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BAB II 

MEDIA, FUNGSI DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA 

 

2.1. Demokratisasi dan Independensi Media  

Dijaminnya kebebasan media massa atau pers oleh satu negara merupakan 

perwujudan dari pelaksanaan demokrasi dalam satu negara karena kebebasan pers 

merupakan indikator demokratis empirik. Kebebasan pers memungkinkan pers 

menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemberi informasi, pendidikan, 

menghibur dan kontrol sosial. Kebebasan pers juga memungkinkan sistem politik 

bisa berjalan dengan baik karena komunikasi politik dari suprastruktur maupun 

infrastruktur tidak tersumbat. Dalam realitanya, di negara berkembang yang baru 

keluar dari tekanan pemerintah yang berkuasa seperti Indonesia, melaksanakan 

kebebasan pers sesuai dengan kaidah-kaidah profesional tidak semudah membalik 

tangan. Euforia politik terkadang menjadi pemicu bagaimana mereka yang 

berkepentingan dengan kebebasan pers mengimplementasikan hal itu. 

Secara umum, media massa atau pers nasional sesuai dengan Undang-

undang Nomor 40 tahun 1999, memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, 

menghibur, dan melakukan kritik sosial. Pers nasional berperan mengembangkan 

pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Di samping 

itu, media diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Media 

juga idealnya harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-

nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM (hak 

asasi manusia), serta menghormati kebhinekaan. Bahkan sebagai pilar keempat 

untuk menopang kehidupan demokrasi, media mesti memiliki hak atau privilese 

tertentu, yaitu hak kritik, hak kontrol, dan hak koreksi. Juga, hak khusus bersyarat 

(qualified priviledge) yang memungkinkan media bersifat transparan dalam 

pemberitaannya. Dengan berbagai cara itu, media bisa menjadi penjaga, 

pemantau, dan pengontrol terhadap jalannya pemerintahan atau mendorong 

terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), dan 

pelaksanaan demokrasi (Muis, 2000: 56). 
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Sementara itu, pengaruh media massa hingga saat ini masih merupakan 

permasalahan yang menyimpan perdebatan. Di satu sisi, media dianggap memiliki 

kekuatan yang luar biasa, sehingga mampu menggerakkan seseorang untuk 

melakukan seperti apa yang dikatakan media massa. Media juga dianggap mampu 

mengontrol pemerintah dan masyarakat, yang selanjutnya dikenal sebagai pilar 

keempat demokrasi (the fourth estate of democracy), setelah lembaga eksekutif, 

yudikatif dan legislatif. Di sisi yang lain media dianggap kecil pengaruhnya, 

bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap khalayaknya. Namun demikian, 

media atau pers memiliki peran penting, untuk tidak mengatakan sangat vital, 

dalam suatu negara demokratis. Keberadaan media yang bebas dan independen 

sering disebut sebagai pilar keempat, yang menopang kehidupan demokrasi dalam 

proses demokratisasi di Indonesia sendiri, khususnya pasca gerakan reformasi 

1998, media juga sudah menunjukkan perannya yang signifikan. 

Istilah ‘pilar keempat’ (fourth estate) menurut McQuail (2011a: 186), 

disebutkan oleh Edmund Burke di Inggris pada akhir abad ke-18 untuk merujuk 

pada kekuasaan politik yang dimiliki pers, setara dengan ketiga ‘pilar’ lainnya 

dalam kehidupan di Inggris: Tuhan, Gereja, dan Majelis Rendah (Lord, church, 

and commons). Kekuatan pers muncul dari kemampuannya untuk memberikan 

atau menahan publisitas serta dari kapasitas informatifnya. Kunci kebebasan 

pertama adalah untuk melaporkan dan berkomentar terhadap perundingan, 

majelis, dan tindakan pemerintah. Semua pergerakan revolusioner dari reformis 

dari abad ke-18 hingga saat ini menuliskan kebebasan pers di panji-panji mereka 

dan memanfaatkannya untuk membantu tujuan mereka (Hardt, 2003). 

Begitu pula bangsa Indonesia dalam perjalanan panjangnya sebagai suatu 

bangsa juga tidak lepas dari peran penting media massa yang turut hadir di 

dalamnya. Dinamika perjuangan pada masa kemerdekaan hingga masa 

pembangunan demokrasi dewasa ini, media massa pun turut dalam dinamika 

pasang naik dan pasang surut demokrasi bangsa. Sejak awal berdirinya negara 

Republik Indonesia ini, para pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya 

membangun demokrasi. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan bangsa ini 

diproklamirkan, media massa telah ikut serta mendampingi pergerakan 
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kemerdekaan. Pada Masa Revolusi, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, 

Era Orde Baru hingga Era Reformasi, keberadaan media massa tetap menjadi 

salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang penting. 

Dalam teori demokrasi, terdapat dua fungsi tidak terelakkan yang harus 

dijalankan jurnalisme dalam sebuah masyarakat yang punya pemerintahan sendiri. 

Pertama, sistem media harus menyediakan ulasan yang cermat tentang orang-

orang yang berkuasa dan orang-orang yang ingin berkuasa, di sektor negara 

maupun swasta. Yang demikian ini dikenal sebagai peran pengawas. Kedua, 

sistem media harus menyediakan informasi yang dapat dipercaya, dan opini 

terpercaya mengenai isu sosial dan politik yang penting setiap hari, setiap saat. 

Tidak mungkin mengharapkan satu medium tunggal dapat menyediakan itu 

semua; tetapi sistem media secara keseluruhan dapat menyediakan akses yang 

mudah untuk hal itu sebagai seluruh warga (McChesney, 2006: 524). 

Pada umumnya, demokrasi dipahami dengan bertolak dari apa yang 

dikatakan oleh Abraham Lincoln, sebagai “government of the people, by the 

people, for the people” (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). 

Sebenarnya, kehendak rakyatlah yang terpenting dalam demokrasi. Demokrasi 

mensyaratkan sejumlah nilai atau prinsip dasar yang diperuntukkan kepada rakyat. 

Prinsip dasar tersebut, seperti kebebasan – termasuk kebebasan berserikat atau 

berorganisasi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kesamaan 

derajat, keadilan, supremasi hukum, dan kemakmuran. Dengan demikian, 

kebebasan pers dan kebebasan mendapatkan informasi publik merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. 

Di Indonesia, landasan konstitusi dalam demokrasi yang dipakai adalah 

pasal 28 UUD 1945. Pasal 28 E ayat (3) Amandemen II UUD 1945, yang 

menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat” dan pasal 28 F juga menyebut, “Setiap orang berhak 

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 

segala jenis saluran yang tersedia.” 
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Sementara itu, payung hukum pers sebagai kekuatan keempat demokrasi 

diamanatkan di UU No. 40/1999 tentang Pers, isi pokoknya sebagai berikut; 

Pertama, jika UU Pokok Pers yang sebelumnya memberi otoritas kepada 

pemerintah sebagai penentu kebijakan, pengatur, pengawas dan pengendali pers, 

UU Pers hasil gerakan reformasi mengamanatkan pers yang mengontrol 

pemerintah dan pemerintah tidak lagi mencampuri penyelenggaraan pers. Kedua, 

izin penerbitan pers tidak diperlukan. Ketiga, bagi siapa saja yang melakukan 

penyensoran, pembreidelan termasuk yang menyatakan korporasi perusahaan pers 

sebagai terlarang, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling 

banyak Rp 500 juta. Keempat, pers dan wartawan yang melakukan tugas 

jurnalistik untuk kepentingan umum, jika salah tidak dikriminalkan. Sanksinya 

diselesaikan dengan klarifikasi berupa hak jawab. Bila tidak puas atas keputusan 

Dewan Pers pengadu dapat menempuh jalur hukum dan media teradu dapat 

dipidana denda paling banyak Rp 500 juta. Kelima, Dewan Pers independen dan 

diberi kewenangan antara lain menjaga kemerdekaan pers, memfasilitasi 

organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers 

dan mengupayakan penyelesaian sengketa pers akibat pemberitaan pers (Batubara, 

2009: 544-545). 

Dengan demikian, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari 

kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi 

hukum, hak asasi manusia (HAM), dan profesionalitas. Kemerdekaan pers 

merupakan sarana hakiki warga negara/masyarakat untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi guna meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan 

dan penghidupan manusia. Oleh karena itu, kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan 

kemanusiaan. Agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, pers juga harus 

secara kualitatif membangun dirinya. Pers juga memerlukan iklim dan kondisi 

yang lazim disebut kebebasan pers. Adalah benar kebebasan pers itu berkaitan 

dengan faham politik dan konstitusi, yakni jaminan atas hak untuk bebas 

menyatakan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Kebebasan pers sekaligus juga 

fungsional, melekat pada lembaga pers. Tanpa adanya kebebasan, mana mungkin 



104 
 

pers bisa menjalankan pekerjaannya secara memadai sehingga memperoleh 

kredibilitas masyarakat dan karenanya pers  juga mempunyai otoritas. 

Mengacu pada permasalahan tersebut, secara nyata kebebasan pers 

mendapat jaminan yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya, yaitu; 

pertama, melayani sistem politik dengan menyediakan ruang diskusi bagi 

masyarakat untuk berdebat terutama dalam masalah kebijakan publik. Kedua, 

menjadi anjing penjaga dan hak-hak perorangan warga negara (kontrol sosial), 

dan ketiga, membiayai finansial secara mandiri (Peterson, 1986: 84). 

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers serta melaksanakan fungsi, hak, 

kewajiban, dan peranannya, media massa atau pers mengakui adanya kepentingan 

umum, keberagaman masyarakat, hak asasi manusia, dan norma-norma agama 

yang tidak dapat diabaikan. Agar pelaksanaan kemerdekaan pers secara 

operasional dapat berlangsung sesuai dengan makna dan asas kemerdekaan pers 

yang sesungguhnya, maka dibutuhkan pers yang profesional, tunduk kepada 

Undang-undang tentang Pers, taat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan 

didukung oleh perusahaan pers yang sehat serta dapat diawasi dan diakses secara 

proporsional oleh warga negara/masyarakat luas. 

Begitu pula dalam proses demokratisasi di Indonesia, khususnya pasca 

gerakan reformasi 1998, media sudah menunjukkan perannya yang signifikan. 

Media seharusnya menyediakan informasi independen; dan idealnya menjadi 

wacthdog terhadap segala potensi penyelewengan kekuasaan dan kebohongan 

(Croteau & Hoynes, 2000: 6). Tetapi media acap berdiri di titik yang riskan. Ia 

menjadi ruang yang diperebutkan dan selamanya tunduk pada kepentingan-

kepentingan di belakangnya. 

Bahkan pasal 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa 

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

pasal 3 ayat (1) fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan 

dan kontrol sosial. Ditambah lagi ayat (2) yang menyebutkan bahwa pers dapat 

berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Untuk menjalankan fungsinya, pers diberi 

jaminan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) 

undang-undang yang sama. Jadi, kemerdekaan pers guna mewujudkan kedaulatan 
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rakyat dan merupakan unsur sangat penting untuk menciptakan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan 

mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 

1945 terjamin dan dilindungi hukum, nyatanya masih kabur.  

James Curran dalam Rethinking Media and Democracy (2000: 121-154) 

menunjukkan, bahwa kebebasan yang identik dengan liberalisme acapkali  

mendorong media melakukan korupsi dan bias mekanisme pasar. Kebebasan, 

pada kenyataannya malah menghambat freedom to publish, karena media menjadi  

big business, sehingga hanya dimainkan oleh beberapa elite kapitalis. Di era 

kebebasan seperti yang dialami Indonesia saat ini, media massa justru cenderung 

semakin terkonsentrasi kepemilikannya di kalangan elite tertentu. Media menjadi 

alat-alat kapitalis, sekaligus alat politik praktis yang sering berseberangan dengan 

kepentingan publik. Kalau di masa Orde Baru media dikuasai negara, di era 

demokrasi yang berbau liberal ini, media dikuasai oleh individu-individu atau 

korporasi kapitalis, yang tak jarang sekaligus pemain politik. 

Munculnya sistem media yang terkonsentrasi pada perusahaan besar secara 

fundamental melanggar kebebasan pers. Tindakan pemilik perusahaan yang kaya 

dan kemudian mendominasi jurnalisme dan media adalah sesuatu yang bukan 

menjadi rahasia umum lagi. Jurnalisme, secara khusus akan dikuasai oleh mereka 

yang mendapat keuntungan dari ketimpangan yang dihasilkan oleh neoliberalisme 

dan kemapanan status quo mereka. Jika kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik 

perusahaan kemudian dapat menghancurkan dan mengganggu otonomi profesi 

jurnalistik sebagai akibat dari transformasi neoliberalisme industri media dan 

tindakan ini merupakan hal yang serius yang harus dicegah.  

Neoliberalisme adalah bukan sekadar teori ekonomi, bagaimanapun juga. 

Namun juga merupakan teori politik. Neoliberalisme mengizinkan dominasi 

bisnis untuk terus berlangsung secara efektif walaupun di sebuah negara yang 

memilki sistem demokrasi. Itulah sebabnya mengapa sistem media global sangat 

penting pada proyek neoliberal, yang selanjutnya secara mengagumkan dapat 

menciptakan sejenis budaya politik yang palsu yang membiarkan dominasi bisnis 

terus berlangsung (Triputra, 2004: 94-95). 
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Atas kondisi tersebut, berdampak pula terhadap media-media komersial 

sekarang ini, menempatkan audience  sebagai consumer, bukan lagi warga negara 

(citizens). Karena itu apa yang dianggap menarik bagi media tersebut, apapun 

yang populer, yang penting laku di masyarakat. Tak peduli apakah itu melecehkan 

logika, mengacak-acak budaya, menumpulkan hati nurani, atau mengabaikan 

publik interest, asalkan laku, itu yang mereka layani. 

Inilah yang menurut Robert McChesney (2000: 15) disebut sebagai hyper 

commercialization of culture. Dimana seluruh ukuran keberhasilan semata-mata 

ditentukan oleh profit.  Dengan berlangsungnya dominasi modal dan kepentingan 

pasar dalam industri media, apa dampaknya bagi perkembangan demokratisasi di 

Indonesia saat ini? Demokrasi mengandaikan adanya kontrol. Kekuasaan yang 

berjalan tanpa kontrol atau penyeimbang mudah tergelincir ke dalam praktik yang 

tidak demokratis. Lebih dari sekadar itu, manipulasi informasi oleh pihak yang 

berkuasa sangat mungkin terjadi, masyarakat semakin bertambah bingung untuk 

membedakan mana realitas yang sesungguhnya. Di luar masalah itu, dampak lain 

dari dominasi modal dan kepentingan pasar ini adalah pengingkaran hak atas 

informasi bagi masyarakat, mengurangi ruang publik untuk mendiskusikan hal-hal 

penting secara leluasa. Sementara publik hanya menerima informasi yang 

manipulatif, serta semakin rendahnya kualitas jurnalistik industri media. 

Demokratisasi bukan sekadar masalah ada tidaknya informasi, dan ada 

tidaknya harapan masyarakat untuk berubah. Namun demokratisasi menyangkut 

aspek yang multidimensional. Informasi memang faktor yang berpengaruh, tetapi 

bukan satu-satunya yang menentukan. Masih terdapat faktor lain yang tidak kalah 

pentingnya, seperti faktor adanya kekuatan (power) lain yang menghendaki 

perubahan, faktor keberanian khalayak untuk menghadapi risiko yang timbul, 

faktor ketahanan nilai-nilai budaya yang ingin dipertahankan oleh khalayak itu 

sendiri, hingga kesediaan penguasa untuk “bersusah-susah”, mau dikritik, mau 

dikontrol, bahkan diganti oleh kekuatan demokrasi (rakyat) (Subiyakto & 

Rachmah, 2012: 73).  

Apabila ingin dikemukakan secara lebih moderat ialah ruang publik itu 

memang tidak mengalami kematian sepenuhnya melainkan sekadar berganti rupa. 
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Transformasi semacam ini merupakan dampak dari trivialisasi dan komersialisasi 

ruang publik. Trivialisasi menunjukan bahwa ruang publik dipenuhi dengan 

berita-berita dan berbagai materi konsumsi yang amat sepele. Komersialisasi 

mengandaikan bahwa ruang publik memang semata-mata diarahkan untuk meraih 

tujuan dagang, yakni mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Dalih yang 

bisa dikemukakan adalah ruang publik yang bertumbuh dan membiak saat ini 

bukan lagi berasal dari spirit pencerahan (enlinghtenment) modernitas, melainkan 

dampak dari semangat penuh permaianan pascamodernitas. Ruang publik tanpa 

mampu dicegah lagi dipenuhi dengan berbagai citraan yang menandai “realitas” 

baru. Citraan menggantikan yang “nyata”. Sebagai hasilnya, publik pun 

mengalami kesulitan untuk membedakan antara citraan dan kenyataan (Croteau 

dan Hoynes, 2000: 234). Hal ini disebabkan pengelola media mengetahui bahwa 

publik sedemikian mengalami ketergantungan dengan apapun yang disajikan 

media. Terlebih lagi ketika kuasa modal media mengatakan bahwa dalam media 

yang sepenuhnya dikendalikan pasar, selera publiklah yang dinomorsatukan. 

Apakah publik akan mengalami pencerahan atau kebingungan, media pasti tidak 

akan pernah mempedulikan. 

Jika peran yang diharapkan oleh media adalah adanya jurnalisme investigatif 

yang mampu menyediakan informasi bagi masyarakat sebagai syarat utama 

partisipasi yang efektif, maka jurnalisme yang dikendalikan oleh pasar gagal 

melaksanakan peran tersebut. Liputan-liputan media yang lebih menekankan pada 

topik-topik yang lebih menyentuh kebutuhan personal individu seperti gaya hidup, 

selebritis, hobi, dan kriminalitas telah menyumbangkan bagi proses pendangkalan 

dan depolitisasi yang dimaksud. Dengan kondisi demikian, menunjukkan bahwa 

semakin banyak orang mengonsumsi berita komersial berakibat terhadap semakin 

rendah pula kemampuan orang tersebut dalam memahami masalah-masalah 

politik dan kepentingan publik (McChesney, 1998: 18-19). 

Beberapa faktor itulah yang membuat argumen tentang transisi demokrasi 

telah berbalik arah atau kembali menguatnya negara, dan juga dua institusi 

lainnya dalam berelasi dengan media. Bila tidak dipahami dengan baik, potensi 

kehidupan bermedia yang tidak demokratis akan mewujud kembali. Transisi 
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demokrasi semestinya mengantarkan pada kondisi kebebasan bermedia yang 

menempatkan masyarakat sebagai poros utama. Kenyataannya, terdapat indikasi 

transisi tersebut justru berbalik arah dan memunculkan bentuk-bentuk intervensi 

baru. Bukan hanya tekanan dari negara yang bermetamorfosis, melainkan juga 

tekanan dari pasar dan sebagian elemen masyarakat yang cenderung 

menggunakan cara-cara anti demokrasi terhadap media. 

Pada dasarnya demokrasi mengenal tiga pendekatan berbeda untuk 

mencapai tujuan-tujuan publik (model-model pengaturan): (1) melalui pasar, di 

mana orang bisa memperoleh barang dan jasa sesuai dengan harga yang dibayar. 

(2) Melalui negara, di mana semua orang dapat menikmati kebutuhan-kebutuhan 

bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Bila perlu negara menggunakan 

instrumen kekuasaan agar kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi. Disamping (3) 

melalui masyarakat sipil, di mana orang dapat memenuhi kebutuhan kolektif 

melalui tindakan solidaritas secara sukarela oleh kelompok tertentu dalam 

masyarakat (Meyer, 2011: 35). 

Begitu pula dengan komersialisasi media yang makin dominan, produk 

media yang dihasilkan cenderung diarahkan ke dunia hiburan yang acapkali tidak 

mendidik. Alih-alih mencerdaskan khalayaknya, yang terjadi justru sebaliknya, 

memberikan kontribusi pada proses pembodohan dan ketidakcerdasan publik. 

Bagaimana publik akan cerdas, jika media massa melalui program-programnya 

yang memuja rating, iklan, dan share itu, masyarakat hanya diajak ketawa, atau 

menangis, dengan lawakan dan sinetron? Sedang fungsi informasi dan edukasi, 

teramat sedikit. Jadinya media massa hanya  menjadi sarana hiburan semata. Civic 

education untuk demokrasi menjadi semakin terabaikan. Padahal hasil dari sistem 

demokrasi amat ditentukan oleh kualitas orang banyak yang memiliki hak suara. 

Tanpa kualitas, demokrasi hanya akan menghasilkan keburukan dan ironi-ironi. 

Program infotaintmen misalnya, merupakan hasil komodifikasi atau 

perubahan wujud rasanan, ngrumpi atau gossip keseharian masyarakat ke dalam 

media televisi. Infotainmen diibaratkan sebagai pupuk penyubur budaya ngegosip 

dalam perbincangan masyarakat yang difasilitasi oleh televisi. Seakan-akan 

berbagai borok dan aib yang belum jelas juntrungnya, belum terang 
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kebenarannya, dijejalkan ke masyarakat tanpa risih (Santosa, 2011: 3-4). Dengan 

demikian, industri televisi adalah industri pertunjukan (show business). Apakah 

yang dipertunjukkan media massa saat ini punya makna atau tidak, itu soal lain. 

Padahal, pengaruh ini akan menimbulkan persoalan serius mengingat salah satu 

fungsi publik service broadcasting adalah sebagai institusi yang secara bebas 

menjalankan ekonomi, sebagai sebuah arena sosial bagi berbagai kelompok sosial 

untuk saling berkomunikasi satu dengan lainnya, memandu publik untuk tidak 

sekadar menjadi konsumen (Nick Stevenson, 1995: 63; Santosa, 2011: 11). 

Akibatnya, media massa tersebut cenderung mengumbar berita provokatif, 

sensasional, ataupun terjebak mengumbar kecabulan. Terkadang informasi yang 

disajikan kerap melecehkan masalah agama, ras, suku, dan kebudayaan lain. 

Selain itu kebebasan pers juga membawa pengaruh pada masuknya liberalisasi 

ekonomi dan budaya ke dunia media massa, yang seringkali mengabaikan unsur 

pendidikan. Arus liberalisasi yang menerpa pers, menyebabkan liberalisasi 

ekonomi juga makin mengesankan bahwa semua acara atau pemuatan rubrik di 

media massa sangat kental dengan upaya komersialisasi. Sosok idealisme nyaris 

tidak tercermin dalam tampilan media massa saat ini. Sebagai dampak dari 

komersialisasi yang berlebihan, membuat eksploitasi terhadap semua hal yang 

mampu membangkitkan minat orang untuk menonton atau membaca pun menjadi 

sajian sehari-hari. 

Soal infotainmen, dan tayangan televisi kita yang dianggap kurang bermutu, 

juga mengundang keprihatinan banyak orang, termasuk Dewan Pers dan kalangan 

Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi I DPR pun memanggil Dewan Pers dan KPI 

dalam sebuah rapat kerja pada 14 Juli 2010. Dewan Pers dan KPI memang sama-

sama menangani media, meski dengan wilayah kerja dan kewenangan yang agak 

berbeda. Siaran televisi dan radio menjadi domain KPI untuk mengawasi, 

sedangkan media cetak dimonitor pelaksanaan etiknya oleh Dewan Pers. Namun, 

pemisahan itu tak sepenuhnya ketat. Ada juga yang menjadi “dispute” antara KPI 

dan Dewan Pers karena soal perbedaan persepsi tentang wilayah tugasnya. 

Dalam pertemuan sekitar 3,5 jam itu, anggota Komisi I mengeluhkan soal 

infotainmen. Nada dari pernyataan tersebut adalah meminta agar infotainmen 



110 
 

segera ditertibkan dan diubah menjadi kategori non-faktual. Di akhir pertemuan, 

ketiga lembaga menyepakati empat hal. Dua di antaranya adalah, Komisi I DPR 

mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan KPI untuk 

merevisi Pemodan Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), 

terutama kategorisasi program siaran infotainmen, reality show dan program 

sejenis dari faktual menjadi non faktual. 

Menjawab pertanyaan wartawan usai rapat kerja itu, Ketua KPI Dadang 

Rahmat Hidayat mengatakan, sikap KPI siap bekerja sama dengan Lembaga 

Sensor Film (LSF) untuk melakukan sensor terhadap tayangan infotainmen dan 

reality show. Hasil pertemuan itu, yang diberitakan sejumlah media, memancing 

reaksi keras dari orang yang bekerja di infotainmen. Salah satu tokohnya adalah 

Ilham Bintang, pendiri Check and Richek yang juga Sekretaris Dewan 

Kehormatan PWI Pusat. Dalam sejumlah pernyataan yang dikutip media, Ilham 

menuding Komisi I DPR-Dewan Pers-KPI berkomplot untuk mengeluarkan 

infotainmen dari tayangan kategori faktual menjadi non-faktual. Ilham beralasan 

bahwa infotainmen adalah produk jurnalistik sehingga tak boleh disensor.   

Inilah argumen Ilham, yang masih menganggap infotainmen sebagai karya 

jurnalistik. “Tayangan infotainmen sudah memenuhi UU Pers (UU No. 40 tahun 

1999), sehingga layak dinyatakan sebagai karya jurnalistik”. “Lagi pula PWI Jaya 

sudah mengakui pekerja infotainmen”. Ilham, selain meyebut mereka yang rapat 

14 Juli 2010 itu berkomplot, juga menyebut tiga anggota Dewan Pers yang 

menghadiri rapat itu – Uni Lubis, Agus Sudibyo dan Bekti Nugroho – mewakili 

pribadi, bukan lembaga…. Ucapan Ilham ini berbuntut panjang. Anggota Komisi 

I DPR menggelar konferensi khusus menjawab tudingan bos infotainmen yang 

juga bekas wartawan Harian Angkatan Bersenjata ini. “Itu menghina parlemen, 

kata Efendy Choirie. Selain Komisi I, yang juga bereaksi adalah Dewan Pers. 

Tudingan Ilham yang menyebut tiga wakil Dewan Pers dalam pertemuan itu tak 

mewakili lembaga membuat Dewan Pers besidang khusus soal itu. Rapat Dewan 

Pers pada 18 Juli 2010 tegas membantah tudingan Ilham dan menyatakan, 

“ketiganya mewakili resmi Dewan Pers (Manan, 2010: 57). 
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Sementara itu, Dewan Pers sendiri tak memberikan definisi yang jelas 

tentang infotainmen. Dalam siaran persnya usai rapat pada 20 Juli 2010, Dewan 

Pers berbendapat bahwa tayangan yang dapat disebut sebagai karya jurnalistik 

adalah sesuai dengan UU Pers dan memenuhi Kode Etik Jurnalistik. Sikap 

terkesan kurang tegas Dewan Pers itu mengundang dikritik. Sikap tak tegas ini 

dicurigai sebagai produk kompromi karena lembaga ini diisi oleh wakil organisasi 

dan wakil publik yang sebagian di antaranya dianggap punya kepentingan 

membela industri infotainmen. Dewan Pers sepertinya menghadapi dilema 

menyikapi infotainmen. Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan, di internal 

Dewan Pers sendiri masih banyak perdebatan apakah infotainmen bisa 

dikategorikan sebagai bagian dari pers (Manan, 2010: 59). 

Itu sisi soal hiburan. Di luar itu, ada soal yang lebih serius. Apakah kita 

melihat bahwa perkembangan industri media yang demikian marak dan makin 

terasa imbasnya dari perkembangan global, akan membuat makin sedikit berita-

berita yang menyangkut kepentingan publik ditampilkan? Dalam bahasa lain, 

apakah terjadi demokratisasi dalam media saat ini? Apakah sejumlah media besar 

ini, tidak sedang menutup-nutupi informasi penting kepada publik? Apakah 

media-media besar ini bukannya sedang melakukan praktik swasensor (self 

cencorship) yang makin banyak? 

Sebagai contoh konkret, sutradara film dokumenter Amerika, Michael 

Moore, adalah peraih penghargaan Oscar untuk filmnya berjudul Bowling for 

Columbine. Buku dan film-film Moore memang kontroversial, karena ia tanpa 

tedeng aling-aling mengritik masyarakat dan pemerintah Amerika. Pada bulan 

Mei 2004 tersiar kabar bahwa perusahaan distribusi film, Miramax, milik 

perusahaan Disney, menolak mendistribusikan film Moore yang baru, Fahrenheit 

9/11. Alasan resmi yang dikeluarkan Disney, dalam hal ini, adalah Michael 

Eisner, CEO Disney, adalah demikian: Kami tak akan mendistribusikan film yang 

ada di dalamnya mengandung hal-hal yang kami sendiri tidak yakin dengan 

pandangan politiknya. Inilah sensor yang dilakukan oleh Disney terhadap Moore, 

dan segera mengundang kecaman dari berbegai penjuru dunia. 
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Sensor ini, bukan hal baru bagi Disney dan grupnya, karena beberapa tahun 

sebelumnya, jaringan TV ABC – yang juga dimiliki Disney pada dekade 1980-an – 

dilarang menyiarkan peristiwa pemogokan yang terjadi di salah satu Disneyland 

di Amerika. CEO yang sama, Eisner, kala itu berpendapat, bahwa tidak 

sepantasnya bahwa TV ABC menulis liputan tentang Disneyland. Inilah contoh 

konkret tentang bagaimana sensor dilakukan (Haryanto, 2006: xviii-xix). 

Charles W. Mill, dalam McChesney (1998: 16) mengungkapkan, ketika 

pasar semakin mengembangkan pengaruhnya dan komersialisme menghancurkan 

tatanan organisasi tradisional yang bersifat nonprofit dalam mengumpulkan 

banyak orang dan masyarakat secara bersamaan maka ‘ruang publik’ semakin 

menyempit dan kehilangan makna. Proses penyempitan ruang publik tersebut 

terjadi karena segmentasi dan targetting, dan sebagai akibat dominasi jurnalisme 

komersial yang lebih banyak berpihak kepada korporat dan elite politik 

dibandingkan dengan berpihak kepada warga secara keseluruhan. 

Padahal, terdapat banyak tugas yang mesti ditanggung media massa dalam 

mengusung demokrasi, antara lain: Pertama, media massa harus 

menginformasikan (inform) dalam pengertian “surveilence” atau “monitoring” 

mengenai apa yang terjadi di sekitar masyarakatnya. Kedua, media massa harus 

mendidik (educate) mengenai makna dan manfaat dari fakta-fakta (facts) dengan 

tetap mempertahankan objektivitasnya dalam menganalisis fakta itu. Ketiga, 

media massa harus menyediakan satu platform untuk publik mengenai wacana 

politik, memfasilitasi pembentukan publik, dan menyiapkan opini balikan dari 

mana saja datangnya. Keempat, memberikan publisitas kepada pemerintah dan 

institusi lainnya. Di sini media massa berperan sebagai “watchdog”. Dan kelima, 

media massa dalam masyarakat demokratis melayani sebagai suatu saluran untuk 

kepentingan pemberdayaan (advocacy) mengenai berbagai titik pandang politik 

(Hamad, 2004: 177; McNair, 1995: 20). 

Dengan demikian, UU Pers Nomor 40/1999 berguna sebagai aturan khusus 

dalam menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers. UU Pers itu 

memang tidak sangat sempurna, tetapi paling tidak menjamin warga negara untuk 

mendapatkan informasi lewat pers. Dengan kebebasan pers itu pula, tidak berarti 
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media dan pekerjanya bisa seenak-enaknya melansir berita karena ada standar 

kerja dan kode etik yang harus mereka ikuti. 

Belum lagi berita-berita lain sebelumnya, yang hampir semuanya 

menyisakan sejumlah pertanyaan bagi khalayak. Berita-berita tersebut tidak 

tuntas, sengaja, atau tidak sengaja. Pers hanya terima berita jadi yang diberikan 

oleh sumber-sumber resmi yang isinya bias. Wartawan masih kurang melakukan 

pengejaran informasi tersembunyi. Pers kurang berusaha lebih gigih untuk 

mencari informasi. Mereka tidak mencari tambahan berita di luar sumber resmi, 

yang sebenarnya juga berkewenangan memberi informasi meskipun mereka, 

misalnya penarik ojek atau penjual gorengan. Pengecekan dan pengecekan ulang 

tidak dilakukan, sementara hal itu adalah kewajiban pers seperti disebut dalam 

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (Kompas, 11 Februari 2013). Kalaupun 

beritanya salah, bisa melakukan klaim lewat Dewan Pers, karena kita punya hak 

dan kebebasan untuk memperoleh informasi, tanpa harus membunuh medianya. 

Sebab, dengan membunuh media berarti mencederai diri kita sendiri sebagai 

warga negara. 

Meskipun secara konstitusi kebebasan pers tegas diakui negara, bahkan 

secara kelembagaan, telah dibentuknya lembaga independen bernama Dewan Pers 

berdasarkan UU No. 40 / 1999 tentang Pers yang salah satu fungsinya adalah 

melindungi kemerdekaan pers dari tangan pihak lain, nyatanya kebebasan itu 

masih mengalami penjajahan. Dan itu dilakukan oleh pelaku pers itu sendiri. 

