
PEMBERANTASAN KORUPSI di INDONESIA, 
APA PERAN MEDIA?1 

Sasongko Tedjo2 

Abstract 

The media plays an important role in corruption 
eradication efforts. However, how the role is played 
depends on the situation surrounding the media. The role 
of the media in an authoritarian government will absolutely 
be different from that in a more democratic one. In both 
cases, the existence of a media ombudsman is 
indispensable. 
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Pendahuluan 

Upaya pemberantasan korupsi secara konkret di Indonesia saat ini 
dalam taraf menguat, setelah kehadiran institusi dengan peran 
protagonist, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang punya 
kewenangan memeriksa, menyidik, dan menetapkan pejabat publik yang 
diberi kewenangan mengelola kekayaan negara- sebagai tersangka. 

Boleh jadi minggu - minggu terakhir ini adalah masa yang 
menentukan, karena tiga pejabat public aktif setingkat menteri diindikasi 
KPK menyalahgunakan kewenangannya. Saya katakana menentukan, 
karena, jika mereka " lolos " dari jerat hokum - sementara bukti - bukti 
penyalahgunaan jabatan dianggap demikian nyata maka spirit 
pemberantasan korupsi bisa - bisa menyurut. Lalu berkembang 
anggapan, " beraninya hanya dengan bupati dan gubemur serta pejabat 
pensiunan dari partai yang berkuasa ". 

Sebelum kehadiran KPK, peran protagonist dalam pemberantasan 
korupsi di kalangan masyarakat, yakni pada LSM, dengan ICW sebagai 
lokomotifuya. · Peran mereka memang tidak seefektif KPK, hanya 
menjeritkan temuan- temuan mereka lewat media sebagai "loudspeaker" 
-nya. Sekalipun demikian, pengaruhnya tidak bisa disepelekan. Dunia 
intemasional sangat memperhitungkan temuan- temuan dan seruan 
mereka. 

Dalam hal korupsi, · dimata dunia intemasional, Indonesia 
sesungguhnya seperti akuarium. Ada banyak lembaga yang memberikan 
peringkat korupsi di berbagai Negara. 3 Semuanya menempatkan 
Indonesia dalam kelompok peringkat paling atas Negara - Negara 
terkorup di dunia. Lembaga Transperancy Intemasional, misalnya, 
menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup nomor tujuh dari 163 
negara di dunia pada tahun 2006, atau turun satu tingkat dari tahun 
sebelumnya (nomor enam terkorup dari 159 yang disurvei), karena 
kenaikan angka CPI (Corruption Perseption Index) dari 2,2 menjadi 2,44 

Lembaga lain, Political and Economic Risk Consultacy (PERC), 
tahun Indonesia· menduduki peringkat Negara paling korup nomor dua 
seAsia setelah Filipina, berdasarkan survey yang melibatkan 1.476 orang 
asing. Ini kemajuan, karena dalam lima tahun sebelumnya, lembaga 

' tersebut menempatkan Indonesia berada pada posisi nomor satu, alias 
Negara terkorup se Asia. 

3 Selain Transparency International, Lembaga-lembaga itu antara lain Bank Dunia, 
Freedom House Economist Intelligence Unit, Merchant International Group, World 
Economic Forum, serta juga Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 
4 Lihat Artikel Ibrahim Fahmy Badob, anggota Badan Pekerja ICW, dalam Koran 
Tempo, 13 Nov. 2006 
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Korupsi Membentuk Mentalitas Korupsi 

