. Perilaku pemilih merupakan tingkah laku dalam menentukan 

pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Menurut Samuel 

P. Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara pribadi 

yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah139. 

McClosky menekankan kesukarelaan dalam mendefenisikan bahwa 

partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui 

mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan 

secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan 

umum140.  

Nilai budaya politik dalam demokrasi merupakan basis yang 

membentuk perilaku politik yang dapat dilihat ialah bahwa ia akan menjadi 

kebudayaan politik dalam berpartisipasi141. Perilaku politik sebagai 

kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. 

Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok 

dalam kegiatan politik. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti 

persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan dan sebagainya. Persepsi politik 

berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai 

keterangan, informasi dari sesuatu hal maupun gambaran tentang obyek 

atau situasi politik dengan cara tertentu142. 

                                                           
138 Sigit Pamungkas. 2012. Pemilu, Perilaku Pemiliih & Kepartaian. Yogyakarta 
139 Samuel P. Huntington dan Juan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: 

PT. Rineka Cipta 
140 Miriam Budiardjo. 1982. Partisipasi Politik, Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: PT. Grahamedia 
141 Gabriel A. Almond, Sidney Verba. 1990. Budaya Politik: Tingkah laku politikdan Demokrasi di 

Lima Negara. Jakarta: Bumi Aksara 
142 Ramlan Surbakti. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grahamedia 
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Pemenangan dalam pertarungan politik membutuhkan kapasitas 

pembiayaan yang memadai. Uang sebagai sumber daya politik 

ditempatkan sebagai alat mobilisasi untuk mempengaruhi pemilih guna 

mendapatkan, memperoleh, mempertahankan kekuasaan. Pemilu yang 

merupakan arena dalam kontestasi mendapatkan kekuasaan politik. 

Konstentan akan berupaya menggunakan segala sumber daya untuk 

mencoba mendapatkan pengaruh dalam rangka meraih atau 

mempertahankan kekuasaan politik143. 

Meraih Kekuasaan dengan Politik Transaksional berdasarkan hasil 

pemikiran yang dilahirkan oleh para pemikir Frankfurt School yang 

notabene berasal dari kalangan Marxisme, mengungkapkan teori menarik 

bahwa dunia politik adalah panggung transaksional antara kepentingan 

ekonomi (bisnis) dan politik (kekuasaan). Bahwa puncak kesuksesan 

politik adalah mampu meraih kekuasaan dan mampu meraup pundi-pundi 

ekonomi yang dapat menyejahterakan para politikus dan kelompoknya. 

Sedangkan teori ekonomi politik kekuasaan berparadigma kritis 

menyatakan bahwa puncak kekuasaan bukan untuk meraih kekuasaan dan 

mengakses sumber-sumber kemakmuran, melainkan untuk memperjuang-

kan kepentingan bersama (publik). Teori terakhir ini kebanyakan hanya 

dijadikan bahan retorika, sedangkan praktiknya masih jauh dari harapan 
144. 

Logika politik transaksional, sadar atau tidak sadar, telah ikut 

memengaruhi jalannya kehidupan politik di Tanah Air. Sehingga 

menyebabkan para politikus berpikir praktis dan menyederhanakan segala 

tujuan demi memenuhi ambisi untuk berkuasa. Politik transaksional 

memang bisa memuluskan ambisi para politikus menduduki berbagai 

jabatan mentereng. Akan tetapi itu bisa mengakibatkan buruknya kualitas 

moral para politikus itu sendiri, sebab mereka berpikir bahwa dengan 

bermodalkan uang yang cukup besar bisa memuluskan karier politik 

mereka 145. 

Nalarnya, politikus yang memiliki modal finansial yang kuat, akan 

dilirik oleh partai politik. Kendati pun ada faktor-faktor lain yang cukup 

berpengaruh pada kesuksesan seorang politikus memenangi pertarungan 

pemilu maupun pilkada. Misalkan dukungan massa dan relasinya dengan 

media massa, popularitas, dan bahkan keberuntungan (nasib). Dalam 

kamus politik, empat faktor di atas menjadi daya tarik yang diperebutkan 

oleh para politikus. Dukungan massa dan relasinya dengan media massa, 

popularitas, keberuntungan (nasib) dan besarnya modal finansial menjadi 
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powerfull yang mendukung eksistensi seorang politikus. Melalui 

penguasaan empat hal di atas, bisa mendongkrak rapor keterpilihan 

seorang politikus menjadi sang pemenang dalam berbagai pesta 

demokrasi146. 

2. Berbohong dalam Berpolitik 

Masyarakat tentu mencitakan bangsa dan negara Indonesia yang 

lahir dari proses politik yang sehat, kejujuran dalam berpolitik mutlak 

menjadi landasan etisnya. Sayangnya, kejujuran menjadi mitos politik 

yang mungkin dianggap usang dan terlalu tradisionil digenggam oleh para 

politisi saat ini. Kejujuran nyaris selalu hilang dalam setiap pagelaran 

demokrasi seperti pemilu, pilkada, atau yang lainnya. Dimulai dari 

ketidakjujuran, persoalan terus berlanjut hingga kerja mengurus rakyat 

secara serius dan kongkret selalu terhambat dan terbengkalai. Beberapa 

tahun terakhir ini sosok wakil rakyat, khususnya politisi DPR menjadi 

sorotan publik karena kinerjanya yang buruk dan berbagai masalah etika, 

mulai dari kejujuran, membolos saat rapat sampai masalah korupsi. 

Kejujuran bukanlah sebuah keutamaan moral yang berhenti setelah 

seseorang berhasil mencapainya. Kejujuran menuntut suatu usaha keras 

terus-menerus sepanjang waktu. Ketika hari ini kita jujur, tidak berarti kita 

menjadi manusia jujur karena atribut itu harus dibuktikan sepanjang waktu. 

Kesulitannya, situasi-situasi yang mengancam kehidupan atau eksistensi 

sering kali memaksa kita untuk mengabaikan, dan bahkan meninggalkan, 

kebenaran murni. Aktivitas politik termasuk dalam ranah yang mendorong 

politisi untuk berperilaku tidak jujur, itupun dengan lihai dibungkus dalam 

istilah ”white lies” alias berbohong demi kebaikan. Padahal sebenarnya, 

berbohong demi kebaikan sama saja dengan paham menghalalkan segala 

cara. Kalau tujuan dipandang sebagai sesuatu yang benar, maka cara 

apapun boleh digunakan untuk mencapai tujuan itu, termasuk dengan 

berbohong147. Dalam berpolitik, kejujuran sangat memerlukan keberanian. 

Suatu keberanian yang dilandasi kesadaran, proses berpolitik yang tak 

sehat tak hanya merusak proses demokrasi yang tengah dibangun. Tetapi, 

juga merusak tatanan dan sistem politik yang seharusnya dijunjung tinggi 

dan dipatuhi bersama.148. 

Dalam berpolitik seorang politikus tidak menutup kemungkinan 

menggunakan media massa sebagai sarana untuk berbohong untuk 

menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat agar seolah dia itu 

tidak pernah melakukan kesalahan dan dapat dikatakan lagi bahwa media 

massa merupakan sarana untuk pencitraan seorang politikus dengan 
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kepentingan untuk meraih dan atau mempertahankan kekuasaan. Melalui 

teropong analisis agenda seting media massa, bangsa ini selalu 

dipertontonkan, dan seperti terjebak oleh permainan drama panggung 

politik yang selalu menjadi kamuflase demokrasi politik, seakan masih 

jauh dari perjuangan menuju perbaikan dan kemajuan mengenai 

kesejahteraan rakyat. Hal tersebut terjadi karena media massa dengan 

pemberitaannya diyakini oleh banyak orang (termasuk banyak pembuat 

keputusan) sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya149. 