Begitu pula dengan perusahaan pers yang secara ekonomi tidak mampu 

membiayai kegiatan jurnalisnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan 

Pers No. 4 / Peraturan – DP / 2008 tentang Standar Perusahaan Pers angka 11 dan 

12. Dan ini juga berimbas pada tidak terjaminnya kesejahteraan wartawan yang 

bernaung dibawahnya. Sehingga, tugas jurnalis yang semestinya menjunjung 

tinggi etika profesi sesuai Pasal 7 Ayat (2) UU Pers kerap terabaikan. Biasanya ini 

dilakukan wartawan-wartawan tanpa surat kabar atau wartawan bodrex. Secara 

tidak langsung, keberadaan perusahaan pers yang tidak bertanggung jawab itu 

telah merusak kebebasan yang diberikan konstitusi. 
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Dewan Pers menyatakan, bila istilah kebebasan yang kebablasan merupakan 

suatu penyalahgunaan profesi atau kelemahan profesionalisme wartawan, maka 

hal ini bukan hanya terjadi pada masa reformasi, melainkan juga pada masa 

sebelum ini, termasuk pada masa Orde Baru. Mengenai adanya penyalahgunaan 

profesi bila hal ini terjadi, dapat diatasi dengan proses hukum yang dilakukan oleh 

kepolisian. Sedangkan yang berkaitan dengan profesionalisme, memerlukan usaha 

jangka panjang, karena berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan sumber 

daya manusia (Wiryawan, 2007: 117-118). 

Harold D. Laswell (1946) mengungkapkan, dalam sistem demokrasi, media 

massa paling tidak memiliki tiga fungsi sosial, yaitu fungsi pengawasan sosial 

(social surveillance), fungsi korelasi sosial (social correlation), dan fungsi 

sosialisasi (socialization). Fungsi pengawasan merujuk pada penyebaran 

informasi dan interpretasi dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan. Fungsi korelasi sosial adalah menghubungkan satu 

kelompok sosial dengan kelompok lainnya, antara satu pandangan dengan 

pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus. Fungsi sosialisasi merujuk 

pada upaya pewarisan nilai-nilai antar generasi atau penyebaran gagasan dari satu 

kelompok ke kelompok lainnya. 

Agar fungsi itu mampu terealisasi, media massa atau pers musti memiliki 

kebebasan. Namun kebebasan pers, secara normatif, bukan berarti kebebasan 

tanpa batas, melainkan dilandasi sejumlah prinsip dan standar profesionalisme 

tertentu. Standar profesi itu dalam pers disebut sebagai kode etik, meskipun 

bersifat universal, biasanya tetap disesuaikan dengan sistem nilai atau norma 

sosial, budaya dan politik masyarakat setempat (Luwarso & Gayatri, 2006: 10). 

Dengan demikian, media massa atau pers merupakan salah satu garda 

demokrasi. Sebab, tingkat demokratisasi suatu bangsa dapat diukur dari kebebasan 

pers yang dianut sistem sosial kemasyarakatannya. Yang ditentukan antara lain 

oleh deregulasi pemerintah dalam bentuk produk hukum yang mengatur sistem 

pers itu sendiri. Bagaimanapun juga setiap negara sah dan jamak melakukan 

tafsiran dan definisi mengenai kebebasan pers yang ingin dianutnya. Karena itu 

insan pers tetaplah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Artinya, tetap harus 
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tunduk terhadap apa yang menjadi konsensus umum dan menghormati nilai-nilai 

kultur yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Kalau kemudian ada perubahan 

nilai maka pers harus mengikuti jika tidak ingin mati atau dimatikan. Sebab dunia 

pers itu selalu dan harus dinamis. Sedinamis masyarakat penggunanya. Meski 

begitu, tidak salah jika pers yang menjadi katalisator perubahan masyarakat 

asalkan insan pers yang berniat menjadi katalisator tersebut punya cukup energi 

untuk melakukannya. 

Selanjutnya, mengikuti perkembangan media massa saat ini, Dewan Pers 

menyusun Kode Praktik (code of practices) media sebagai upaya penegakan 

independensi media serta penerapan pers mengatur sendiri (self-regulated). Selain 

itu, kode yang disusun ini juga berfungsi untuk menjamin berlakunya etika dan 

standar jurnalistik profesional serta media yang bertanggung jawab, yaitu: 

pertama, akurasi, kedua, privasi, ketiga, pornografi (berisi tentang Pers tidak 

menyiarkan informasi dan produk visual yang diketahui menghina atau 

melecehkan perempuan), keempat, diskriminasi, kelima, liputan kriminalitas, 

keenam, cara-cara yang tidak dibenarkan, ketujuh, hal yang menyangkut sumber 

rahasia, dimana Pers memiliki kewajiban moral untuk melindungi sumber-sumber 

informasi rahasia atau konfidensial, dan kedelapan, terkait hak jawab dan 

bantahan yang terdiri atas hak jawab atas berita yang tidak akurat harus dihormati, 

serta kesalahan dan ketidakakuratan wajib segera dikoreksi. Begitu pula  koreksi 

dan sanggahan wajib diterbitkan segera (Astraatmadja & Luwarso, 2001: 10-13). 

Itulah sebabnya, pers independen, bukan hanya dalam arti tidak tergantung 

(independence), tidak berpihak (impartial), netral (neutral), jujur (fair) serta dapat 

dipercaya. Pers independen mencakup juga kesanggupan men-challenge dan 

melakukan koreksi apabila menemukan ketidakbenaran, kebijakan atau tindakan 

yang bias, tidak menjunjung tinggi peri kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai 

dengan asas-asas bernegara (demokrasi, negara hukum, hak asasi), serta tidak 

menuju perwujudan tujuan bernegara (kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebesar-besarnya kemakmuran, dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat) (Manan, 2012: 199). 
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2.2. Media: Antara Negara, Pasar dan Kepentingan Masyarakat 

Kebebasan memperoleh maupun menyebarkan informasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang sudah tidak 

bisa ditawar lagi bagi Indonesia pada saat ini. Lembaga atau badan publik dan 

masyarakat luas memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan 

penyelenggaraan informasi yang sehat. Hal ini juga merupakan upaya reformasi 

terutama berkaitan dengan reformasi media massa dalam sebuah negara 

demokrasi. Sebab, media merupakan salah satu elemen dari konfigurasi yang 

lebih besar. Karena itu media ada dalam triangulasi hubungan antara negara, 

pasar, dan civil society (masyarakat). 

Dengan demikian, media menjadi komponen yang menjembatani hubungan 

segitiga itu. Media harus juga dilihat dari wujud kepentingan sendiri. Sebab, 

hubungan triangulasi bisa juga diterapkan pada masa sebelumnya, tapi pada masa 

Reformasi saat ini perimbangannya sudah berubah. Di era Orde Baru, hubungan 

itu sangat didominasi oleh negara, sekarang pasar yang lebih dominan. Civil 

society sekalipun sudah menonjol perannya, tapi masih belum cukup "dewasa" 

dan masih banyak diintervensi dan dapat dengan mudah dimanfaatkan. Bahkan 

banyak kelompok swadaya masyarakat hanyalah perpanjangan tangan 

kepentingan sosial politik atau kekuasaan. 

Di samping itu, intervensi kembali menerpa pada media. Intervensi 

berlebihan oleh negara sempat hampir tak ada pada masa awal reformasi namun 

digantikan oleh intervensi berlebihan pasar dan kelompok-kelompok tertentu dari 

masyarakat. Kontrol oleh kedua institusi selain negara tersebut pada gilirannya 

tidak membuat media independen dan mandiri. Sekitar satu dekade 

pascareformasi 1998 disinyalir negara kembali ingin berkuasa. Penanda yang 

paling kuat adalah ditetapkannya regulasi yang tidak sesuai bahkan bertentangan 

dengan demokrasi. Regulasi untuk dua media yang disahkan pada masa awal dan 

tengah reformasi masih dinilai demokratis, yaitu UU Pers yang ditetapkan pada 

tahun 1999 dan UU Penyiaran yang ditetapkan pada tahun 2002. Namun hal 

tersebut mulai berubah. Regulasi yang dilansir oleh legislatif setelah UU 

Penyiaran dinilai oleh berbagai kalangan kebanyakan tidak demokratis, terutama 
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UU Perfilman yang merupakan regulasi media yang lahir paling akhir, yaitu pada 

tahun 2009. Semakin jauh dari reformasi, regulasi yang berkaitan secara langsung 

dan tidak langsung dengan media dinilai semakin tidak demokratis. 

Mengapa relasi antara negara dan media adalah relasi terpenting 

dibandingkan dengan dua relasi yang lain? Ada tiga penyebab, yaitu: Pertama, 

negara, atau secara khusus pemerintah, dapat mengontrol media secara langsung. 

Negara adalah satu-satunya institusi yang dapat menggunakan “kekerasan” yang 

terlegitimasi pada media. Negara mampu melakukan kontrol melalui regulasi 

yang telah ditetapkan dan dijalankannya. Peran negara dalam membentuk 

kebebasan bermedia cukup penting, antara lain dengan menyusun dan melahirkan 

regulasi yang demokratis. 

Kedua, negara juga dapat melakukan kontrol pada dua institusi lain, pasar 

dan masyarakat, yang dapat secara tak langsung mempengaruhi media. Regulasi 

yang mengatur monopoli misalnya, akan berpengaruh besar dalam menentukan 

keberagaman isi media. Juga regulasi yang mewajibkan perusahaan lebih 

memperhatikan masyarakat akan membuat media tidak sembarangan dalam 

memproduksi pesannya. Regulasi yang menfasilitasi warga negara untuk mudah 

berkumpul dan berorganisasi juga akan memudahkan informasi bagi publik 

muncul. Ketiga, relasi antara negara dan media mengalami perubahan yang 

radikal di seluruh dunia. Kontrol formal negara digantikan oleh regulasi informal 

oleh kekuatan lain. Tekanan regulasi yang berasal dari negara digantikan terutama 

oleh tekanan pasar (Grossberg, Wartella, Whitney & Wise, 2006: 86-87). 

Secara keseluruhan transformasi yang berlangsung dalam sektor media di 

tanah air, pada hakekatnya mencerminkan suatu peralihan dari state regulation 

menuju market regulation, dimana operasi dari industri media tidak banyak lagi 

didasarkan atas intervensi negara tetapi terutama sekali pada suatu bentuk 

mekanisme pasar dan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar (Mosco, 2009: 

176). Dalam konteks pengertian tersebut, pengurangan state regulation 

sebenarnya bukanlah deregulasi, tetapi lebih tepat disebut sebagai ekspansi market 

regulation. Penting pula diingat bahwa dimanapun juga, selalu dijumpai regulasi 

yang dijalankan oleh negara dalam industri media; sistem yang sepenuhnya 
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didasarkan atas mekanisme pasar pun sebenarnya diawali oleh intervensi negara 

untuk melakukan ekspansi market regulation, dan untuk menempatkan negara 

sebagai pihak yang menjamin keberlangsungan sistem tersebut. 

Liberalisasi atau penghapusan regulasi negara atas industri media, walaupun 

dari satu sisi memang telah membebaskan media dari kontrol negara, namun dari 

sisi lain akan memperbesar kerentanan media terhadap dominasi fundamentalisme 

pasar dan rezim kapital yang mengarah pada suatu “kediktatoran pasar” (market 

dictatorship). Kaidah-kaidah “alami” yang berlaku dalam mekanisme pasar, 

rasionalitas maksimalisasi produksi dan akumulasi modal, amat berpotensi 

memunculkan konglomerasi, konsentrasi pasar, pemusatan kepemilikan modal 

serta kepemilikan media di tangan sejumlah kecil pemain. Salah satu 

kemungkinan negatif dari konsentrasi pasar, modal dan kepemilikan tersebut 

adalah munculnya homogenisasi isi media, dimana media hanya menyajikan isi 

dari satu sisi kepentingan, perspektif, dan ideologi (Hidayat, 2003: 10). 

Lebih penting lagi untuk dipahami, bahwa yang seharusnya menjadi isu 

pokok sebenarnya bukanlah pilihan antara state regulation atau market regulation, 

tetapi sejauh mana keduanya mampu memenuhi kebutuhan publik, menjaga 

kepentingan publik, dan menjamin akses publik untuk berperan serta dalam 

diskursus yang menyangkut kepentingan mereka bersama. Dalam konteks 

pemahaman seperti itu, jelas kebebasan pers tidak bisa dilihat secara parsial, yakni 

sekadar kebebasan insan pers (baik jurnalis atau pemilik usaha pers) untuk 

menyampaikan opini atau informasi yang mereka anggap penting, ataupun 

kebebasan untuk melakukan akumulasi modal. Kebebasan pers yang fungsional 

bagi sebuah sistem demokrasi harus dilihat sebagai bagian integral dari kebebasan 

individu anggota publik untuk menyatakan pendapat dan memperoleh keragaman 

opini yang berimbang, dan juga untuk memperoleh akses ke forum-forum 

pembentukan pendapat umum (Hidayat, 2003: 6). 

Itulah sebabnya, relasi media dengan negara secara umum kemudian 

berubah. Negara pasca Orde Baru oleh hukum tidak dibolehkan lagi mengontrol 

dan mengintervensi media. Media pun relatif bebas dan independen pada masa 

awal setelah Orde Baru runtuh walau pada akhirnya kondisi yang bagus ini relasi 
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negara dan media tersebut tidaklah berlangsung lama karena relasi media dan 

negara melalui regulasi tidak dibenahi tuntas. Selain relasi media dengan negara, 

kita juga mesti memperhatikan relasi media dengan pasar, begitu juga relasi media 

dengan masyarakat karena dua jenis relasi inilah yang pada akhirnya menjadi 

kendala baru yang berpotensi mengganggu kebebasan bermedia. 

Sementara itu, relasi media dengan pasar adalah jenis relasi yang cenderung 

terlupakan ketika reformasi dimulai, padahal relasi ini dapat menimbulkan relasi 

yang tidak independen. Pasar, atau secara umum dikenal sebagai industri beserta 

kepentingan ekonominya, pada masa Orde Baru belum dikenal sebagai pihak yang 

dapat melakukan kontrol secara berlebihan. Hal ini disebabkan kita lebih 

mengenal negara sebagai pengontrol utama atau dalam banyak kasus, sebagai 

pengontrol media satu-satunya. Pasar pun terhegemoni oleh negara. Ternyata pada 

akhirnya, pasar perlahan namun pasti membentuk relasi yang cenderung tidak 

seimbang dengan media. Atas segala dampak ini, kita tentu tak bisa berdiam diri 

bagitu saja. Ruang publik yang telah diambil ini harus direbut kembali, dan terus 

diperjuangkan bagi adanya suatu keberimbangan kuasa antara peran negara 

sebagai pengatur, publik yang dapat bebas berekspresi dan terpenuhi hak atas 

informasinya, dan pihak industri media yang melakukan kegiatan bisnis atas 

informasi ini (Haryanto, 2010: 7-9). 

Karena itu pasar media merupakan suatu pasar yang memiliki karakteristik 

yang unik bila dibandingkan dengan jenis pasar lainnya. Media tidak hanya 

memproduksi suatu barang, tetapi media juga memproduksi jasa. Barang yang 

ditawarkan adalah tayangan program dari media itu sendiri, dan jenis jasa yang 

ditawarkan adalah media massa sebagai medium untuk menghubungkan antara 

pengiklan dengan khalayak pengkonsumsi media massa. Media massa mencoba 

untuk mencari jalan untuk mengefisien dan mengefektifkan produksi mereka agar 

keuntungan yang mereka peroleh dapat maksimum. Karena itu, demi menghadapi 

persaingan yang sangat ketat dalam bisnis media massa yang memerlukan 

kekuatan sosial ekonomi ini, maka terjadi kecenderungan konsolidasi media yang 

kemudian mengarah kepada munculnya kelompok pemain raksasa media massa 

yang kemudian mengakibatkan terjadinya konsentrasi kepemilikan media massa.  
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Melihat kondisi terkini, satu hal yang paling dikhawatirkan atas konsentrasi 

pemilikan adalah ancamannya terhadap keragaman isi (diversity of content), 

terutama yang menyangkut pemberitaan. Pengaruh kekuasaan  pemilik dan 

pengelola media terhadap pemberitaan, memang sempat dipertanyakan 

korelasinya. Sementara itu, kontrol terhadap media bukan berarti mereka harus 

dijerat dengan pembatasan. Bukan pula “diancam“ oleh kekuatan negara melalui 

berbagai regulasi. Namun dalam sistem yang demokratis, pemerintah justru “tidak 

dibenarkan” mengatur media. Asumsinya pemerintah adalah penyelenggara 

kekuasaan, yang harus diawasi media, agar terwujud clean and good governance, 

Menjadi terbalik jika pemerintah mengatur media, atau mengawasinya. 

Dalam bentuk kepemilikan inilah yang nantinya akan mengarah pada 

masalah kebebasan. Kebebasan pers sendiri mendukung hak pemilik untuk 

memutuskan konten, dengan demikian bentuk kepemilikan tidak dapat 

menghindar dari pengaruh terhadap konten. Oleh sebab itu, keberagaman 

kepemilikan dan kompetisi bebas adalah perlawanan yang tangguh melawan 

penyalahgunaan kekuasaan kepemilikan. Hal itu biasanya terdapat mekanisme 

‘check and balance’ di dalam sistem untuk membatasi pengaruh dari pemilik yang 

tidak dinginkan (McQuail, 2011a: 255). 

Globalisasi media misalnya, akan membuat media dari negara lain, terutama 

dari negara maju, lebih mudah memasuki Indonesia dan secara langsung akan 

mempengaruhi isi media. Model franchise untuk majalah, begitu pula program 

televisi yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia adalah contohnya, pihak 

pengelola lebih memilih menjadi “perpanjangan“ media luar negeri karena 

kepastian sumberdaya dan pasar dibandingkan dengan mengkreasi sendiri media 

karena memang jauh lebih sulit sekarang ini. Di samping itu, media dipahami 

sebagai institusi kepentingan publik tapi juga dipahami sebagai entitas ekonomi. 

Media perlu dipahami sebagai hybrid yang menghargai pasar, produk dan 

teknologi. Bisnis media susah dimasuki karena padat kapital dan siklus ekonomi 

modal yang ketat. Pola tersebut yang pada akhirnya menempatkan media sebagai 

institusi industrial yang mempunyai biaya tetap tinggi. Ketika media mempunyai 

fixed cost yang tinggi maka diperlukan kreativitas dan penyesuaian terus menerus 
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atas ketidakpastian. Tidak mengherankan apabila media cenderung melakukan 

konsentrasi. Produk media sendiri bisa digandakan pemakaiannya atau didaur 

ulang (McQuail, 2011a: 256-260). 

Itulah sebabnya, industri media adalah industri yang unik karena mereka 

melayani dua pasar yang berbeda sekaligus dengan satu produk (dual product 

market). Pada pasar yang pertama yaitu khalayaknya (pembaca, pemirsa, 

pendengar), industri menjual produk berupa ‘goods’. Radio dan TV menjual 

program acaranya yang dinilai dalam bentuk rating, sedangkan koran dan majalah 

berupa bentuk fisik dari majalah dan koran tersebut yang dinilai dalam jumlah 

tiras. Pasar yang kedua adalah pengiklan. Kepada para pengiklan, media menjual 

“service” berupa ruang atau waktu siarnya untuk digunakan (Albarran, 1996: 27). 

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa bisnis media berbeda dengan bisnis 

kebanyakan. Dalam bisnis media ada sebuah segitiga. Sisi pertama adalah 

pembaca, pemirsa, atau pendengar. Sisi kedua adalah pemasang iklan. Sisi ketiga 

adalah warga (citizen). Berbeda dengan kebanyakan bisnis, dalam bisnis media, 

pemirsa, pendengar, atau pembaca bukanlah pelanggan (customer). Kebanyakan 

media, termasuk radio, televisi, maupun dotcom, memberikan berita secara gratis. 

Orang tak membayar untuk menonton televisi, membaca internet, atau 

mendengarkan radio. Bahkan dalam bisnis surat kabar pun, kebanyakan pembaca 

hanya membayar sebagian kecil dari ongkos produksi. Ada subsidi buat pembaca 

(Harsono, 2010: 17). Adanya kepercayaan publik inilah yang kemudian 

“dipinjamkan” perusahaan media kepada para pemasang iklan. Dalam hal ini 

pemasang iklan memang pelanggan. Tapi hubungan ini seyogyanya tak merusak 

hubungan yang unik antara media dengan pembaca, pemirsa, dan pendengarnya. 

Kecenderungan industri media sekarang ini memang menuju pada kondisi 

yang ”mengkhawatirkan”. Kecenderungan struktur industri media di dunia, dalam 

beberapa tahun terakhir ini menurut David Croteau dan Wiliam Hoynes (2000: 39-

99) mengalami empat macam perkembangan, yaitu: pertama, Growth, 

pertumbuhan yang pesat, diwarnai dengan fenomena mergers antar perusahaan 

atau joint, sehingga menjadi makin besar dan merambah ke mana-mana. Kedua, 

Integration,  raksasa media baru terintegrasi secara horisontal dengan bergerak ke 
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berbagai bentuk media seperti film, penerbitan, radio, televisi, internet, dan 

sebagainya. Integrasi perusahaan media baru juga terbentuk secara vertikal, 

dengan memiliki perusahaan di berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ketiga, 

Globalization, untuk meningkatkan derajat keragaman, konglomerat media telah 

menjadi entitas global, dengan jaringan pemasaran yang menembus yuridiksi 

negara dan menjadi mendunia. Dan keempat, Concentration of ownership, 

kepemilikan holdings media yang menjadi meanstream dunia  semakin 

terkonsentrasi kepemilikannya.  

Kalangan neoliberal meyakini bahwa pasar memiliki mekanisme mengatur 

diri sendiri dan merupakan bentuk organisasi sosial yang paling sempurna. Ia 

merupakan bentuk interaksi sosial paling rasional dan merupakan mekanisme 

yang adil dalam mengatur berbagai masalah sosial umat manusia. Upaya untuk 

ikut campur dalam mekanisme ini oleh pemerintah atau berbagai agen sosial 

lainnya, hanya akan memperlemah kekuatan mendasar yang dimilikinya. 

Pemikiran tentang pasar, sampai sekarang ini memang lebih sering dilandaskan 

pada suatu mitos yang menggambarkan adanya suatu tingkat persaingan sempurna 

di dalam pasar. Kepercayaan ini mengandaikan adanya berbagai perusahaan yang 

saling bersaing satu sama lain untuk memberikan kepuasan pada konsumen. 

Dalam persaingan tersebut, mereka akan terus menekan harga dan memberikan 

produk terbaik bagi konsumen. John Stossel seorang koresponden ABC 

menangkap visi ini dengan sangat sempurna, dan mengatakan "Saya sangat 

percaya bahwa pasar adalah kekuatan magis dan pelindung terbaik bagi 

konsumen. Oleh karena itu, sudah menjadi pekerjaan saya untuk menjelaskan 

keindahan pasar bebas” (McChesney, 1998: 61-62). 

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Habermas (1997) tentang konsep 

lingkungan publik (publik sphere) sebagai ruang sosial (social space) untuk 

artikulasi mengenai masyarakat sipil, yaitu semua tempat fisik dan ruang yang 

termediasi, dimana diskusi terbuka mengenai masalah kepentingan publik dapat 

dilakukan dengan bebas. Ruang publik yang dimaksud adalah ruang dimana 

negara dan masyarakat, individu-individu di dalamnya memiliki kesempatan dan 

peran yang setara untuk melibatkan diri dalam diskursus tentang berbagai isu 
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permasalahan bersama untuk mendapatkan konsensus di antara mereka. Peran 

media secara ideal adalah mewadahi atau sarana berbagai informasi, jalur 

komunikasi yang diperlukan untuk menentukan sikap dan menfasilitasi 

pembentukan opini publik dengan menempatkan diri secara independen dan 

otonom sehingga berbagai isu dapat diperdebatkan secara objektif dan setara 

(Sudibyo, 2001: vii). 

Sementara, ruang publik untuk membicarakan hal-hal yang relevan dengan 

kepentingan publik kini berhadapan dengan kondisi dimana ruang dalam media 

cenderung dimenangkan untuk kepentingan bisnis. Ruang, waktu, diperhitungkan 

sebagaimana menjual ruang untuk beriklan. Oleh karena itu pengabdian media 

pada kepentingan publik makin luntur, dan entitas publik digantikan dengan 

entitas yang disebut sebagai pasar. Pembaca, pemirsa, pendengar, dilihat tak 

ubahnya dalam kerangka produksi: produsen-konsumen. Konsumen adalah target 

pasar, dimana produsen menggelontorkan produk mereka. 

Dengan demikian, dalam dimensi kelembagaan pers terkandung norma etika 

yang menjamin pertanggungjawaban moral dan kepentingan semua pihak, yaitu 

lembaga dan personel yang ada di dalamnya serta masyarakat. Tentu, dalam 

memperjuangkan prinsip-prinsip kemerdekaan, lembaga pers mengutamakan 

kepentingan publik, menghormati kode etik profesi, bersikap jujur dan adil, 

dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan lembaga dan 

perseorangan, setia kepada profesi dan bidang tugasnya, serta mengutamakan 

supremasi hukum. 

Atas dasar itu, perusahaan pers Indonesia menetapkan Etika, antara lain; 

Pertama, harus ditumbuhkembangkan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi dan 

sistem manajemen yang sehat. Kedua, tidak menyiarkan hal-hal yang merugikan 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, harus terbuka melayani klaim 

dari masyarakat. Keempat, atas inisiatif bersama memelihara iklim yang kondusif, 

dalam arti berjalannya kemerdekaan pers sebagai landasan dan jaminan bagi 

tumbuh dan berkembangnya industri pers. Kelima, tidak melakukan praktik 

memonopoli pembentukan opini publik dan memonopoli kepemilikan terhadap 

industri media massa. Keenam, bekerja sama dengan sesamanya bagi kehidupan 
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industri pers yang saling menguntungkan dan menghindari persaingan curang. 

Ketujuh, harus memiliki standar profesi. Kedelapan, harus menghormati tata 

krama dan tata cara periklanan Indonesia serta wajib memberikan data yang 

akurat mengenai profil medianya. Kesembilan, melaksanakan hubungan dengan 

mitra kerjanya dengan jujur. Dan kesepuluh, menghormati organisasi-organisasi 

pers dan lembaga lain yang berperan dalam pengembangan pers serta menjaga 

prinsip-prinsip kemerdekaan pers (Astraatmadja & Luwarso, 2001: 22-24). 

Dalam nuansa demokrasi, memang tidak bisa dielakkan munculnya 

beraneka ragam jenis media, termasuk sejumlah media yang berselera buruk. 

Media massa saat ini sedang berorientasi populis, mengangkat soal-soal yang 

disukai masyarakat, berupaya mengikuti selera masyarakat pembacanya. 

Mengingat keberagaman masyarakat, tak bisa dielakkan beragam pula jenis media 

yang muncul dengan berbagai selera dan gaya jurnalismenya. 

Telebih ketika penerbitan pers telah menjadi industri. Media pers tidak lagi 

bisa dituntut untuk selalu mengutamakan misi-misi ideal, karena mereka juga 

memiliki kepentingan bisnis agar bisa tetap terbit. Kepentingan bisnis inilah yang 

seringkali bergesekan dengan kepentingan masyarakat. Namun, di sinilah 

sesungguhnya letak besarnya peran masyarakat dalam mengontrol pers, bahkan 

menentukan hidup-matinya media. Melalui mekanisme pasar, pers berada dalam 

kontrol masyarakat pembacanya. Secara teoretik, pers yang tidak profesional dan 

tidak menerapkan etika pers cepat atau lambat akan ditinggalkan pembacanya, 

mengingat pembaca membeli media untuk mendapatkan informasi yang bisa 

dipercaya. Tentu media pers harus membedakan dengan media hiburan yang 

cenderung bersifat sensasional--yang tuntutannya terhadap kepatuhan pada etika 

tidak begitu ketat—dan memang selalu berorientasi pasar. 

Begitu pula dampak dari media pers sebagai penyebar informasi yang 

berkualifikasi isu, dugaan, dan cacian bakal ditinggalkan pembacanya. Kini 

semakin terbukti media pers yang berorientasi sensasional tidak bakal mampu 

mengundang minat banyak pembaca, meskipun bakal selalu ada konsumen yang 

menyukai jurnalisme itu. Pers partisan, yang diterbitkan untuk tujuan politis, 
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terbukti tidak mampu membangun opini publik secara luas (Astraatmadja & 

Luwarso, 2001: 49). 

Di samping itu, kita juga harus kritis memperhatikan rekam jejak para taipan 

media yang kini makin rajin menggunakan medianya untuk kepentingan politis. 

Hanya dengan rekam jejak itu, publik dapat membedakan mana yang sungguh-

sungguh pernah berjuang untuk demokratisasi media serta demokratisasi dan 

perubahan bangsa ini.  Jadi, tak berdasar pernyataan yang baru saja dikeluarkan 

atas nama menginginkan perubahan. Kalaupun terpaksa harus mengakomodasi 

penampilan para pemilik media untuk aktivitas politiknya, tentu cara-caranya 

tidak langsung serta tidak terlalu lama makan durasi. Dalam perkembangan 

selanjutnya, ancaman lain bisa muncul ketika para taipan ini memilih orang yang 

sejalan dengannya pada posisi pemimpin redaksi, pemimpin usaha, dan 

seterusnya. Pada ujungnya, jurnalis relatif terpaksa mengikuti arahan seperti itu 

(Kompas, 26 Desember 2012). 

Bagaimanapun juga media massa dapat membangun civil society, 

keberadaan yang bertumpu pada hubungan kemanusiaan, jika kepercayaan tidak 

ada. Tanpa pulihnya kepercayaan antarkelompok, termasuk dengan kelompok 

masyarakat keturunan, akan lebih sulit memulihkan kehidupan ekonomi dan 

mengoreksinya menjadi ekonomi yang prokesejahteraan rakyat. Pers Independen 

tidak seharusnya memiliki kepentingan partisan dan ikut berpolitik praktis. 

Sebagai salah satu penjaga kepentingan dan kesejahteraan bersama. Masyarakat 

pers harus lebih leluasa dan lebih tulus dalam membangun jembatan dan forum 

komunikasi. Sosialisasi, yang acapkali juga dinamakan edukasi, merupakan fungsi 

pers pula. Sosialisasi amat penting fungsinya justru karena masyarakat hidup 

dalam zaman informasi, ketika seribu macam informasi ditawarkan. Sosialisasi 

ide, visi, agenda, komitmen sangatlah mendesak (Oetama, 2001: 48). 

 

2.3. Kapitalisme Industri Media 

Kapitalisme adalah sistem ekonomi dimana sejumlah besar pekerja, yang hanya 

memiliki sedikit hak milik, memproduksi komoditas-komoditas demi keuntungan 

sejumlah kecil kapitalis yang memiliki hal-hal sebagai berikut: komoditas-
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komoditas, alat-alat produksi, dan bahkan waktu kerja para pekerja karena mereka 

membeli para pekerja tersebut melalui gaji. Namun, salah satu pengertian sentral 

Marx adalah bahwa kapitalisme lebih dari sekadar sistem ekonomi. Kapitalisme 

adalah sistem kekuasaan. Rahasia kapitalisme adalah bahwa kekuatan-kekuatan 

politis telah diubah menjadi relasi-relasi ekonomi (Wood, 1995; Ritzer & 

Goodman, 2004: 44). 

Sedangkan ekonomi merupakan hal yang menentukan dalam kapitalisme, 

karena kapitalisme adalah suatu model dan ciri organisasi sosial yang kuat 

dipengaruhi ‘sistem abstrak’. Pertukaran hubungan dapat dinilai sebagai ‘sistem 

abstrak’ tetapi masalah perburuhan atau pengalaman perseorangan dapat disebut 

sebagai hubungan yang nyata. Hubungan yang abstrak dan yang nyata itulah yang 

membentuk perlembagaan sosial (Garnham, 2002: 227-228; Nasir, 2007: 194-

195). Sementara itu, kapitalisme memiliki perbedaan dari sistem produksi lain. 

Merujuk pada pemikiran Suseno (2005: 164), nilai yang ingin dihasilkan oleh 

peserta pasar adalah nilai tukar dan bukan nilai pakai. Oleh karena itu dinamika 

kapitalisme yang pertama adalah menyederhanakan susunan kelas sosial, dan 

yang kedua adalah pembentukan proletariat sebagai kelas militan. Dengan 

demikian, hukum kapitalisme yang berlaku adalah persaingan. Akhirnya, demi 

persaingan, maka produktivitas produksi harus ditingkatkan secara terus-menerus. 

Kapitalisme tetap memiliki bentuk dan pola-pola produksi yang berkaitan 

dengan kontrol finansial. Hal ini senada dengan pemikiran kapitalisme yang 

diungkapkan Bottomore (1983: 64-67) dalam Sunarto (2009: 44), bahwasanya 

kapitalisme (capitalism) merupakan sebuah istilah yang mengacu pada sebuah 

cara produksi dimana modal (kapital) dan bermacam bentuknya merupakan alat 

utama dalam produksi. Modal ini dapat berbentuk uang atau kepercayaan untuk 

membeli kekuatan tenaga kerja dan material untuk produksi. Misalnya mesin, stok 

barang, atau pekerjaan yang sedang berjalan. Sebagai sebuah cara produksi, 

kapitalisme mempunyai beberapa karakteristik, antara lain: (1) produksi dilakukan 

oleh produsernya untuk dijual, bukannya digunakan sendiri; (2) adanya sebuah 

pasar dimana kekuatan tenaga kerja dijual dan dibeli melalui cara pertukaran 

dalam bentuk upah uang selama periode waktu tertentu untuk suatu jenis 
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pekerjaan tertentu; (3) pertukaran dilakukan terutama dengan menggunakan alat 

tukar uang; (4) kapitalis atau agen manajerial mengontrol proses produksi dan 

tenaga kerja dalam proses tersebut; (5) kontrol pada keputusan finansial; dan (6) 

kompetisi di antara sesama kapitalis pada proses tenaga kerja dan struktur.  