Seberapa mengakar korupsi di Indonesia sebenarnya? Serta, 
seberapa besar bahayanya, diluar ia sebagai factor yang membuat 
· investasi asing enggan masuk ke sini? 
· Jika kita simak, sebenamya korupsi telah pada tingkat yang 
membudaya dan dilakukan pada semua tingkat di pemerintahan maupun 
masyarakat. Misalnya, untuk mengurus KTP, warga masyarakat harus 
memberikan "sumbangan sukarela" ke kas - kas kelurahan dan 
kecamatan atau ke person yang mengurusnya, yang sesungguhnya telah 
di bayar oleh Negara. Hal yang sama juga terjadi kalau mengurus SIM, 
1MB, Surat Tanah (HGBIHM), Surat Kematian, bahkan juga Surat 
"berkelakuan baik". Seringkali, ketakutan akan proses penyelesaian 
dokumen yang "akan berlarut - larut kalau tidak ada sumbangan 
sukarela" itulah yang menjadi alasan warga "sukarela" mengeluarkan 
uang tambahan. 

Adanya kosakata "bidang basah" dan "bidang kering" di benak 
maupun dalam percakapan antar anggota masyarakat Indonesia, ketika 
mengkategorikan jenis - jenis pekerjaan, menandakan adanya korupsi 
yang wajar dilakukan. Misalnya, seseorang yang ditempatkan pada posisi 
pengadaan barang di suatu institusi sering dianggap menempati bidang 
basah, karena kerap mendapat fee dari supplier yang terpilih. Demikian 
juga, jika seseorang ditempatkan di bagian perijinan, di bayangkan akan 
mudah mendapatkan imbalan dari mereka yang ijinnya diloloskan. 

Dengan demikian, pada tingkat tertentu, korupsi dianggap sebagai 
kejahatan yang banal, atau kejaliatan yang dianggap wajar dan sangat 
biasa. Karena persepsi kejahatan banal itu, maka wajar anak pejabat dapat 
proyek pembangunan (sekalipun proyek itu dialihkan ke perusahaan 
lain), wajar pungutan atas proyek pembangunan dilakukan maka wajar 
juga kalau gedung · - gedung sekolah yang dibangun dengan dana 
pemerintah cepat rusak dan membahayakan anak didiknya, wajar juga 
jalan- jalan cepat rusak, demikian seterusnya. 

Inti korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. 
Hal itu akan · menjadi berbahaya manakala terjadi reproduksi dari 
tindakan - tindakan penyalahgunaan kekuasaan pada berbagai tingkatan. 
Dengan begitu akan berkembang anggapan, "kalau kiita punya 
kekuasaan, kita berhak menggunakan kekuasaan itu untuk korupsi, atau 
dengan kata lain menyalahgunakannya". Dalam hal ini kekuasaan tidak 
hanya berupa kekuasaan politik di tingkat atas - misalnya sebagai 
presiden, gubemur, ketua partai politik, ketua ormas, dsb. - namun juga 
di tingkat yang lebih bawah sebagai lurah, sebagai pegawai kelurahan, 
sebagai camat, sebagai pegawai kecanmatan, sebagai pengurus dokumen 
pertanahan, sebagai pengurus ijin proyek, dan seterusnya. 
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Bisa dibayangkan yang rusak adalah kehidupan bersama. Yang 
dirusak berikutnya adalah mentalitas masyarakat, ketika kita semakin 
menganggap korupsi itu sebagai kejahatan yang banal, serba wajar dan 
biasa- biasa saja. 

Melihat demikian serius akibat - akibat dari korupsi ini bagi 
kehidupan bersama, maka secara prinsip kami dari mediapun turut 
mendukung upaya pemberantasannya. 

PeranMedia: Dua Wajah Dari Dua Kondisi 

Jika dipertanyakan peran media, maka menarik untuk 
membandingkan dua kondisi ekstrem, yakni pada era kekuasaan orde 
baru, dan era liberalisasi media pasca orba. Di kedua era itu korupsi juga 
terjadi dengan intensitas tinggi, tetapi secara umum ada pola respons 
yang berbeda dari media pada umumnya. 