Drama politik di media massa harus disadari sebagai bentuk 

perlombaan mencapai pencitraan di atas panggung politik semata sebagai 

wilayah depan, dimana khalayak tidak mengetahui realitas sebenarnya di 

panggung belakang. Sebagimana menurut Goffman150 bahwa kehidupan 

sosial itu dapat dibagi menjadi (front region) dan (back region). Beradu 

argumen dan perdebatan sengit yang terjadi di parlemen (DPR) yang ingin 

membuktikan siapa yang paling demokratis, namun senyatanya bisa saja 

terjadi loby dan kompromi politik atau bahkan berkonspirasi politik di 

belakang panggung. Kita tentu pernah mendenagr istilah “lobby toilet”. 

Maka menjadi sebuah dilema elit politik dan kekuatan media massa, jika 

“berbicara dan bekerja” mengenai nasib rakyat dan bangsa ini, hanya ramai 

membahas bidang politik dan hukum semata sebagai proses perebutan dan 

mempertahankan kekuasaan para elit politik. Selebihnya pemberitaan di 

bidang keamanan dengan munculnya terorisme dan rakyat hanya menjadi 

penonton setia, dan seakan tidak bisa menolak kalau setiap harinya 

“terlena” oleh perhelatan drama politik yang selalu mengatasnamakan 

demokratisasi Hal inilah yang menjadi dilema elit politik dan kekuatan 

media massa151. 

Sistem politik terdapat interaksi yang saling berkaitan satu sama lain 

antara sistem sosial yang terdapat strukstur sosial budaya struktur politik, 

dan struktur ekonomi dengan sistem media yang memiliki kekuatan dan 

pengemasan daya tarik isi berita, struktur dan fungsi. Kedua sistem 

tersebut menjadi ketertarikan dan kebutuhan khalayak yang 

konsekuensinya akan memengaruhi faktor kognitif (pemikiran), afektif 

(perasaan) dan behavioral (perilaku)152. 

Kekuatan media massa juga didukung dan dimiliki pemilik modal, 

seperti pendapat Altschull agak sinis mengenai eksistensi media massa, 

                                                           
149 Severin, Werner J dan Tankard, James W. 2007. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan 
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bahwa (1) dalam semua sistem pers media berita mewakili pihak yang 

menjalankan kekuasaan politik dan ekonomi. Surat kabar, majalah dan 

outlet penyiaran bukanlah aktor independen, meski mereka memunyai 

potensi untuk menjalankan kekuasaan independen; (2) Isi berita selalu 

menunjukkan kepentingan dari orang-orang yang membiayai pers; (3) 

Semua sistem pers didasarkan pada kepercayaan ekpresi bebas, walaupun 

didefinisikan dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, Altschull 

menyimpulkan, Terlalu berangan-angan bila berharap bahwa media berita 

akan berbelok 180 derajat dan mencemooh keinginan pemilik153. 

Media massa kerap dibuat oleh para politisi untuk melakukan 

pencitraan, atau bahkan memperbaiki citranya agar seolah-oleh 

keburukan- keburukan yang pernah ia lakukan tersebut seolah adalah hal 

yang baik, caranya sederhana dengan terus-menerus memberitakan sisi 

baik (meskipun jauh lebih sedikit dari sisi buruk) dan sama sekali tidak 

memberitakan sisi buruk (meskipun dimiliki lebih besar). Apabila media 

memberitakan sesuatu yang baik padahal seseorang tersebut banyak 

melakukan kesalahan namun tidak terliput, maka publik pasti menilai 

orang tersebut adalah orang yang baik bukan orang yang buruk. Dalam 

kata lain adalah kebaikan yang kecil menutupi kesalahan yang besar karena 

adanya peran media massa. Hal tersebut dimaksudkan agar kredibilitas dan 

nama baik orang tersebut tidak menurun dan kepercayaan publik tidak 

berkurang. Media massa adalah centrum, sarana yang bisa cepat untuk 

mengubah pikiran orang, khususnya dalam hal politik. 

Namun dengan media massa juga orang yang memang selalu 

berbuat baik dan sepenuh hati tetapu karena ada pihak yang tidak 

menyukainya dan akhirnya melontarkan fitnah-fitnah atau bahkan 

menyebar berita-berita yang tidak jelas kebenarannya untuk menyerang 

nama baik orang tersebut, hal ini dimaksudkan agar orang yang baik 

tersebut dinilai publik adalah orang yang buruk dan tidak pantas untuk 

dipilih, khususnya dalam berpolitik. Demikianlah, melalui pembacaan dari 

media massa, ada penilaian dari masyarakat bahwa politik itu kotor. 

Sebenarnya politik itu tidak kotor, melainkan yang kotor itu adalah orang-

orangnya, seperti masih banyak juga orang-orang yang ingin meraih 

kekuasaan dengan menjatuhkan rival politiknya, atau bahkan melakukan 

money politik yang dimaksudkan agar dia memenangkan kompetisi politik 

dan dapat meraih sebuah kekuasaan. Dilain itu banyak juga orang yang 

menutupi keburukannya yang besar dengan melakukan hal kecil yang 

dibesar-besarkan oleh media massa.  
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Dalam berpolitik terdapat beberapa politisi yang rela berbohong 

kepada publik demi mengedepankan kepentingan pribadinya. Berbohong 

merupakan hal yang dilarang, dan dapat dipidana. Berbohong tentu 

memberikan dampak yang negatif pada kehidupan. Seperti halnya dalam 

Artikel Art of the Lie yang mengangkat tema tentang Presiden Amerika 

Donald Trump. Artikel ini membahas mengenai kebohongan dan politik 

yang dimuat dalam website The Economist. Artikelnya adalah sebagai 

berikut: 

 

ART OF THE LIE (Donald Trump) 

Politicians Have Always Lied. 

Does It Matter If They Leave The Truth Behind Entirely? 

 

Pertimbangkan seberapa jauh Donald Trump terasing dari 

kenyataan. Dia mendiami wilayah fantastis dimana akte kelahiran Barack 

Obama dipalsukan, presiden mendirikan Negara Islam (IS), Clintons 

adalah pembunuh dan ayah dari saingannya bersama Lee Harvey Oswald 

sebelum dia menembak John F. Kennedy. 

Mr Trump adalah eksponen terkemuka dari politik "pasca 

kebenaran" - sebuah ketergantungan pada pernyataan yang "merasa benar" 

namun tidak memiliki dasar sebenarnya. Ketidakjujurannya tidak 

dihukum, namun diambil sebagai bukti kesediaannya untuk membela 

kekuasaan elit. Dan dia tidak sendiri. Anggota pemerintah Polandia 

menegaskan bahwa seorang presiden sebelumnya, yang tewas dalam 

kecelakaan peSAWat, dibunuh oleh Rusia. Politisi Turki mengklaim 

bahwa pelaku kudeta yang ceroboh baru-baru ini bertindak atas perintah 

yang dikeluarkan oleh CIA. Kampanye yang sukses bagi Inggris untuk 

meninggalkan Uni Eropa memperingatkan gerombolan imigran yang akan 

dihasilkan dari aksesi Turki ke persatuan. 