Begitu pula orientasi jurnalisme bersifat teknis terkait dengan standar 

kelayakan berita (newsworthy), dan bersifat etis berdasarkan standar normatif 

dalam menghadapi fakta. Hal pertama merupakan resultan dari dorongan 

kepentingan pragmatis khalayak dan pengelola media. Kepentingan pragmatis 

khalayak dapat bersifat sosial maupun psikis, sedangkan kepentingan pragmatis 

pengelola media berkaitan dengan politis dan ekonomis. Pada situasi inilah 

kapitalisme menjadi ideologi yang menyamar dalam bentuk proses komodifikasi 

isi, mempertukarkan peran edukasi politik menjadi format hiburan politik bahkan 

parodi agar lebih mendatangkan iklan. Sementara iklan sendiri merupakan 

simplifikasi dari kapital atau modal yang secara dialektis menjadi sebuah rantai 

sistem produksi yang menggerakkan industri media untuk menjaga kelanggengan 

resources, logika ini sejalan dengan konsep kapitalisme Bottomore (1983). 

Sama halnya dengan ideologi kapitalisme merujuk pada Heibroner (1991), 

merupakan suatu sistem pemikiran dan keyakinan yang dipakai oleh kelas 

dominan untuk menjelaskan pada diri mereka sendiri bagaimana sistem sosial 

mereka beroperasi dan apa prinsip-prinsip yang diajukannya. Ideologi ini melihat 

pencarian laba (kapital) sebagai fokus kegiatannya. Ideologi ini memberikan 

pembenaran pada setiap individu untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya 

guna dimanfaatkan untuk lebih memperbesar jumlah kapital pemiliknya (kaum 

kapitalis). Dalam upayanya ini, mereka melakukan eksploitasi terhadap sumber 

daya yang ada, apakah itu tenaga manusia (buruh) maupun alam, melalui kegiatan 

depersonalisasi dan desakralisasi. Rasionalisasi terhadap komersialisasi kehidupan 

sehari-hari merupakan aspek nyata dari kapitalisme sebagai suatu formasi sosial 

tertentu bekerja secara ideologis di masyarakat (Sunarto, 2009: 44-45). 

Karl Marx sediri menyoroti kapitalisme dari berbagai sudut pandang. Dia 

tidak begitu tertarik dengan kapitalisme sebagai ide. Bahkan, dia cenderung 

mengatakan bahwa ide ide adalah sesuatu yang semu, tidak nyata. Ide hanya 
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semacam bayangan atau derivasi dari fakta, khususnya fakta sosial ekonomi. 

Dengan sendirinya, kapitalisme lebih dipahami sebagai suatu struktur sosial yang 

dinamis. Tepatnya sebagai cara berproduksi (mode of production), yang berbeda 

dari masyarakat sebelumnya, dan akan berubah di kemudian hari. Konsisten 

dengan itu, kapitalisme dapat pula dilihat sebagai formasi sosial (social 

formation) dengan ciri tertentu. Bisa dikatakan bahwa formasi sosial adalah 

penyebutan untuk hubungan produksi (relasi sosial yang menopang cara 

berproduksi) dalam arti lebih kompleks dan menyeluruh. 

Menurut Marx, kapitalisme didasarkan pada empat ciri utama. Pertama, 

kapitalisme dicirikan oleh produksi komoditi (production of commodities). 

Produksi komoditi bermakna sebuah sistem dimana aktivitas ekonomi 

dilaksanakan oleh agen-agen yang independen namun dikoordinasikan oleh pasar 

pertukaran. Di masa pra-kapitalis aktivitas komersial memang telah ada namun 

tidak dominan, dan baru bersifat dominan pada kapitalisme. Kedua, adanya kerja-

upah (wage-labour). Tenaga kerja manusia berubah menjadi komoditi, bersamaan 

dengan kemunculan sistem kerja-upahan, dimana buruh bebas menjual tenaga 

kerja yang dimilikinya. Ketiga, kehendak untuk menumpuk kekayaan tanpa batas 

(acquisitiveness). Motivasi dan tujuan utama seorang kapitalis adalah akumulasi 

kekayaan, bukannya pada bentuk-bentuk tertentu dari kekayaan seperti tanah atau 

yang lainnya. Keempat, kapitalisme dicirikan oleh organisasi yang rasional. 

Organisasi semacam itu akan memungkinkan tujuan kapitalis dapat terwujud 

secara penuh. Akan terus ada pencarian dan pengadopsian alat-alat produksi yang 

baik (Rizky & Majidi, 2008: 219-220).  

Sementara itu, jika kita melihat media sebagai bagian dari aktivitas industri, 

ada yang menyebutnya sebagai media economics, yaitu studi mengenai bagaimana 

industri media menggunakan sumber-sumber yang terbatas jumlahnya untuk 

memproduksi isi yang didistribusikan kepada konsumen dalam masyarakat untuk 

memuaskan beragam keinginan dan kebutuhan. Pendekatan media economics 

akan membantu kita di dalam memahami hubungan antara produsen media 

terhadap khalayaknya, pengiklan, dan masyarakat. Pada level makro, analisis 

media akan berkaitan dengan ekonomi-politik, agregasi produksi dan konsumsi, 
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pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan inflasi, sedangkan pada level 

mikro terkait dengan pasar yang spesifik, struktur, tingkah laku dan perilaku 

pasar, aktivitas dari produsen dan konsumen (Albarran, 1996: 5). 

Untuk memahami posisi media massa dalam sistem kapitalis, perlu 

dipahami asumsi dasar media yang melatarbelakangi media massa. Pertama, 

institusi media menyelenggarakan produksi, reproduksi, dan distribusi 

pengetahuan dalam pengertian serangkaian simbol yang mengandung acuan 

bermakna tentang pengalaman dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini media 

massa memiliki posisi yang begitu penting dalam proses transformasi 

pengetahuan. Asumsi dasar kedua ialah media massa memiliki peran mediasi 

antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi. Media massa 

menyelenggarakan kegiatannya dalam lingkungan publik. Pada dasarnya media 

massa dapat dijangkau oleh segenap anggota masyarakat secara luas. 

Media semakin menjadi industri tanpa meninggalkan bentuknya sebagai 

industri masyarakat; dan pemahaman tentang prinsip-prinsip utama struktur dan 

dinamika media menuntut analisis ekonomi, selain politik dan sosial budaya. 

Meski media tumbuh sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan budaya 

individu dan masyarakat, media pada umumnya dikelola sebagai perusahaan 

bisnis. Kecenderungan menuju ke arah ini semakin meningkat pada tahun-tahun 

belakangan dengan beberapa alasan, khususnya karena signifikansi ekonomis dan 

industrial seluruh sektor komunikasi dan informasi (McQuail, 2011a: 244). 

Media massa adalah institusi yang mementingkan masalah sosial dan politik 

dalam bermasyarakat dan bernegara serta mencerdaskan khalayak dengan 

informasi-informasi yang mendidik bahkan meluruskan berbagai problem 

kemasyarakatan hingga pemerintahan pada media massa modern saat ini. Namun, 

lahir fenomena baru tentang kuatnya karakter kapitalisme media dalam proses 

berkembangan media massa yang sudah merambah ke arah pemilikan modal 

tunggal yang hanya mementingkan keuntungan saja, sebagai institusi ekonomi, 

erat kaitannya dengan kapitalisme media dan liberalisme media. Media modern 

sekarang kurang memperhatikan kepentingan sosial, budaya, bahkan politik, tapi 

kepentingan merauk keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan 
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positif dan negatif pemberitaan dan informasi yang dicerna masyarakat. Hanya 

mengejar tayang dan mengejar popularitas latar perusahaannya. 

Berdasarkan hasil riset Pusat Kajian Media dan Jurnalistik terhadap berita 

parpol di dua stasiun TV berita pada Februari, Maret, dan April 2012, 

menyimpukan; Pertama, kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa stasiun TV 

digunakan pemiliknya untuk kepentingan golongan tertentu telah terjadi. Kedua, 

satu parpol besar paling banyak diberitakan (kasus korupsi) dan parpol baru 

(pencitraannya di satu stasiun TV, sama sekali tidak dilakukan oleh satu stasiun 

TV yang lain). Ketiga, frekuensi radio yang dipakai stasiun TV adalah milik 

publik semestinya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk golongan 

tertentu. Keempat, iklan satu parpol ditayangkan di satu stasiun TV 1.112 kali 

(apakah pajaknya sudah dibayar). Kelima, sebagian besar berita parpol di kedua 

stasiun TV tak berimbang; mayoritas faktanya hanya satu sisi (Kompas, 11 

Februari 2012). 

Dalam perkembangannya media massa modern menempatkan media tidak 

lagi dipahami dalam konteks sebagai institusi sosial dan politik belaka melainkan 

juga harus dilihat dalam konteks institusi ekonomi. Dalam konteks ekonomi, 

media sangat erat kaitannya dengan bisnis dan industri. Media juga telah 

membaur dalam kehidupan bermasyarakat serta memiliki beragam fungsi yang 

mampu mempengaruhi aktifitas masyarakat secara menyeluruh (Straubhaar & 

LaRose, 2004: 33). Dengan demikian, mau tidak mau, pertama-tama media harus 

dilihat sebagai institusi ekonomi, institusi bisnis. Memang harus hati-hati agar 

tidak terjebak dalam economic determinism sehingga seolah-olah semua yang 

dilakukan media selalu didasari pertimbangan ekonomi. Akan tetapi, apa pun 

motivasi media, pada akhirnya media akan dihadapkan pada kenyataan bahwa 

media adalah institusi ekonomi. 

Pada tahun 1897, Lincoln Steffens, analis institusi-institusi Amerika turut 

mengamati jurnalisme koran dan melaporkan hasil pengamatannya di Scribner’s. 

Ia mendengar bahwa para pemimpin surat kabar lazim menyebut penerbitannya 

dengan istilah “pabrik”, dan menyamakan para jurnalisnya dengan pegawai 
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lainnya seperti pegawai supermarket. Ia lalu menyimpulkan bahwa “jurnalisme 

dewasa ini identik dengan bisnis”. 

Tampaknya memang demikian. Joseph Pulitzer dan William Randolph 

Hearst lebih merupakan industrialis-kapitalis daripada jurnalis. Mereka 

membuktikan, seperti yang dikatakan Steffens, bahwa koran bukan cuma 

memasarkan berita, namun juga bisa menciptakannya. Para reporter Hearst gigih 

menyelusup di dunia kriminal, dan hasilnya adalah kenaikan tiras. Akibat 

dorongan berbagai kekuatan di atas, jurnalisme telah tumbuh sebagai bisnis yang 

sangat besar. Kekuatan-kekuatan itu pula yang mengubah isi media, cara-cara 

pengelolaannya, menstandarkan produknya, dan memperluas jangkauannya 

kepada khalayak (Rivers, 2003: 52). 

Padahal, sejatinya profesionalisme dan idealisme dibutuhkan dalam bisnis 

apapun, termasuk media. Dan sebagaimana bisnis lain pada umumnya, media juga 

bisa hidup apabila produknya disukai secara terus-menerus oleh banyak orang. 

Kemudian muncul pertanyaan, pers yang ideal itu seperti apa? Seiring laju 

modernisme, pers menjadi lahan bisnis. Peminat dan pelakunya beragam dan terus 

bertambah. Tak dapat dihindarkan, seringkali kepentingan pemegang modal 

bercampur dalam kebijakan redaksi suatu media. Pemberitaan dirancang 

sedemikian rupa guna menyokong kepentingan pemegang modal. Di titik tersebut, 

pers beralih wujud menjadi komoditas komersial. Lalu bagaimanakah 

mempertahankan idealisme dan independensi pers telah menjadi "bisnis" dengan 

segala perangkat supply and demand? Bisnis media atau bisnis pers, sejatinya bisa 

dijalankan lewat pendekatan tertentu agar medianya dapat hidup, tumbuh-

kembang sebagai entitas mandiri, dan tidak bergantung pada kepentingan lain di 

luar dunianya sendiri sehingga idealisme di dalam media tersebut tetap terjaga. 

Apakah salah, jika pers juga berkembang segi bisnisnya? Perdebatan itu 

ternyata bukan hanya terjadi di sini. Dalam tahun tujuhpuluhan, ketika pers 

Belanda ditimpa saingan berat televisi dan juga dalam periode setelah berakhirnya 

Perang Dunia kedua, pers di sana juga dihadapkan pada masalah serupa. Sebagian 

masyarakat pers berpendapat, tujuan pers bukanlah mencari untuk, karena 

pertimbangan ekonomi tidak boleh menjadi variabel dalam pers. Untuk 
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menegaskan sikap non-komersial itu diusulkan agar lembar pers mengambil 

bentuk stichting, yayasan. Tetapi gagasan yang idealistis itu tidak dapat 

membiayai dirinya dari penghasilan langganan dan iklan – atau dengan kata lain, 

dari usahanya sendiri – maka pers itu harus memperoleh subsidi dari pihak lain: 

pemerintah, organisasai politik, atau organisasi kepentingan. Dalam situasi 

demikian pers terhambat perkembangan profesionalisme dan kebebasannya. Pers 

yang dalam posisi demikian justru tidak akan dapat menjalankan fungsi 

kerohaniannya atau –yang oleh masyarakat pers kita lebih sering disebut-peranan 

idealnya (Oetama, 2001: 307). 

Sementara itu, Bagir Manan, Ketua Dewan Pers, mengutip pendapat Collin 

Spark dan Edward Herman tentang pers sebagai industri. Menurut Collin Spark, 

pers (di Inggris) pertama-tama dan utama sebagai bisnis. Pers tidak diterbitkan 

untuk menyampaikan berita, bukan sebagai mata publik untuk mengawasi 

pemerintah, bukan untuk membantu rakyat umum menghadapi penyalahgunaan 

kekuasaan oleh pemerintah, bukan untuk menggali (investigasi) atas berbagai 

skandal, atau melakukan pekerjaan yang baik dan terhormat lainnya. Pers semata-

mata ada untuk menghasilkan uang, semata-mata sebagai bisnis seperti bisnis-

bisnis yang lain. Kalaupun sampai tahap tertentu mereka melakukan fungsi-fungsi 

publik, mereka hanya melakukannya demi keberhasilan bisnis. 

Sedangkan bagi Edward Herman, faktor-faktor struktural yang krusial 

(menunjukkan) bahwa dalam kenyataan, pers yang berpengaruh sangat kuat 

terkait dengan sistem pasar. Pers merupakan bisnis untuk mencari laba, dikuasai 

oleh orang-orang berada. Pers sebagian besar memperoleh uang dari pemasang 

iklan yang juga untuk mencari laba, mengharap iklan mereka akan mendorong 

penguatan bisnis mereka. Media juga bergantung pada pemerintah dan 

perusahaan-perusahaan besar sebagai sumber informasi baik atas pertimbangan 

efisien maupun pertimbangan politik. Tidak jarang pula terjadi tumpang tindih 

kepentingan dan mengedepankan solidaritas antara pemerintah, media, dan 

perusahaan (Manan, 2013: xx). 

Menurut Dedy N Hidayat (2000: 143), perkembangan menuju kapitalisme 

industri media pada era Orde Baru (Orba) yang mengarah kepada kepemilikan 
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modal melalui proses-proses komersialisasi, liberalisasi, dan internasionalisasi 

tidak lepas dari intervensi negara dalam sektor industri media. Pertama, proses 

komersialisasi media tidak lepas dari kebijakan-kebijakan rezim Orba, khususnya 

pada awal pemerintahan. Peralihan dari Pers Perjuangan atau Pers Politik menjadi 

Pers Industri antara lain difasilitasi oleh pencabutan ketentuan produk rezim Orde 

Lama (Orla) yang mengharuskan semua media berafiliasi dengan organisasi atau 

partai politik tertentu (Kepmenpen RI No. 29/1965). Pencabutan ketentuan itu 

mendorong pers untuk makin berorientasi ke pasar dan dikelola secara komersial. 

Bila pada era sebelumnya para wartawan lebih mementingkan idealisme pers dan 

cenderung menganggap urusan-urusan teknis bisnis sebagai interupsi yang tidak 

menyenangkan, maka pada masa Orde Baru para wartawan semakin 

menempatkan aspek bisnis sebagai bagian integral dari kegiatan jurnalisitik 

mereka bila mereka tidak ingin media mereka tersingkir dari pasar. 

Karena pasar yang menentukan, maka terjadilah persaingan yang sangat 

ketat antarpengelola media. Pers yang mampu bersainglah yang akan bertahan, 

sehingga untuk mempertahankan diri, tiap-tiap pengelola mengeluarkan trik-trik 

jitunya untuk memenuhi kecenderungan pasar. Maka atas nama selera pasar, 

seringkali peran ideal pers terpinggirkan. Karena terlalu ikut dengan arus pasar, 

maka pers tidak jarang meninggalkan sama sekali, atau setidaknya mengurangi 

peran idealnya dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dalam banyak kasus, 

kerap terjadi distorsi fungsi oleh pers. Misalnya saja fungsi menghibur, ada pers 

yang berdalih menjalani fungsi ini kemudian menampilkan hiburan-hiburan yang 

tidak pas. Fungsi menghiburnya terpenuhi, tetapi bagaimana dengan fungsi 

mendidiknya? 

Kedua, dominasi peran negara dalam proses liberalisasi industri media, 

khususnya dari segi penambahan pemain dalam industri media, terlihat dari 

jumlah lisensi yang diberikan untuk mendirikan perusahaan pers. Tetapi dengan 

kewenangan negara untuk memberikan lisensi, barriers to entry ke pasar media 

tidak sepenuhnya “alamiah”. Bagi mereka yang ingin menjadi pemain dalam 

industri media, halangan yang harus mereka hadapi tidak hanya bersumber dari 

kondisi persaingan pasar, juga halangan politis yang diciptakan oleh penguasa. 
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Kasus-kasus pemberian lisensi secara selektif, sebagaimana halnya kasus-kasus 

pencabutan izin terbit yang didasarkan azas pertimbangan politis, tercatat cukup 

banyak (Hidayat, 2000: 144). 

Dari segi politik, masuknya para kroni dan anggota keluarga Cendana ke 

sektor industri media merupakan bagian dari proses political vertical integration 

antara unsur-unsur elite penguasa dengan unsur-unsur pers. Terlebih lagi bila 

integrasi tersebut didasarkan atas motivasi kepentingan politik. Motivasi para 

kroni dan anggota keluarga Soeharto untuk melakukan investasi di sektor industri 

media memang bisa didasarkan atas kepentingan ekspansi bisnis dalam sektor 

tersebut (Hidayat, 2000: 146). 

Namun pada paruh kedua perkembangan ekonomi dasawarsa 80-an, 

perusahaan pers mulai tumbuh pesat, meski hanya terkonsentrasi pada beberapa 

gelintir orang. Kecenderungan konglomerasi ini mengancam kelangsungan hidup 

pers karena pada satu sisi perusahaan pers kecil perlahan-lahan dikuasai oleh 

segelintir orang. Konglomerasi dilihat sebagai ancaman karena dengan terpusat 

pada segelintir orang, media dalam satu konglomerasi cenderung mempunyai isi 

yang sama, hal tersebut berpotensi untuk memonopoli wacana maupun pendapat 

umum. Memang secara politis penguasa Orde Baru mengekang kehidupan pers 

agar tidak bersikap kritis terhadap penguasa, namun pada sisi lain pemerintah 

justru mengembangkan industri media dengan memberikan lisensi untuk 

mendirikan media baru. Langkah ini bisa dilihat sebagai usaha untuk tetap 

melanggengkan dominasi terhadap media, sebab pemerintah hanya memberi 

lisensi kepada keluarga maupun konglomerat yang dekat dengan pusat kekuasaan. 

Dengan memberikan lisensi kepada keluarga dan pengusaha yang dekat dengan 

penguasa, pemerintah tetap bisa mengendalikan bahkan menjadikan media 

sebagai perpanjangan tangan negara dalam mempengaruhi ataupun mengarahkan 

pendapat umum masyarakat (Hill, 1995: 18). 

Sejak reformasi (cq. UU No. 40 tahun 1999), bukan saja pemulihan 

kebebasan pers, tetapi terjadi pula liberlisasi usaha pers. Industrialisasi pers yang 

diikuti liberalisasi usaha pers, menimbulkan persaingan luar biasa antara 

perusahaan pers. Persaingan ini makin menampakkan bentuk-bentuk persaingan 
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yang tidak sehat (unfair competition) seperti pembentukan kelompok usaha pers 

(press group). Penguasaan pers secara horizontal maupun vertikal. Horizontal 

usaha pers mencakup sekaligus bermacam-macam jenis pers (cetak, TV, media 

sosial) oleh satu grup. Vertikal usaha pers Jakarta meluas ke usaha-usaha pers di 

daerah-daerah. Kompetisi tidak sehat yang sangat nyata adalah persaingan harga. 

Di daerah, kita dapat menemukan surat kabar yang berada di bawah naungan 

grup tertentu dengan harga tidak lebih dari Rp. 1.000. Secara ekonomi, harga ini 

tidak mungkin memberi laba, bahkan tidak mungkin menutup biaya produksi 

termasuk membayar wartawan dengan layak. Biaya produksi ditutup melalui iklan 

(bila perlu sebanyak-banyaknya) dan subsidi silang (cross subsidy) dalam satu 

grup. Yang dilakukan bukan lagi persaingan sehat (fair competition) tetapi 

persaingan tidak sehat (unfair competition). 

Bagaimana semestinya menjaga keseimbangan antara liberalisasi usaha, 

kompetisi yang sehat dan menjamin memperoleh laba secara wajar. Di negara-

negara maju, segala bentuk monopoli, kartelisme, persaingan tidak sehat sangat 

terlarang (persaingan harga secara tidak sehat memperoleh peluang yang 

bertentangan dengan hukum) sangat terlarang. Bahkan di negara-negara maju, 

Pemerintah membentuk komisi dengan kekuasaan luas untuk mengawasi segala 

bentuk persaingan termasuk pengendalian harga (seperti Inggris, Jerman). 

Usaha menjaga keseimbangan antara liberalisasi, kompetisi sehat, dan laba 

dilakukan melalui efisiensi (sistem pengelolaan yang efisien), penggunaan tenaga 

atas dasar expertise (knowledge dan skill), penggunaan teknologi terbaik (baru), 

meningkatkan terus mutu barang dan mutu pelayanan, kontrol oleh konsumen di 

samping kontrol pemerintah. Makna ekonomi pasar (market economy) bukan 

seperti ekonomi pasar klasik (the fight liberalism) yang membiarkan harga 

semata-mata ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran dan melarang 

segala bentuk campur tangan pemerintah terhadap urusan ekonomi 

(nachtwakerstaat) (Manan, 2013: xxii). 

Memang, di Indonesia belakangan juga mulai terjadi kecenderungan harga 

koran yang kian murah. Kelompok Kompas di daerah-daerah selalu menjual 

korannya dengan sangat murah. Di Manado, Manado Post (Jawa Pos Group) 
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dijual Rp 4.000/eksemplar. Sedang Tribun Manado (grup Kompas) hanya dijual 

Rp 1.000/eksemplar. Kecenderungan ini pernah dipaparkan Sdr Azrul Ananda 

kepada Goenawan Muhamad sebagai sikap tidak bertanggungjawabnya Kompas 

sebagai market leader di Industri media dalam mempertahankan keberadaan 

media cetak sebagai sebuah industri.  

Market leader (di bidang apa pun), kata Azrul, punya tanggung jawab lebih 

untuk mempertahankan keberadaan industri di bidangnya dari kemerosotan atau 

bahkan kematian. Tapi, kalau sikap sang market leader justru menghancurkan 

industri di bidangnya maka industri tersebut bisa benar-benar akan mati. Sebagai 

market leader, kata Azrul saat itu, Kompas mestinya punya tanggung jawab untuk 

tidak menghancurkan industri koran. Tapi dengan sikapnya yang selalu banting 

harga, Kompas harus diberi gelar sebagai “market leader yang tidak bertanggung 

jawab”. Kalau kelak koran di Indonesia harus mati, antara lain karena pemain-

pemain di industri koran (terutama market leader-nya) tidak berusaha keras 

mempertahankan industrinya, meskipun alasannya sangat bisa dimaklumi: untuk 

mempertahankan keberadaannya sendiri. Kelihatannya, kata Azrul, sikap itu bisa 

membuat dirinya hidup, tapi kalau keseluruhan industri ini menjadi lemah, maka 

pada dasarnya dia juga telah melemahkan dirinya sendiri (Iskan, 2009: 48-50). 

Pada akhirnya, kecenderungan industri media sebagai alat  kapitalisme 

menjadi semakin nyata. Bentuknya menjadi semakin menggurita, menjangkau ke 

mana-mana, cenderung ingin memonopoli, dan bahkan melintasi batas negara. 

Tetapi kontrol pemilikannya justru makin terkonsentrasi hanya pada beberapa 

orang saja.  Dalam menjelaskan fenomena tersebut Peter Golding dan Graham 

Murdoch (2000: 71) mengatakan, “media as a political and economic vehicle, 

tend to be controlled by conglomerates and media barons who are becoming 

fewer in number but through acquisition, controlled  the larger part of the world’s 

mass media and mass communication.”  

Dengan demikian media massa bukan lagi menjadi sebuah entitas yang 

monolitik, dalam praktik pemilik bisa memiliki nilai yang berbeda dengan para 

pekerja profesional. Hanya saja dalam kenyataannya kepentingan kapitalisme dan 

kekuatannya bisa mereduksi perbedaan tersebut. Disadari atau tidak, kalangan 
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profesionalisme media yang pada dasarnya merupakan bagian dari civil society 

telah dimanfaatkan oleh kapitalis. Karya-karya mereka telah digunakan sebagai 

jembatan untuk meluaskan budaya konsumsi, tujuannya supaya kaum proletar 

tetap tunduk, dan kapitalisme tetap berjalan. Industri informasi dan budaya yang 

ada dalam dunia media massa telah menjadi faktor ekonomi-politik yang penting, 

yang sering mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya dialami 

masyarakat luas, dengan menawarkan solusi palsu tersebut. 

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pemilik modal dalam praktik 

jurnalisme: apakah ikut campur manajemen redaksi? Bisa ya bisa tidak. Campur 

tangan dapat dilakukan dengan terang-terangan atau tersamar. Pada media cetak 

bisa terjadi pemodal ikut dalam rapat redaksi dan pada kasus-kasus tertentu ikut 

menentukan arah peliputan. Keterlibatan pemodal bisa tersamar, misalnya dalam 

bentuk bahasa tubuh. Anggota redaksi dengan bisa akan menerjemahkannya 

dengan tepat. Bisa saja pemilik media tidak pernah menginjakkan kaki di ruang 

redaksi. Ia bisa saja menjadi perwakilan dewan direksi dari satu perusahaan 

raksasa yang mengendalikan banyak organisasi media, untuk meningkatkan laba. 

Hanya sedikit media bermutu yang benar-benar pemiliknya sama sekali tidak mau 

tahu praktik politik pemberitaan redaksinya (Kompas, 11 Februari, 2013). 

Disitulah sebenarnya media massa sebagai industri budaya telah membantu 

memanipulasi kesadaran. Bahkan, kini media massa tampak jelas menjadi 

konglomerasi media dari sejumlah grup makin meluas dan makin kokoh. Banyak 

pengusaha yang masuk ke dalam industri media, dan membuat industri media 

memang memiliki karakter yang sangat kapitalistik (mendahulukan pengumpulan 

profit, menampilkan isi yang lebih mengundang pemasukan, isi media jadi lebih 

‘soft’, tidak terlalu berani menampilkan liputan-liputan investigasi, tayangan 

televisi pun makin semena-mena: memasuki wilayah privat dan 

mengkomodifikasinya, kehidupan artis, kehidupan orang biasa-biasa). Fenomena 

saling mempromosikan isi dari grup yang lain menjadi sangat jelas.  

Konsentrasi media yang terjadi dikhawatirkan membawa sejumlah dampak 

negatif, tidak hanya pada perkembangan kelangsungan sistem media di Indonesia 

melainkan juga dampak pada konten yang disampaikan kepada masyarakat. 
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Pemerintah Indonesia yang telah melihat akan potensi merugikan dari adanya 

konsentrasi suatu perusahaan mencoba mengintervensi dengan menghadirkan 

sejumlah peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan perusahaan namun 

pengusaha mampu melihat dan memanfaatkan celah-celah kebolongan dari 

regulasi yang ada untuk dapat membuat sejumlah strategi, termasuk strategi 

konsentrasi media guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Konsentrasi media biasa disebut juga dengan konglomersi media karena 

tujuan kehadirannya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Konglomerasi media adalah gambaran dari perusahaan berskala besar yang 

memiliki bagian unit usaha media massa yang berbeda seperti suatu perusahaan 

yang menaungi televisi dan koran, majalah dan lain sebagainya. Konsentrasi 

kepemilikan media ini dimaksudkan untuk mencapai efisiensi sehingga 

keuntungan ekonomi maksimal dapat diperoleh. Media massa kini berusaha untuk 

mencari pengeluaran minimal demi mendapatkan penghasilan yang maksimal, hal 

inilah yang kemudian mendorong terjadinya komersialisasi media massa. 

Padahal kita tahu bahwa kebohongan tidak dibenarkan dalam UU Pers dan 

Kode Etik Jurnalisme (KEJ), apalagi jika dijadikan komoditas. Penampilan 

kebohongan dalam praktik jurnalisme berarti terjadi komuniksi yang manipulatif. 

Jangan sampai itu adalah pesanan pemilik modal. Kepemilikan media yang sangat 

kuat dan besar (konglomersi) cenderung berbuat yang berlebihan (Kompas, 11 

Februari, 2013). Di masa lalu, informasi dikekang, pemerintah melakukan sensor, 

media dikontrol. Saat sekarang, informasi melimpah, pemerintah tidak melakukan 

sensor, tetapi sebaliknya banyak tayangan di televisi menampilkan apa yang 

kurang pantas untuk ditonton, media tak perlu dikontrol pemerintah, tetapi ia kini 

dikontrol oleh pemodal atau pemiliknya. Masih ada beberapa media mencoba 

untuk independen, tetapi lebih banyak yang tidak independen. Akibatnya, 

fenomena bajak membajak sumber daya manusia adalah lumrah, lalu aneka berita 

atau tayangan hanya untuk meningkatkan iklan dan rating.  

Oleh karena itu, sebagai industri, pers adalah suatu kegiatan ekonomi yang 

mencari laba (sebesar-besarnya). Sebagai pencari laba, kemerdekaan bukan lagi 

suatu esensial. Kemerdekaan pers akan dipertukarkan sepanjang berjalan seiring 
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dengan kepentingan ekonomi dari perusahaan pers yang bersangkutan. Apakah 

hal tersebut dapat dicegah atau dihindari? Bagir Manan, Ketua Dewan Pers dalam 

acara Konvensi Media Massa di Jambi, 8 Februari 2012, serta dalam rangka Hari 

Pers Nasional 9 Februari 2012 menyebutkan; ada sejumlah instrumen yang dapat 

dipergunakan pers sebagai industri mencederai kemerdekaan dan fungsi pers. 

Pertama; sebagai suatu badan hukum, perlu perhatian yang sungguh 

penerapan aturan-aturan hukum seperti undang-undang anti monopoli atau anti 

kartel, undang-undang persaingan tidak sehat seperti perang harga, kartelisme. 

Termasuk pula cara-cara tidak sehat “memindahkan” tenaga-tenaga dari satu 

perusahaan pers ke perusahaan pers lain dengan penawaran pendapatan atau 

kedudukan yang lebih tinggi tanpa kesepakatan atau pernyataan tidak keberatan 

dari perusahaan asal. 

Kedua; pengerasan penegakan kode etik pers. Pengerasan ini tidak hanya 

melalui Dewan Pers. Tidak kalah penting peran perhimpunan-perhimpunan 

wartawan dan perhimpunan perusahaan pers. Masing-masing penerbit pers juga 

bertanggung jawab agar secara internal kode etik dapat ditegakkan dengan baik 

melalui penegakan disiplin, penegakan kaidah profesi, dan melaksanakan kaidah-

kaidah hubungan kerja baik yang diatur oleh hukum maupun berdasarkan 

perjanjian kerja (kolektif atau individual) dengan para pekerja pers. 

Ketiga; kontrol publik. Sebagai salah satu elemen dan sebagai instrumen 

demokrasi (pers demokrasi), pers juga harus diawasi (dikontrol). Karena pers 

bertanggung jawab kepada publik, publik wajib mengawasi pers agar tidak 

menggunakan pers yang merugikan kepentingan publik dan tidak lagi 

mengindahkan lagi prinsip-prinsip independensi, imparsial, berimbang dan lain-

lain asas pers merdeka. Keempat; harus ada kejelasan perbedaan peran antara 

tugas-tugas jurnalistik dan non-jurnalistik. Ketika seorang pimpinan media pers 

yang merangkap sebagai pimpinan organisasi sosial membuat siaran organisasi 

yang bersangkutan, yang bersangkutan tidak sedang melakukan tugas jurnalistik 

karena sepanjang mengenai konten siaran tidak dapat serta merta bernaung dan 

dilindungi oleh pers dan kaidah etik dan hukum-hukum jurnalistik. Tetapi 

tindakan media pers yang bersangkutan menyiarkan kegiatan sosial tersebut 
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adalah kegiatan jurnalistik yang wajib tunduk pada asas dan kaidah etik dan 

hukum jurnalistik (Manan, 2012: 248-249).  