Pada era pemerintahan orde baru yang lebih dari 30 tahun itu, pers 
berada dalam posisi menerima - baik secara sukarela maupun terpaksa -
propaganda penguasa bahwa mereka penyelamat bangsa dari bahaya 
komunisme, membuat pangan berlimpah dan murah, pencipta pasar 
melalui mekanisme APBN, serta memiliki misi mulia, yakni 
melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan bangsa. 

Fakta - fakta penting, apalagi yang menyangkut hal - hal yang 
dinilai negative pada lingkaran kekuasaan, seringkali hanya 
direpresentasikan lewat pemyataan - pemyataan para pejabat. Investigasi 
untuk mendapatkan real fact sangat jarang dilakukan. Nyawa media saat 
itu adalah SIT (surat ijin tjetak) atau SIUPP (surat ijin usaha penerbitan 
pers), yang sewaktu- waktu bisa dicabut Menteri Penerangan ataupun 
pihak- pihak lain yang merekomendasikannya. 

Pada kondisi seperti itu, pers pun hanya berani melakukan upaya 
melawan korupsi secara gerilya, misalnya, menyebut salah satu 
perusahaan sebagai kongsi " Simbiosis Mutualistik" antara anak pejabat 
(pengusaha seolah-olah) dengan oengusaha (sesungguhnya), memuat 
pikiran-pikiran akademisi anti-korupsi, melakukan komparasi dengan 
menampilkan pikiran dan gerakan anti korupsi di dunia intemasional dan 
sebagainya. Dalma hal komparasi itu misalnya, pers Indonesia (termasuk 

I Suara Merdeka) membuat dengan suka cita apa yang terjadi di Korea 
Selatan, karena pemimpin-pemimppin mereka terpenjara kakrena kasus
kasus korupsi yang dilakukanya atau keluarganya. 

Era Liberalisasi Pasca Orde baru memberi keleluasaan bagi pers 
untuk berperan sesuai dengan jati dimya; mengungkap fakta-fakta yang 
penting bagi public, termasuk dalam hal ini adalah berbagai kasus 
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korupsi. Kekuasaan pemerintah dan politik tidak lagi mengerikan. Yang 
barangkkali di anggap mengkhawatirkan adalah kekuasaan massa 
(gerombolan) yang kemungkinan bisa menggeruduk kantor redaksi atau 
mencederai wartawan mana kala kelompok di kecewakan oleh 
J)emberitaan. Selain itu juga kekuasaan hukum, manakala ada 
pemberitaan yang memberikan peluang bagi terrjadinya tuntutan hukum. 

Pada prisipnya di era pasca orde baru ini pers lebih bisa 
menjalankan fungsinya secra lebih leluasa, yakni fungsi control atas 
kekuasaan (watchdog), serta fasilitator debat/ dialog public. 

Dalam menjalankan fungsi fasilitator di atas, Suara MErdeka selalu 
memberi tempat pada temuan-temuan dari lembaga pembantu korupsi 
atau institusi seperti KPK, memberi kesempatan pada mereka yang ingin 
menyoroti metodanya, danmemberi dorongan pada institusi hukum 
Gaksa,pengadilan) untuk mengangkat temuan-temuan itu ke lembaga 
peradilan. 

Mungkin ada pertayaan, apakah ada kalanya nedia tidak 
mengungkap kasus-kasus korupsi, karena Vested interest tertentu? 
Kemungkinan ada. Tetapi dalam era persainganmedia yang sangat 
kompetitif seperti sekarang ini, hal itu berate bunuh diri. Karena, Ketika 
satu media tidak memuatnya, sementara media lain justru 
menampilkanya secara mendalam,Audence (pembaca yang dilayani)akan 
memberikan Stikma pada media yang menyembunyikan hal-hal penting 
yang perlu diketahui. 

Urgensi Ombudsman Pers bagi Lembaga Penerbitan 5 

Kalaupun jawaban atas pertanyaan "Haruskah Perusahaan Pers 
Mempunyai Ombudsman Pers?" hanya berupa check point - dengan 
pilihan (1) Harus, (2) Tidak Harus, (3) Tidak Tahu, seperti hanya ujian
ujian sekolah saat ini, pastilah tidak mudah menjawabnya. 