Jika Anda percaya bahwa politik harus didasarkan pada bukti, ini 

mengkhawatirkan. Negara-negara demokrasi yang kuat dapat 

memanfaatkan pertahanan yang dibangun tanpa post-truth. Negara-negara 

otoriter lebih rentan. 

Bahwa politisi yang kadang-kadang menjajakan kebohongan 

bukanlah berita: pikirkan tentang kejahatan Ronald Reagan bahwa 

pemerintahannya tidak menukar senjata dengan Iran untuk menjamin 

pembebasan sandera dan untuk mendanai usaha pemberontak di 

Nikaragua. Diktator dan demokrat yang berusaha membelokkan kesalahan 

karena ketidakmampuan mereka sendiri selalu memanipulasi kebenaran; 

Pecundang yang sakit selalu menuduh banyak berbohong. 
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Tapi politik pasca-kebenaran lebih dari sekedar penemuan elit 

whingeing yang telah dikalahkan. Istilah itu mengambil hati dari apa yang 

baru: kebenaran itu tidak dipalsukan, atau diperebutkan, tapi kepentingan 

sekunder. Sekali, tujuan berbohong politik adalah menciptakan pandangan 

palsu tentang dunia. Kebohongan pria seperti Mr Trump tidak bekerja 

seperti itu. Mereka tidak dimaksudkan untuk meyakinkan para elit, yang 

tidak disukai atau disukai oleh pemilih sasaran mereka, namun untuk 

memperkuat prasangka. 

Perasaan, bukan fakta, adalah hal yang penting dalam kampanye 

semacam ini. Ketidakpercayaan lawan mereka memvalidasi pola pikir kita-

versus-mereka bahwa kandidat luar berkembang. Dan jika lawan Anda 

berfokus untuk mencoba menunjukkan fakta Anda salah, mereka harus 

berjuang di lapangan yang telah Anda pilih. Semakin banyak aktivis 

kampanye menyerang klaim Tinggalkan kampanye yang berlebihan bahwa 

keanggotaan Uni Eropa menghabiskan biaya £ 350m di London ($ 468m) 

seminggu, semakin lama mereka mempertahankan besarnya biaya tersebut 

dalam sorotan. 

Politik pasca-kebenaran memiliki banyak orang tua. Ada yang 

mulia. Pertanyaan tentang institusi dan kebijaksanaan yang diterima adalah 

kebajikan yang demokratis. Kekurangan skeptis terhadap pemimpin adalah 

langkah awal untuk melakukan reformasi. Jatuhnya komunisme tergesa-

gesa karena orang-orang pemberani dipersiapkan untuk menantang 

propaganda resmi tersebut. 

Tapi kekuatan korosif juga dimainkan. Salah satunya adalah 

kemarahan. Banyak pemilih merasa kecewa dan tertinggal, sementara elit 

yang bertanggung jawab telah berkembang. Mereka mencemooh teknokrat 

yang melayani diri sendiri yang mengatakan bahwa euro akan 

memperbaiki kehidupan mereka dan bahwa Saddam Hussein memiliki 

senjata pemusnah massal. Kepercayaan populer pada pendapat ahli dan 

institusi mapan telah jatuh di negara-negara demokrasi Barat. 

Post-truth juga telah didukung oleh evolusi media. Fragmentasi 

sumber berita telah menciptakan dunia yang terionisasi di mana 

kebohongan, rumor dan gosip menyebar dengan kecepatan yang 

mengkhawatirkan. Kebohongan yang secara luas dibagi secara online 

dalam jaringan, yang anggotanya saling percaya lebih dari yang mereka 

percayai sumber media arus utama, dapat dengan cepat mengambil 

tampilan kebenaran. Disajikan dengan bukti yang bertentangan dengan 

keyakinan yang sangat dipegang, orang cenderung untuk membuang fakta 

terlebih dahulu. Praktek jurnalistik yang bermaksud baik juga bisa 

disalahkan. Pengejaran "keadilan" dalam pelaporan sering menciptakan 

keseimbangan yang baik dengan mengorbankan kebenaran. Ilmuwan 

NASA mengatakan bahwa Mars mungkin tidak berpenghuni; Profesor 
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Snooks mengatakan bahwa hal itu penuh dengan alien. Ini benar-benar 

masalah pendapat. 

Ketika politik seperti pro-gulat, masyarakat membayar biaya. 

Desakan Mr Trump bahwa Obama mendirikan IS menghalangi sebuah 

perdebatan serius mengenai bagaimana menghadapi ekstremis kekerasan. 

Kebijakannya rumit, namun politik pasca-kebenaran menyulitkan 

kompleksitas karena sulap para ahli tangan digunakan untuk memperjelas 

orang lain. Oleh karena itu usulan Hillary Clinton tentang cuti orang tua 

yang dibayar tidak teruji (lihat artikel) dan kasus liberalisasi perdagangan 

tenggelam oleh tuntutan "common sense" untuk perlindungan. 

Sangat menggoda untuk berpikir bahwa, ketika kebijakan yang 

dijual di prospektus cerdik mulai gagal, berbohong - kepada pendukung 

mungkin akan melihat kesalahan dari cara mereka. Namun, bagian 

terburuk dari politik pasca-kebenaran adalah koreksi diri ini tidak dapat 

diandalkan. Ketika kebohongan membuat sistem politik tidak berfungsi, 

hasilnya yang buruk dapat memberi makan keterasingan dan kurangnya 

kepercayaan pada institusi yang membuat post-truth play mungkin di 

tempat pertama. 

 

Pro-Truthers Berdiri dan Dihitung 

 

Untuk mengatasi hal ini, politisi arus utama perlu menemukan 

bahasa bantahan (disebut "pro-truth" mungkin merupakan awal). 

Kerendahan hati dan pengakuan kesombongan masa lalu akan membantu. 

Kebenaran memiliki kekuatan kuat di pihaknya. Setiap politisi yang 

membuat janji yang kontradiktif dengan khalayak yang berbeda akan 

segera terpapar di Facebook atau YouTube. Jika seorang pejabat 

berbohong tentang menghadiri pertemuan tertentu atau mencari 

sumbangan kampanye, jejak e-mail dapat menangkapnya. 

Demokrasi juga memiliki institusi untuk membantu. Sistem hukum 

independen memiliki mekanisme untuk menegakkan kebenaran (memang, 

Melania Trump telah beralih ke hukum untuk mencari ganti rugi atas 

kebohongan tentang masa lalunya). Jadi, dengan cara mereka, lakukanlah 

badan independen yang dibuat untuk memberi tahu kebijakan - terutama 

kebijakan sains. 

Jika Mr Trump kalah pada bulan November, pasca-kebenaran akan 

tampak kurang mengancam, meskipun ia terlalu sukses untuk itu pergi. 

Kekhawatiran yang lebih dalam adalah untuk negara-negara seperti Rusia 

dan Turki, di mana kaum otokrat menggunakan teknik post-truth untuk 

membungkam lawan. Terombang-ambing terbaring di samudera 

kebohongan, orang-orang di sana tidak akan memiliki keterikatan. Bagi 

mereka, hal baru dari post-truth dapat menyebabkan penindasan kuno. 
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Hampir setema dengan artikel tersebut di atas, ada artikel juga 

yang membahas mengenai kobohongan Donald Trump yang dimuat dalam 

website artofthelie.org. berikut isi dari artikelnya:  

 

THE ART OF THE LIE 

(Trump Historic First Year Failure on Government Integrity 

and Accountability Issues) 

 

Demokrasi Amerika Tangguh 

Ini telah bertahan dari serangan musuh, baik asing maupun 

domestik, selama lebih dari dua abad. 