 

2.4.  Kebebasan dan Tekanan Media Massa 

Manusia hidup tidak lepas dari kegiatan komunikasi. Sebab, komunikasi 

merupakan dasar dari kehidupan manusia yang dibutuhkan dalam rangka 

bersosialisasi dengan sesamanya. Oleh karena itu, sebagai kebutuhan esensial dan 

seiring dengan kemajuan zaman dan berkembangnya pengetahuan manusia, 

kegiatan komunikasi akan terus berlangsung dalam kehidupan manusia untuk 

berinteraksi dengan manusia lain. Sedangkan masyarakat dalam kehidupannya 

selalu membutuhkan informasi untuk memenuhi segala kebutuhan yang semakin 

beragam, maka proses komunikasi yang dilakukan manusia membutuhkan media 

komunikasi yang mampu mendukung tercapainya proses tersebut. Untuk itu 

media massa hadir, bekerja, berinteraksi dengan institusi lain di dalam 

masyarakat, dan memiliki peran-peran serta konsekuensi-konsekuensi tertentu. 

Sementara itu, kelahiran Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers 

menjadi salah satu tonggak demokratisasi di Indonesia. Kehidupan pers telah 

berubah. Kini, pers tak lagi dikendalikan pemerintah sepenuhnya, tetapi lebih 

dikontrol mekanisme hukum dan sosial. Pers di satu sisi diharapkan leluasa 

memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (publik right know) dan mengontrol 

jalannya pemerintahan. Di sisi lain, pers juga diharapkan bertanggung jawab 

kepada hukum dan pembacanya. Di negara demokratis, orang ramailah yang 

menentukan segala keputusan penting menyangkut kehidupan bersama. Untuk itu, 

masyarakat perlu informasi yang tepat, lengkap, terpercaya, dan tepat waktu. 

Informasi yang disajikan pers mestinya jadi bahan pertimbangan masyarakat 

dalam mengambil keputusan. Pers selayaknya mengambil peran semacam 

clearing house of information bagi masyarakatnya. 

Masalahnya, dalam menjalankan kebebasan sekaligus dan tanggung 

jawabnya, pers sering berhadapan dengan berbagai kepentingan yang saling 

bertentangan. Kebebasan media selalu dihubungkan dengan kebebasan pers. 

Kebebasan pers selalu dihubungkan dengan kebebasan mengemukakan pendapat, 
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suatu bagian hak manusia yang asasi. Persoalan yang kemudian selalu 

menimbulkan polemik adalah tentang kebebasan yang bagaimana dan sejauh 

mana. Bagaimana sebenarnya kebebasan media atau kebebasan pers tersebut 

dapat dipahami dengan baik? Apakah media dan pers yang bebas yang memicu 

pertumbuhan demokrasi? Apakah demokrasi yang mengembangkan media dan 

pers menjadi bebas? atau, apakah kebebasan media dan pers telah mendistorsi 

demokrasi? (Syahputra, 2013: 25). 

Pertanyaan ini meletakkan kebebasan media pada konteks freedom for. 

Pertanyaan ini juga relevan dan mendesak untuk diajukan mengingat faktanya 

kebebasan tersebut hanya menciptakan kemresek atau keriuhan saja daripada 

peningkatan kualitas informasi yang menjadi hak publik sebagai penegakan 

prinsip demokrasi. Dalam banyak kasus, kebebasan media justru 

termanifestasikan sebagai kebebasan industri media yang dikelola berdasarkan 

prinsip kapitalisme.  

Kapitalisme lanjut yang bergerak secara lembut selalu mampu beradaptasi 

dengan berbagai situasi, termasuk situasi yang demokratis sekalipun. Atas nama 

demokrasi, kapitalisme yang bekerja dengan prinsip modal sekecil-kecilnya untuk 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya masuk ke dalam industri media saat 

ini. Inilah salah satu hal yang menyebabkan media dan pers tidak bisa leluasa 

menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi yang sehat bagi kehidupan 

demokrasi. Mungkin saja media massa di Indonesia bebas, tetapi belum tentu 

independen karena ditunggangi oleh kepentingan ekonomi praktis, bahkan 

mengarah pada polarisasi berdasarkan kepentingan yang juga pengurus partai 

politik tertentu (Syahputra, 2013: 29). 

Pada akhirnya kebebasan media (pers) secara dangkal dipahami sebagai 

kebebasan dari (freedom from) bukan kebebasan untuk (freedom for). Padahal 

sejatinya freedom for sama pentingnya dengan freedom from. Freedom from 

adalah bagian masa lalu yang tidak dapat dipisahkan dari freedom for yang 

merefleksikan dan memproyeksikan kehidupan media pada masa depan. Suatu 

kehidupan dalam segenap dinamika yang tetap bersandar dan mengabdi pada 

kepentingan publik, bukan kepentingan pemilik. Dangkalnya pemahaman 
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kebebasan media ini sering mewujud dalam bentuk kehidupan media atau pers 

yang sulit diatur. Pengaturan media terutama media penyiaran televisi yang 

meminjam frekuensi milik publik seringkali dipandang sebagai ancaman bagi 

kebebasan media atau kebebasan pers. 

Penyalahgunaan itu sangat mungkin terjadi, tidak lain dikarenakan adanya 

pembenaran terhadap paradigma “kebebasan pers” yang salah kaprah. Kebebasan 

pers diartikan bebas sebebas-bebasnya tanpa mengabaikan nilai-nilai etis budaya 

bangsa. Padahal, sesungguhnya, kebebasan pers bukan berarti kebebasan absolut, 

bebas tanpa nilai. Kebebasan pers haruslah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etis 

profesional, nilai-nilai etis budaya bangsa, yang juga mengacu pada nilai-nilai 

yang diyakini dalam kehidupan beragama, dan harus menjadi komitmen moral 

bagi segenap insan pers nasional. 

 Kebebasan pers yang profesional, menuntut segenap insan pers untuk 

membangun kualitas sumber daya manusia, manajemen, perusahaan pers yang 

profesional, kualitas pemberitaan yang mengacu pada prinsip cover bothside, serta 

kinerja yang didasarkan pada tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai etika 

profesi, dalam hal ini Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dengan adanya tanggung 

jawab moral terhadap nilai-nilai etika profesi, maka tanggung jawab pers nasional 

terhadap kualitas pemberitaannya, bukan didasarkan atas keterpaksaan, melainkan 

atas kesadaran pentingnya komitmen terhadap etika profesi serta nilai-nilai 

profesional yang harus diembannya. Dengan demikian, setiap insan atau 

penerbitan pers dituntut untuk meningkatkan kualitas penerbitan maupun 

pemberitaannya (Chan, 2007: 22). 

Sementara itu, konflik bisa melanda pers, baik di lingkup internal maupun di 

lingkup eksternal. Secara internal, di institusi pers sendiri, kerap terjadi benturan 

antara kepentingan pemilik modal dengan kepentingan redaksional. Ambisi 

pemilik modal untuk memaksimalkan keuntungan kadang tidak sejalan dengan 

kepentingan jurnalis yang berusaha menjaga independensinya. Pemilik media 

cenderung menghindari berbagai konflik, baik dengan penguasa maupun dengan 

pengusaha yang berpotensi memasang iklan. Sebaliknya, karena profesinya 
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sebagai watchdog, jurnalis yang menguasai meja redaksi kerap tak bisa 

menghindari konflik dengan penguasa atau pengusaha bermasalah.  

Jalan tengahnya, jurnalis biasanya meminta pemilik modal sebisa mungkin 

tidak mencampuri urusan redaksional. Sementara pemilik modal meminta para 

jurnalis bekerja profesional, menyajikan informasi semenarik mungkin, sehingga 

medianya laku di pasaran. Dengan begitu, media bisa menggaet minat para 

pengiklan untuk meraup keuntungan. Konflik internal bisa berupa pertentangan 

kepentingan jurnalis sebagai buruh dengan kepentingan pengusaha media sebagai 

majikan. Maklum, baru segelintir perusahaan media yang mampu dan mau 

menjamin kesejahteraan jurnalis sekaligus memperbaiki kondisi kerjanya. 

Sebaliknya, banyak perusahaan media yang masih menggaji rendah jurnalis, tidak 

menjamin keamanan di tempat kerja, dan tidak mau tahu dengan hari tua para 

jurnalisnya. Ketika ada jurnalis yang mencoba menuntut keadilan yang ia peroleh, 

melainkan sanksi atau bahkan surat pemecatan. Meski tak selalu mudah, konflik 

internal biasanya mereda dengan sendirinya seiring kian sehatnya perputaran 

keuangan perusahaan media itu (AJI, 2005: 3). 

Di samping itu, pada saat ini masyarakat tidak sekadar menghadapi pers 

yang tidak profesional, tidak bekerja menurut kaidah-kaidah profesi. Problematik 

yang sangat merisaukan adalah perilaku-perilaku pers, c.q. wartawan yang 

menggunakan kartu pers untuk melakukan perbuatan tidak terpuji. Hal ini terjadi 

karena; (1) sistem rekrutmen yang tidak didasarkan pasa syarat-syarat jurnalistik 

yang cukup, melainkan sekadar, orang-orang yang mencari pekerjaan. (2) Masih 

banyak perusahaan pers tidak memiliki sistem pendidikan dan pelatihan yang 

sistematik untuk meningkatkan mutu pers. Ada perusahaan yang lepas tangan. (3) 

Tidak ada penggajian atau kompensasi yang memadai, sehingga para wartawan 

dibiarkan mencari tambahan sendiri. (4) Tidak pula jarang, para penyelenggara 

memerintahkan—terutama di daerah—yang dengan sengaja memelihara 

wartawan peminta-minta sebagai imbalan tidak memberitakan hal-hal yang dapat 

dipandang membuka aib pemerintahan yang bersangkutan. Dan (5) didapati juga 

perusahaan pers yang dibentuk sekadar untuk mendapat keuntungan atau peluang 



144 
 

menampakkan diri dalam percaturan sosial dan politik untuk meraih kedudukan 

atau kemudahan tertentu (Manan, 2013: xix-xx). 

Sederet konflik internal tersebut bisa menjelaskan bahwa menjalankan 

sebuah perusahaan media tidaklah mudah. Pasalnya, setiap individu punya pola 

pikir pribadi maupun kelompok dalam memperjuangkan diri dan kelasnya. Kelas 

kapitalis, karena memiliki akses terhadap aturan dan sumber daya, terutama 

modal, mampu mendominasi kelas pekerja. Dominasi kelas kapitalis, dalam hal 

ini pemilik modal sering membuat kelas pekerja merasa hanya dijadikan alat 

produksi saja. Pekerja dibuat tak bermakna. Sebab, pekerja merupakan kelas yang 

tidak mempunyai kepemilikan dan penguasaan terhadap alat produksi. Mereka 

mengandalkan tenaga untuk dijual atau dipertukarkan dengan uang—upah—

kepada pemilik modal.  

Menurut Marx, hubungan-hubungan kelas selalu ditandai oleh hubungan 

eksploitasi dan secara tidak langsung mencerminkan pembagian kepentingan 

kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Masyarakat sebagai keseluruhan, menjadi 

semakin terpisah ke dalam dua lokasi bermusuhan besar yang secara langsung 

berhadapan satu sama lain, yaitu borjuis dan proletar. Kekerasan biasanya 

dilakukan oleh kelas dominan terhadap kelas subordinan. Seringkali kekerasan 

dilakukan bukan kekerasan secara fisik tapi kekerasan simbolik. Kekerasan 

simbolik merupakan bentuk ‘lunak’ kekerasan (Giddens & Held, 1987: 4; Ritzer 

& Goodman, 2004: 526). 

Lain halnya konflik pers dengan pihak luar (eksternal). Penyelesaiannya 

kerap lebih sulit: banyak memakan waktu, tenaga, bahkan dana. Apalagi jika 

konflik dengan pihak luar tak bisa lagi didamaikan lewat jalur mediasi. Misalnya, 

konflik akibat pemberitaan berbuntut aksi kekerasan atau tuntutan hukum. Jika 

hantaman pihak luar terlampau kencang, tak hanya jurnalis yang beritanya 

dianggap bermasalah, yang repot, perusahaan media pun bisa saja limbung. 

Konflik eksternal pers kini juga lebih kompleks dibandingkan masa sebelumnya. 

Di masa Orde Baru, misalnya, momok paling menakutkan insan pers adalah 

penguasa otoriter. Sebab, sekali pers bermasalah dengan penguasa, saat itu pula 

badai penghancur bisa menerjang, dan sekali tiup, lewat pencabutan surat izin 
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perusahaan penerbitan (SIUPP), penguasa bisa mengubur sebuah media untuk 

selama-lamanya. 

Kini, kebebasan pers juga belum bebas dari berbagai ancaman yang 

mematikan. Tapi, ancaman itu telah bergeser, baik aktor pelaku maupun polanya. 

Aktor yang kerap mengancam kebebasan pers tak hanya penguasa, tapi bisa 

kelompok massa, individu/pengusaha bermasalah yang punya koneksi dengan 

pemegang kekuasaan, atau bahkan perusahaan media pesaing. Pola ancaman 

terhadap kebebasan pers pun berubah. Kini bukan pembreidelan yang kerap 

terjadi. Ancamannya berubah jadi penggrudukan massa ke kantor media, 

pemukulan wartawan, hingga tuntutan ke pengadilan. Jika ancaman jenis baru ini 

tak terantisipasi, ujungnya sama saja. Pekerja media bisa melakukan pengekangan 

diri secara redaksional, untuk mencari aman. Perusahaan media pun bisa bangkrut 

karena pimpinannya dihukum atau tidak bisa membayar ganti rugi. Dan, yang 

paling penting, baik publik atas informasi bisa tidak terpenuhi (AJI, 2005: 4-5). 

Sebagaimana pers Indonesia-seperti pers dunia pada umumnya-tidak lagi 

sekadar kegiatan profesi, tetapi berkembang menjadi usaha ekonomi (industri). 

Pekerjaan pers bukan lagi sekadar aktivitas idealistik. Sebagai aktivitas ekonomi, 

motif mencari laba harus diterima sebagai kenyataan yang tidak mungkin 

dielakkan. Hal ini sangat mempengaruhi politik pemberitaan atau siaran, 

hubungan kerja dengan wartawan, dan pergeseran kewajiban-kewajiban etik pers. 

Sebagai “pekerja”, wartawan tidak begitu berdaya. Harus senantiasa tunduk 

kepada politik pemberitaan dan kehendak pemilik. Pemilik bukan saja disatukan 

oleh motif ekonomi tetapi juga peran politik yang dijalankan. Kenyataan ini 

semestinya membangkitkan pertanyaan: “benarkah wartawan kita merdeka dan 

bebas”. Atau makna kemerdekaan pers dan kebebasan wartawan hanya berlaku 

keluar, tetapi ke dalam jauh dari panggang dari api-quo vadis (Manan, 2012: 199). 

Begitu pula dari kalangan pers masih selalu terdengar keluhan ancaman 

terhadap kemerdekaan pers. Benar, berbagai ranjau ancaman yang disediakan 

rezim penguasa yang telah berlaku (Orde Lama dan Orde Baru) telah ditiadakan. 

Namun, selain masih ada sisa-sisa ranjau lama (seperti diatur dalam KUHPid), ada 

berbagai ranjau baru. Berbagai undang-undang baru (seperti kaidah-kaidah 
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pengecualian dalam Undang-undang Keterbukaan Memperoleh Informasi Publik 

(KIP), pembatasan-pembatasan dalam Undang-undang Intelijen, termasuk pula 

ancaman dari RUU Rahasia Negara) dipandang oleh komunitas pers sebagai 

ancaman “pemasungan kembali” kemerdekaan pers. 

Selain ancaman yang bersifat polisional dan yustisial tersebut, beberapa 

pengalaman menunjukkan sumber ancaman juga datang dari orang atau kelompok 

kepentingan di luar pemerintah yang merasa kenyamanan atau kenikmatan mereka 

terganggu oleh pemberitaan atau siaran pers. Paling tidak, ada tiga dasar untuk 

menjamin dan melindungi kemerdekaan pers. Pertama, bertalian dengan fungsi 

alamiah pers. Kedua, bertalian dengan fungsi sebagai instrumen untuk 

mewujudkan hak asasi manusia. Ketiga, pers sebagai sarana demokrasi.  

Salah satu cara mewujudkan pertanggungjawaban adalah kesediaan untuk 

diawasi. Selain sebagai sarana menjaga agar pemerintahan bertanggung jawab, 

pengawasan atau kontrol merupakan instrumen menghindarkan kesalahan atau 

koreksi atas suatu kesalahan. Pers yang merdeka, independen dan imparsial 

(impartial) merupakan sarana efektif melakukan kontrol. Bahkan, dalam makna 

yang lebih luas, kontrol pers mencakup seluruh kegiatan masyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Berbagai substansi dari tiga dasar di atas, diatur –karena itu 

dijamin- oleh UUD 1945 dan praktik sebagai sebuah negara yang demokratis. 

Beberapa ketentuan yang dapat dipertalikan dengan keharusan ada kemerdekaan 

pers, seperti dalam pembukaan dan ketentuan kedaulatan rakyat dan tentang hak 

asasi manusia, serta ketentuan sebagai negara hukum (Manan, 2012: 2013-215). 

 

2.5. Dinamika Perkembangan Media Massa di Indonesia 

Tingkat demokratisasi sebuah negara dapat dilihat dari kehidupan media massa 

atau pers negara tersebut, dan sejauhmana negara menjamin kemerdekaan pers 

sehingga bisa menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara optimal. Secara ideal 

pers diharapkan menjadi pilar keempat demokrasi atau sebagai “anjing penjaga” 

bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Dilihat dari sudut pandang public 

sphere, pers diharapkan menjadi elemen dasar proses demokrasi, menjadi arena 

dan saluran debat terbuka, menyebarkan informasi serta opini secara luas dan 
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terbebas dari kekuasaan negara serta pasar. Selain fungsi politik, pers juga 

mempunyai dimensi ekonomi. Dengan demikian, pers butuh modal untuk 

menghidupi diri serta orang-orang di dalamnya. Bahkan saat sekarang ada 

kecenderungan dimana pers mengarah sebagai industri skala besar, menjadi 

konglomerasi yang menjangkau bidang usaha lain. 

Pers Indonesia juga lahir dari semangat kebebasan serta idealisme untuk 

memberdayakan masyarakat serta sebagai alat kontrol sosial. Namun dalam 

praktiknya idealisme tidak selalu bisa menjadi ruh kehidupan pers, batasan 

struktural maupun kultural siap menjegal. Batasan itu bisa muncul dari negara, 

kapital maupun dari dalam masyarakat sendiri. Pada satu sisi pers berusaha 

mewujud sebagai “pejuang” atau “aktivis” maupun “anjing penjaga” (watchdog) 

yang berdiri berhadapan dengan penguasa dan berjuang melawan rezim yang 

represif. Pada sisi lain pers juga butuh modal untuk menjamin kelangsungan 

hidupnya. Lebih dari itu, pers bisa berjalan sebagai institusi kapital yang 

berorientasi pada pasar dan keuntungan. Sebelumnya, pada masa Orde Baru 

(Orba), pers atau media massa bukan merupakan ruang publik untuk 

membicarakan masalah politik, ekonomi, dan  budaya. Berbeda ketika reformasi 

muncul di Indonesia, dimana media berkembang dengan cepat dan “bebas”, 

sehingga media berfungsi sebagai forum diskusi dan perbincangan yang 

menyangkut kehidupan politik, ekonomi, dan budaya. 

Sementara itu, sejak turunnya Soeharto pada 1998, Indonesia memulai 

babak baru pemerintahan reformasi. Dalam transisi politik ini, media di Indonesia 

mulai merasakan kebebasannya. Kontrol atas media berkurang, perizinan usaha 

penerbitan lebih mudah dan tanpa prosedur berbelit, baik bagi individu maupun 

perusahaan. Hanya media elektronik dan media milik asing yang kontrol 

perizinannya ditangani pemerintah. Hal tersebut mendorong booming-nya bisnis 

media cetak. Berbagai surat kabar, majalah dan tabloid baru pun bermunculan, 

bersaing dengan media cetak yang sudah terbit lebih dulu, untuk dinikmati oleh 

konsumen media. Booming penerbitan surat kabar ini, misalnya, bisa dilihat dari 

meningkatnya jumlah surat izin yang disahkan oleh Kementerian Informasi yang 

dimulai sejak pemerintahan BJ Habibie dan Menteri Penerangannya, Yunus 
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Yosfiah. Pada 1999, Kementerian Penerangan menerbitkan 856 surat izin usaha 

penerbitan. Bandingkan dengan pada saat Orde Baru, yang selama 32 tahun hanya 

memberikan izin usaha penerbitan (LSPP, 2005: 3). 

Begitu juga dalam bidang demokrasi, munculnya sistem media yang 

terkonsentrasi pada perusahaan besar secara fundamental melanggar kebebasan 

pers. Tindakan pemilik perusahaan yang kaya dan kemudian mendominasi 

jurnalisme dan media adalah sesuatu yang bukan menjadi rahasia umum lagi. 

Jurnalisme, secara khusus akan dikuasai oleh mereka yang mendapat keuntungan 

dari ketimpangan yang dihasilkan oleh neoliberalisme dan kemapanan status quo 

mereka. Jika kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan kemudian dapat 

menghancurkan dan mengganggu otonomi profesi jurnalistik sebagai akibat dari 

transformasi neoliberalisme industri media dan tindakan ini merupakan hal yang 

serius yang harus dicegah (Triputra, 2004: 94-95). 

 

2.5.1. Media Massa dalam Pra Kemerdekaan 

Media cetak masuk di Indonesia untuk pertama kali pada abad ke-17 oleh 

Vereenidge Oost-Indische Compagnie (VOC). Namun, peristiwa penting ini bagi 

penduduk Indonesia pada waktu itu tidak ada artinya karena percetakan hanya 

dipakai untuk keperluan administrasi Kompeni. Di samping itu, VOC 

mengeluarkan peraturan sensor yang sangat ketat, seperti tercantum pada 

Resolutie tanggal 17 Juli 1668 yang mengangkat pegawai keuangan bernama 

Pieter Pau sebagai Sensor. “….. untuk mencegah agar mesin percetakan yang 

baru didirikan itu tidak mencetak hal-hal yang bertentangan dengan moral, sopan 

santun, kesusilaan dan agama….” 

Selama VOC berkuasa, politik utama yang dijalankan ialah 

memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak monopoli perdagangan. Dalam 

suasana ini, monopoli dalam hal penerbitan barang cetakan juga dipegang secara 

ketat. Pada abad ke-18, mulai ada perubahan sedikit, karena Jan Erdmans Jordens 

diizinkan untuk menerbitkan Bataviasche Nouvells, tetapi surat kabar pertama ini 

hanya berlangsung dua tahun, dari 1744-1746. Kemudian ada Vendue-Niews yang 

memuat berita-berita tentang penawaran barang-barang untuk dijual oleh pegawai 
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Kompeni yang pulang ke Nederland atau yang dipindahkan dari Batavia ke tempat 

lain. Penerbitan ini mulai tahun 1776 dan dapat bertahan 1809 (Lapian & Adil, 

2002: 105-106). 

Sedangkan media massa nasional dalam pengertian dimiliki dan menjadi alat 

perjuangan bangsa Indonesia baru dimulai setelah tahun 1901 pada saat 

pemerintah Belanda menerapkan politik etis untuk menarik simpati negara 

jajahannya. Di antara dampak positif politik etis tersebut adalah rakyat pribumi 

diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, meskipun masih sangat 

terbatas yaitu kalangan priyayi. Sementara itu, tonggak penting dalam sejarah pers 

Indonesia dan munculnya kesadaran ke-Indonesiaan adalah pada saat RM. 

Tirtoadisuryo menggalang para priyayi membentuk Sarekat Priyayi yang 

bertujuan untuk memajukan pendidikan bagi anak-anak pribumi di Jawa. Salah 

satu usahanya adalah menerbitkan surat kabar sebagai organ organisasi yang 

bernama Medan Prijaji yang terbit 1 Januari 1907. Setelah itu, mulailah babak 

baru dalam sejarah pers Indonesia yaitu perubahan orientasi kepada upaya 

penyadaran ke-Indonesiaan (Adam, 2003: 203). 

Berbagai persoalan kebebasan pers inilah yang akhirnya menjadi kendala 

sekaligus jalan yang pasti dilalui media massa pribumi, terlebih setelah tahun 

1908 tonggak nasionalisme ditegakkan melalui penyadaran ke-Indonesiaan oleh 

organisasi-organisasi perjuangan. Media massa pribumi pun menjadi alat 

perjuangan untuk menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus menyadarkan rakyat 

Indonesia terhadap eksistensinya sebagai bangsa yang juga memiliki hak untuk 

bebas merdeka berhadapan dengan pemerintah Hindia Belanda yang 

menginginkan statusnya aman sebagai pemerintahan kolonial. Belanda 

menjadikan politik sebagai alat pengekangan pers, namun justru tekanan politik 

ini menjadi daya dorong pertumbuhan pers perjuangan. Perasaan nasionalisme 

Indonesia; dorongan untuk merdeka dari Belanda, yang memberi dorongan 

kepada pers Indonesia (Hamad, 2004: 61). Dalam perjuangannya menyebarkan 

cita-cita kebangsaan inilah aktivis pers pribumi dengan media massanya menjadi 

pendorong perjuangan kemerdekaan. Antara media massa perjuangan tersebut 

dengan rakyat yang memiliki kesadaran ke-Indonesiaan bertemu dalam wadah 
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cita-cita kemerdekaan. Dalam masyarakat yang terjajah, media massa menjadi 

parlemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasi yang terkemukakan secara 

langsung kepada pemerintah kolonial. 

Memang tidak semua media massa saat itu pro-kemerdekaan, mengingat 

media massa saat itu juga banyak yang merupakan media pemerintah kolonial. 

Tentu saja media kolonial ini memiliki peluang untuk berkembang paling baik 

karena didukung oleh kekuasaan pemerintah penjajah. Selain itu, juga terdapat 

media massa yang memang murni pengusaha terutama pengusaha Cina yang 

berada di antara media massa perjuangan dan media massa kolonial. Oleh karena 

berada dalam situasi penjajahan, maka masalah yang dihadapi oleh media massa 

perjuangan saat itu tentu saja adalah sikap represif pemerintah Belanda melalui 

ancaman Persbreidel Ordonnantie (7 September 1931). Disebut demikian, karena 

dalam ketentuan itu ditegaskan bahwa Gubernur Jenderal diberi hak untuk 

melarang terbit penerbitan tertentu yang dinilainya bisa “mengganggu ketertiban 

umum” (Swantoro & Atmakusumah, 2002: 172). 

Selain Persbreidel Ordonnantie, pada zaman pemerintahan Hindia Belanda 

dikenal pula tindakan terhadap pers berdasarkan Haatzaai Artikelen, yakni pasal-

pasal 154, 155, 156, dan 157 Wetboek van Strafrecht. Dikenal dengan sebutan 

Haatzai Artikelen, karena pasal-pasal itu mengancam hukuman terhadap siapa pun 

yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap 

pemerintah Nederland atau Hindia Belanda (pasal 154 dan 155) dan terhadap 

sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia Belanda (pasal 156 dan 

157). Dimaksudkan dengan kelompok-kelompok penduduk adalah “perbedaan” 

penduduk berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keturunan, dan suku (Swantoro & 

Atmakusumah, 2002: 173). 

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pers yang tertuang dalam 

Persbreidel Ordonnantie, secara formal belum diganti pada awal pemerintahan 

Republik Indonesia. Baru pada tahun 1954, tanggal 2 Agustus, berlakulah 

pencabutan Persbreidel Ordonnantie itu. (UU No. 23 tahun 1954, Lembaran 

Negara 54-77). Dasar pertimbangannya: Ordonansi itu bertentangan dengan pasal 

19 jo 33 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bunyi pasal 19 
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UUDS: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 

pendapat. Penghapusan Persbreidel Ordonnantie” itu antara lain diperjuangkan 

oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang didirikan di Sala, 9 Februari 

1946. Dalam kongresnya ke-7 di Denpasar bulan Agustus 1953 misalnya, PWI 

mengeluarkan keputusan: Menuntut kepada Pemerintah supaya segera 

mengeluarkan Undang-undang Pers yang bersumber pada hak kemerdekaan 

berpikir dan kebebasan mempunyai serta mengeluarkan pendapat, sesuai dengan 

pasal 18 dan 19 Undang-undang Dasar Sementara. Dalam kaitan ini kongres 

memutuskan pula untuk membentuk panitia, yang sama-sama dengan Pengurus 

Pusat PWI memperjuangkan segera dikeluarkannya UU Pers yang mencakup hak 

ingkar, larangan terhadap pers asing dan penghapusan Persbreidel Ordonnantie 

(Swantoro & Atmakusumah, 2002: 177). Sebelum UU Pokok pers akhirnya 

disahkan pada tanggal 12 Desember 1966, pers Indonesia masih menghadapi 

peraturan–peraturan yang dirasa menekan oleh para wartawan. Perkembangan 

politik besar peranannya dalam melahirkan peraturan-peraturan itu. 

Demikian juga pada saat bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang, media massa 

memiliki peran besar dalam menyampaikan informasi perjuangan dan kesadaran 

politik rakyat. Meskipun pada awalnya, karena janji-janji Jepang di awal-awal 

pendudukan dengan semboyan Asia Timur Raya, semua orang dipaksa untuk 

mendukung pemerintahan Jepang, tak terkecuali kelompok media massa. Bahkan 

pada masa ini berdiri surat kabar berbahasa Indonesia, yaitu di Jakarta (surat kabar 

Asia Raya, 1942-1945; Pembangoenan, lanjutan surat kabar Pemandangan, Kung 

Yung Pao, harian umum), Bandung (surat kabar Tjahaja, 1942-11945), dan 

Yogyakarta (surat kabar Sinar Matahari), Semarang (Sinar Baroe, 1942-1945), 

Surabaya (Pewarta Perniagaan, lanjutan surat kabar Belanda Soerabajaasch 

Hendelsblad dan Soeara Asia, 1942-1945, dan semula adalah surat kabar 

Tiongkok) (Surjomihardjo, 2002: 101). 

Namun setelah paham maksud licik Jepang, di bawah tekanan yang keras 

dan kejam pemerintah Jepang, para wartawan berusaha menggunakan kesempatan 

yang ada untuk tetap mengobarkan semangat nasionalisme, sehingga timbul 

“perlawanan yang tak nyata” terhadap tentara Jepang. Dan perjuangan media 
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massa Indonesia dalam bentuk perlawanan yang tak nyata ini berlangsung sampai 

akhirnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. 

 

2.5.2.  Media Massa di Era Orde Lama 

Pada saat bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, 

peranan media massa Indonesia menjadi paralel dengan perjuangan rakyat 

Indonesia untuk mendirikan dan memperkuat Republik Indonesia yang baru lahir 

tersebut. Bahkan dalam upaya mempertahankan kedaulatan republik ini, banyak 

wartawan yang selain mencari dan menulis berita, juga turut bertempur di front 

depan. Terutama adalah upaya para wartawan pejuang untuk merebut fasilitas-

fasilitas penyiaran milik Jepang. Tidak hanya itu, media massa juga masih 

berhadapan dengan pihak asing, yaitu Belanda yang menginginkan untuk kembali 

menguasai Indonesia. Dalam hal ini media massa nasional saling bahu-membahu 

untuk melakukan perlawanan terhadap agresi Belanda dengan membentuk opini-

opini perjuangan dan dukungan kepada Republik Indonesia. 

Segera saja bermunculan media massa–media massa di awal kemerdekaan 

tersebut, di antaranya kantor berita Domei dikembalikan menjadi Antara, 

kemudian di Jakarta terbit Berita Indonesia, Pelopor, Merdeka, Sumber, 

Pemandangan, dan Pedoman, di kota Medan muncul Waspada, di Surabaya 

Berita, di Semarang Suara Merdeka, di Yogyakarta berdiri Kedaulatan Rakyat, 

Patriot, dan lain-lain. Tumbuh dan berkembangnya berbagai media massa ini 

tidak lepas dari keluarnya seruan Menteri Penerangan RI, Amir Sjarifoeddin bulan 

Oktober 1945, bahwa pers harus merdeka (Arifin, 1992: 42). 

Sementara itu, sistem pers merdeka dalam demokrasi liberal (1950-159) 

diperkuat lagi dengan berlakunya Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 

tahun 1950 yang menandai masa demokrasi parlementer (Arifin, 1992: 43). Pada 

masa ini persoalan dengan Belanda telah selesai dengan pengakuan kedaulatan 

Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda dalam Konferensi Meja Bundar 

(KMB) di Den Haag, Belanda tahun 1949. Penguatan demokrasi mencapai puncak 

demokrasi liberal dengan memberi peran kepada parlemen (DPR Sementara) 

sebagai legislatif yang memiliki hak mengontrol penuh eksekutif (kabinet). Hal ini 
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berarti pula pengakuan eksistensi terhadap kekuatan dan peran partai-partai politik 

menjadi sangat besar, namun sekaligus berpotensi menimbulkan konflik antar 

partai dan kekuatan politik. Demikian juga halnya dengan perkembangan media 

massa pun akhirnya menganut asas liberalisme, di mana media massa baik yang 

berafiliasi dengan partai politik maupun pers umum menjadi bebas dari kontrol 

pemerintah (Arifin, 1992: 44). 

Namun keadaan ini menjadi paradoks bagi perkembangan media massa, oleh 

karena dalam masa liberalisme politik ini ternyata Republik Indonesia belum 

memiliki undang-undang yang mengatur tentang pers dan media massa. 

Akibatnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak 

pidana pers dan presbreidel ordonnantie yang disusun Belanda tahun 1931 tetap 

diberlakukan. Baru pada tahun 1954, presbreidel ordonnantie dicabut melalui UU 

No. 23 Tahun 1954 karena bertentangan dengan pasal 19 UUDS 1950. 