Pada tataran normatif, jawabannya akan cenderung "harus", karena 
memang ada banyak hal - hal baik dari keberadaan lembaga ombudsman 
pers. Namun pada kenyataannya, akan banyak pertimbangan. Sebut saja, 
misalnya, 

Ombudsman (kosa kata Swedia yang berarti agen atau wakil), 
sebagaimana kita tahu, adalah lembaga yang pertama kali lahir di Swedia 
tahun 1908 yang berperan untuk melawan kekuasaaan opresif, 

5 Disampaikan dalam diskusi terbatas SPS bertema "Haruskah Perusahaan Pers 
Mempuyai Ombudsman Pers?"di Jakarta,l4 Maret 2007. 
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mengoreksi kesalahan pemerintah di bidang administrasi, memberla hak 
- hak sipil (civil rights), maupun hak- hak warga Negara (civic rights). 
Dari sekian prestasinya, rata- rata dalam setahun 35 persen sampai 40 
persen keluhan masyarakat bisa ditangani dan diperbaiki berkat campur 
tangan ombudsman. 

Lembaga ombudsman dikembangkan ke bidang lain, sehingga 
pada tahun 1969 dibentuk Press Ombudsman. Berturut - turut lahir 
ombudsman untuk kesamaan hak tahun 1981, tahun 1986 untuk 
diskriminasi etnis, tahun 1994 untuk pembelaan anak - anak. 

Berbeda dengan ombudsman - ombudsman yang lain, 
ombudsman pers relatif paling berkembang. Kinetja pers diukur menurut 
hak sipil yang dibelanya dalam hubungan pemberitaan. Dialah "anjing 
penjaga" meminjam istilah Takeshi Maezawa dalam bukunya Watchdog. 
A Japanese Newspaper Ombudsman at Work (1994), bunga rampai 
artikelnya tentang ombudsman dalam surat kabar. 

Lembaga ini punya gengsi, ditentukan oleh figur dan orang -
orang yang duduk di dalamnya. Merekalah orang - orang terhormat, 
independent, objektif, dan selama melakukan investigasi bersikap fair 
tanpa pamrih kecuali pada tetjaminnya kepentingan public. Ombudsman 
Swedia, terkenal mempetjuangkan pemerintahan sipil ( catatan Swedia 
akan membantu sekitar Rp 34,5 juta sampai 40 juta krona Swedia - untuk 
menciptakan pemerintahan sipil di Timor Timur). Karena itu, di sana 
ombudsman dikenal berperan aktif sebagai public officer bagi 
masyarakat. 

••• 
DIMODIFIKASI sesuai keadaan, sampai sekarang di berbagai 

belahan dunia sudah berdiri lebih 80 Ombudsman. Namanya bermacam -
macam, tetapi bersemangat sama, yakni menjadi wakil kepentingan 
public. Dalam operasi, lembaga ini menyasar tiga sektor, yakni sektor 
pembelaan terhadap hak - hak publik, sektor akibat yang ditimbulkan 
atas kesewenangan birokrasi termasuk militer, dan sektor manajemen 
internal ombudsman sendiri. 

Ia berhak menyelidiki (menginvestigasi), mengevaluasi dan 
mengambil keputusan sebagai rekomendasi. Rekomendasi lembaga 
bersifat mengikat, dalam arti pemerintah wajib menindaklanjuti. 
Kedudukannya menjadi strategis dan berwibawa, selain terbina oleh 
kewibawaan dan bobot pengurus, juga oleh keseriusan pemerintah 
menindaklanjuti rekomendasi ombudsman. 
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Ombudsman yang akan dikembangkan di Indonesia, tampaknya, 
seperti dijelaskan Anton Sujata, akan dikembangkan lebih pada 
pembelaan publik yang diakibatkan perilaku aparat penegak hukum dan 
birokrasi. Agenda ketja tahun pertama yang akan memusatkan perhatian 
pada kasus - kasus pelayanan di Jabotabek dalam kaitan pengawasan 
pada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan lembaga 
pengadilan, menunjukkan langkah tegas bagaimana kinetja Komisi 
Ombudsman Nasional (KON) mau dibangun. 