Tapi tidak pernah Amerika Serikat dipimpin oleh seorang presiden 

yang telah begitu berbohong dan dengan tak henti-hentinya merendahkan 

nilai-nilai demokrasi dan institusi pemerintahan sendiri sebagai Presiden 

Donald J. Trump. 

Kami tahu tidak ada presiden dalam sejarah negara ini, selain 

Donald Trump, yang memiliki: 

(a) Mengatakan lebih dari 2.100 kebohongan, pernyataan yang salah dan 

menyesatkan dan ketidakbenaran di tahun pertamanya di kantor, rata-

rata hampir 5,9 per hari; 

(b) Menyerang media sebagai "musuh rakyat Amerika," menempatkan 

Trump dalam konflik langsung dengan pendiri John Adams dan 

Thomas Jefferson; 

(c) Menyerang badan penegak hukum dan intelijennya sendiri; 

(d) Menyerang sekutu asing terkuat saat memeluk musuh asing utama; 

(e) Berpihak pada musuh besar mengenai pandangan konsensus dari 

badan intelijennya sendiri; 

(f) Menyerang FBI sebagai "yang terburuk dalam sejarah," dan menuduh 

agen FBI "pengkhianat" atas "kejahatan" membuat komentar negatif 

tentang dia; 

(g) Menegaskan "hak mutlak untuk melakukan apa yang ingin saya 

lakukan dengan Departemen Kehakiman," Trump benar tidak ada; 

(h) Menyerang seluruh sistem pengadilan sebagai "rusak dan tidak adil"; 

(i) Hakim yang diserang berulang kali atas keputusan yang tidak dia 

setujui; 
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(j) Menolak untuk melepaskan kepemilikan bisnisnya yang luas, 

meninggalkan dia dengan konflik kepentingan yang besar dan 

masalah Klausul Emolument utama; 

(k) Secara keliru mengklaim bahwa jutaan orang memilih secara tidak sah 

dalam pemilihan presiden untuk menjelaskan kehilangan pemilihan 

rakyat dengan hampir 2,9 juta suara. 

Dalam satu tahun sejak dia bersumpah untuk menegakkan dan 

mempertahankan Konstitusi, kegagalan Presiden Trump terhadap 

integritas dan akuntabilitas pemerintahan terus mencapai titik terendah 

baru. Jarang memiliki satu hari berlalu ketika dia tidak terlalu melanggar 

peraturan dari norma-norma demokrasi dan nilai-nilai yang penting untuk 

membangun kepercayaan pada pemerintahan. 

Kebohongan, pernyataan palsu dan menyesatkan dan 

ketidakbenaran terus berlanjut. Presiden Trump bahkan berbohong ketika 

kebenaran akan melayani, seperti kata pepatah. Pada saat yang sama, 

Trump telah dengan sengaja menyerang dan berusaha untuk melemahkan 

institusi yang bertanggung jawab untuk memintanya bertanggung jawab: 

dua cabang pemerintahan yang disatukan secara konstitusional pengadilan 

dan kongres dan media. 

Mengingat sifat Presiden Trump yang kacau dan tidak menentu, 

mudah bagi orang Amerika untuk menjadi kewalahan. Beberapa tindakan 

salah Trump telah terkenal; yang lain lebih halus. Namun catatan Presiden 

Trump harus dilestarikan dan didokumentasikan. Itulah tujuan dari laporan 

ini. 

Laporan tersebut memuat dua puluh contoh yang menunjukkan 

kegagalan historis pertama Presiden Trump pada isu integritas, 

transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Presiden Donald Trump adalah 

pembohong tanpa henti, kebiasaan dan kompulsif. 

Trump membuat klaim palsu dan menyesatkan dan menyatakan 

ketidakbenaran hampir setiap hari. Sebuah studi di New York Times 

menemukan bahwa Presiden Trump membuat "pernyataan palsu yang 

salah setidaknya pada 20 dari 40 hari pertamanya sebagai Presidensi," dan 

"mengatakan sesuatu yang tidak benar, di depan umum, setiap hari selama 

40 hari pertama masa jabatan kepresidenannya." Studi Times menyatakan, 

"Tidak ada preseden bagi seorang presiden Amerika yang menghabiskan 

banyak waktu untuk menceritakan ketidakbenaran. Setiap presiden telah 

menaungi kebenaran atau mengatakan kepada sesekali kepingan. Tidak 

ada presiden lain - dari salah satu pihak - berperilaku seperti Trump yang 

bersikap baik. Dia mencoba menciptakan suasana di mana realitas tidak 

relevan. " 
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Presiden Trump memulai karirnya di bidang politik dengan hak 

paten, dengan salah mengklaim bahwa Presiden Obama bukan warga 

negara Amerika Serikat yang lahir di Amerika Serikat. Trump 

mengabadikan kebohongan rasis ini selama bertahun-tahun, karena tahu 

bahwa dia tidak perlu mendukung klaimnya. 

Sebagai presiden, Trump membuat 2.140 klaim palsu atau 

menyesatkan dalam 365 hari pertamanya di kantor, rata-rata 5,9 klaim 

palsu per hari, menurut sebuah studi di Washington Post. 

Trump secara keliru mengklaim bahwa Presiden Obama telah 

menyadap Trump Tower. Trump salah mengklaim Amerika membayar 

pajak tertinggi dari negara manapun. Trump salah mengklaim reformasi 

pajak akan menelan banyak uang. Trump secara keliru mengklaim bahwa 

dia telah menandatangani lebih banyak undang-undang daripada yang 

dimiliki pendahulunya pada saat itu; Sebenarnya, dia telah 

menandatangani lebih sedikit tagihan daripada presiden manapun sejak 

Eisenhower di tahun 1950an. Trump secara keliru mengklaim 53 kali 

bahwa rencana pajak yang sedang dipertimbangkan di Kongres "adalah 

pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Amerika Serikat." Data 

Departemen Keuangan mengungkapkan akan berada di urutan ke-8. 

Trump secara salah mengklaim bahwa Undang-Undang Perawatan 

Terjangkau "pada dasarnya mati." Bukan. 

Ketidakmampuan Trump untuk mengatakan yang sebenarnya 

berlangsung sepanjang tahun. Dalam sebuah wawancara 30 menit pada 

tanggal 29 Desember 2017, Presiden Trump membuat 24 klaim palsu atau 

menyesatkan, sebuah studi di Washington Post menemukan. 

Kebohongan Trump dan pernyataan palsu telah melakukan 

kerusakan besar di negara dan di seluruh dunia. Penggunaan berulangnya 

istilah "berita palsu" untuk mengkomunikasikan kebohongannya sedang 

digunakan, menurut Senator John McCain, "oleh otokrat untuk 

membungkam wartawan, melemahkan lawan politik, mencegah 

pengawasan media dan menyesatkan warga negara." 