Peran serta politik rakyat yang sangat tinggi dan kebebasan pers yang sangat 

luas nampaknya dipandang pemerintah malah menjadi boomerang bagi 

perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini akibat seringnya terjadi ketidakstabilan 

politik, serta munculnya berbagai konflik dan krisis, yang juga tidak lepas dari 

kebebasan pers yang turut mempertajam konflik. Pemerintah kemudian 

menyatakan keadaan darurat perang (Staat van Oorlog en Beleg, SOB) yang 

memberi kewenangan kepada militer untuk mengawasi kehidupan politik dan 

mengontrol media massa demi ketertiban dan keamanan. Pada masa ini banyak 

surat kabar dan majalah yang mendapat perlakuan keras dan dibreidel oleh 

otoritas militer, terlebih pada tanggal 1 Oktober 1957 Penguasa Perang Daerah 

(Peperda) Jakarta Raya mewajibkan semua pers harus memiliki Surat Izin Terbit 

(SIT) dan kemudian diberlakukan secara nasional di seluruh Indonesia pada 

tanggal 12 Oktober 1960 oleh Penguasa Perang Tertinggi. Peraturan ini menandai 

berakhirnya masa pers merdeka, dan pekerja pers menandai tanggal 1 Oktober 

1957 tersebut sebagai hari matinya kebebasan pers di tanah air (Arifin, 1992: 45). 

Begitu pula dengan media massa di Era Demokrasi Terpimpin (1960-1965), 

sistem politik di Indonesia menjadi politik demokrasi terpimpin ditandai dengan 

Dekrit Presiden 1959 yang pada awalnya merupakan upaya rekonstruksi terhadap 
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segala kekacauan dan krisis politik yaitu antitesa terhadap sistem politik liberal 

sebelumnya. Politik aliran ditekan dengan membangun ideologi persatuan 

Revolusi dan Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis), namun sebenarnya 

gagasan ini pun tidak benar-benar berhasil. Dengan mengembalikan konstitusi 

negara ke UUD 1945, maka kekuasaan presiden kembali menjadi sentral sebagai 

kepala negara dan pemerintahan. Untuk mengamankan kebijakan politik ini, maka 

presiden membatasi kekuatan-kekuatan politik kerakyatan, bahkan partai yang 

menentang seperti Masyumi kemudian dibubarkan. 

Akhirnya, demokrasi terpimpin menjadi acuan segala sendi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, termasuk juga kehidupan pers dan media massa. Pada 

era ini diterapkan sistem pers terpimpin yang hakikatnya adalah pers otoritarian 

(Arifin, 1992: 46). Dalam sistem demokrasi terpimpin ini posisi dan peran pers 

digariskan secara tajam dalam rangka kehidupan sosial politik dalam ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. 2 Tahun 1960, 

digariskan bahwa media massa berfungsi untuk memperkuat usaha penerangan 

sebagai media penggerak rakyat dan massa revolusioner. 

Untuk mendukung hal tersebut, tanggal 12 Oktober 1960 Presiden Republik 

Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi mengeluarkan peraturan No. 10/1960 

tentang izin terbit terhadap surat kabar dan majalah, kemudian Menteri 

Penerangan mengeluarkan surat keputusan no. 29/SK/M/1965 mengenai Norma-

norma Pokok Perusahaan Pers dalam rangka pembinaan Pers Indonesia yang 

mewajibkan semua media massa memiliki gandulan kepada salah satu kekuatan 

sosial politik (partai politik, organisasi massa, pancatunggal) (Arifin, 1992: 48-

49). Selain itu penguasa perang tertinggi juga mengeluarkan peraturan no. 3 tahun 

1960 tentang larangan penerbitan pers dalam bahasa asing, khususnya Cina, 

sehingga beberapa Koran Cina mengubah namanya menjadi nama Indonesia 

untuk mendapatkan izin. Sesuai dengan peraturan no. 2 tahun 1961 yang 

menekankan percetakan pers sebagai alat untuk menyebarluaskan manifesto 

politik, dan Dekrit Presiden no. 6 tahun 1963 tentang tugas pers untuk mendukung 

domokrasi terpimpin (Ermanto, 2005: 17). 
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Sementara itu pers lainnya menjadi lesu. Pers yang berafiliasi ke PKI 

seakan-akan mendapatkan angin, karena partai berlambang palu dan arit merah ini 

tengah dekat dengan presiden Soekarno. Akibatnya mucul pertentangan media 

massa antara yang berpihak kepada PKI dan yang menentang PKI. Di pihak PKI 

terdapat Harian Rakyat, Suluh Indonesia, Nintang Timur dan sebagainya. Atas 

desakan pihak media massa PKI akhirnya Soekarno bersikap membubarkan 

Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS), melarang aktivitas BPS, dan mencabut 

izin terbit semua penerbitan yang tergabung dalam BPS (Ermanto, 2005: 19). 

Sedangkan kelompok media massa anti-PKI pers yang non atau anti 

komunis saat itu tergolong pers periferal atau pinggiran. Pers yang tergolong 

periferal meliputi pers agama, pers kelompok BPS, dan pers militer. Pers agama 

adalah pers yang berafiliasi dengan partai agama, misalnya surat kabar Duta 

Masyarakat (berafiliasi dengan Partai Nahdlatul Ulama), Sinar Harapan 

berafiliasi dengan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) lahir pada 27 april 1961, 

serta harian Kompas yang lahir 28 Juni 1965 berafiliasi dengan Partai Katholik. 

Kompas tergolong pers yang moderat dalam menghadapi aksi-aksi politik PKI. 

Untuk melawan pengaruh komunis yang makin meluas, Adam Malik, B.M. Diah 

serta kelompok anti komunis lainnya mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme 

(BPS). Pers kelompok BPS antara lain harian Merdeka milik B.M Diah, Berita 

Indonesia (simpatisan Partai Murba), Indonesian Observer dan Warta Berita 

semuanya terbit di Jakarta, Indonesia Baru dan Waspada (Medan), Suara 

Merdeka (Semarang), Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), Harian Suara Rakyat 

(Surabaya) dan Pikiran Rakyat (Bandung) yang tergolong progresif dalam 

menentang aksi-aksi politik PKI (Abar, 1995: 52-53). 

Ketatnya berbagai peraturan tentang media massa dan ketidakpastian politik 

akhirnya membatasi peran masyarakat, khususnya dalam usaha penerbitan 

sekaligus memantapkan media massa dalam menjalankan tanggung jawab 

politiknya yaitu menjadi alat bagi kekuasaan. Oleh sebab itu pada masa ini peran 

politik dan kontrol media massa menjadi lemah bahkan menjadi bagian dari alat 

penguasa untuk menjalankan politiknya. Media massa yang tidak menaati 

peraturan-peraturan tersebut akan mendapat tekanan bahkan dibreidel oleh 
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penguasa. Seiring dengan kejatuhan Presiden Soekarno setelah terjadinya 

peristiwa 30 September 1965 yang melibatkan PKI dalam penculikan dan 

pembunuhan beberapa Jenderal AD, maka berakhir pula era demokrasi terpimpin 

atau Orde Lama, dan berganti dengan Orde Baru yang mencoba menerapkan 

sistem demokrasi yang berbeda dari pendahulunya, yaitu demokrasi pancasila.  

Akhmad Zaini Abar (1998: 60) menunjukkan data pembreidelan pers 

nasional sejak 1957 sampai masa transisi Orde Baru tahun 1965, antara lain: 

 

Tabel 2.1 

Tahun-tahun Pembreidelan Pers Nasional 1957-1965 

No Tahun Jumlah 

1. Tahun 1957 32 buah 

2. Tahun 1858 24 buah 

3. Tahun 1959 38 buah 

4. Tahun 1960 34 buah 

5. Tahun 1961 14 buah 

6. Tahun 1962 2 buah 

7. Tahun 1963 1 buah 

8. Tahun 1964 2 buah 

9. Masa Orde Lama / Feburai 1965 28 buah 

10. Masa transisi Orde Baru / Oktober 1965 46 buah  

Keterangan: Dikutip dari Abar (1998: 60) 

 

2.5.3. Media Massa di Era Orde Baru (1966-1998) 

Dengan terjadinya transisi pemerintahan setelah pemberontakan tanggal 1 

Oktober 1965 dan perpindahan kekuasaan ke Mayor Jenderal Soeharto pada 11 

Maret 1966, pemerintah Orde Baru memangkas retorika ‘revolusioner’ demi 

seruan yang lebih moderat agar industri pers menjaga keamanan nasional dari 

ancaman-ancaman dari dalam dan luar negeri untuk bertindak dengan kesadaran 

sebagai ‘Pengawal Pancasila’ lima prinsip-prinsip ideologis bangsa. Pancasila, 
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awalnya diusulkan oleh Soekarno dalam pidato tanpa persiapannya pada tanggal 1 

Juni 1945, secara substansial diinterpretasi kembali oleh Orde Baru.  

Demi mendorong upaya menjunjung tinggi ideologi umum pancasila, 

pemerintahan Soeharto berusaha untuk menghilangkan organ-organ partai atau 

surat kabar-surat kabar yang kritis, menjinakkan pers pembuat kegaduhan, dan 

memastikan bahwa para pekerja dan pihak manajemen pers bertanggung jawab 

secara mutlak pada pemerintah. Tahun 1969, pembreidelan besar-besaran oleh 

rezim yang naik tahta memangkas jumlah surat kabar dan majalah, serta sirkulasi 

keseluruhan mereka, sampai kurang dari separuh dari angka di tahun 1964.  

Sejak mengalami titik jatuh di awal periode 1970-an ini, selama dua dekade 

berikut industri pers di Indonesia mengalami transformasi yang dramatis. 

Penerbitan tampil cerdas dan lebih menarik, sebuah keuntungan penuh yang 

diambil berkat kemajuan teknologi. Dua gelombang pembreidelan massal di 

periode tahun 1970-an di awal tumbuhnya pemberitaan-pemberitaan pers yang 

bersimpati pada pihak yang berposisi secara sosial dan politis dengan pemerintah, 

diikuti dengan masuknya pemilik modal kelas berat ke dalam industri ini 

sepanjang akhir periode 1980-an mengubah pola-pola kepemilikan pers dan 

memperluas keragaman publikasi yang dihasilkan oleh industri ini. Penanaman 

modal ini secara signifikan meningkatkan gaji dan kondisi kerja secara umum dari 

para jurnalis karena perusahaan pemburu tenaga kerja atau head-hunting, masuk 

ke dalam industri ini, jelas-jelas mengubah etos profesi, serta meningkatkan 

pertaruhan yang dimainkan oleh para pemain liga utama industri ini, baik angka 

penjualan maupun modal yang dibutuhkan untuk membangun dan mengelola 

publikasi yang terus bertahan meroket cepat. Untuk pertama kali dalam sejarah 

Indonesia perusahaan surat kabar naik kelas dari industri rumahan dan masuk 

peringkat bisnis berskala besar (Hill, 2011: 6). 

Pada awal kurun waktu 1970-an, surat kabar-surat kabar terkemuka di kala 

itu dapat dikelompokkan ke dalam enam (dalam pengelompokkan ini, sebagian 

saling bertumpang tindih antara satu dengan lainnya). Pertama, kelompok harian 

Orde Baru Radikal. Termasuk dalam kelompok ini adalah pers mahasiswa yang 

keluar dari gelanggang kampus dan turun ke jalan seperti Harian KAMI dan 
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Mahasiswa Indonesia. Yang juga tergabung dalam kelompok ini adalah 

Nusantara dan sejumlah koran yang bangkit kembali seperti Pedoman dan 

Indonesia Raya, keduanya berorientasi kepada Partai Sosialis Indonesia (PSI). 

Kelompok kedua adalah surat kabar-surat kabar terkemuka dengan angka sirkulasi 

tinggi dan sikap politis yang hati-hati, seperti harian Protestan Sinar Harapan 

(terbit tahun 1961) dan harain Katholik Kompas (berdiri tahun 1965).  

Koran-koran kelompok ketiga adalah mereka yang menancapkan akar ke 

tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Berita Yudha dan Angkatan 

Bersenjata (keduanya terbit tahun 1965), yang juga dapat dimasukkan dalam 

kelompok ini adalah Suara Karya, terbit Maret 1971. Harian ini merupakan organ 

dari Golkar, organisasi politik milik pemerintah. Kelompok keempat adalah 

koran-koran radikal berhaluan nasionalis seperti El Bahar, Merdeka (berdiri tahun 

1945), dan reinkarnasi Suluh Indonesia yang kena breidel adalah Suluh Marhaen 

yang berbendera Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Kelompok kelima, aspirasi 

kaum muslim diwakili oleh surat kabar-surat kabar seperti Abadi, Jihad, dan Duta 

Masyarakat yang milik Partai Nahdhatul Ulama (NU). Dan kelompok terakhir 

adalah koran-koran ‘apolitis’ dan ‘hiburan’ bergaya popular, dilambangkan secara 

amat tepat oleh Pos Kota, harian yang berkonsentrasi pada berita-berita kriminal 

begemilang darah dari seluruh penjuru Jakarta (Hill, 2011: 36). 

Sebagai indikator tentang posisi pasar bertiras relatif dari terbitan-terbitan 

ini, pada Juni 1970, empat harian Jakarta terbesar adalah Merdeka (82.000), 

Kompas dan Berita Yudha (masing-masing 75.000), dan Sinar Harapan (65.000). 

Mereka di depan Indonesia Raya (40.000), Angkatan Bersenjata (35.000), 

Pedoman (25.000), Suluh Marhaen, dan Abadi (masing-masing 20.000), 

sedangkan yang lain bertiras di bawah 20.000 (Hill, 2010: 126). 

Mayoritas terbitan ini umumnya sekuler. Bahkan koran-koran yang 

berasosiasi dengan kepercayaan tertentu (seperti Sinar Harapan dan Kompas), 

politik redaksional mereka tidak didekte oleh kepentingan agama sempit, tetapi 

bersifat liberal dan sekuler. Beberapa koran seperti Duta Masyarakat yang 

berhaluan Islam, lebih eksplisit dalam agama. Mereka memikat bagi masyarakat 

dengan kepercayaan tertentu, tetapi terbitan semacam ini berkedudukan minoritas, 
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baik dalam jumlahnya maupun dalam angka total sirkulasi mereka. Mengingat 

pelarangan terbitan-terbitan berhaluan Kiri, dan kecurigaan Orde Baru terhadap 

Islam berpolitik, media cetak cenderung mencerminkan sifat lahan bersama. 

Namun, ini merupakan lahan tempat bertarung yang ramai dengan perdebatan dan 

polemik panas mengenai kebijakan tertentu antara terbitan berwarna politik yang 

berbeda (Hill, 2010: 127). 

Ketika pemerintahan Orde Lama melalui demokrasi terpimpinnya dipandang 

sebagai bentuk otorianisme kekuasaan, memasuki Orde Baru segera terlihat 

nuansa kebebasan, pembaharuan politik dan keterbukaan berpendapat. Hubungan 

antara pemerintah dengan media massa pasca pemerintahan otoriter terlihat sangat 

dekat dan mesra. Kebangkitan media massa didukung sepenuhnya oleh ketetapan 

Sidang Umum MPRS IV tahun 1966 yang menyatakan kebebasan pers Indonesia 

adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, 

bukanlah kebebasan dalam arti liberalisme. Kebebasan pers berkaitan dengan 

keharusan adanya pertanggungjawaban (Ermanto, 2005: 20). 

Di masa Orde Baru, istilah yang akrab dikenal dalam pers Indonesia adalah 

pers “bebas namun bertanggung jawab”. Sementara bekerja hati-hati di bawah 

bayang-bayang breidel, para jurnalis dan kritikus menggugat, “bebas untuk 

melakukan apa? Bertanggung jawab kepada siapa?” Mantan koresponden Sydney 

Morning Herald untuk Jakarta –Peter Rodgers- berpendapat, “Di kalangan pers 

dalam negeri, terdapat jurang perbedaan yang sangat lebar. Jurang tersebut 

membentang antara apa yang terjadi di lapangan dan yang digariskan oleh hukum 

yang mengatur tata cara pers bekerja” (Hill, 2011: 36). 

Sementara itu,  produk undang-undang tentang Pers pun diwujudkan dalam 

UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Dalam UU ini 

dinyatakan bahwa pers Indonesia tidak dikenakan sensor dan pembreidelan. Pers 

Indonesia secara konseptual disebut pers bebas dan bertanggung jawab, serta 

menjadi alat perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu 

didalamnya juga terdapat larangan bagi pers untuk bertentangan dengan Pancasila 

seperti menganut faham Marxisme-Leninisme (Arifin, 1992: 51). Pers bebas dan 

bertanggung jawab tersebut semakin dikukuhkan dengan UU No. 21 Tahun 1982 
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tentang Pers, dan Tap MPR No. IV Tahun 1973 serta Tap MPR No. III Tahun 

1982, yang menegaskan pers yang sehat adalah pers yang dapat menjalankan 

fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial 

yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan menyebarluaskan aspirasi dan 

komunikasi masyarakat. Di sini kebebasan ditekankan pada kebebasan dalam 

kerangka menjalankan fungsi pers sebagai subsistem kehidupan berbangsa dan 

bernegara (Arifin, 1992: 66). 

Kebebasan dan tanggung jawab secara ideal ditempatkan dalam kerangka 

yang seimbang dan serasi. Dari sisi kebebasan, pers Indonesia bebas untuk 

menjalankan kontrol, kritik, dan koreksi yang konstruktif. Di samping itu pers 

Indonesia tidak dikenakan sensor dan pembreidelan. Sebagai imbangan kebebasan 

tersebut, pers Indonesia dikenakan tanggung jawab nasional dalam rangka 

menjalankan fungsi, kewajiban dan hak pers, seperti melestarikan dan 

memasyaratkan Pancasila, memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan 

rakyat berdasarkan Pancasila, menggelorakan pengabdian nasional dan 

menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan (Arifin, 1992: 67-69). 

Dorongan yang lebih besar ke arah tanggung jawab itulah yang kemudian 

menjadi dalih bagi pemerintah untuk memaksakan kekuasaannya ke dalam 

perikehidupan pers dan media massa. Itu sebabnya kemesraan pers dan 

pemerintah tidak berlangsung lama, karena penguasa Orde Baru pun segera 

mengulang penguasa sebelumnya dengan mengembangkan sikap anti –kritik dan 

represif untuk melindungi kepentingan kekuasaannya (Sudibyo, 1999: 54). 

Meskipun ada ketentuan tidak dikenakan sensor, tetapi dalam kenyataannya media 

massa ditekan atau melakukan self cencorship yang ketat. Paradigma pers 

Pancasila atau pembangunan ini mengharuskan diri untuk mengendalikan dan 

mengontrol format dan nada penyajian berita sehingga suatu informasi sampai ke 

masyarakat tanpa menyebabkan suatu eskalasi krisis (Sudibyo, 1999: 58). 

Terlebih ketentuan tidak dikenakan breidel, dalam kenyataannya pemerintah 

tetap menggunakan jalan breidel untuk menyelesaikan persoalan dengan pers yang 

dipandang kontra-pembangunan. Pasca-peristiwa Malari (malapetaka 15 Januari 

1974), terdapat 12 surat kabar dan majalah dibreidel, serta beberapa wartawannya 
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ditahan dan dimasukkan dalam penjara tanpa proses pengadilan karena dipandang 

mendukung demonstrasi mahasiswa. Tahun 1978, sebanyak 7 media massa 

dilarang terbit karena pemberitaannya dianggap bertentangan dengan kebijakan 

pemerintah (Atmakusumah, 1981: 3, 27). 

Itu sebabnya Atmakusumah mencatat, pers sebagai kekuatan moral pada 

masa ini tidak lagi memiliki ruang gerak yang leluasa dan lapang untuk mampu 

mendesakkan gagasan dan sikapnya. Kebebasan pers tidak lagi didasarkan pada 

keyakinan dan idealisme pers itu sendiri, melainkan amat tergantung pada 

batasan-batasan yang diberikan pemerintah berdasarkan apa yang dianggapnya 

sebagai kepentingan keamanan dan ketertiban (Atmakusumah, 1981: 1). 

Kebebasan pers tidak berdasarkan kepada standar internasional, melainkan 

berdasarkan pada interpretasi pemerintah melalui konstruksi ideologi Pancasila 

atas nama kepentingan nasional dan pembangunan. 

Namun kemudian, perkembangan media massa dalam fungsi kontrolnya 

terhadap politik dan kekuasaan pada masa Orde Baru menurun. Media massa 

banyak yang tiarap menghadapi berbagai kebijakan politik dan pembangunan oleh 

pemerintah. Di sisi lain, media massa pada masa pembangunan memperoleh 

momentum di bidang lainnya, yaitu bidang industri. Perkembangan teknologi dan 

dorongan pembangunan membawa media massa ke arah industrialisasi media. 

Wajah media massa pada masa ini mulai beralih dari wajah idealis menjadi wajah 

kapitalis, media massa menjadi alat kepentingan ekonomi para kapitalis, pemilik 

modal dan pengelola media. Media massa hanya menjadi ruang transaksi 

dibanding sebagai ruang artikulasi (Subhan, 20003: 82). 

Hal ini didorong oleh kebijakan pembangunan Orde Baru, melalui peraturan 

tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP yang diamanatkan dalam 

UU Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. Dengan SIUPP ini pengelolaan media massa 

tak ubahnya menjadi pengelolaan bisnis dan menimbulkan kelompok-kelompok 

perusahaan media yang bermodal kuat yang mampu untuk membeli SIUPP baru 

maupun membeli SIUPP media lain yang kekurangan modal (Hamad, 2004: 64). 

Dengan demikian, ideologi baru jurnalistik adalah layak jual, bukan lagi 

layak muat. Perlahan tapi pasti orientasi pemberitaan berubah dari orientasi 
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informasi-jurnalistik ke arah selera khalayak. Kriteria-kriteria yang menonjol 

dalam representasi media massa adalah apa yang laku atau tidak laku untuk dijual, 

sehingga kadar pengaruh jajaran redaksi untuk menentukan penting tidaknya suatu 

berita menjadi berkurang. Kalau di awal-awal Orde Baru, kontrol terhadap pers 

adalah kontrol politik dan keamanan, maka sekarang ini peringatan atau anjuran 

datang dari pengusaha dan swasta, yang tentu saja bukan mewakili kepentingan 

masyarakat banyak tetapi untuk kepentingan bisnis mereka (Sudibyo, 1999: 67). 

Karena itu, idealisme pers perjuangan untuk melakukan fungsi jurnalistiknya 

sebagai kontrol sosial dan politik juga masih dimiliki oleh beberapa media massa 

di era Orde Baru, meskipun tentu saja tetap berada dalam pengawasan pemerintah 

atas nama keamanan, ketertiban dan pembangunan. Aturan tentang SIUPP 

memberi jalan kepada pemerintah untuk melakukan tekanan terhadap media 

massa melalui ancaman pencabutan SIUPP yang berarti pembreidelan. Media 

massa yang dipandang mengganggu ketertiban, menghalangi jalannya 

pembangunan akan dicabut izin terbitnya. Sebagaimana yang terjadi pada 

peristiwa pembreidelan tahun 1994 yaitu majalah Tempo, Editor dan Detik. 

Pembridelan itu menjadi warning bagi media lainnya untuk tidak bersikap 

kritis terhadap pemerintah. Namun sekaligus menunjukkan bahwa pada masa 

industrialisasi media ini, masih ada keinginan media untuk menjalankan fungsi 

pers yang ideal diantaranya melakukan kritik sosial dan kontrol terhadap 

kekuasaan, meskipun berat. Pers berkeinginan untuk mewujudkan fungsi sebagai 

katarsis rakyat dalam menyalurkan uneg-uneg, ketidakpuasan, protes dan 

komentar, tetapi di sisi lain dituntut untuk berperan sebagai alat penyampai 

kebijakan dan program pembangunan dari pemerintah melalui regulasi yang 

mengikat. Dengan kata lain pers tunduk pada sistem pers, dan sistem pers sendiri 

tunduk pada sistem politik (Nurudin, 2004: 83). 

Akhirnya, media dalam era kepemimpinan Soeharto mempunyai kewajiban 

mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan falsafah negara 

Pancasila yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai hak kontrol, 
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kritik, dan koreksi yang bersifat konstruktif. Dengan demikian, Pemerintah 

Soeharto melalui Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 01 

/Per/Menpen/ 1984 tentang surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), memberi 

kuasa kepada Menteri Penerangan bahwa Menteri Penerangan setelah mendengar 

Dewan Pers dapat membatalkan SIUPP yang telah diberikan apabila perusahaan/ 

korporat dan penerbitan pers melakukan kesalahan. 

Begitu pula Surat Keputusan Menpen No. 214A/Kep/Menpen/1984 

mengenai tatacara mendapat SIUPP, sejak itulah pengelolaan pers tak ubahnya 

dengan mengelola bisnis lainnya, sehingga mengaburkan makna idealisme yang 

selama ini menjadi ciri pers Indonesia. Di luar ironismenya dari Permenpen ini, 

berupa ancaman pencabutan SIUPP (pasal 33 Permenpen No. 01/Per/Menpen/84) 

yang berarti pembreidelan, bagaimanapun kehadiran aturan SIUPP ini telah 

menjadi tonggak penting bagi lahirnya kelompok-kelompok perusahaan media 

yang bermodal kuat. Dengan kekuatan modalnya mereka bisa memperoleh SIUPP 

baru dari Departemen Penerangan atau membeli SIUPP surat kabar lain yang 

kehabisan modal untuk bertahan hidup. 

Sementara di satu pihak, para pemodal lemah semakin sukar memasuki 

dunia industri komunikasi, di pihak lain kita menemukan individu atau kelompok 

yang dekat dengan kekuasaan, sangat mudah memperoleh izin penerbitan ataupun 

penyiaran. Dalam perkembangan selanjutnya, akibat perubahan UU Pokok Pers 

ini, interaksi yang terjadi bukan lagi antara insan pers dan pemerintah melainkan 

antara Pengusaha Media dan Penguasa Politik. Kedua belah mencoba maraup 

untung: penguasa memperoleh stabilitas sedangkan pengusaha mendapatkan 

fasilitas (Hamad, 2004: 64-65). 

Menurut Dedy N. Hidayat (2000: 6), secara keseluruhan, rezim Orde Baru 

selalu berupaya menempatkan media sebagian dari ideological state apparatus, 

yang diharapkan boleh berperan dalam proses mereproduksi dan menjaga 

stabilitas legitimasi rezim. Untuk itu rezim Orde Baru telah menerapkan kontrol 

terhadap media yang pada garis besar mencakup: kontrol preventif dan korektif 

terhadap kepemilikan institusi media, antara lain melalui pemberian Surat Izin 

Terbit (SIT) yang kemudian diganti dengan ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan 
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Pers (SIUPP) secara selektif berdasarkan kriteria politik tertentu; kontrol terhadap 

individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melalui mekanisme seleksi 

dan regulasi (keharusan menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

sebagai wadah tunggal, kewajiban untuk mengikuti P4/doktrin Falsafah Negara 

Pancasila bagi pemimpin redaksi), dan kontrol berupa penunjukan individu-

individu untuk menjabat jabatan tertentu dalam media milik pemerintah; kontrol 

terhadap produk teks pemberitaan (baik isi maupun isu pemberitaan) melalui 

berbagai mekanisme; kontrol terhadap sumber daya, antara lain berupa monopoli 

kertas oleh penguasa; kontrol terhadap akses ke pers, berupa pencekalan tokoh-

tokoh pembangkang tertentu untuk tidak ditampilkan dalam pemberitaan media. 

Di samping itu, usaha rezim Orde Baru untuk memelihara dan menjaga 

legitimasi serta stabilitas struktur politik otoritarian tidak hanya ditempuh melalui 

pembangunan ekonomi, tetapi juga mencakup usaha-usaha repressive dan 

persuasive, antara lain melalui pengontrolan serta pemanfaatan lembaga 

pendidikan dan pers. Di samping media pemerintah, Televisi Republik Indonesia 

(TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI), semua media yang ada diupayakan 

agar tidak hanya menjadi “partner” pemerintah dalam pembangunan, tetapi juga 

sebagai instrumen hegemoni. Instrumen ini diharapkan mampu membuat setiap 

warga negara menempatkan diri dalam horison pemikiran Orde Baru, menerima 

“ideologi pembangunan”, dan, karena itu, mempersepsikan distribusi kekuasaan 

(atau kesejahteraan ekonomi) yang ada dalam struktur otoritarian Orde Baru 

sebagai suatu realitas yang objektif, alamiah, wajar, atau sudah seharusnya 

demikian. Untuk menjaga kelangsungan dan efektivitas pers sebagai instrumen 

hegemoni “ideologi pembangunan” tersebut, berbagai kontrol telah atau pernah 

diterapkan oleh rezim Orde Baru (Hidayat, 2000: 149). 

Sementara, pemerintah Orde Baru memberi kuasa kepada Menteri 

Penerangan dalam melakukan peran gandanya sebagai alat informasi dan alat 

ekonomi. Bagaimanapun juga, kementerian ini sangat penting bagi ekonomi 

media karena dia memegang izin yang diperlukan untuk produksi dan distribusi 

bahan cetakan. Hingga pertengahan 1980-an, kementerian ini juga mengatur 

pasukan kertas koran. Menteri mengatur berbagai fungsi resmi kementeriannya, 
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termasuk membangun semangat nasional Pancasila melalui rencana pembangunan 

lima tahun (Repelita), meletakkan dasar stabilitas dan keamanan nasional, dan 

memastikan keberhasilan pemilihan umum lima tahun sekali (Sen &. Hill 2001: 

65). Dalam era kepemimpinan Soeharto, konsep ideologi media harus mampu dan 

wajib mendorong serta mendukung keberadaan rezim dalam upaya mengukuhkan 

kekuasaan politik untuk pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 

Di akhir periode 1980-an, industri pers Indonesia meniti ombak ekspansi 

media. Media elektronik misalnya, tahun 1988 stasiun televisi milik swasta 

pertama, RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) memulai siaran uji coba 

mereka di Jakarta. Dua tahun kemudian SCTV (Surya Citra Televisi) mengikuti 

jejaknya di Surabaya. Pada tahun 1991 saluran televisi yang membawa nama 

‘pendidikan’ TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) memulai siaran di tingkat 

nasional, delapan sehari. Baik di media cetak maupun elektronik, dekade yang 

baru ini menjanjikan pertumbuhan, pergerakan dan perubahan yang terus-menerus 

(Hill, 2011: 7). 

Sejumlah proteksi yang dilakukan pemerintah, menempatkan keluarga 

Cendana dan para kroni pada posisi yang sangat dominan dalam bisnis media 

televisi di Indonesia. Urusan pertelevisian di Indonesia tak ubahnya menjadi 

urusan keluarga Cendana. Televisi swasta pertama, RCTI dimiliki bersama 

Bambang Trihatmodjo. SCTV yang beroperasi tahun 1989 dimiliki bersama oleh 

Henry Pribadi (pengusaha dekat dengan Soeharto), Sudwikatmono (adik tiri 

Soeharto). Dalam perkembangannya, Halimah Trihatmodjo (menantu Soeharto) 

juga masuk dalam daftar pemegang saham SCTV. TPI yang beroperasi mulai 

Desember 2000 dengan fasilitas transmisi dari TVRI, dimiliki oleh Tutut. Indosiar 

yang mulai beroperasi 1995 dimiliki Salim Group, kelompok bisnis yang dimiliki 

Lim Sioe Liong (konglomerat Cina terbesar, sahabat dekat Soeharto). Hanya 

ANTV (1993) yang tidak punya kaitan langsung dengan Cendana. Stasiun televisi 

ini dimiliki Bakrie Group dan Agung Laksono, tokoh Golkar.  

Dalam bisnis media cetak, Keluarga Cendana dan para kroni memang tidak 

begitu dominan. Namun bukan berarti mereka tidak memegang kontrol atas sektor 

ini. Pengusaha kepercayaan Soeharto, Bob Hasan memegang monopoli suplai 
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kertas koran lewat PT Aspex Papers. Dan hidup-matinya sebuah penerbitan pers, 

pada akhirnya tergantung pada suplai dan fluktuasi harga kertas, dimana posisi 

distributor menjadi sangat menentukan. Sudwikatmono juga memegang monopoli 

distribusi film impor lewat Grup Twenty One. Monopoli yang membuat banyak 

bioskop non-Twenty One Group gulung tikar. Tutut menancapkan pengaruhnya 

yang luar biasa besar pada bisnis radio komersial ketika menjabat sebagai Ketua 

Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) tahun 1989-1998 

(Sudibyo, 2004: 15-16). 

Masuknya keluarga Cendana dan para kroni ke sektor industri media 

sesungguhnya merupakan bagian dari proses political vertical integration antara 

unsur-unsur elite penguasa dengan unsur-unsur pers. Motivasi mereka melakukan 

investasi di bidang media bukan hanya didasarkan pada pertimbangan ekspansi 

bisnis. Menjadi problematis karena ersatz capitalism dalam praktiknya selalu 

melahirkan rent seeker, para pengusaha yang berusaha mendekatkan diri dengan 

lingkaran utama kekuasaan untuk mendapatkan sejumlah previlese bisnis. Sebagai 

timbal balik, mereka akan memberikan dukungan politik maupun finansial 

terhadap penguasa dengan menggunakan potensi yang mereka miliki, tanpa 

terkecuali kekuatan media. Kekuatan politik dan kekuatan modal pun saling 

bertumpang tindih, saling mendukung dan memberi legitimasi. Pada titik ini, ada 

banyak kasus yang menunjukkan betapa media televisi dihadapkan pada problem 

independensi dan parsialitas akibat hubungan sinergis antara kekuatan modal dan 

kekuatan politik (Sudibyo, 2004: 17). 