Kalau rekomendasi tak diperhatikan pemerintah, KON memang 
tinggal nama, seperti komisi - komisi yang lain. Mubazir. Meskipun 
demikian, kehadirannya membuat nafas lega. Ada perhatian terhadap 
kepentingan publik; suatu kemajuan, sebab hakikat birokrasi dan aparat 
adalah pelayan publik: bukan tuan publik, pamong bukan pangreh. 
Dan itulah tujuan dan arti pokok lembaga ombudsman yang kita adopsi 
sekarang bagian dari cita - cita clean governance, clean government, civil 
society, Indonesia Baru, dan lain -lain. 

LAHIR lagi sebuah komisi, yakni Komisi Ombudsman Nasional 
(KON). Komisi dibentuk melalui Keppres No. 44 tahun 2000, dan 
pengurusnya dilantik oleh Presiden KH Abdulrahman Wahid, Senin 
(20/3). Duduk sebagai ketua, Antonius Sujata SH, wakil ketua Prof Dr 
CFG Sunaryati Hartono SH, dan anggotanya enam orang yakni Prof Dr 
Bagir Manan SH, Teten Masduki SH, Ir Sri Urip, Pardjoto MA, RM 
Surachman, Masdar Farid Mas'udi MA. 

Menurut Sujata, ombudsman merupakan saluran masyarakat 
menyampaikan keluhan menyangkut pelayanan publik. Fungsi ini 
memang sudah dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) semacam 
Indonesian Corruption Watch (ICW). Hanya saja karena Ombudsman 
dibentuk pemerintah, dia punya kewenangan lebih besar. Berbeda 
tekanan pada penegakan hak asasi manusia (HAM), Ombudsman serupa 
dengan Komnas HAM. Sementara Ombudsman memfokuskan 
pengawasan pada penegakan hokum, mewakili kepentingan masyarakat, 
mewakili kepentingan umum menghadapi aparat dan penyelenggara 
Negara dalam kattan buruknya pelayanan publik. 

Lembaga ini bukan lembaga penyidik seperti halnya dilakukan 
polisi dan jaksa. Ombudsman hanya berhak dan berwenang 
menginvestigasi persoalan untuk klarifikasi. Dengan adanya klarifikasi, 
Ombudsman punya nyali menuntut agar pelayanan birokrasi kepada 
publik diperbaiki, keputusan - keputusan yang kurang mengindahkan 
aspek keadilan hukum ditinjau kembali, bahkan mengadakan 
pemeriksaan (investigasi) atas pejabat yang dilaporkan tidak melakukan 
pelayanan dengan baik. 
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*** 
Dewan Pers Perlu Bentuk Ombudsman Pers (Stockholm, Kompas) 

Selama ini tidak ada saluran yang jelas dan sistematis untuk 
menampung keluhan masyarakat yang merasa dirugikan oleh 
pemberitaan media massa di Indonesia. Dewan Pers perlu membentuk 
Ombudsman Pers yang bertugas untuk menampung segala keluhan 
publik atas pers serta menjamin kebebasan pers dilakukan dengan baik. 
Demikian komentar ketua subkomisi Media dan Informasi Komisi I DPR 
Djoko Susilo (fraksi reformasi), usai berdialog dengan Ketua 
Ombudsman Pers (Allamanhetens Pressombudsman) Swedia Olle 
Stenholm di Gedung Pers Swedia di Stockholm, Jumat (28/9). 