Trump telah merusak institusi kami dan memicu perpecahan dan 

kemarahan. Dia telah merusak hak warga negara untuk mengetahui apa 

yang pemerintah mereka lakukan dan bekerja dari basis informasi yang 

sama. Dia telah menumbangkan kredibilitas dan efektivitas bangsa di 

panggung dunia. Dia telah menjelaskan kepada sekutu dan lawan bahwa 

kata-katanya tidak akan pernah bisa dipercaya. 

Trump yang secara historis belum pernah terjadi sebelumnya, klaim 

palsu dan pernyataan yang menyesatkan telah merendahkan fakta dan 

kebenaran - koin alam demokrasi. Desakan Trump berulang kali 
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berbohong dan ketidakmampuannya untuk membedakan antara kebenaran 

dan fiksi telah membahayakan sistem pemerintahan konstitusional. 

Serangan berulang-ulang Presiden Trump terhadap pengadilan 

merongrong kepercayaan publik terhadap peraturan undang-undang dan 

menunjukkan penghinaan terhadap pemisahan kekuasaan. Trump 

mengolok-olok dan menolak peran pengadilan yang disahkan secara 

konstitusional sebagai pemeriksaan kekuasaan eksekutif merupakan 

serangan yang tidak bertanggung jawab atas norma demokrasi dan sistem 

pemerintahan konstitusional. 

Tindakan Trump sebagai presiden telah memperjelas bahwa 

komitmen kampanyenya yang berulang untuk "menguras rawa" di 

Washington adalah tipuan rakyat Amerika. Trump tidak memiliki 

kepentingan nyata sebagai kandidat dan sekarang tidak memiliki 

kepentingan nyata sebagai presiden dalam membatasi peran uang besar 

dalam politik Amerika, dalam membatasi pengaruh lobi di Washington, 

dalam membatasi kekuatan kepentingan khusus, atau dalam "pengeringan 

rawa "di ibukota negara. 

Administrasi Trump gagal mengisi posisi kritis yang belum pernah 

terjadi sebelumnya di seluruh pemerintah federal. Hal ini terutama terjadi 

di Departemen Luar Negeri, di mana mantan Sekretaris Negara Madeline 

Albright telah menyebut tidak adanya pejabat senior yang memiliki 

"keadaan darurat nasional." Seorang mantan pejabat federal karir lainnya, 

R. Nicholas Burns dari Departemen Luar Negeri, mengatakan bahwa 

"tidak ada pertanyaan Ini adalah transisi paling lambat dalam beberapa 

daSAWarsa. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. "Meninggalkan 

kantor pembuat keputusan pemerintah yang baru beralasan menyebabkan 

disfungsi dan menyia-nyiakan sumber daya pemerintah karena kebijakan 

menunggu arahan. 

Presiden Trump memperlakukan tidak adanya peraturan hukum, 

sebuah prinsip dasar sistem pemerintahan konstitusional. Upaya 

berulangnya untuk mempengaruhi administrasi peradilan untuk melayani 

tujuan pribadinya atau partisan mencerminkan pandangannya yang nyata 

bahwa adalah pemerintah manusia dan bukan hukum, yang secara 

langsung menentang prinsip-prinsip inti yang selalu mengatur. 

 

Tak hanya di Amerika, di Indonesia sangat marak kebohongan-

kebohongan yang berkaitan dengan politik, seperti halnya ingkar janji pada 

saat pemilu. Banyak politisi berjanji pada saat pemilu tetapi dia tidak 

menepati janjinya ketika dia sudah mempunyai jabatan yang dia inginkan, 

bahkan malah dia melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara 

maupun masyarakat luas, seperti halnya kasus korupsi.  
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Tidak sedikit politisi yang memberikan janji-janji palsu pada saat 

kampanye pemilu dan tidak ditepati, bahkan Majelis Ulama Indonesia juga 

mengeluarkan fatwa tentang pemimpin yang mengingkari janjinya pada 

saat kampanye. Seperti yang dilansir dalam website berita nasional tempo 

dengan judul “Fatwa MUI: Berdosalah Pemimpin yang Ingkar Janji 

Kampanye”154.  

 

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia pekan ini 

mengeluarkan fatwa tentang hukum "berdosa bagi pemimpin yang tidak 

menepati janjinya saat kampanye". Menurut kesepakatan ulama MUI 

dalam acara ijtima Komisi Fatwa MUI V di Tegal, 7-10 Juni 2015, fatwa 

ini berlaku bagi pemimpin dan calon pemimpin publik, baik itu di 

legislatif, yudikatif maupun eksekutif. 

"MUI meminta para calon pemimpin, baik dari legislatif, yudikatif, 

maupun eksekutif agar tidak mengumbar janji untuk melakukan 

perbuatan di luar kewenangannya,". Seorang pemimpin berkewajiban 

menunaikan janjinya apabila saat kampanye dia berjanji untuk 

melaksanakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariah dan 

mengandung unsur kemaslahatan. Sebaliknya, mengingkari janji 

tersebut hukumnya haram. 

Ulama di MUI sepakat bahwa calon pemimpin dilarang berjanji 

menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Apabila dia 

menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan syariah, maka calon 

pemimpin tersebut haram dipilih. Dan apabila terpilih, maka janji 

tersebut sah untuk tidak ditunaikan. 

Terhadap pemimpin yang ingkar janji, MUI mengimbau umat untuk 

tidak memilihnya kembali jika yang bersangkutan kembali mencalonkan 

diri pada pemilihan umum periode selanjutnya. 

Fatwa yang telah disetujui oleh mayoritas ulama MUI itu juga menyoroti 

masalah suap di saat kampanye. MUI memutuskan calon pemimpin yang 

menjanjikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan untuk 

memilihnya, maka hukumnya haram karena termasuk dalam 

kategori risywah atau suap. 

Beberapa dasar MUI menetapkan hukum dosa bagi pemimpin ingkar 

janji di antaranya sebagai berikut. 

Pertama, dari nash atau sumber hukum Islam menyuruh agar setiap 

muslim menepati janji dan melarang mengingkarinya. Kedua, setiap 

                                                           
154 Tempo.co. 12 Juni 2015 Fatwa MUI: Berdosalah Pemimpin yang Ingkar Janji Kampanye.  
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janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketiga, pemimpin harus 

menunaikan janjinya saat kampanye demi kemaslahatan umat. 

Fatwa ulama itu juga mendorong agar para pemimpin yang muncul ke 

hadapan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan 

kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut. 

Karena itu, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk 

melakukan perbuatan di luar kewenangannya dalam mencapai 

tujuannya. Jabatan adalah amanah yang pasti dimintai 

pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Meminta atau merebut 

jabatan merupakan hal yang tercela terlebih bagi orang yang tidak 

memiliki kemampuan yang memadai. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. termasuk seorang 

yang sangat mengapresiasi keluarnya fatwa dari MUI terkait pemimpin 

ingkar janji. Pemimpin semacam itu memang seharusnya untuk 

dimakzulkan. Tetapi hal itu belum dapat dilakukan karena tidak ada 

landasan hukum yang jelas terkait impeachment. 

Terlebih, MK saat ini tidak dapat mengadili seorang pemimpin yang 

ingkar janji jika tidak ada yang mendakwa, yaitu Dewan Perwakilan 

Rakyat atau lembaga legislatif. 

Janji kampanye, terkadang harus dilaksanakan seorang pemimpin secara 

bertahap. Terkadang program dari pemimpin itu terhambat secara proses 

di DPR yang bisa saja mempertanyakan masalah anggaran dan 

semacamnya. 