Pada zaman Orde Baru, bisnis media terkonsentrasi pada sekelompok kecil 

pengusaha dan aktor politik yang memiliki akses ke pusat kekuasaan. Lalu, 

apakah terdapat usaha-usaha untuk mengubah gejala konsentrasi media Orde 

Baru? Perubahan yang diharapkan adalah dapat menciptakan sebuah ruang yang 

kondusif bagi terwujudnya peran media sebagai perangkat publik untuk 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara, serta untuk mengawasi 

praktik-praktik yang terjadi dalam bisnis media. Atau bagaimanakah interaksi 

agen-agen sosial dan struktur atau hubungan antaragen sosial dalam realitas 

industri media di Indonesia? Rezim Orde Baru sebagai agen pelaku sosial 
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mempunyai kapasitas untuk menentukan arah proses komersialisasi, liberalisasi 

dan internasionalisasi yang kemudian melahirkan kapitalisme kroni. Namun 

bersamaan dengan gejala ini, terdapat tekanan eksternal yang bersumber pada 

kaidah liberalisasi selektif yang telah menimbulkan struktur kapitalisme kroni, 

termasuk dalam sektor industri media (Triputra, 2004: 101-102). 

 

2.5.4. Media Massa di Era Reformasi (1998-Sekarang) 

Setelah Soeharto jatuh, kondisi sosial politik, dan juga pers mengalami perubahan 

drastis. Kontrol yang dilakukan pemerintah lewat surat izin, sudah mulai 

dihilangkan. Undang-undang baru diperkenalkan pada publik, menegaskan 

pengakuan adanya kebebasan pers di Indonesia. Pers dengan muatan asing yang 

sangat terlarang di zaman Orde Baru makin marak tampil di pasaran. Secara 

singkat, regulasi media jadi lebih liberal. Dengan adanya kemudahan 

mendapatkan SIUPP, maka masyarakat beramai-ramai mendirikan surat kabar, 

majalah, dan tabloid. 

Perubahan tersebut diawali dengan deregulasi industri pers oleh Menteri 

Penerangan Yunus Yosfiah pada masa pemerintahan Presiden Habibie, yakni 

dicabutnya Permenpen No. 01/Per/Menpen/1984 tentang ketentuan SIUPP. 

Sebagai gantinya, dikeluarkan surat keputusan Menteri Penerangan yang 

memberikan kemudahan dalam memperoleh SIUPP (SK No. 132/1998). SIUPP 

bisa diperoleh hanya dengan mengisi formulir permohonan, akte pendirian 

perusahaan, dan susunan pengurus penerbitan pers. Bila pada masa Orde Baru 

pengajuan permohonan SIUPP butuh rekomendasi PWI, sekarang tidak 

diperlukan lagi. Pemerintah Habibie juga mencabut SK No. 47/Kep/Menpen/75 

mengenai pengukuhan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia, 

sehingga kaum jurnalis bebas membentuk organisasi wartawan dan pada sisi lain 

mengakui keberadaan organisasi non pemerintah yang telah muncul pada masa 

Orde Baru seperti AJI (Hidayat, 2000: 451). 

Deregulasi ke arah liberalisasi industri pers yang ditempuh pasca Orde Baru 

makin meningkatkan kondisi pasar dan meningkatkan persaingan dalam industri 

pers, baik dalam merebut khalayak maupun pengiklan. Ini berarti tekanan pasar 
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terhadap pers akan semakin meningkat. Meningkatnya tekanan pasar secara 

langsung akan amat berpotensi menempatkan dominasi kepentingan modal dalam 

penentuan kebijakan pemberitaan serta proses-proses produksi komoditi informasi 

dan hiburan. Deregulasi industri pers pada hakikatnya adalah penghapusan state 

regulation dan diganti oleh market regulation, dimana mekanisme kebebasan 

pasar lebih ditentukan oleh the invisible hand berupa kaidah permintaan-

penawaran, logika sirkuit modal, rasionalitas maksimalisasi produksi dan 

konsumsi. Mekanisme pasar akan menciptakan tekanan-tekanan agar setiap 

pelaku pasar memenuhi kaidah, logika, serta rasionalitas yang berlaku. 

Memang banyak yang menilai semakin besar peran yang dimainkan oleh 

kekuatan pasar akan semakin besar pula “kebebasan” konsumen untuk melakukan 

pilihan. Namun di sisi lain, “kebebasan” konsumen untuk memilih dalam pasar 

bebas informasi dan hiburan itu sendiri sebenarnya dibatasi oleh berbagai kondisi 

struktural. Selain itu, regulasi industri pers yang sepenuhnya diserahkan kepada 

“the invisible hand” mekanisme pasar tidak selalu identik dengan kebebasan pers 

atau kebebasan publik untuk mengemukakan pendapat, untuk memperoleh akses 

ke media, atau memperoleh keragaman opini, versi, dan perspektif pemberitaan.  

Karena itu, tekanan pasar –yang tidak hanya berupa pemenuhan selera 

publik dan kepentingan pengiklan- serta kepentingan-kepentingan akumulasi 

modal, secara sistematis berpotensi mempengaruhi kualitas kebebasan pers di 

tanah air dalam berbagai segi. Pertama, hanya media yang mampu memenuhi 

permintaan pasar, khususnya pasar pengiklan, yang akan terus bertahan. Kedua, 

isu-isu yang ditampilkan oleh media cenderung terbatas pada isu-isu yang tidak 

bertentangan dengan kepentingan ekspansi dan akumulasi modal di sektor industri 

media. Ketiga, bagi kelompok publik yang tidak memiliki kemampuan untuk 

mengorganisasikan kekuatan massa, peluang untuk memperoleh akses ke media 

guna menyuarakan isu kepentingan mereka tentu akan diperkecil oleh kepentingan 

industri yang cenderung menampilkan berita yang memiliki nilai jual atau 

memiliki bobot politik, karena menyangkut kepentingan kelompok politik yang 

besar dan terorganisir. 
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Keempat, sejumlah isu sosial, yang sebenarnya menyangkut kebutuhan dasar 

segmen masyarakat tertentu, seperti isu tunawisma dan pengangguran cenderung 

dinilai tidak memiliki nilai berita yang bisa dijual. Kelima, dominasi kepentingan 

akumulasi modal dan keuntungan industri media akan membuat akses ke media 

amat terbatas, yaitu hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. 

Keenam, era liberalisasi industri pers dewasa ini juga amat berpotensi 

menciptakan hambatan bagi berkembangnya pers yang bebas, yang mampu 

menyuarakan berbagai kepentingan publik dan memberikan akses yang memadai 

kepada publik (Hidayat, 2000: 452-455). 

Bersamaan dengan itu, media elektronik juga mengalami pertumbuhan 

meskipun tidak secepat industri media cetak. Industri radio, misalnya, yang 

meningkat terus dari sebanyak 740 pada 1998 mencapai 775 pada 2000, yakni 

jumlah stasiun radio yang terdaftar dalam PRSSNI. Pertumbuhan industri televisi 

bisa dilihat dari kelahiran stasiun televisi baru yang bekerjasama dengan stasiun 

televisi yang sudah ada, hingga 2004 sudah ada 10 stasiun televisi nasional yang 

beroperasi, ditambah dengan beberapa stasiun televisi lokal di beberapa daerah 

yang jangkauan siarannya masih terbatas (LSPP, 2005: 4). 

Menurut data Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) tahun 2002, dari 695 media 

cetak hanya sekitar 30 persen yang bisa dikategorikan sehat dan berkembang 

secara bisnis. Untuk stasiun radio, yang terdaftar, kini mencapai 1100, dari jumlah 

tersebut hanya sekitar 10 persen yang bisa dikatakan sehat dan berkembang. 

Sedangkan untuk stasiun televisi terdapat 10 stasiun TV nasional, 24 TVRI lokal 

dan sejumlah TV lokal lainnya, yang bisa dikatakan telah berkembang baik baru 

tiga stasiun televisi (Luwarso & Gayatri, 2006: 13). Sementara, berdasarkan 

kriteria perusahaan pers dan tahapan pendataan yang dilansir oleh Tim Pendataan 

Penerbitan Pers, Dewan Pers menemukan 1081 media cetak, namun yang bisa 

dimasukkan ke dalam Data Perusahaan Pers Nasional Tahun 2012 sejumlah 366 

penerbitan (208 harian, 121 mingguan, dan 37 bulanan), ada 611 stasiun radio 

yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (ber-IPP/) dan 173 stasiun 

televisi (ber-IPP) (Tim Dewan Pers, 2012: xvi-xvii). 
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Adanya deregulasi pers sampai akhirnya dihapuskannya SIUPP dan adanya 

jaminan kebebasan pers, kemudian muncul persoalan baru, yaitu tuduhan yang 

gencar dilakukan berbagai kalangan bahwa “pers Indonesia telah kebablasan”. 

Pers dinilai bertindak tidak profesional dengan seringnya membesar-besarkan 

masalah dan mengeksploitasi konflik yang terjadi di masyarakat. Bahkan, 

datangnya era Reformasi sebetulnya tidak begitu banyak berpengaruh terhadap 

struktur kepemilikan atau konglomerasi media. Kebebasan pers sebagai salah satu 

buah dari gerakan reformasi justru menambah rasa aman bagi para pengusaha, 

karena pada era ini lembaga SIUPP dicabut oleh Menteri Penerangan Yunus 

Yosfiah semasa pemerintahan BJ. Habibie dan pada masa pemerintahan Presiden 

Abdurrahman Wahid, Departeman Penerangan dihapus. Maka industri media di 

Indonesia mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya, terlebih dengan UU No. 

40/1999 tentang Pers, mekanisme kontrol sepenuhnya berada dalam mekanisme 

pasar. Puncaknya adalah keterbukaan pers Indonesia terhadap modal asing (pasal 

11 UU No. 40/1999) tentang Pers (Hamad, 2004: 65). 

Dengan demikian kecenderungan pers untuk tunduk dalam kekuasaan politik 

semakin kecil, justru yang lebih kuat adalah kecenderungan untuk larut dalam 

tekanan pemilik modal. Lebih jauh pers Indonesia bisa terjebak dalam 

cengkeraman kapitalisme global yang mengarahkan pada suatu kebebasan pers 

yang berpihak pada kepentingan modal dan tidak sepenuhnya fungsional bagi 

proses demokratisasi (Hidayat, 2000: 445). Sementara itu, media diharapkan 

menjadi tenaga dorong demokratisasi malah tidak tercapai, karena kebebasan era 

Reformasi malah memunculkan media-media massa yang partisan, menyuarakan 

kepentingan dan versi para pemiliknya, dan berupaya menghabisi lawan 

politiknya. Peralihan dari era state regulation menuju market regulation menjadi 

sebuah dilema bagi perkembangan media massa di Indonesia (Sudibyo, 2001: 16). 

Penelitian yang dilakukan Dewan Pers terhadap media cetak di Indonesia, 

akibat kelonggaran regulasi negara dengan pencabutan peraturan tentang STT dan 

SIUPP, memunculkan fenomena koran kuning (Yelllow Journalism), nilai-nilai 

sensasional menjadi fokus utama untuk ditonjolkan dibandingkan berita-berita 

faktual. Dalam kasus ini media cetak seperti Pos Kota, Meteor, Memorandum, 
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Warta Kota, dan sebagainya berisikan berita-berita kriminalitas sebagai pilihan, 

dengan titik kuat pada detail kekerasan, sadisme dan seksualitas. Trik yang lain 

adalah dengan memasang gambar perempuan yang “aduhai” dan iklan-iklan yang 

vulgar, berbau seksualitas dan supranatural seperti membesarkan alat kelamin, 

payudara, pemasangan susuk, mainan seks, telepon seks, dan sebagainya. Hal ini 

semata-mata untuk memenuhi selera rendah pasar media sehingga dapat 

menangguk keuntungan pemasaran sebesar-besarnya (Rahayu [ed], 2006: 117). 

Kebebasan pers pada era Reformasi tampaknya tidak lagi menjadi kendala 

penyampaian informasi, tetapi malah terkadang kebebasan telah menjadi 

persoalan baru yang acap kali membingungkan. Banyak pihak tampaknya kurang 

siap menggunakan makna dari kebebasan itu sendiri. Tak jarang orang merasa 

“risi” dengan maraknya berbagai media baru dan pemberitaan yang begitu bebas, 

terutama bagi mereka yang tidak terbiasa menerima kritik ataupun kurang mampu 

membedakan antara berita sensasional dan aktual. Kebebasan pers kembali 

disorot, seakan merupakan sesuatu yang menggelisahkan, “memanasi” keadaan, 

dan membingungkan masyarakat dengan berita-beritanya yang kontroversial. 

Orang lupa bahwa pers merupakan “cermin” realitas sosial. Di mana realitas 

sosial merupakan pedoman berpijak pers. Isi pers yang utama adalah berita, yakni 

realitas yang terjadi di masyarakat yang layak dimuat media. Kalau isi media 

banyak memuat berita tentang kerusuhan, penjarahan, atau penghujatan, maka tak 

lain hal itulah yang sedang terjadi di masyarakat. Ketika pers mengungkap realitas 

yang buruk itu, tidak berarti pers setuju apa yang sedang berlangsung. 

Pemberitaan pers bukanlah persoalan setuju dan tidak setuju terhadap isinya, 

melainkan karena realitas itu ada, maka pers pun memberitakannya agar 

masyarakat tahu apa yang sedang terjadi. Dengan pemberitaan yang transparan 

terhadap berbagai keburukan yang sedang berlangsung, ditujukan supaya 

masyarakat tahu dan dapat bercermin, memahami mana yang kurang serta, mana 

yang buruk, untuk kemudian mengoreksi dan menata diri. Bukannya ketika 

melihat gambaran yang ada pada cermin kelihatan buruk kemudian cermin itu 

yang dibelah. Kalaupun itu dilakukan maka realitas yang buruk itu tetap ada, dan 
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tanpa cermin itu justru kita tidak memahami apa yang kurang dan buruk pada diri 

kita (Subiyakto & Rachmah, 2012: 79). 

Namun demikian, perbincangan tentang kekhawatiran masyarakat tentang 

kebebasan pers tidak sepenuhnya memberikan kelegaan pada masyarakat. Hal ini 

disebabkan, pertama, semakin agresifnya media massa (cetak) dalam menerbitkan 

diri (dalam bentuk iklan) serta menampilkan tulisan-tulisan yang berkualitas 

rendah dengan kemasan seks dan desas-desus politik dan orang kenamaan, yang 

dalam dunia pers disebut yellow journalism. Tindakan itu dilakukan karena 

tingginya persaingan antara pers untuk merebut pasar pembeli. Faktor kedua, 

dunia pers tidak lagi bagian dari idealisme pers semata. Ia bagian dari industri 

yang tidak lepas dari pertimbangan untung-rugi. Tingkat pencapaian break even 

point dalam masa yang singkat menjadi penting dalam perniagaan. Faktor ketiga, 

meningkatnya jumlah pers tidak seimbang dengan jumlah tenaga manusia bidang 

kewartawanan. Akibatnya terjadinya bidang pekerjaan yang dipegang dari orang 

yang bukan ahli. Semua faktor tersebut menjadi saling berhubungan dalam satu 

aktivitas kewartawanan yang dikenal bekerja cepat dan dalam tekanan waktu 

(Nasir, 2007: 269). 

Dampak lainnya pada era ini, pergulatan fungsi media vis a vis dengan 

kekuasaan rezim telah terhenti. Kekuatan politik membuka kebebasan seluas-

luasnya bagi media massa dan keuntungan bisnis bagi pengusaha media. 

Sebaliknya, media memberi tempat bagi kepentingan elit politik melalui halaman-

halaman berita dan rubrikasi yang semakin melemah dari kontrol sosial dan 

politiknya. Pada akhirnya fungsi media kembali terbengkelai, terutama kontrol 

sosial dan oposisi terhadap kekuasaan oleh karena kepentingan komersial. Sorotan 

media terhadap fenomena sosial-politik menjadi tidak lagi fokus karena media 

lebih suka mencari dan menyuguhkan berita aktual yang “sensasional”. Hal ini 

memudahkan para aktor politik memanfaatkan media untuk kepentingan mereka, 

maupun mengalihkan medan isu yang sedang menerpanya kepada isu yang lain 

agar masyarakat lupa (Haryanto, 2008: 51). 

Era inilah barangkali yang paling tepat disebut era industrialisasi segala hal, 

termasuk juga struktur, lembaga bahkan pelaku politik tidak ubahnya menjadi 
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sebuah entitas industri yang memproduksi pemikiran dan wacana politiknya 

sendiri-sendiri. Dalam hal ini media kemudian bergeser peran menjadi alat 

legitimasi untuk menempatkan posisi dan eksistensi bagi tokoh politik dan 

menggiring ide politiknya kepada massa (Subkhan, 2003: 84). Muncul 

kecenderungan polarisasi media massa dalam keterpihakan terhadap kelompok 

dan kepentingan politik tertentu. Penelitian Hamad (2004: 178) menunjukkan 

bahwa memasuki era reformasi, pers kita bertambah polarisasi pemihakannya: ada 

yang atas dasar ideologi dan politik, ada juga karena kepentingan pasar 

sehubungan pers telah menjadi industri. Situasi semacam ini berakibat 

kepentingan rakyat yang bukan penguasa/politisi maupun pengusaha terabaikan. 

Masyarakat menjadi tidak memperoleh pendidikan politik yang semestinya. 

Kebanyakan orang menganggap kebebasan pers yang berkembang dalam 

masa Reformasi itu merupakan indikator demokrasi: tumbuhnya perbedaan 

pendapat secara sehat sekalipun sering terkesan amat partisan. Tapi sebetulnya 

semua itu tidak lepas dari kepentingan pasar. Lahirnya UU No. 40/1999 justru 

menyempurnakan sistem pasar dalam industri pers nasional. Kalaupun ada 

perbedaan dengan UU sebelumnya, hanyalah pada tataran wacana hukum tentang 

kebebasan pers sedangkan dalam praktiknya UU ini lebih bersifat memindahkan 

pusat kekuasaan pers, dari supremasi penguasa ke kepentingan pengusaha. 

Kemerdekaan pers kala itu hanyalah menguatkan industri pers nasional. 

Dari istilah-istilah yang dipakai, di permukaan tampak bahwa pers menurut 

UU No. 4/1966 dan UU No. 21/1982 sarat dengan tugas negara (kekuasaan). 

Sebaliknya, UU No. 40/1999 penuh dengan tugas kerakyatan. Pers pun menjadi 

lebih terbuka, termasuk dalam mengkritik pemerintah. Jadi, dengan adanya UU 

No. 40/1999 itu, pers kita berpindah posisi dan perannya, dari menjalankan 

supremasi negara (state) menjadi pelaksana supremasi rakyat (people). 

Tetapi dalam struktur dalam (deep structure) dan dalam praktiknya, 

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 itu justru memberi peluang yang amat 

besar kepada para pemodal (pengusaha) pers. Hal ini bisa dicermati dari tuntutan 

dan tuntutan hukum yang berlaku dalam UU ini. Dalam UU No. 40/1999 aspek 

(pasal/ayat) yang mengatur bidang perusahaan pers memperoleh porsi yang lebih 
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besar. Dalam bab 1, pasal 1, sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) ayat yang 

berkenaan dengan perusahaan pers (ayat 2, 3, 5, 6, dan 7). Pasal 3 ayat 2 juga 

menyebut pers sebagai lembaga ekonomi. 

 

Tabel 2.2 

Perbandingan Penggunaan Istilah dalam UU Pers 

No UU No. 4/1966 UU No. 21/1982 UU No. 40/1999 

1. Alat revolusi  Alat perjuangan 

nasional 

Lembaga sosial, lembaga 

ekonomi 

2. Alat penggerak 

massa 

Alat penggerak 

pembangunan bangsa 

Wahana komunikasi massa 

3. Pengawal revolusi Pengawal ideologi 

Pancasila 

Media informasi, 

pendidikan, hiburan, dan 

kontrol sosial 

4. Pers sosialis 

Pancasila 

Pers Pancasila Pers nasional, pers asing 

5.  Tiga kerangka 

revolusi 

Tujuan nasional Memenuhi hak masyarakat 

atas informasi, menegakkan 

nilai-nilai demokrasi, HAM, 

sepremasi hukum 

6.  Progresif Konstruktif progresif Melakukan pengawasan, 

kritik, koreksi, dan saran 

7. Kontra revolusi Menentang Pancasila Menghambat atau 

menghalangi kemerdekaan 

pers 

8. Berkhianat 

terhadap revolusi 

Berkhianat terhadap 

perjuangan nasional 

9. Gotong royong 

atas kekeluargaan 

Secara bersama atas 

asas kekeluargaan 

Peran serta masyarakat 

10. Revolusi Perjuangan nasional Kemerdekaan pers 

11 Revolusi Pancasila Ideologi Pancasila 

     Keterangan: Dikutip dari Hamad (2004: 67) 
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Porsi pengaturan mengenai perusahaan pers juga tampak dalam Bab IV. 

Terdapat 6 pasal yang berkaitan dengan itu, ditambah dengan Bab VI (1 pasal 

tentang perusahaan pers asing). Bab VII, pasal 18 ayat 2 dan 3, serta Bab IX pasal 

19 ayat 2. Bandingkan pengaturan masalah ini dengan aspek substansi 

(kemerdekaan pers) yang diatur dalam Bab II (5 pasal), ditambah Bab VII pasal 

18 ayat 1, dan Bab IX pasal 19 ayat 1. 

 

Tabel 2.3  

Pergeseran Peran Pers Nasional 

 Masa Orde Baru Masa Reformasi 

UU No. 21/1982 UU No. 40/1999 

Alat Perjuangan Nasional, Alat 

Pembangunan Bangsa 

Lembaga Sosial dan Lembaga Ekonomi 

SIUPP dari pemerintah; kapitalisme 

pura-pura 

Mendirikan badan usaha; kapitalisme 

murni 

Campur tangan penguasa Mekanisme pasar 

Berorientasi stabilitas politik Berorientasi keuntungan 

Keseragaman Politik Keberagaman Politik 

Kepentingan penguasa Kepentingan pengusaha 

Keterangan: Dikutip dari Hamad (2004: 68) 

 

Dari situ tampak bahwa UU No. 40/1999 dapat dibaca lebih berorientasi 

pada aspek ekonomi. Berarti lebih berpihak pada pemodal. Dari jurusan ini, maka 

UU No. 40/1999 tak lebih dari momentum yang meneguhkan mekanisme SIUPP 

dalam bentuk lain. Sewaktu mekanisme SIUPP masih berlaku berikut ancaman 

pencabutannya, pers sudah bergeser dari pers perjuangan ke pers industri. Apatah 

lagi setelah hilang ancaman itu di balik kampanye kemerdekaan pers. 

Jadi untuk kepentingan usaha media, isu kemerdekaan pers (UU No. 

40/1999) jelas sangat menguntungkan. Apalagi bagi pemain lama. Untuk mereka 

sedikitnya ada dua keuntungan dengan UU ini. Ketika masih berlaku mekanisme 

SIUPP. Dengan modal yang sangat memadai mereka membeli sejumlah SIUPP 
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dan mengembangkan usaha medianya dengan baik. Dengan adanya UU No. 

40/1999, yang di satu sisi sangat berpihak pada pengusaha dan di sisi lain 

menjamin tidak akan ada pihak manapun yang menghalangi kemerdekaan pers 

(pasal 18 ayat 1), maka sentosalah usaha media mereka (Hamad, 2004: 67-69). 

Begitu pula dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, 

ternyata dunia penyiaran nasional tidak seketika berjalan mulus, masalah hukum 

menjadi persoalan sentral. Sejumlah kalangan dari industri penyiaran justru 

mengajukan gugatan terhadap UU Penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi No. 

005/PUU-I/2003. Putusan ini pada pokoknya mencabut kewenangan KPI dalam 

membuat peraturan mengenai penyiaran, sebab peraturan tersebut berbentuk 

Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Undang-undang Dasar 1945, PP adalah 

produk hukum yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah, tidak perlu 

secara formal melibatkan lembaga lain (Wiryawan, 2007: 120). 

Bahkan peran negara menjadi inferior, walau terkadang sejumlah menteri 

penerangan masih berkeinginan untuk memiliki kekuasaan yang besar seperti 

masa lalu. Pengganti dari fungsi pengawasan dilakukan oleh lembaga independen 

seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana diminta 

dalam UU Pers tahun 1999 dan UU Penyiaran tahun 2002. Yang jelas tampak 

adalah konglomerasi media dari sejumlah grup makin meluas dan makin kokoh. 

Banyak pengusaha yang masuk ke dalam industri media, dan membuat industri 

media memang memiliki karakter yang sangat kapitalistik. Fenomena saling 

mempromosikan isi dari grup yang lain menjadi sangat jelas. 

Jika di akhir rezim Orde Baru (Orba), ekonomi Indonesia berada dalam 

kondisi yang sangat memprihatinkan, hal ini membawa pengaruh industri 

penyiaran swasta pada umumnya. Pada tahun 1997-1998 bisnis penyiaran 

mengalami performa ekonomi terendah dengan belanja iklan yang hanya 8%. 

Namun setelah tahun-tahun sulit itu, bisnis pertelevisian menunjukkan 

perkembangan yang sangat luar biasa. Bisa disimak pada periode 1999-2002 

dimana belanja iklan nasional mengalami pertumbuhan di atas 40% setahun. 

Belanja iklan nasional pada Juni 2002 bahkan menunjukkan laju pertumbuhan 

sebesar 39% jika dibanding dengan tahun yang sama sebelumnya. Pertumbuhan 
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ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara asia. Cina berada pada 

urutan kedua dengan pertumbuhan iklan nasional 33%, Malaysia 12%, Singapura 

dan Thailand masing-masing 1%. Data persatuan perusahaan Periklanan Indonesia 

(P3I) menunjukkan keseluruhan belanja iklan nasional pada tahun 2003 mencapai 

Rp. 16,47 triliun, tahun 2002 mencapai Rp. 13,29 triliun, kemudian tahun 2001 

Rp. 9,79 triliun, tahun 2000 Rp. 7,88 triliun, tahun 1999 Rp. 5,61 %, tahun 1998 

Rp. 3,75 triliun. Kecenderungan meningkatnya belanja iklan dengan jumlah 

rupiah yang fantastis ini, menjadikan bisnis penyiaran televisi sangat diminati 

investor (Triputra, 2004: 127). 

Bahkan menurut data Nielsen, belanja iklan media di Indonesia sepanjang 

tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 20% dibandingkan dengan tahun 

2011. Nilainya mencapai Rp 87 triliun, dengan media televisi mendominasi 64% 

dari total belanja iklan, diikuti surat kabar sebesar 33%, dan 3% di 

majalah/tabloid. Selain menjadi pangsa belanja iklan terbesar, belanja iklan di 

media televisi juga mengalami pertumbuhan sebesar 24%, tertinggi dibandingkan 

media cetak seperti surat kabar dan majalah yang hanya tumbuh 14% dan 7% 

(http://wartaekonomi.co.id/berita8239/nielsen-belanja-iklan-2012-naik-20.html. 

Diunduh pada 15 Maret 2013 pukul 14.32 WIB). 

Tidak seperti bisnis media cetak yang tampaknya agak lesu pada tahun-

tahun tersebut, para pemilik modal lebih berminat untuk menanamkan modalnya 

di bidang industri penyiaran. Hal ini menunjukkan dengan munculnya televisi 

baru pada pascareformasi. Di antara stasiun televisi yang baru tersebut adalah 

Metro TV, TV7, Trans TV, Lativi, dan TV Global. Hadirnya stasiun televisi baru 

ini menandai semakin ramainya persaingan bisnis penyiaran dan mereka harus 

berkompetisi dengan stasiun televisi yang sudah eksis sebelumnya. Pemain baru 

dalam dunia industri penyiaran ini, di antaranya adalah pemilik modal atau 

kelompok usaha yang sudah mapan sebelumnya. Sebagai contoh, kelompok besar 

dalam bisnis media cetak, yaitu kelompok Kompas Gramedia mendirikan televisi 

TV7. Menarik untuk diamati di sini adalah bahwa KKG sebelumnya pernah 

berusaha untuk membeli ANTV, namun gagal setelah BPPN tidak memberikan 

pemotongan utang yang diajukan KKG (Triputra, 2004: 129). 

http://wartaekonomi.co.id/berita8239/nielsen-belanja-iklan-2012-naik-20.html
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Begitu pula penelitian HIVOS dan CIPG 2012, ditemukan bahwa pemilik 

media membuat media menjadi sebuah komoditas, dengan pemirsa diperlakukan 

hanya sebagai konsumen, bukan sebagai warga negara yang sah. Konsentrasi 

industri media yang terjadi melalui merger dan akuisisi antar perusahaan-

perusahaan media telah mengancam semangat ‘keragaman kepemilikan’ dan 

‘keragaman informasi’ di media. Beberapa merger dan akuisisi penting telah 

terjadi baru-baru ini: Indosiar diakuisisi oleh Elang Mahkota Teknologi 

perusahaan holding dari SCTV; detik.com dibeli oleh CT Group, pemilik TransTV 

dan Trans7; sejumlah kanal televisi lokal juga diambil alih oleh perusahaan-

perusahaan besar seperti Kelompok MNC dengan jaringan SindoTV dan Jawa 

Pos, yang memiliki jaringan televisinya sendiri. Undang-undang dan regulasi 

sepertinya tidak mempunyai gigi dalam mengendalikan konsentrasi kepemilikan 

seperti ini (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012: 5). 

Disamping sebagai alat untuk kekuasaan, media menanggung bias yang 

tidak dapat dihindari karena adanya intervensi dari pemilik media, yang juga 

termasuk keharusan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan korporasi ketika 

menciptakan konten (terutama konten berita), serta mendistribusikannya kepada 

pemirsa. Informasi publik di media menjadi hak istimewa dari industri: mereka 

mengkonstruksinya dan pada saat yang sama mengkontestasikan konten tersebut 

dengan media lainnya. Hasilnya, warga negara hanya terpapar oleh informasi 

yang terbatas, karena kebanyakan isu-isu penting yang berkaitan dengan sosial, 

ekonomi dan politik disampaikan oleh media secara selektif. 

Sebagian besar perusahaan media merujuk pada rating dalam memproduksi 

kontennya. Acara-dengan rating tinggi akan diduplikasi, sehingga menghasilkan 

duplikasi konten. Alhasil, media cenderung untuk beroperasi dengan merekayasa 

keinginan warga negara kemudian mengklaimnya sebagai kebutuhan. Dengan 

cara itulah media membentuk opini publik dan kepentingan publik dalam berbagai 

isu. Pendek kata, industri media telah menjadi bisnis yang berorientasi pada profit 

daripada sebuah medium publik. Lebih jauh lagi, kekuasaan untuk mengendalikan 

media tampaknya telah menjadi kekuasaan untuk juga mengendalikan kebijakan 
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serta undang-undang media, sehingga menegaskan regulasi ini lebih berorientasi 

pada perusahaan dari pada kepada publik (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012: 5). 

 

Tabel 2.4  

Konglomerasi Media di Indonesia 
No Group TV Radio Media 

Cetak 
Online 
Media 

Bisnis lainnya Pemilik 

1 Global 
Mediacomm 
(MNC) 

20 22 7 1 
 

Produksi konten, 
Distribusi konten, 
Talent Management 

Hary 
Tanoesoedibjo 
 

2 Jawa Pos 
Group 

20 n/a 171 1 
 

Paper Mills, Printing 
Plants, Power 
Plant 

Dahlan Iskan, 
Azrul Ananda 
 

3 Kelompok 
Kompas 
Gramedia 
 

10 12 88 2 
 

Property, Jaringan 
toko buku, 
Manufaktur, Event 
Organiser, 
Universitas 

Jacob Oetama 
 

4 Mahaka 
Media 
Group 

2 19 5 n/a Event Organiser, PR 
Konsultan 
 

Abdul Gani, 
Erick Thohir 
 

5 Elang 
Mahkota 
Teknologi 

3 n/a n/a 1 Telekomunikasi dan 
IT solutions 
 

Sariatmaadja 
Family 
 

6 CT Corp 2 n/a n/a 1 
 

Financial Services, 
Lifestyle and 
Entertainment, 
sumber daya alam, 
Properti 

Chairul 
Tanjung 
 

7 Visi Media 
Asia 

2 n/a n/a 1 
 

Sumber daya alam, 
network 
provider, Properti 

Bakrie & 
Brothers 
 

8 Media 
Group 

1 n/a 3 n/a Properti (Hotel) Surya Paloh 

9 MRA Media n/a 11 16 n/a 
 

Retail, Properti, Food 
& Beverage, 
Otomotif 
 

Adiguna 
Soetowo & 
Soetikno 
Soedarjo 

10 Femina 
Group 

n/a 2 14 n/a Talent Agency, 
Penerbitan 

Pia 
Alisjahbana 

11 Tempo Inti 
Media 

1 n/a 3 1 Produksi dokumenter 
 

Yayasan 
Tempo 

12 Beritasatu 
Media 
Holding 
 

2 n/a 10 1 
 

Properti, pelayanan 
kesehatan, TV 
kabel, Internet 
service provider, 
Pendidikan 
(Universitas) 

Lippo Group 
 

Keterangan: Dikutip dari Nugroho, Putri, dan Laksmi (2012: 40) 
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Tatkala faktor kapital telah menjadi unsur yang esensial dalam sistem 

libertarian, hingga menciptakan fenomena konglomerasi media (media monopoly), 

proses konstruksi realitas pun diselaraskan dengan pertimbangan-pertimbangan 

modal, baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha yang 

ada di bawah konglomerasi media tersebut. Konstruksi realitas lazimnya 

dilakukan sedemikian rupa bilamana menyangkut kasus yang akan merugikan 

usaha atau relasi mereka. 