Ingkar janji itu kadang kala memang untuk hal kampanye. Untuk 

memenuhinya, kan, harus dinyatakan bertahap jadi susah. Ingkar janji 

itu pada dasarnya masuk dalam tercela. 

Harapannya nantinya ada dasar hukum yang akan mendorong para 

pemimpin untuk menunaikan janji-janji manisnya saat kampanye, 

sehingga program-program yang ditawaran kepada publik saat 

kampanye tidak menjadi sekedar janji palsu atau lip service semata, dan 

juga diharapkan agar nantinya ada hukum yang mengatur ingkar janji 

itu, bahkan bisa masuk pada ranah pidana. 

"Tapi memang masalahnya tindakan tercela dalam hukum 

ketatanegaraan itu sampai sekarang belum ada formulasinya. Maka dari 

itu, tidak bisa tindakan tercela seorang pemimpin itu diajukan ke 

pengadilan. Sekarang belum ada. Ke depannya, semestinya diatur,". 

Selain masalah pemimpin ingkar janji, MUI juga mengeluarkan fatwa 

tentang kriteria pemimpin yang tidak perlu ditaati. 

Forum musyawarah ulama tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan 

fatwa terkait tidak perlunya masyarakat untuk menaati pemimpin yang 
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melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu 

yang diperintahkan agama. 

Fatwa itu sendiri telah disepakati oleh para ulama MUI dari berbagai 

ormas Islam. Poin tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati itu 

diharapkan dapat menjadi panduan masyarakat yang mengalami 

keraguan dalam beragama. 

Terdapat beberapa alasan tidak perlunya masyarakat menaati pemimpin 

yang bertentangan dengan agama. 

Pertama, terdapat sumber hukum Islam yang menyuruh umat Islam agar 

mendengar dan taat terhadap pemimpin yang membuat kebijakan sesuai 

syariah, tetapi jika pemimpin menyuruh kepada kemaksiatan maka tidak 

boleh untuk didengar dan ditaati. 

Kedua, terdapat larangan bagi pemerintah untuk agar tidak 

mengeluarkan apapun, termasuk peraturan, kecuali dengan cara yang 

baik. Ketiga, siapapun yang berkuasa harus membawa sesuatu kepada 

kemaslahatan dan mencegah kerusakan. 

Secara umum, Ijtima' Ulama edisi kelima itu membahas tiga bagian 

besar fatwa yaitu soal kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-

undangan. 

Sejumlah fatwa yang telah disepakati para ulama akan dipublikasikan 

kepada masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan. 

"Fatwa ini akan diedukasikan dan publikasikan kepada khalayak umum. 

MUI juga memiliki struktur organisasi sampai kecamatan yang bisa 

menjadi sarana publikasi dan edukasi, termasuk lewat laman dan televisi 

MUI, ke ormas-ormas juga, media massa, pertemuan-pertemuan, 

pengajian-pengajian,". 

Fatwa-fatwa, juga akan disampaikan kepada para pemangku 

kepentingan, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif lewat sejumlah 

pertemuan. Nantinya, fatwa itu juga akan dikomunikasikan ke sejumlah 

partai politik baik yang religius maupun nasionalis. 

"Mayoritas pendukung partai mana pun itu mayoritas adalah muslim. 

Kami akan sampaikan aspirasi mayoritas Islam ini. 

 

Politik dan janji memang tidak dapat dipisahkan, Boleh dikatakan, 

tidak ada politik tanpa janji. Pertanyaannya, janji yang mana? Pertanyan 

ini penting karena tidak semua janji membawa kemajuan (progresif) dalam 

demokrasi. Persoalnnya bukan terletak pada ada atau tidaknya janji 

melainkan kualitas janji atau dikenal dengan sebutan politik praktis155. 

                                                           
155 Filmon Hasrin. Perihal Janji Politik dan Kebohongan. 2017. 

http://voxntt.com/2017/09/06/perihal-janji-politik-dan-kebohongan/ 
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3. Korupsi, Akibat Kebohongan 

Kebohongan akan melahirkan kebohongan berikutnya. Dalam usaha 

tersebut dibutuhkan polesan, pencintraan dan daya kumpulan pendukung 

mania yang berbiaya tidak murah. Dari mana pos biaya diambil, uang 

negara melalui berbagai kebijakan adalah pilihannya, bahkan tak jarang 

dengan melalui korupsi. 

Di sinilah hukum perlu untuk hadir. Keterlibatan fungsi hukum dan 

peradilan dalam proses-proses demokratisasi kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara, mengundang konsekuensi dan akan selalu berhadapan 

dengan paradoks-paradoks yang sengaja dibuat atau yang memang 

termasuk hukum kehidupan. Radius jangkauan peran hukum dapat 

merasuk ke pelbagai aspek kehidupan kemasyarakatan baik politik, 

ekonomi, sosial budaya, maupun pendidikan masyarakat. Perannya sangat 

dekat dengan timbulnya keresahan dan kepuasan bathin masyarakat, 

karena peradilan merupakan media efektif untuk mengartikulasikan 

demokrasi dan merealisasikan keadilan. Begitu strategis dan vital 

eksistensi hukum dan peradilan dalam masyarakat, sehingga mengundang 

minat pemegang otoritas untuk mengelola dan merekayasa hukum, baik 

dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Pengelolaan hukum 

dan peradilan sering menggoda elit politik dan pejabat pemerintahan untuk 

memasukkan subjektivitas dan kepentingan individu atau kroninya dapat 

diakomodasikan dalam perangkat aturan hukum. Dengan demikian, sikap 

dan tindakannya yang bias dan merugikan rakyat mendapat legitimasi 

yuridis meskipun bertentangan dengan moral. Pemerintahan Orde Baru 

(1966-1998), banyak mengulangi kesalahan politik Orde Lama dalam hal 

merekayasa hukum dan peradilan. Banyaknya undang-undang dan aturan 

hukum di bawahnya yang intinya hanya menguntungkan elit politik dan 

pemerintahan beserta keluarga dan kroninya merupakan bagian dari 

administrasi negara zaman Orde Baru156. 

Mengapa hukum pidana korupsi di Indonesia khususnya dan di 

beberapa negara lain terlihat seakan tidak berfungsi. Padahal menurut 

Barda Nawawi Arief, dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran 

adressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga 

masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/ kekuasaan) 

penguasa/aparat penegak hukum157. 

                                                           
156 Artidjo Alkostar. Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern 

(Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya). Jurnal Hukum. No. Edisi 
Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 155 - 179 

157 Barda Nawawi Arief. 2001. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 
Pidana. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti 
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Mark E. Warren (2004)158 dalam tulisannya yang berjudul, “What 

Does Corruption Mean in a Democracy?” mencoba merumuskan konsepsi 

korupsi yang dapat menjelaskan secara jernih keterkaitannya dengan 

demokrasi. Konsepsi ini ia sebut konsepsi demokratis mengenai korupsi 

(democratic conception of corruption) atau korupsi demokratis 

(democratic corruption). Lebih lanjut Warren (2004:333) menjelaskan, 

“… Corruption of democracy is about actions being taken out of public 

view, as a means of excluding those who have rightful claims to be 

included. The corrupt hide their actions because they know, or at least 

intuit at some level, that they are violating collective norms.” Sebagai 

sebentuk eksklusi “bermuka dua” (duplicitous exclusion), korupsi 

menggerogoti kapasitas masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif. 

Pada akhirnya, korupsi juga mengikis budaya demokrasi dan keyakinan 

masyarakat terhadapnya 159. 

Beberapa kasus korupsi memang identik dengan jabatan politik. 

Pada saat masa kampanye seorang politisi tentu mengeluarkan modal 

banyak untuk mengkampanyekan dirinya agar publik memilih dirinya pada 

saat pemilihan umum. Seorang politisi memberikan janji-janji pada rakyat 

hingga membuat masyarakat percaya bahwa dirinya lah yang paling pantas 

untuk dipilih. Namun pada saat ia terpilih dan memiliki jabatan politik, gaji 

yang ia peroleh dari jabatan politik itu belum tentu sebanding dengan uang 

yang ia keluarkan pada saat kampanye. Dengan adanya hal tersebut tentu 

mendorong dirinya untuk melakukan korupsi yang dimaksudkan agar 

memperkaya dirinya dan kembali lagi adalah untuk kepentingan, baik itu 

kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya.  

Berikut adalah dampak adanya korupsi terhadap sistem politik dan 

negara di Indonesia: 

a. Politik dikuasai oleh orang yang memiliki modal 

Dalam arti kata lain di sini adalah seolah politik itu dikuasai oleh 

orang-orang yang memiliki modal atau dengan kata lain adalah orang kaya 

yang mempunyai suatu kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan atau ditentukan oleh pejabat-pejabat yang 

dipilih melalui demokrasi politik. Tentu dengan adanya kepentingan-

kepentingan yang dimiliki oleh orang-orang berpunya ini akan 

mempengaruhi politik, karena tidak sedikit orang yang rela menyuap 

pejabat dengan uang yang cukup banyak agar kepentingan-kepentingannya 

segera dilancarkan. Atau bahkan pada saat pesta demokrasi seorang poltisi 

                                                           
158 Warren, Mark E. 2004. “What Does Corruption Mean in a Democracy?” American Journal of 

Political Science 48(2):328-343. Dalam Muhammad Aqil Irham. Korupsi Demokratis dalam 

Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung. Jurnal Sosiologi 21(1):35-56. 
159 Ibid 
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rela dia modali untuk mencalonkan diri, tetapi dengan timbal balik apabila 

saat seorang politisi tersebut menjadi pejabat, orang yang memberikan 

modal tersebut dilancarkan segala kepentingan-kepentingannya, dari sini 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ada simbiosis antara orang yang 

berkepentingan (orang yang memiliki modal) dengan seorang politisi. Hal 

tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yaitu gratifikasi, 

yang tentu gratifikasi tersebut merupakan bentuk dari korupsi. Maka 

dengan adanya gratifikasi ini seolah politik ini dikuasi oleh orang-orang 

yang memiliki modal demi kepentingannya.  

b. Maraknya politik uang 

Politik dan uang merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak 

dapat dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan 

uang orang dapat berpolitik. Istilah “politik uang” ini menunjuk pada 

penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, entah itu dalam 

Pemilu ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan‐

keputusan penting. Dalam pengertian seperti ini, ‘uang’ merupakan ‘alat’ 

untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Tentu saja 

dengan kondisi ini maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil 

tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain, 

tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut160. 

Relasi kuat antara ‘politik dan uang’ (money politics) dipengaruhi 

oleh, dan mempengaruhi, hubungan antara pihak politisi, keanggotaan 

partai dan para pemilih.Timbulnya masalah uang bagi demokrasi karena 

banyaknya kegiatan politik demokratis yang tidak bisa dilaksanakan tanpa 

uang. Dalam hal ini, ‘politik uang’ cenderung diartikan secara sempit 

karena hanya berfokus pada dana kampanye dan partai politik. Padahal, 

banyak pihak pelaku luar yang terlibat dalam persaingan politik dengan 

tujuan membentuk agenda ‘kebijakan publik’, mempengaruhi undang‐

undang atau debat pemilu dan keberhasilannya161. 

c. Lambatnya jalannya pemerintahan. 

Dengan adanya korupsi ini tentu menghambat jalannya sistem dan 

fungsi pemerintahan. Korupsi tentu merugikan keuangan negara, maka 

dengan adanya korupsi ini tentu menghambat peran dan fungsi negara 

dalam mengatur alokasi anggaran negara, dan juga dengan adanya korupsi 

ini tentu mengganggu stabilitas ekonomi dan juga politik negara. Semakin 

banyak kasus korupsi maka juga berdampak pada reputasi dan kredibilitas 

negara di mata dunia. Pemerintah tentu sangat kewalahan dalam mengatur 

negara apabila uang negara banyak di korupsi oleh koruptor-koruptor yang 

                                                           
160 Edi Nasution.Artikel. “Perselingkuhan Antara Politik Dan Uang (Money Politic) Menciderai 

Sistem Demokrasi” 
161 Marcin Walecki. 2004. “Political Money and Corruption”. IFES 
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tidak tahu diri. Walaupun di negara Indonesia ini telah ada Komisi 

Pemberantas Korupsi (KPK) tetapi pada kenyataannya praktek Korupsi ini 

masih sangat banyak dan marak di negara Indonesia. Semakin banyak 

kasus korupsi pemerintah negara tentu harus mengeluarkan anggaran yang 

besar, khususnya dalam hal penanganan kasus korupsi, karena penanganan 

kasus korupsi itu juga membutuhkan anggaran agar terlaksana dengan 

baik. Dengan kata lain, anggaran untuk Pemberantasan tindak pidana 

korupsi ini semakin tahun semakin bertambah, karena semakin 

bertambahnya juga orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi.  

d. Kepercayaan rakyat terhadap negara menjadi menurun 

Banyak terjadi kasus-kasus korupsi pada lembaga-lembaga negara. 

Dan kasus tersebut tentu dimuat oleh media massa, maka dengan makin 

maraknya kasus korupsi, melalui media massa masyarakat luas menjadi 

tahu bahwa betapa banyaknya pejabat-pejabat yang rela melakukan 

korupsi dan mengambil uang negara tanpa melihat dampaknya bagi negara 

dan masyarakat luas. Dengan adanya hal tersebut, tentu rakyat menilai 

negatif, maka kepercayaan rakyat terhadap negara dan lembaga-lembaga 

negara menjadi menurun. Dengan menurunnya kepercayaan rakyat 

terhadap negara maka dapat berpengaruh pada reputasi kepercayaan rakyat 

terhadap negara dan juga dapat berpengaruh terhadap elektabilitas 

pemerintah.  

Kepercayaan rakyat terhadap negara merupakan hal terpenting bagi 

suatu negara. Karena pada dasarnya syarat sah nya negara salah satunya 

adalah adanya rakyat. Oleh karena itu negara harus menjunjung tinggi 

nilai-nilai kerakyatan.  

e. Penilaian masyarakat terhadap demokrasi menjadi negatif.  

Korupsi tentu memiliki relasi dengan politik. Di negara Indonesia, 

merupakan negara dengan sistem politik demokrasi. Jabatan politik dapat 

diperoleh melalui jalur demokrasi. Jika semakin banyak pejabat-pejabat 

politik yang tersandung kasus korupsi maka tentu dapat mempengaruhi 

pola pikir masyarakat terhadap demokrasi, khususnya terhadap politik. 

Masyarakat tentu menilai demokrasi dan politik itu menjadi negatif, karena 

pada dasarnya dapat dikatakan bahwa para koruptor ini menggunakan 

sarana demokrasi untuk melakukan tindak pidana korupsi. 