Wujud lain dari faktor ekonomi, sebagai kekuatan eksternal lain yang 

berpengaruh atas penampilan isi media, adalah khalayak dan pengiklan. Pelaporan 

sebuah peristiwa, tak terkecuali peristiwa politik, jelas harus memperhitungkan 

pasar. Semakin baik kualitas pelaporan (reportase), akan semakin banyak 

khalayak yang mengkonsumsi dan ini secara otomatis pengiklan pun cenderung 

akan bertambah. Reportase yang kurang memperhitungkan keberadaan khalayak 

cenderung membuat pembaca sebuah media itu sedikit; dan ini berarti akan 

semakin sedikit juga pemasang iklan (Hamad, 2004: 26). 

Hal lain yang berpengaruh, bahkan mengancam konstruksi realitas secara 

objektif dalam sistem libertarian, adalah kongsi antara penguasa dan pengusaha. 

Ini biasa terjadi dalam negara-negara demokrasi berkategori gurem. Karena 

keterbatasan keuangan, pemerintah mengizinkan swasta membuka usaha media 

dengan kesepakatan tertentu. Di satu pihak pemerintah tidak akan mengganggu 

kehidupan media sambil mengembangkan ideologi mereka melalui media, di 

pihak lain media dilarang menyerang penguasa atau kelompok-kelompok tertentu 

melalui pemberitaannya. Dalam situasi demikian media terlibat hegemoni dengan 

penguasa. Untuk kondisi komunikasi politik di Indonesia dalam masa reformasi, 

situasi demikian tidak terjadi. 

Di samping itu, ada banyak faktor lain yang berpotensi mempengaruhi 

konstruksi realitas politik oleh media: yaitu kepentingan-kepentingan yang bisa 

bersifat tumpang tindih pada tingkat perorangan atau kelompok dalam sebuah 

organisasi media, entah itu kepentingan agama, kedaerahan serta struktur 

organisasi media itu sendiri. Dari faktor internal ini, sosok jurnalis merupakan 

pihak yang paling disorot. Sebagai makhluk sosial, seorang wartawan juga 
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mempunyai sikap, nilai, kepercayaan dan orientasi tertentu dalam politik, agama, 

ideologi dan aliran dimana semua komponen itu berpengaruh terhadap hasil 

kerjanya (media content), sehingga kerap kali media tersebut terlibat dalam 

sebuah hegemoni (politik, budaya, atau ideologi). Disamping itu, latar belakang 

pendidikan, jenis kelamin, entitas, turut pula mempengaruhi wartawan itu 

mengkonstruksikan realitas (Hamad, 2004: 27-28). 

Dengan kemajuan teknologi media dan komunikasi bukan saja telah 

mengubah lingkungan industri media tetapi juga membuka ruang yang lebih luas 

bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam media melalui internet dan media 

sosial. Internet tampaknya telah menjadi ruang utama dimana warga negara dapat 

berkomunikasi tanpa batasan. Penyebaran informasi melalui media sosial sangat 

luar biasa hingga kemudian dirujuk oleh media mainstream. Internet telah menjadi 

sebuah infrastruktur penting ketika industri media harus menghadapi tantangan 

baru dalam teknologi media, yaitu konvergensi dan digitalisasi. 

Oleh karena itu, rezim media selanjutnya ada karena aksi otoriter 

pemerintah, politik, dan juga berbagai struktur demokrasi lainnya. Pemerintah 

yang ada mewakili kehadiran negara (state) dalam sebuah rezim media nyaris 

tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini dikarenakan keberadaan pemerintah disandera 

oleh iming-iming kebebasan media. Pemerintah seperti terlihat begitu kesulitan 

mengarahkan ke mana kebebasan media itu hendak dituju. Sementara struktur 

demokrasi lainnya seperti Dewan Pers dan KPI juga mengalami hal serupa, tetapi 

dengan alasan yang berbeda. 

Di sisi lain, Dewan Pers sebagai regulator media yang memiliki fungsi 

melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan menetapkan 

serta mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tidak mampu berbuat 

banyak. Salah satu kelemahan fungsi Dewan Pers dalam menata kebebasan pers 

adalah karena mekanisme pemilihan keanggotaannya bersumber dari industri 

media itu sendiri, yaitu pemimpin perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi 

perusahaan pers. Sementara KPI mengalami kesulitan menata kebebasan media 

penyiaran lebih dikarenakan sedari awal memang tidak dikehendaki oleh industri 

media dan pemerintah sebagai regulator yang mengatur hal-hal mengenai 
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penyiaran. Di saat bersamaan, munculnya sejumlah pemilik media yang terlibat 

dalam politik praktis sebagai pengurus partai politik tertentu turut pula 

mengukuhkan kehadiran rezim media (Syahputra, 2013: 20-21). 

 

2.6.  Profil Majalah Tempo  

Tempo adalah majalah berita mingguan Indonesia yang umumnya meliput berita 

dan politik, tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Diterbitkan oleh PT Tempo 

Inti Media Tbk. (Entitas), menjadi perusahaan berstatus terbuka. Dahulu bernama 

PT Arsa Raya Perdana, berkedudukan di Jakarta. Entitas didirikan berdasarkan 

Akta Nomor 77 tanggal 27 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Sulaimansjah 

SM, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia berdasarkan surat keputusannya Nomor C2-535.HT.01.01-th.1998 

tanggal 4 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 61 Tambahan Nomor 4322 tanggal 31 Juli 1998. 

Sedangkan anggaran dasar Entitas ini telah mengalami beberapa kali 

perubahan. Perubahan terakhir tercantum dalam akta pernyataan Keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 6 tanggal 6 Agustus 2006 yang 

dibuat di hadapan Falhiah Helmi SH, notaris di Jakarta. Perubahan tersebut sudah 

didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dengan nomor W7-HT.01.04-4182 tanggal 29 November 2006. Perubahan 

tersebut menyangkut antara lain: perubahan pasal mengenai modal dan 

penambahan pasal-pasal mengenai direksi, tugas dan wewenang direksi, rapat 

direksi, komisaris, tugas dan wewenang komisaris, rapat komisaris, tahun buku. 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), serta pimpinan dan berita 

acara Rapat Umum Pemegang Saham. 

Berdasar Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 

354/SK/MENPEN/SIUPP/1998, Entitas bergerak dalam bidang usaha penerbitan 

pers. Entitas juga telah memperoleh izin melakukan kegiatan usaha perdagangan 

dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Entitas 

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Suratnya Nomor 928/09-

01/PB/XI/2000 tertanggal 30 Nopember 2000. Entitas memulai kegiatan usahanya 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PT_Tempo_Inti_Media_Tbk,&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PT_Tempo_Inti_Media_Tbk,&action=edit&redlink=1
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secara komersial pada bulan Oktober 1998. Berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 

15 April 2004 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, 

Entitas menghibahkan jasa penerbitan Majalah Tempo edisi Bahasa Indonesia 

kepada PT Tempo Inti Media Harian (Entitas Anak). Sejak saat itu. Entitas hanya 

menerbitkan Majalah Tempo edisi bahasa Inggris dan Tempo Interaktif. 

Sedangkan dalam penawaran saham umum perdana, berdasarkan pernyataan 

Entitas untuk menawarkan 125 juta saham biasa atas nama dengan nilai nominal 

Rp 100 (Rupiah penuh) per saham yang disertai dengan 100 juta waran seri 1 

yang menyertai saham biasa atas nama kepada masyarakat dinyatakan efektif pada 

tanggal 8 Januari 2001. Saham tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek 

Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 20 Desember 2000. Masa 

berlaku waran berakhir pada tanggal 7 Januari 2004 (3 tahun sejak diterbitkannya) 

(Laporan Tahunan Tempo, 2012: 83). 

Meski masih tergolong pemain baru di bursa, sebagai sebuah perusahaan 

media, Tempo memiliki sejarah panjang. Majalah ini gabungan dari Majalah 

Djaja dan Majalah Ekspres. Djaja adalah majalah yang berafiliasi pada 

pemerintah daerah Jakarta, tempat sebagian besar alumni Star Weekly – majalah 

yang sempat jadi majalah terbesar di masa rezim Soekarno–milik Ciputra, pendiri 

Yayasan Jaya Raya dan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya yang sebagian 

sahamnya dimiliki pemerintah daerah Jakarta (Pontoh, 2013: 45-46). 

Di sudut Jakarta yang lain, seseorang bernama Harjoko Trisnadi sedang 

mengalami masalah di Majalah Djaja, yang sudah dikelolanya sejak 1962, macet 

terbit. Majalah yang diterbitkan di zaman Orde Lama dan dimiliki Pemerintah 

Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) itu memang tak punya banyak saingan. Namun, di 

era Orde Baru, ketika beragam surat kabar dan majalah terbit, Djaja mulai 

bermasalah. Majalah ini berbau "kehumasan" pemerintah. Menghadapi kondisi 

tersebut, karyawan Djaja menulis surat kepada Gubernur DKI saat itu, Ali 

Sadikin, minta agar Djaja diswastakan dan dikelola Yayasan Jaya Raya—sebuah 

yayasan yang berada di bawah Pemerintah DKI Jakarta.  

Lalu terjadi rembukan tripartite antara Yayasan Jaya Raya—yang dipimpin 

Ir. Ciputra—orang-orang bekas majalah Ekspres, dan orang-orang bekas majalah 
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Djaja. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Ciputra di Proyek Senen 

lantai III itu, disepakati berdirinya majalah yang meneruskan sifat majalah 

Ekspres, yakni majalah berita bergambar. Namanya Tempo (Laporan Tahunan 

Tempo, 2010: 51-52). Ekspres adalah majalah yang diterbitkan Goenawan 

Mohamad (GM) dan kawan-kawan pada 1969, dibiayai oleh Baharuddin 

Mohammad (B.M.) Diah, pemilik Harian Merdeka. Enam puluh persen saham 

majalah ini dimiliki B.M. Diah, empat puluh persen oleh Ekspres Group.  

Menurut Daniel Dhakidae (1991) dalam Steele (2007: 45-47), Ekspres lahir 

di masa “sentimen antipartai begitu kuat” dan pembangunan kapitalis model baru. 

Namun terbitan majalah Ekspres tak bertahan lama. Edisi perkenalan Ekspres 

terbit pada 26 Mei 1970. Dicetak delapan halaman, dalam rubrik “Surat dari 

Redaksi” mereka menyebutkan edisi berikutnya akan terbit 36 halaman dan 

berwarna. Pengelola Ekspres menjanjikan pembaca majalah mingguan yang 

“informatif namun tak kering dan memusingkan.” 

Bekerja di Ekspres hampir enam bulan, Goenawan Muhamad dan Fikri Djufri 

dipecat dari majalah itu pada 3 November 1970. Apa soal? Ini karena Goenawan 

mengomentari perpecahan dalam tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

dalam kongres organisasi itu di Pelembang pada 1970. Dalam upaya mengontrol 

PWI, Operasi khusus (Opsus) tentara, mencoba memasukkan orang mereka 

sebagai ketua organisasi itu. Sial bagi Goenawan dan kawan-kawan, orang Opsus 

itu adalah B.M. Diah (Steele, 2007: 47).  

Penunjukan B.M. Diah sebagai Ketua PWI oleh Ali Moertopo, salah seorang 

asisten pribadi Soeharto, tujuannya untuk mengontrol wartawan. Saat itu, kondisi 

tersebut dianggap pengekangan terhadap kebebasan wartawan, karena PWI sendiri 

sebelumnya telah memilih Rosihan Anwar (Harian Pedoman) dalam kongres 

sebagai Ketua PWI. GM akhirnya dipecat oleh B.M. Diah karena membuat 

pernyataan yang tidak mendukung keputusan Moertopo. GM kemudian 

menyatakan bahwa ia dan kawan-kawan bertekad membentuk majalah sendiri 

dengan alasan; Pertama, untuk menampung teman-teman yang sudah solider. 

Kedua, ingin punya majalah di mana modal dari luar itu tidak mendikte. Ketiga, 

untuk mengembangkan kebebasan yang dicita-citakan dan mengusahakan supaya 
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sensor jangan terlalu ketat. Tekad itu terlaksana ketika suatu hari di tahun 1970 

tatkala Ciputra mengundang GM dan kawan-kawan untuk membicarakan sebuah 

terbitan majalah baru, dengan menggabungkan Djaja dan Ekspres. Lahirlah 

Tempo (Pontoh, 2013: 44-45). 

Majalah baru ini dimodali Yayasan Jaya Raya sebesar Rp 20 juta. Orang 

yayasan yang ditugaskan mengelola Tempo adalah Eric Samola, waktu itu pejabat 

bagian hubungan masyarakat PT Pembangunan Jaya. Dari Jalan Senen Raya 85, 

tepatnya di ruko kecil di bilangan Pecinan, Senen, Jakarta Pusat, pada 1971, 

terbitlah Tempo dengan nomor perkenalan tanpa tanggal. Dalam masthead redaksi 

tercantum nama Goenawan Mohamad sebagai ketua dewan redaksi, Bur Rasuanto 

sebagai waki ketua, dan Usamah sebagai redaktur pelaksana. Christianto 

Wibisono, Fikri Djufri, Harjoko Trisnadi, Isma Sawitri, Lukman Setiawan, Putu 

Wijaya, Sju’bah Asa, Toeti Kakiailatu, dan Zen Purba duduk sebagai anggota 

dewan redaksi (Pontoh, 2013: 47). 

Tiga tahun kemudian, Goenawan dan pendiri Tempo lainnya menyusun 

perjanjian baru dengan direktur yayasan, Ciputra, untuk menjadikan majalah itu 

lebih otonom. Pada awalnya, perjanjian Tempo dengan Yayasan Jaya Raya 

bersifat informal. Menurut Harjoko Trisnadi dalam Steele (2007: 76) “Tidak ada 

perjanjian tertulis”. Tapi pada 1973, Tempo sukses dan Harjoko melaporkan 

kepada Yayasan Jaya Raya bahwa mereka meraih surplus. Pendiri Tempo berniat 

mengembalikan uang kepada Jaya Raya lalu menemui Ciputra dan meminta 

dibentuk perusahaan baru: PT Grafiti Pers atau Grafiti Pers. Menurut Harjoko, 

Goenawan ingin karyawan punya peran. Lalu ia meminta Ciputra agar 50% saham 

Grafiti bisa dimiliki oleh wartawan dan 50% lagi oleh Yayasan Jaya Raya. 

Sebelum Ciputra menyetujui tawaran itu, ia minta Goenawan dan kawan-

kawan mendirikan perusahaan lain untuk para wartawan. Kata Ciputra, seperti 

yang dikutip Harjoko dalam Steele (2007: 76-77), ‘Saya tidak ingin berurusan 

dengan begitu banyak karyawan, karenanya kalian perlu satu badan hukum 

tersendiri.’ Hasilnya, didirikanlah PT Pikatan pada 11 Desember 1973. Grafiti 

Pers, perusahaan patungan antara PT Pikatan dan Yayasan Jaya Raya, didirikan 

dua bulan kemudian tepatnya 4 Februari 1974. 



186 
 

PT Pikatan terdiri dari 22 orang yang memiliki saham secara perorangan. 

Lima di antara mereka – Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, 

Lukman Setiawan dan Bur Rasuanto – adalah pendiri Tempo. Masing-masing 

memiliki 70 dari total seribu lembar saham. Tujuh belas karyawan lainnya 

masing-masing mendapat 20 lembar saham. Agar bisa menjadi bagian dari 

kelompok ini, seorang karyawan harus memenuhi dua kriteria. Ia harus telah 

menjadi karyawan Tempo ketika majalah itu didirikan dan tetap bekerja di Tempo 

ketika PT Pikatan dibangun. Jika seorang karyawan memenuhi kriteria ini, ia akan 

mendapatkan saham tak peduli jabatan apa pun yang ia sandang. Satu dari tujuh 

pendiri Tempo adalah seorang pesuruh kantor, misalnya. Tiga puluh lima lembar 

saham diberikan kepada Eric Samola dan 275 saham lainnya diberikan kepada 

karyawan Tempo sebagai grup. Siapa pun yang bergabung dengan Tempo setelah 

1973 bisa memiliki saham kategori terakhir ini. 

Tahun 1985, Menteri Penerangan mengumumkan peraturan baru yakni 20 

persen saham perusahaan pers harus dimiliki karyawan. Sebanyak 275 lembar 

saham PT Pikatan milik karyawan setara dengan 13,5 persen saham Grafiti Pers. 

Harjoko Trisnadi lalu meminta Ciputra untuk menambah “jatah” karyawan itu. 

Ciputra setuju, Yayasan Jaya Raya lalu memberikan 65 lembar saham (6,5 persen 

dari total saham) kepada Yayasan Karyawan Tempo. Akibat kesepakatan 1985 ini, 

karyawan Tempo menjadi pemegang saham mayoritas. Goenawan berhasil 

mewujudkan cita-citanya menjadikan Tempo independen secara finansial. 

Beres? Belum. Pada akhir 1970-an Grafiti Pers menerbitkan 70 lembar 

“saham prioritas” baru. Sepuluh di antaranya diberikan masing-masing kepada 

para direktur: Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Harjoko Trisnadi, dan Lukman 

Setiawan. Tiga puluh lembar lainnya diberikan kepada Eric Samola sebagai 

perwakilan Yayasan Jaya Raya. Tiga puluh saham atas nama Eric ini sebenarnya 

dibagi tiga: 10 lembar untuk Ciputra dan sepuluh lagi milik Budiman Kusika, 

perwakilan Pemerintah DKI Jakarta dalam Yayasan Jaya Raya. Akibatnya, 

direktur Grafiti tidak bisa ditunjuk tanpa persetujuan pemegang “saham prioritas” 

– yang memang memiliki hak veto (Steele, 2007: 77-78).  
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Kenapa dipilih nama Tempo? Menurut Goenawan—Pemimpin Redaksi 

Tempo saat itu—Pertama, nama itu singkat dan bersahaja, enak diucapkan oleh 

lidah Indonesia dari segala jurusan. Kedua, terdengar netral, tidak mengejutkan, 

dan tidak merangsang. Ketiga, bukan simbol suatu golongan. Akhirnya, arti 

“Tempo” sederhana saja: waktu-sebuah pengertian yang dengan variasinya lazim 

digunakan banyak penerbitan di seluruh dunia (Pontoh, 2013: 47).  

Dengan rata-rata umur pengelola yang masih 20-an, serta keyakinan mereka 

bahwa majalahnya akan dibaca banyak orang, Tempo memang kemudian tampil 

beda. Segala daya upaya yang dikerahkan membuahkan hasil. Tempo diterima 

oleh masyarakat—meskipun tak semudah yang dibayangkan. Meski di bidang 

redaksi cukup banyak penulis yang berpengalaman—bahkan sebagiannya 

sastrawan yang sudah punya nama—secara keseluruhan tenaga kewartawanan 

masih sangat terbatas. Lebih payah lagi, organisasinya masih berantakan. 

"Kami hanya menduga-duga," kata Goenawan Mohamad, "bagaimana proses 

kerja dan susunan tim yang tepat untuk majalah berita. Sebab, saat itu tak ada—di 

Indonesia—tempat belajar bikin majalah. Di New York mungkin ada, tapi buat ke 

sana, Tempo saat itu belum punya ongkos." Secara konseptual, Tempo merupakan 

majalah mingguan yang padat rubriknya, dan selalu mengutamakan berita dari 

peristiwa-peristiwa aktual. Tempo mencanangkan konsep peliputan berita yang 

sedapat mungkin dilakukan secara jujur tanpa apriori. Semua fakta diliput, baik 

yang disukai maupun tidak. Penjejalan ide/gagasan kepada pembaca dihindari 

oleh Tempo. 

Perjuangan awal Tempo bukan tanpa pengorbanan. Waktu itu, setiap penulis 

yang mendapat tugas menulis laporan utama, begitu selesai bekerja, esoknya 

hampir pasti tidak masuk kantor. Sakit. Belum ada pembagian kerja saat itu. 

Untuk menulis berhalaman-halaman diperlukan segala kemampuan otak, saraf, 

mata, dan punggung. Apalagi tulisan itu harus disajikan dalam prosa yang 

menarik, dengan fokus tetap terjaga dan suspens yang memikat, kadang-kadang 

plus humor. Namun setiap pengorbanan tidaklah sia-sia. Dengan jatuh-bangunnya 

mengelola organisasi pers Tempo kala itu, semua jadi mengerti arti penting 

organisasi yang baik. Dengan organisasi, semua awak bisa berbagi kerja secara 



188 
 

merata, dan “frekuensi sakit” pun bisa lebih diatur. Perjalanan Tempo makin 

menapak mantap. Majalah ini diterima masyarakat. Memang pada 1973 terjadi 

gugatan dari pihak Majalah Time. Tapi akhirnya, pada 1974, hal itu bisa 

diselesaikan dengan damai (Laporan Tahunan Tempo, 2010: 52-53).   

Nomor perkenalan ini menurunkan laporan utama mengenai kecelakaan yang 

menimpa Minarni, pemain badminton andalan Indonesia di arena Asian Games di 

Bangkok, Thailand. Artikel Majalah Pantau yang ditulis Coen Husein Pontoh 

(2013: 48) menyebutkan headline dalam laporan dan foto Lukman Setiawan yang 

berjudul “Bunyi ‘Kraak’ Dalam Tragedi Minarni” tak lazim saat itu. Judul ini 

dianggap segar dan renyah sehingga menimbulkan minat baca. Perlahan Tempo 

merebut hati pembaca. Semula, edisi pertama Tempo laku sekitar 10.000 

eksemplar. Disusul edisi kedua yang laku sekitar 15.000 eksemplar. Progress 

penjualan oplah ini menepis keraguan Zainal Abidin, bagian sirkulasi Tempo, 

yang menganggap majalah ini tidak akan laku.  

Dalam perjalanannya, terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Tempo antara 

Goenawan (pemred) dengan Bur Rasuanto (wapemred) mengenai hubungan dan 

kebijakan kerja. Keduanya memiliki perbedaan ide dasar. Goenawan ingin Tempo 

bergaya tulis feature (bercerita), sedangkan Bur cenderung ke news (berita). 

Keduanya pun sering berbeda paham dan saling bertolak pendapat. Puncaknya 

pada saat Bur melemparkan air kopi ke arah Goenawan. Tindakan yang dianggap 

kelewatan oleh Goenawan hingga dia meminta kepada Eric Samola, direktur 

utama PT Grafiti Pers, untuk memutuskan, apakah dia yang keluar atau Bur. 

Akhirnya Bur yang mengundurkan diri dari Tempo (Pontoh, 2013: 52). 

Pada 12 April 1982, di usia yang ke-12 tahun, untuk pertama kalinya Tempo 

dibreidel oleh Departemen Penerangan melalui surat yang dikeluarkan oleh Ali 

Moertopo (Menteri Penerangan). Tempo dianggap telah melanggar kode etik “pers 

bebas dan bertanggung jawab”. Ide pembreidelan itu sendiri datang dari Persatuan 

Wartawan Indonesia (PWI) yang saat itu dipimpin oleh Harmoko, wartawan 

harian Pos Kota. Pembreidelan tersebut terjadi karena Tempo meliput kampanye 

partai Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta, yang berakhir rusuh. Presiden 

Soeharto, yang notabene motor partai Golkar, tidak suka dengan berita tersebut. 
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Tapi akhirnya Tempo diperbolehkan terbit kembali setelah Goenawan 

membubuhkan tandatangan semacam "janji" di atas kertas segel Ali Moertopo, 

Menteri Penerangan saat itu, agar Tempo "bermuka manis" terhadap pemerintah 

pada 7 Juni 1982. Secarik kertas itu berisi permintaan maaf Tempo dan kesediaan 

untuk dibina oleh pemerintah. Waktu itu, Goenawan tidak punya pilihan lain. 

Sejarah berkata lain. Makin sempurna mekanisme internal keredaksian Tempo, 

makin mengental semangat jurnalisme investigasinya. Dengan begitu, makin 

tajam pula daya kritik Tempo terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah 

sedemikian melumut (Pontoh, 2013: 54).  

Puncaknya, pada Juni 1994, untuk kedua kalinya Tempo dibreidel oleh 

pemerintah, melalui Menteri Penerangan Harmoko. Pelarangan terbit Majalah 

Tempo pada 21 Juni 1994 (bersama dengan Majalah Editor dan Tabloid Detik), 

tidak pernah jelas penyebabnya. Tapi banyak orang yakin bahwa Menteri 

Penerangan saat itu, Harmoko, mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers 

(SIUPP) Tempo karena laporan majalah ini tentang impor 39 kapal perang bekas 

dari Jerman. Laporan ini dianggap membahayakan "stabilitas negara". Sedangkan 

laporan utama membahas keberatan pihak militer terhadap impor oleh Menteri 

Riset dan Teknologi (Menristek) B.J. Habibie. 

Menurut Janet Steele, ada dua teori di balik pembreidelan itu. Teori pertama, 

akumulasi ketidaksukaan Soeharto terhadap Majalah Tempo. Laporan soal kapal 

hanya picu dari sekian banyak pemberitaan yang bikin Soeharto dan kalangan 

terdekatnya geram. Teori kedua, pembreidelan itu akibat konflik internal dalam 

rezim Soeharto. Majalah ini dibreidel karena pendirinya dianggap terlalu dekat 

dengan Jenderal Beny Moerdani, salah satu pendukung awal Soeharto yang 

pensiun sebagai panglima militer Indonesia pada 1994. Moerdani tak disenangi 

kalangan politisi Islam karena dianggap sebagai orang Katholik yang bertanggung 

jawab terhadap pembunuhan rakyat Indonesia, banyak di antaranya Muslim. 

Pendukung awal Soeharto macam Moerdani berbenturan dengan pendukung 

Soeharto dari kalangan Islam, baik yang dekat dengan Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) maupun lingkaran Prabowo Subianto, yang juga 

membangun hubungan dengan politisi Islam (Pontoh, 2013: 65). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Editor_%28majalah%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Detik_%28tabloid%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Harmoko
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surat_Izin_Usaha_Penerbitan_Pers&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Habibie
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Pembreidelan tiga media tersebut mengakibatkan gelombang protes yang 

tidak terduga dan pendirian Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang dianggap 

sebagai gerakan melawan PWI yang sangat dekat dengan pemerintah. Anggota 

AJI dan wartawan Tempo sebagian bergerak di bawah tanah. Hasil investigasi 

majalah Tempo, dalam rubrik Investigasi di edisi awal terbit kembali. Kesimpulan 

bahwa Tempo dibreidel karena terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto 

ihwal pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur. Sejak 1994, banyak awak 

Tempo yang menyebar di sejumlah media massa Indonesia. Ada yang di harian, 

sebagian lainnya di majalah, ada pula yang di media online. Namun, dari "lokasi 

persembunyian" di Jalan Proklamasi 72, dikomandani Toriq Hadad—Bambang 

Boedjono dan Yusril Djalinus (almarhum)—mengorbitlah Tempo Interaktif. 

Berita-berita yang diterbitkan Tempo Interaktif mewakili kerinduan awak redaksi 

guna berolah pena. Sebab, pada saat itu, siapa menyangka kekuasaan Soeharto 

tinggal seumur jagung (Laporan Tahunan Tempo, 2010: 53-54). 

Meskipun Tempo tetap eksis, sebagian wartawannya tidak tahan hidup tanpa 

penghasilan yang jelas. Mereka pun keluar: Lukman Setiawan, Mahtoem 

Mastoem, Harjoko Trisnadi, Herry Komar, Amran Nasution, dan Agus Basri. 

Mereka kemudian mendirikan Majalah Gatra yang dimodali Bob Hasan, 

pengusaha dan orang kepercayaan Presiden Soeharto. Sebagian yang lain 

bergabung di Majalah Forum dan Tabloid Kontan. 

Bagai hujan di terik hari, prahara juga kembali berguncang di tubuh Tempo 

pada 13 Juli 1987. Sebanyak 31 wartawan ramai-ramai keluar (eksodus). 

Alasannya: kesejahteraan dan pola manajemen yang tidak transparan. Mereka 

yang keluar diantaranya Syu’bah Asa, Edy Herwanto, Saur Hutabarat, Marah 

Sakti Siregar, dan Achmad Luqman. Mereka kemudian mendirikan Majalah 

Editor, saingan Tempo. Goenawan sangat sedih dengan kejadian itu. Selanjutnya, 

pembenahan manajemen pun dilakukan dan kesejahteraan karyawan juga 

diperhatikan. Konflik dianggap sebagai momentum untuk membenahi 

kekurangan. Goenawan dalam Pontoh (2013: 54-55) menganggap, yang bagus 

bukanlah organisasi yang sempurna, tapi organisasi yang selalu dengan teratur dan 

dengan tak terlalu sulit disempurnakan, diperbaiki. 
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Pada tahun 1990, eksodus kembali terjadi. Sebanyak 20 wartawan spontan 

keluar. Eksodus gelombang kedua ini, ada yang mendirikan majalah baru, 

Prospek, yang dimodali pengusaha Sutrisno Bachir, ada yang bergabung ke 

Harian Berita Buana. Alasan utama eksodus kali ini adalah: Pertama, tawaran 

kesejahteraan dan jenjang karir yang menggiurkan di tempat lain; Kedua, 

beredarnya isu kristenisasi di tubuh Tempo. Khusus kristenisasi, isu agama ini 

membuat tubuh Tempo menjadi tidak sehat (Pontoh, 2013: 61-62). 

Selepas Soeharto dilengserkan oleh mahasiswa, pada Mei 1998, kerabat kerja 

Tempo berembuk ulang. Mereka bertemu dan mengadakan rapat serius ihwal 

perlu-tidaknya Majalah Tempo terbit kembali. Persoalannya, sejauh itu awak 

Tempo sudah tersebar luas di berbagai media dan perusahaan. Hasil rapat, Tempo 

harus terbit kembali. Maka, sejak 12 Oktober 1998, Majalah Tempo hadir kembali 

ke hadapan pembacanya dengan perubahan desain dan isi, yang lebih dalam, 

tajam, dan akurat. Edisi perdana, yang mengangkat isu pemerkosaan perempuan 

Tionghoa dalam kerusuhan yang membakar Jakarta pada Mei 1998, disambut 

hangat oleh pembaca.  

Edisi perdana yang dicetak 200 ribu eksemplar itu sama sekali tak tersisa. 

Praktis Majalah Tempo merebut kembali posisi sebagai market leader sejak edisi 

perdana. Rubrik unggulan yang ditampilkan Tempo pasca breidel adalah 

Investigasi. Semangat redaksi untuk go investigative sesungguhnya bermula dari 

niat memunculkan kembali reputasi Tempo di masa lalu dalam membongkar 

sejumlah skandal. Itu sebabnya liputan investigatif tidak hanya muncul pada 

rubrik Investigasi tapi tampak juga di semua rubrik. Sampai saat dibreidel, 

majalah ini telah 1.152 kali terbit (Laporan Tahunan Tempo, 2011: 40). 

Pada 6 Nopember 2000, Tempo menjadi media pertama yang masuk bursa 

saham (go public). Nama PT Arsa Raya Perdana diganti menjadi PT Tempo 

Media Inti supaya mudah dikenali. Pada penawaran perdananya, Tempo 

menawarkan 200 juta saham dan 100 juta waran guna meraup dana segar Rp 75 

milliar. Dana segar tersebut 60% akan digunakan untuk mendirikan Koran Tempo, 

25% untuk pelunasan utang anak perusahaan, dan 15% untuk penambahan modal 
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kerja. Kalau semuanya berjalan lancar, Tempo juga berambisi untuk mendirikan 

radio, televisi, dan kantor berita. 

Pada 2 April 2001, ketika umur Tempo menginjak 30 tahun, diterbitkanlah 

Koran Tempo. Kehadiran Koran Tempo bertujuan untuk mengembalikan prinsip-

prinsip jurnalistik harian yang terabaikan: cepat, lugas, tajam, dan ringkas. Nama 

Tempo sengaja digunakan pada Koran Tempo untuk meraih pangsa pasar. Koran 

Tempo berusaha meraih pembaca yang masih terbuka lebar, bersaing dengan 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia. Hasilnya luar biasa. Di Jakarta, Koran 

Tempo berhasil menjadi peringkat kedua di bawah Kompas. 

Untuk meningkatkan sebaran informasi, di bawah bendera PT Tempo Inti 

Media Tbk, belakangan muncul produk-produk jurnalistik baru dari Kelompok 

Tempo Media. Ekspatriat yang tinggal di Indonesia kini tidak perlu kesulitan 

mengikuti peristiwa-peristiwa politik, sosial, dan ekonomi, di Indonesia 

khususnya, karena sejak tahun 2000 sudah ada Majalah Tempo Edisi Bahasa 

Inggris. Adapun Koran Tempo muncul di pasaran sejak 2001. Menyusul kemudian 

Majalah lifestyle U-Mag (2007) dan Travelounge (2009). Dengan adanya Tempo, 

Koran Tempo, dan Tempo Interaktif, manajemen Tempo kemudian mendirikan 

Tempo News Room (TNR) sebagai pusat berita ketiga media tersebut (Laporan 

Tahunan Tempo, 2010: 53-54).  

Dengan keberadaan TNR, berfungsi sebagai penghematan sumber daya 

manusia. Diharapkan, melalui TNR, satu orang wartawan bisa memberikan 

kontribusi berita untuk tiga media sekaligus. Namun, keberadaan TNR ditentang 

sebagian wartawan. Mereka merasa dirugikan secara hitungan gaji karena berita 

mereka dimuat di tiga media, sementara gaji mereka hanya satu kali. Mereka 

berpikir seharusnya mereka digaji tiga kali. Masalah ini masih menjadi perdebatan 

di pihak manajemen Tempo (Pontoh, 2013: 90-91). 

Sementara, bagi koresponden atau kontributor Tempo, besaran honor yang 

diterima bisa cukup banyak. Sebab, ia bisa menulis untuk lebih dari tiga “outlet” 

atau media dengan platform berbeda, yaitu Koran Tempo, Tempo.co, dan Majalah 

Tempo. Harga pemuatan untuk ketiganya berbeda dan lebih bervariasi. Untuk 

berita yang dimuat di Tempo.co, honorariumnya Rp. 60 ribu per berita. Kategori 
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lainnya, adalah berita yang merupakan follow-up (berita lanjutan) dari sebuah 

peristiwa, yang perberitanya Rp. 35 ribu. Berita yang menjadi headline luar Koran 

Tempo dibagi menjadi dua kategori: berita tunggal Rp. 150.000,- berita gabungan 

Rp. 70.000,-. Untuk berita yang menjadi headline dalam Koran Tempo: berita 

tunggal Rp. 80.000,- berita gabungan Rp. 60.000,-. Berita non-headline Koran 

Tempo: berita tunggal Rp. 70.000,- berita gabungan Rp. 60.000,-. Untuk berita 

feature 2 halaman (sekitar 6.000 karekter) Rp. 200.000,- feature 1 halaman 

(sekitar 4.000 karakter) Rp. 100.000,-  

Untuk tulisan di Majalah Tempo, honorariumnya tergantung kategori 

beritanya. Untuk tulisan yang dikerjakan sendiri (dengan bahan 90 persen), maka 

honorariumnya Rp. 350.000,- Jika laporannya untuk tulisan tunggal kecil, Rp. 

200.000,- laporan gabungan dengan reporter atau kontributor lainnya Rp. 

175.000,- laporan investigasi tunggal Rp. 400.000,- laporan investigasi gabungan 

Rp. 300.000,- Untuk foto, juga ada honorariumnya yang besarannya bervariasi. 

Untuk foto master halaman 1 Koran Tempo, honornya Rp. 150.000,- foto master 

halaman dalam Rp. 100.000,- foto biasa halaman 1 Rp. 100.000,- foto biasa 

halaman dalam Rp. 50.000,- foto di Tempo.co. Rp. 50.000,- dan foto di Majalah 

Tempo Rp. 150.000,- 

Selain itu, ada insentif lain yang dia (koresponden/kontributor) terima, yaitu 

uang bantuan pulsa dan komisi pencapaian. Keduanya dikaitkan dengan 

produktifitasnya. Komisi pencapaian sangat tergantung pada penilaian, yang 

rentangnya berkisar dari A sampai D. Mereka mendapatkan nilai dan 

mendapatkan Komisi Pencapaian sebesar Rp. 450 ribu jika berita yang dimuat 

dalam satu bulan minimal 61 berita; komisi pencapaiannya Rp. 300 ribu jika 

nilainya B atau beritanya yang dimuat dalam sebulan berkisar antara 30 sampai 60 

berita; Rp. 250 ribu jika nilainya C atau beritanya yang dimuat dalam sebulan 

berkisar antara 1 sampai 29 berita; Rp. 150 ribu jika nilainya D atau beritanya 

yang dimuat berkisar antara 10 hingga 14 (Manan, 2012: 17). 

Setelah Koran Tempo sukses di pasaran, Tempo mencoba menembus bisnis 

televisi dengan mendirikan Tempo TV, kerja sama dengan kantor berita radio 

KBR68H. Semangatnya ingin menampilkan tayangan televisi yang berkualitas 
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dan mencerahkan. Kini, Tempo TV telah memberikan kontribusi program di 

sekitar 27 TV lokal di seluruh Indonesia. Yang juga penting di dalam naungan 

Kelompok Tempo Media adalah kehadiran percetakan PT Temprint. Percetakan 

yang mencetak produk-produk Kelompok Tempo dan produk dari luar ini pada 

2011 melengkapi diri dengan membeli mesin cetak baru. Dengan mesin Global 

G145 Platinum Series, Temprint siap memenangi kompetisi di dunia percetakan 

(Laporan Tahunan Tempo 2010: 54). Seiring dengan itu, dimulailah konsep 

integrated multimedia, antara lain meningkatkan kinerja Tempo Interaktif. Saat ini 

Tempo Interaktif telah mengembangkan aplikasi yang bisa diakses via telepon 

seluler, BlackBerry, iPhone, iPad, dan tablet Android. Jumlah pengakses Tempo 

Interaktif via mobile meningkat lebih dari 500 persen (Laporan Tempo, 2010: 8). 

Sementara itu, semangat redaksi untuk “go investigative” pada dasarnya 

memang ditujukan untuk menguatkan kembali apa yang sejak dulu sudah menjadi 

ciri khas majalah Tempo. Itu sebabnya prinsip liputan investigasi tidak hanya 

diterapkan pada rubrik Investigasi, tapi juga di semua rubrik lain. Edisi yang terbit 

sepanjang 2010 misalnya, beberapa isu yang ditampilkan disambut hangat oleh 

publik. Edisi dengan Laporan Utama “Rekening Gendut Perwira Polisi”, yang 

tidak hanya terjual 100 persen, tapi juga mengalami cetak ulang. Begitu pula 

beberapa isu yang lain, seperti “Ogah-ogahan Mengejar Harta Century”, “Kasus 

Cek Pelawat”, dan “Cara Asyik Menikmati Penjara” (Laporan Tahunan Tempo, 

2010: 4). Sedangkan pada tahun 2011, beberapa edisi dan liputan khusus majalah 

Tempo juga mendapat sambutan yang sangat positif dari pembaca. Antara lain, 

edisi “Wahid Hasyim”, “Ke tjap Dapoer 40 Tahun Tempo”, “Tjokroaminoto”, 

“Sarwo Edhie Wibowo”, dan “Indonesianis” (Laporan Tahunan, 2011: 43). 

Bahkan beberapa pemberitaan sepanjang tahun 2012 juga disambut hangat 

oleh publik. Misalnya edisi “Saldo Hambalang di Kas Demokrat”, “Tiga 

Mallarangeng” yang mengungkap kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, 

Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Jawa Barat, “Mengapa 

Polisi Kalap” yang menelisik kasus simulator SIM, dan juga “Pengakuan Algojo 

1965”, yang pertama kali ditulis Majalah Tempo dari sudut pandang seorang 

algojo atau jagal. Selain itu, pemberitaan lain yang bersifat non-politik, seperti 
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“Lukisan Palsu Sang Maestro” tentang dugaan lukisan palsu milik kolektor 

kawakan dr. Oei Hong Djien juga mendapat perhatian dari publik. Di tambah lagi 

tentang rencana kerja 2013, dengan melakukan penyegaran pada perwajahan 

sampul majalah dan sistem konvergensi media dalam pemberitaan. Majalah 

Tempo juga menyiapkan beberapa tulisan seperti sosok Kartini pada April 2013, 

liputan investigasi Wiji Thukul sebagai refleksi Reformasi 1998 pada Mei 2013, 

serta Haji Agus Salim pada Agustus 2013 (Laporan Tahunan Tempo, 2012: 24). 

Sebenarnya, azas jurnalisme Tempo bisa dilacak dalam pengantar edisi 

pertama Tempo, Februari 1971, halaman 5. Ketika itu, Goenawan Mohamad (GM) 

menulis: Konsepsi majalah ini sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat 

Indonesia sekarang: kebutuhan akan tambahnya bacaan sehat dan kebutuhan akan 

informasi yang jujur, jelas, dan jernih. “Azas jurnalisme kami oleh sebab itu 

bukanlah azas jurnalisme politik yang memihak satu golongan. Kami percaya 

bahwa kebajikan, juga ketidak-bajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami 

percaya bahwa tugas pers bukanlah menyebarkan prasangka, justru 

melenyapkannya; bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan 

saling pengertian. Jurnalisme majalah ini karena itu bukanlah jurnalisme untuk 

memaki atau mencibirkan bibir; juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau 

menghamba. Yang memberinya komando bukanlah kekuasaan atau uang, tetapi 

niat baik, sikap adil dan akal sehat.” 

Untaian kata-kata di atas mengindikasikan dengan jelas kehendak para 

pendiri Tempo di dalam kiprahnya untuk senantiasa tampil objektif dan netral, 

tidak menjilat penguasa, tetapi juga tidak bersikap apriori konfrontatif terhadap 

pemerintah. Dikatakan bahwa Tempo hendak membela keadilan dan 

memperjuangkan akal sehat. Azas jurnalisme Tempo, pada hakekatnya merupakan 

suatu komitmen, di kemudian hari menjadi faktor yang sangat menentukan para 

wartawannya dalam merumuskan makna berita yang disajikan kepada para 

pembacanya. Azas jurnalistik Tempo dan pengalaman langsung Goenawan dengan 

Majalah Time juga membentuk visinya tentang pers dan kebebasan pers. 

Dikatakan bahwa surat kabar bukan hanya ciptaan wartawan atau seorang 
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pemimpin redaksi, melainkan hasil pekerjaan kolektif dan hasil interaksinya 

dengan pasar (Lesmana, 2001: 133-134). 

Bagi Goenawan Mohamad, berita harus mempunyai tiga elemen pokok, 

yaitu: fakta, public domain, dan kepatutan. Sesuatu yang hendak diberitakan itu, 

menurut Goenawan, harus ada faktanya, ada kejadiannya. Bahwa masalah yang 

hendak diberitakan harus menyangkut kepentingan publik, itulah yang dimaksud 

dengan public domain. Makin kental ranah publik yang dikandung suatu 

peristiwa, makin layak masalah itu diberitakan. Elemen berita yang terakhir 

adalah yang layak dimuat atau patut dimuat. Unsur terpenting dari berita adalah 

fakta, yaitu fakta mengenai obyek sosial yang hendak diberitakan. Namun diakui 

oleh Goenawan, tidak semua fakta bisa dipublikasikan. Misalnya berita 

mengandung hal-hal yang membahayakan keamanan atau kerahasiaan negara, 

pers tidak perlu memuatnya (Lesmana, 2001: 135-136). 

Sementara itu, salah satu aspek yang paling penting tapi kurang diingat dari 

sejarah Tempo adalah perannya dalam pembangunan dan pelembagaan nilai-nilai 

jurnalisme profesional Indonesia. Tempo mengembangkan salah satu kode etik 

utama dalam industri ini, juga aturan yang sangat ketat untuk tidak boleh 

menerima “amplop” atau sogokan. Goenawan sendiri yang membuat sistem yang 

disebut “Layak Tempo,” yakni sebuah cara menilai materi-materi yang potensiil 

untuk dijadikan artikel berdasarkan kelayakannya. Kriteria mencakup 

“kehangatan” berita, magnitude berita, relevansinya dengan Indonesia, angle, dan 

unsur dramatikanya. Goenawan dalam (Steele, 2007: 212) mengatakan, ia 

mengembangkan sistem itu sebagai hasil pelatihan yang diikutinya di Lembaga 

Pendidikan Perkembangan Manajemen (LPPM) – dan bahwa sebelum sistem itu 

dilembagakan, kadangkala diperlukan waktu seharian untuk memutuskan berita 

mana yang seharusnya dimuat. 

Untuk menentukan apakah sesuatu peristiwa atau masalah layak diangkat 

menjadi berita, Majalah Tempo sejak 1977 atau 1978 telah membuat pedoman 

baku yang disusun oleh para wartawannya sendiri. Pedoman itu kemudian dikenal 

dengan nama “kriteria berita layak Tempo”. Kriteria yang dimaksud berjumlah 

13, masing-masing memiliki bobotnya, dari yang memiliki bobot tertinggi hingga 
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terendah. Kriteria tersebut terdiri atas: kehangatan (bobot: 10), magnitude (bobot: 

8), relevansi (bobot: 8), angle lain (bobot: 8), dramatik (bobot: 7), trend baru 

(bobot: 7), misi (bobot: 7), informatif (bobot: 6), eksklusif (bobot: 6), tokoh 

(bobot: 5), unik (bobot: 5), prestisius (bobot: 5), dan pertama kali (bobot: 3). 

Melalui kriteria berita inilah, wartawan Tempo mendefinisikan makna suatu 

obyek sosial, dalam arti apakah layak untuk dijadikan berita. Kriteria berita itu 

didasarkan atas misi dan asas jurnalistik Tempo yang disepakati oleh para 

pendirinya. Namun, penentuan suatu berita tidak selalu harus melalui rapat 

khusus, apalagi pemungutan suara. Voting hanya diadakan apabila di dalam rapat 

redaksi terjadi perbedaan pandang yang tajam mengenai layak tidaknya suatu 

obyek sosial untuk diberitakan. Hal ini disebabkan proses internalisasi kriteria 

berita “layak Tempo” dianggap sudah berjalan dengan baik pada setiap wartawan 

Tempo, semenjak ia menjalankan masa magang (Lesmana, 2001: 136-140). 

Untuk lebih mengenal bagaimana para wartawan Time bekerja, termasuk 

manajemen personalia dan keuangannya, Goenawan menyempatkan diri 

bermagang di kantor Time selama dua minggu. Sejak awal Goenawan, tampaknya, 

sudah terobsesi dengan Majalah Time. Di mata Goenawan, Time adalah majalah 

berita yang bagus dan oleh sebab itu perlu ditiru untuk disajikan kepada 

masyarakat Indonesia. Sebelum Tempo diterbitkan, ia dan kawan-kawannya 

sesungguhnya telah bereksperimen, mencoba menerbitkan “Time model 

Indonesia” melalui majalah Ekspres. Eksperimen itu kemudian terhenti dan 

dilanjutkan di Tempo. Untuk lebih menyamakan visinya dengan visi orang-orang 

Time, Goenawan selama dua minggu mengadakan interaksi sosial yang intensif 

dengan orang-orang Time di kantornya. Hasil interaksi sosial tersebut, antara lain, 

diwujudkan dalam “kriteria berita layak Tempo” untuk kemudian diterapkan di 

lingkungan majalah yang dipimpinnya (Lesmana, 2001: 152).  

Di bawah kepemimpinan Goenawan, pencapaian Tempo yang paling penting 

adalah pengembangan sistem perencanaan karir yang masih digunakan sampai 

sekarang dengan tidak banyak perubahan. Karir di Tempo dimulai dengan masa 

percobaan, yang – kalau segala sesuatunya lancar – diselesaikan dengan beberapa 

tahun bekerja sebagai reporter. Setelah lulus dari program pelatihan dan 
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penugasan khusus, seorang reporter kemudian dipromosikan menjadi staf redaksi, 

yang berarti bahwa ia telah menjadi seorang penulis.  

Setelah bekerja selama beberapa tahun sebagai penulis, kandidat tersebut 

akan ditawari untuk mengikuti pelatihan dan serangkaian tes selanjutnya untuk 

menjadi penanggung jawab rubrik. Tahap berikutnya adalah redaktur pelaksana, 

sebuah posisi dengan tanggung jawab amat besar, yang mencakup tugas 

mengawasi beberapa penanggung jawab rubrik. Pemimpin redaksi, redaktur 

eksekutif, dan asisten redaktur eksekutif dipilih dari para redaktur pelaksana. Staf 

senior bisa menjadi “redaktur senior” posisi yang bergengsi dan memberikan 

kebebasan untuk mengembangkan gagasan-gagasan sendiri dalam menulis artikel. 

Setiap kandidat harus menyelesaikan sebuah program penugasan khusus yang 

dirancang untuk membuatnya cocok menjalani tingkat berikutnya. Misalnya untuk 

berlanjut menjadi staf redaksi, seorang reporter harus menyelesaikan Magang-1, 

atau M-1, yaitu program yang mengharuskannya melakukan riset dan menulis 

empat puluh artikel di empat rubrik (Steele, 2007: 210). 

Berbicara tentang intervensi pemilik media terhadap otonomi ruang redaksi, 

hal ini bisa ditunjukkan dalam investigasi Tempo pada April 2002 soal Pantai 

Indah Kapuk. Inilah perumahan di Jakarta Utara yang banyak dituding sebagai 

penyebab banjir di sebagian ruas jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. 

Ditulis dalam rubrik Investigasi, dengan judul “Janji-janji Ciputra”. Investigasi 

Tempo menunjukkan janji itu tanpa hampa belaka. Banjir menggenangi jalan tol 

beberapa tahun setelah Pantai Indah kapuk dibangun. Beton-beton penahan ombak 

memang menyuburkan bakau di muara sungai. Tapi, akibatnya, mulut muara jadi 

menyempit hingga menahan air yang mestinya meluncur ke laut. 

Arif Zulkifli menuliskan wawancara satu halaman. Artikel disunting oleh 

Dwi Setyo Irawanto, ketika itu redaktur pelaksana. Oleh Dwi Setyo, pengantar 

wawancara diperbaiki. Di belakang nama Ciputra ditambahi keterangan: 

komisaris PT Tempo Inti Media (penerbit majalah ini). Keputusan menambahkan 

kalimat “komisaris PT Tempo Inti Media” dibelakang nama Ciputra diambil tanpa 

sempritan manajeman. Ada kabar, setelah artikel itu terbit, selama beberapa lama 

Ciputra tak muncul di rapat komisaris. Untuk pertama kali, Ciputra juga tak 



199 
 

nongol dalam perayaan ulang tahun Tempo-sesuatu yang tak pernah ia lakukan 

sebelumnya. Ia ngambek (Tempo, 2011: 47-49). 

Sebelumnya, pada Tempo edisi 14 Maret 1987, di rubrik nasional artikel itu 

ditulis mengutip Ciputra cukup panjang. Itu terjadi ketika empat orang anak 

tenggelam di danau buatan di kompleks Taman Impian Jaya Ancol. Tempo 

mengirim wartawan ke sana untuk meliput. Ciputra yang saat itu adalah Direktur 

pelaksanana Jaya Group yang membangun Ancol, meminta Goenawan agar berita 

itu tak diturunkan. Goenawan dengan tegas menolak.  

Kisah ini kerap diulang-ulang untuk menunjukkan independensi Tempo atas 

kepentingan ekonomi Ciputra. Tapi Tempo kadang tak punya banyak pilihan juga. 

Banyak cerita tentang Jaya Group yang sebenarnya tidak pernah ditulis sama 

sekali. Sebagai pembangunan jalan tol, pasar dan proyek real estate, Jaya kerap 

terlibat dalam penggusuran yang mengatasnamakan pembangunan. Penghuni 

lahan diusir dengan kompensasi yang tak layak—karena sebagian uang ganti rugi 

masuk kantong pejabat lokal. Sebaliknya, penghuni pasar lama yang kiosnya 

dihancurkan untuk dibangun kompleks pertokoan baru, diharuskan pindah ke 

lokasi yang lain. Dengan pelbagai pengecualian, kisah pengusiran warga dan 

pedagang kecil di Jakarta oleh Jaya Development Group tak pernah muncul di 

Tempo (Steele, 2007: 80). 

Begitu pula dengan kebijakan soal iklan, ada ketegasan (pagar api) dalam hal 

redaksi dan iklan. Majalah Tempo sendiri pernah mengalami kebobolan. Liputan 

investigasi patgulipat tanah negara dimentahkan oleh iklan advertorial. Yang jadi 

masalah adalah isi iklan. Jelas-jelas iklan itu membantah hasil liputan investigasi 

yang dimuat Majalah Tempo seminggu sebelumnya, edisi 24-30 April 2006. 

Investigasi berjudul “Akal Busykus di Kemayoran” itu memuat terlunta-luntanya 

rencana pembangunan Kota Bandar Kemayoran. Pengusaha bernama The Hok 

Bing berselingkuh dengan kekuasaan. Bekas pejabat Sekretariat Negara dan putra 

mantan Presiden ditengarai terlibat. Uang para buruh yang tersimpan di Dana 

Pensiun perkebunan dipakai. 

Kisah patgulipat bisnis itu licin dan berliku. Setiap pemain, menurut 

investigasi itu, adalah Akal Busyukus-tokoh antagonis dalam komik Asterix. 
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Liputan inilah yang dibantah total oleh advertorial berbentuk suplemen sisipan. 

Judul iklan itu: “Pengakuan & Klarifikasi: Fakta di Balik Cerita akal Busyukus 

Kemayoran”. Isinya, antara lain, pemasang iklan meragukan kredibilitas para 

narasumber liputan Tempo. Inilah yang menimbulkan reaksi keras redaksi Tempo. 

Redaktur Pelaksana Investigasi Arif Zulkifli waktu itu tak bisa menyembunyikan 

keterkejutannya. Arif dan tim yang menggarap investigasi pantas kesal. Mereka 

sudah bekerja setidaknya tiga bulan untuk liputan itu. Yang membuat dia marah, 

gara-gara iklan itu, seolah-olah tim investigasi sengaja “menodong” dengan 

membuat liputan agar mendapatkan iklan bantahan senilai hampir Rp 500 juta. 

Jelas, Tempo telah kebobolan. Mestinya ini tak bisa terjadi. Prosedur baku di 

bagian pemasaran majalah ini dirancang tak akan meloloskan materi iklan atau 

advertorial yang melanggar etika periklanan dan ketentuan redaksi. 

Kenyataannya, advertorial ini bisa lolos. Hasil penelusuran oleh pimpinan Tempo 

menyimpulkan penyebabnya adalah tidak diaatinya prosedur baku pemuatan 

iklan. Tak ada kesengajaan, tapi akibatnya jelas fatal. Iklan itu telah menyentuh 

dinding paling penting dari semangat Tempo: menjaga independensi. Dengan 

pemuatan iklan itu, seolah-olah Tempo sengaja “menjual” beritanya demi 

mendapatkan iklan. Tak bisa tidak, sanksi harus jatuh. Semua bagian yang 

bertanggung jawab mendapat hukuman (Tempo, 2011: 65-67). 

Sementara itu, dalam hal kepemilikan saham, berdasarkan laporan keuangan 

2012 tentang Struktur Saham Perusahaan disebutkan, kepemilikian saham dimiliki 

oleh 12,09 persen untuk Yayasan Karyawan Tempo, 17,24 persen Masyarakat, 

21,02 persen PT Grafiti Pers, 16,28 persen PT Jaya Raya Utama, 8,54 persen 

Yayasan Jaya Raya, dan 24,83 persen untuk Yayasan Tempo 21 Juni 1994 

(dahulu bernama Yayasan 21 Juni 1994) (Laporan Tahunan Tempo, 2012: 46).  

Awalnya, laporan Majalah Jakarta-Jakarta, mengutip Eric Samola, direktur 

utama PT Grafiti Pers. “Begitu majalah Tempo berkembang mulai ada perbedaan 

pendapat. Maklum, mereka berkumpul dari banyak jurusan, ada yang dari majalah 

Djaja, Ekspres, dan lain-lain”. Melalui rapat-rapat disepakati kalau karyawan 

boleh memiliki saham. Jadinya, Tempo dimiliki 20 persen oleh para karyawan, 

36,5 persen PT Pikatan, dan 43,5 persen Yayasan Jaya Raya (Pontoh, 2013: 49). 
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Setelah go public, komposisi kepemilikan saham di Tempo berubah. Sebelum 

masuk bursa, Tempo dikuasai 20 persen oleh PT Grafiti Pers, 30 persen Yayasan 

Jaya Raya, 30 persen Yayasan 21 Juni 1994, dan 20 persen Yayasan Karyawan 

Tempo. Setelah penawaran saham, 16, 6 persen dimiliki PT Grafiti Pers, 24,8 

persen Yayasan Jaya Raya, 24,8 persen Yayasan 21 Juni 1994, 16,6 persen 

Yayasan Karyawan Tempo, dan 17,2 persen dikuasai publik (Pontoh, 2013: 87). 

Dengan menilik persentase komposisi pemilikan saham, jumlah saham 

terbesar dimiliki karyawan, yakni 41,4 persen lewat Yayasan Karyawan Tempo 

dan Yayasan 21 Juni 1994. Goenawan Mohamad dalam wawancara dengan Coen 

Husain Pontoh berkali-kali mengatakan bahwa dalam komposisi ini tak terlihat 

adanya kepemilikan saham individual. Namun ketika dikonfirmasi melalui 

Mahtoem Mastoem, mengungkapkan, Saudara Leo menguasai 50 persen saham, 

yakni gabungan dari 20 persen PT Grafiti Pers dan 30 persen Yayasan Jaya Raya. 

Gunawan  membantah, dan tidak benar jika Saudara Leo memiliki saham 

individual. Goenawan memang tidak setuju jika ada saham individu, karena 

berdasarkan pengalaman masa lalu, saham individual merupakan salah satu 

biangnya masalah. Ketika Pontoh (2013: 87) menginformasi ke Leonardi Kusen, 

Leo membenarkan telah mewakili 50 persen saham. “Sekali lagi mewakili, bukan 

menguasai”. Sedangkan, Setiyardi seperti diungkapkan Pontoh, karyawan sebagai 

pemegang saham terbesar dalam memutuskan untuk go public, suara karyawan 

diwakilkan, tapi tidak secara langsung, yaitu diwakili pengurus yayasan.  

Di samping itu, guna melaksanakan ketentuan tentang good corporate 

governance (GCG), Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan Rapat 

Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tempo minimal tiga kali dalam satu 

tahun buku. Fungsinya adalah sebagai rapat persiapan untuk Rapat Umum 

Pemegang Saham Pengendali dan RUPS Tahunan Perseroan. Renumerasi Dewan 

Komisaris dan Direksi 2012 (Rupiah) untuk Komisaris Rp 1,077 miliar, 

sedangkan untuk Direksi Rp 3,936 miliar. Selain memiliki Rapat Dewan 

Komisaris dan Direksi, Perseroan mempunyai Rapat Umum Pemegang Saham 

Pengendali, yaitu rapat koordinasi antara Para Pemegang Saham Pengendali 

(Founder), yang terdiri atas: Yayasan Tempo 21 Juni 1994, Yayasan Karyawan 
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Tempo, Yayasan Jaya Raya, PT Jaya Raya Utama, dan PT Grafiti Pers. Rapat ini 

memiliki fungsi konsolidasi menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

Perseroan dan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun buku (Laporan 

Tahunan Tempo, 2012: 63).      

Satu hal yang membuat masalah kepemilikan dan saham di Tempo sangat 

pelik adalah bahwa Yayasan Karyawan Tempo secara kolektif memiliki 20% 

saham. Menjelang pertengahan 1980-an, ini tidak lazim dalam institusi media di 

Indonesia; kenyataannya, pada 1984, aturan 20% ini menjadi terinstutisionalisasi 

sebagai bagian dari Undang-undang Pokok Pers. Peraturan ini adalah alat untuk 

mendukung klaim pemerintah bahwa wartawan bukan “karyawan,” mereka 

sebenarnya “pemilik”. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Angela Romano, 

sebagian besar institusi media – bahkan jika mereka sudah terlebih dulu 

menyisihkan 20% sahamnya – tidak membayar dividen secara orang per orang 

kepada karyawannya. Ini tidak terjadi di Tempo. Setiap tahun dividen dihitung 

berdasarkan sebuah rumus yang rumit yang melibatkan jumlah seluruh karyawan, 

jumlah seluruh bulan kerja, dan jumlah seluruh bulan yang dijalani oleh setiap 

individu untuk bekerja di majalah itu. Dividennya dibayarkan dalam bentuk uang 

riil. Jadi, kalau kondisi kerja di Tempo baik, dan karyawan-karyawannya dibayar 

dengan baik, apa sebenarnya penyebab eksodus tahun 1987? (Steele, 2007: 202).  

Sebagaimana sambutan Ciputra saat berpidato dalam acara peresmian gedung 

baru Tempo Jl Rasuna Said, 1986. Ciputra memulai sambutannya dengan 

menunjukkan betapa unik Grafiti Pers sebagai sebuah perusahaan. “Di 

perusahaan-perusahaan swasta,” ujarnya, ”kalau perusahaan pribadi seperti Bapak 

William Suryajaya, seperti Bapak Liem Swie Liong atau perusahaan pribadi kami 

sendiri, maka perusahaan tersebut dijalankan oleh keluarga. Keluargalah yang 

mempunyai posisi yang paling tinggi di perusahaan tersebut. Jika kita melihat 

perusahaan negara di negara kita, adalah yang yang menjalankan politik, 

kekuasaan, yang menjadi faktor penting… Tapi kalau Tempo yang kita saksikan 

semua, itu adalah para pendiri, para pemegang saham. Dan yang menentukan itu 

pada waktu sekarang ini seluruh pemegang saham. Yaitu seluruh karyawan. Nah, 

oleh karena itu saudara-saudara karyawan dan karyawati, itu Anda supaya 
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mengetahui hak kalian. Kalianlah yang menentukan siapa-siapa yang akan 

memimpin perusahaan ini… Untuk mengganti yang lain dengan yang lebih baik. 

Anda punya hak untuk memilih wakil-wakil Anda memimpin perusahaan ini. 

Termasuk kami sebagai presiden komisaris, Anda berhak untuk ubah menurut 

pertimbangan Anda yang paling baik…. 

Dengan demikian Tempo sebagai suatu badan yang penuh idealisme, dengan 

kapitalisme. Ini para pemegang saham dari Tempo sudah kapitalis kecil-kecil. 

Mereka ini sudah semi bourjuis. Pak Goenawan ini dia setuju atau tidak setuju 

tapi dia saya katakan sudah borjuis.” Sekarang inilah yang membuat kita 

bahagia,” Ciputra melanjutkan. “Kami teringat Tempo pada 15 tahun yang lalu, 

kalau melihat sebuah becak tabrakan dengan sebuah mobil, a priori Tempo itu 

membela si becak. Walaupun mobil itu yang benar, si becak yang salah. Karena 

ingin membela yang lemah.” “Nah, [Tempo] tidak a priori membela yang lemah 

saja, tapi juga membela yang benar.” “Dan kalau kapitalisme benar, supaya dia 

juga dibela” (Steele, 2007: 194-195). 

Benarkah Tempo tak memihak? Sebetulnya tidak juga. Dalam sejumlah isu, 

pemihakan Tempo terlihat jelas. Katakanlah soal Ahmadiyah. Dalam isu yang satu 

ini, Tempo menganggap semua warga negara berhak memilih keyakinannya. 

Karena itu, meski sebagian umat Islam menyatakan Ahmadiyah sesat dan 

dianjurkan keluar dari Islam—karena mengakui ada nabi selain Muhammad—

Tempo konsisten menyatakan Ahmadiyah berhak menyebut diri sebagai bagian 

dari Islam. Pembelaan yang sama dilakukan terhadap Lia Eden, bekas perancang 

bunga yang belakangan menyatakan diri sebagai Bunda Maria dan Malaikat Jibril. 

Dalam rapat redaksi ketika kasus Lia Eden muncul, beberapa awak redaksi 

mempertanyakan bagaimana menyikapi “absurditas” agama Lia ini.  

Dalam artikel Opini berjudul “Ahmadiyah tanpa Negara”, Majalah Tempo 

edisi 14-20 Februari 2011 menulis: Pemerintah Yudhoyono tak boleh 

mengorbankan konstitusi demi kepentingan politik praktisnya. Selain menindak 

tegas pelaku pembunuhan di Cikeusik, Presiden harus memastikan kabinetnya 

sanggup menjamin hak kaum minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah. Tulisan itu 

ditutup dengan semacam rasa geram: Bila seorang Presiden sudah tak sanggup 
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menghormati konstitusi negerinya, sekuat-kuatnya rakyat perlu mengupayakan 

impeachment baginya (Tempo, 2011: 50-51). 

Itulah sebabnya Tempo mengakui bahwa penerbitan dan pers adalah dua 

bidang usaha yang nilai-nilai idealisme dan bisnisnya terkadang berseberangan. 

Meskipun begitu, bisnis di kedua bidang tersebut adalah bisnis yang menjanjikan 

karena manusia dan peradaban tidak dapat terlepas dari data dan informasi yang 

termutakhir, apalagi dengan semakin sempitnya rentang geografis antarnegara 

akibat semakin majunya teknologi komunikasi. Persaingan yang tajam dalam 

bisnis penerbitan dan pers juga tidak dapat dihindari karena semakin tingginya 

kebutuhan masyarakat akan data dan informasi yang cepat dan up-to-date. 

Persaingan yang tajam ini meningkatkan risiko dalam usaha di bidang penerbitan 

dan pers. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain: (1) Persaingan dengan media 

visual dan elektronik (online news). (2) Kondisi perekonomian (3) Risiko 

fluktuasi nilai mata uang asing, dan (4) Aturan dan kebijakan pemerintah. 

Selain faktor-faktor di atas, faktor yang juga penting bagi perusahaan yang 

bergerak di bidang media/pers adalah adanya gugatan atau tuntutan dari 

pembaca/pihak-pihak di luar pemegang saham. Hal ini merupakan hal yang wajar 

dan alami karena produk utama dari suatu usaha pers berupa data dan informasi 

yang terkadang memiliki sudut pandang yang dapat berbeda dengan sudut 

pandang pembaca atau sumber berita. Perbedaan inilah yang terkadang 

menimbulkan permasalahan yang bahkan dapat berlangsung melalui jalur 

pengadilan. Perseroan Tempo dalam menghadapi risiko-risiko usaha tersebut, 

terutama risiko usaha (hukum) yang diakibatkan oleh adanya sudut pandang yang 

berbeda antara redaksi dan pembaca/sumber berita atas suatu pemberitaan, 

mengedepankan proses-proses penyelesaian sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik 

(KEJ) dan Undang-undang Pers, dengan cara: (1) Memberikan ruang pengajuan 

hak jawab dan koreksi. (2) Mengedepankan proses mediasi melalui Dewan Pers. 

(3) Memberikan pelatihan Kode Etik Jurnalistik kepada wartawan Perseroan. (4) 

Menampilkan berita yang berimbang. Dan (5) melakukan validasi atas data dan 

hasil reporting yang lebih komprehensif (Laporan Tahunan Tempo, 2012: 65-66). 