 

C. PENTINGNYA KEJUJURAN DALAM BERPOLITIK 

Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan 

merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Tabrani Rusyan, arti jujur dalam bahasa Arab merupakan 

terjemahan dari kata shidiq yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan 
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kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. 

Jujur juga disebut dengan benar, memberikan sesuatu yang benar atau 

sesuai dengan kenyataan162.  

Kejujuran merupakan sifat terpuji dan kunci sukses dalam 

kehidupan sehari-hari. Orang yang jujur dengan mudah dapat 

meningkatkan martabatnya. Salah satu contoh misalnya sikap Nabi 

Muhammad SAW sebelum menjadi nabi, ketika Beliau diserahi tugas oleh 

Siti Khodijah untuk menjalankan usaha dagang karena kejujurannya 163. 

Namun demikian kejujuran hanya dianggap sebagai proses belajar, artinya 

boleh menyimpanginya. Dengan demikian, banyak yang menyimpangi dan 

melawan kejujuran. 

Lawan kata jujur adalah bohong. Tindakan berbohong tidak dapat 

dibenarkan secara moral karena bertentangan dengan hakikat kebenaran itu 

sendiri. Berbohong merupakan tindakan yang bertentangan dengan 

keutamaan kebenaran. Kebohongan akan menjadi tindakan tidak bermoral 

yang sangat merugikan jika seseorang tidak hanya berkhianat terhadap 

pikirannya sendiri, tetapi juga mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat. 

Selain itu, perilaku berbohong yang dilakukan oleh politisi tidak sedang 

menghadapi sebuah dilema moral. Karena itu, hukum moral deontologi 

yang berbunyi “jangan berbohong!” seharusnya berlaku mutlak. Dalam 

konteks ini pula, tindakan berbohong demi kebaikan yang lebih besar 

(menurut etika utilitarisme) tidak bisa dibenarkan 164.  

Politik sebagai instrumen untuk meraih dan menyebarluaskan 

kebajikan melalui artikulasi kepentingan seharusnya didasari oleh 

kejujuran. Hanya dengan kejujuran maka tujuan kebajikan tersebut akan 

bisa diwujudkan. Sayangnya bahwa tujuan menciptakan kebajikan tersebut 

seringkali direduksi oleh berbagai tindakan para pelaku politik yang tidak 

mencerminkannya. Jika dilihat dari perspektif etika keutamaan maka 

kejujuran menjadi sesuatu yang langka dan mulai hilang dikalangan 

politisi. Kita melihat dan merasakan bahwa kejujuran sepertinya sedang 

pergi meninggalkan bangsa ini. Seorang politisi tidak hanya pintar bersilat 

lidah namun mampu mempertangungjawabkan tindakan dan omongannya. 

Politik moral adalah sebuah kewajiban dalam penyelenggaraan politik 

yang sehat. Politik moral bagaikan sebuah panduan dan manual tindakan 

bagi politisi. Penuh tanggung jawab, populis, adil dan jujur adalah etika 

dalam politik yang tetap harus dijunjung tinggi. Selain itu dapat 

diasumsikan bahwa, gagal berperilaku baik secara moral menunjukkan 

                                                           
162 A. Tabrani Rusyan. 2006. Pendidikan Budi Pekerti.Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara. 
163 Iman Abdul Mukmin Sa'aduddin. 2006. Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian 

Muslim. Bandung: Rosdakarya 
164 Prihatin Dwihantoro. Op.Cit 
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lemah atau keroposnya karakter moral seseorang. Ketika seseorang 

berpolitik kejujuran menjadi sesuatu yang langka, padahal kejujuran para 

politisi bukan hanya keutamaan dasar yang harus kita tuntut, melainkan 

merupakan dasar kepribadian yang integral dan bertanggung jawab. Orang 

jujur pertama-tama akan jujur terhadap dirinya sendiri, membenci segala 

macam rasionalisasi serta menghindari pembawaan berlebihan. Akhirnya, 

orang jujur tidak perlu mengompensasikan perasaan minder dengan 

menjadi otoriter dan menindas. Kejujuran adalah prasyarat semua 

keutamaan moral lainnya. Semua sikap moral yang pada dirinya sendiri 

kita puji akan kehilangan nilai mereka bila orang yang memperlihatkannya 

tidak jujur. Tapi bagaimana kita menanggapi argumen bahwa untuk 

mencapai atau mempertahankan kekuasaan, kesetiaan, kejujuran dan 

fairness harus dikesampingkan? Memang benar bahwa bidang politik 

bukan untuk orang yang polos atau suci. Kelicikan, untuk bersikap 

pragmatis, untuk tidak dihalang-halangi oleh perasaan sungkan dan 

pertimbangan sekadar kekeluargaan itu semua prasyarat seorang politisi 

yang mau sukses 165. 

Kehancuran negeri ini yang diakibatkan oleh kepalsuan dan 

kebohongan para penguasa bukanlah sekedar kehancuran fisik. Bayangkan 

di negeri yang terkenal religius ternyata tidak mudah menemukan 

pemimpin yang yakin kalau kejujuran akan membawa kemenangan. 

Betapa banyak calon pemimpin harus membutuhkan konsultan politik dan 

konsultan lainnya untuk menampilkn dirinya seolah-olah baik. Ironisnya, 

banyak pemimpin di negeri ini yang justru yakin kalau jujur pasti kalah 

sehingga kalau ingin menang harus menggunakan bahasa kaumnya. 

Berhadapan dengan kaum pembohong harus berbohong. Berhadapan 

dengan kaum yang curang harus curang, begitulah kira-kira kredonya 166. 

Jika ketidakjujuran yang terjadi dalam dunia politik kita terus 

dipertahankan maka negeri ini akan terjerat pada rantai kebohongan. 

Karena kemenangan yang diraih dengan ketidakjujuran hanya bisa 

ditopang oleh ketidakjujuran berikutnya,. Kebohongan harus ditutupi 

dengan kebohongan berikutnya. Dan ini jelas merupakan bencana politik 

yang harus dicegah. Pemilihan Umum, baik legislatif maupun eksekutif 

adalah ajang persaksian rakyat mengenai siapa di antara partai atau calon 

yang benar-benar memiliki kemampuan. Sudah sepantasnyalah setiap 

partai atau calon menunjukkan kemampuan dan prestasi mereka masing-

masing secara jujur apa adanya tanpa harus mengungkapkannya secara 

bombastis, apalagi mengada-ada. Tidak patut seorang pemimpin 

mengklaim sebuah prestasi yang bukan miliknya. Sangat memalukan jika 

                                                           
165 Ibid 
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mereka yang jelas-jelas telah nyata kegagalannya malah melakukan unjuk 

kerja lewat media untuk mengelabuhi massa. Memang tidak mudah 

menghadirkan kejujuran dalam politik karena politisi hari ini umumnya 

terlanjur memahami politik sebagai wilayah abu-abu. Wilayah yang penuh 

ketidakjelasan. Kebenaran sejati tidak mungkin ditemukan. Oleh 

karenanya politisi yang bersih dan peduli mestilah bertekad untuk 

melakukan perubahan. Kejujuran dalam politik adalah peradaban baru 

yang mesti diwujudkan. Karena kejujuran dapat memberikan keselamatan 

bagi semua167. 

  

                                                           
167 Ibid 
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