"Di Indonesia biasanya masing - masing media massa memiliki 
Ombudsman sendiri, tetapi tidak cukup. Perlu suatu Ombudsman pers 
yang bersifat nasional untuk menampung keluhan masyarakkat," kata 
Djoko, seperti dilaporkan wartawan Kompas Subur Tjahjono. Selain 
Djoko ikut dalam dialog tersebut Wakil Ketua Badan Legeslasi DPR 
Tumbu Salaswati (Fraksi PDI Perjuangan), Lukman Hakim ( Fraksi 
PPP), Wakil Direktur lembaga studi pers dan pembangunan (LSPP) 
Ignatius Haryanto, Mas Achmad Santosa dari Indonesian Center for 
Enviromental Law (ICEL), dan Kepala Lembaga Informasi Nassional 
(LIN) Asep Saefudin. 
Sebelum bertemu ombudsman pers, rombongan bertemu dengan kepala 
ombudsman Parlemen Swedia (Riksdagens ombudsman) Claes Eklundh, 
bidang ini kepala Staf Kjell Swans Strong dan kepala hubungan 
internasional Marianne fon der Esch. 

Claes Enklundh menjelaskan istilah ombudsman sendiri 
merupakan istilah bahasa Swedia yang menjadi istilah intemasional 
untuk menyatakan lembaga yang menampung keluhan masyarakat dan 
meneruskan pada pihak yang berwenang untuk menanggapi keluhan 
masyarakat. Indonesia sendiri mengadopsi sistem ombudsman dari 
Swedia ini. Ombudsman . paerlemen Swedia juga tetap mengadakan 
kontak dengan Komisi om~udsman Nasional Di Indonesia. 

Ada banyak ombudsman di swedia. Ombudsman Parlemen 
· misalnya telah dibentuk pada tahun 1810. lainya adalah Ombudsman 
Konsumen (1971), Ombudsman untuk Kesetaraan Kesempatan (1980), 
Ombudsman untuk Diskriminasi Etnis (1986), Ombudsman Untuk 
Diskriminasi karena Orientasi Seksual (1999). Ombudsman Anak-anak 
(1993), dan Ombudsman untuk orang Cacat (1994). Ombudsman pers 
berdiri pada tahun 1969. 
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Olle Stenbolm menjelaskan, tidak seperti Ombudsman parlement, 
Ombudsman Pers tidak memiliki kewenangan hukum. Keanggotaannya 
juga bersifat sukarela dan dibiayai kalangan pers sediri Ombudsman Pers 
menerima keluhan dari publik ,yang merasa tidak puas dengan 
pemberitaan media massa. Setelah menerima keluhan Ombudsman Pers 
mengirimkan salinannya kepada media massa yang bersangkutan untuk 
ditanggapi, "kami menerima keluhan sekitar 400 - 500 setahun." Tutur 
Stenholm yang juga bekas wartawan TV dan pemah di Jakarta. Dari 
jumlah tersebut sekitar 15 persen keluhan masyarakat ini membuat media 
massa yang bersangkutan dipanggil oleh Dewan Pers Swedia. Dewan 
pers di swedia sudah berdiri sejak 1916, yang merupakan Dewan Pers 
pertama di dunia. Swedia sudah memiliki UU KEBEBASAN PERS 
sebagai salah satu bagian konstitusi sejak tahun 1766, yang merupakan 
UU Kebebasan Pers pertama didunia. 

Djoko Susilo antara lain juga mempersoalkan banyak wartawan 
"bodrek" ( wartawan tanpa surat kabar) di Indonesia sejak kebebasan pers 
dibuka. Menurut Stenholm, masalah masalah tesebut merupakan masalah 
di seluruh dunia. Di Swedia pun ada masalah seperti itu, tetapi tidak 
banyak, karena gaji wartawan di Swedia sangat tinggi. " Saya tidak tabu 
persis tapi rata-rata 20.000-25.000 kronor { Rp 16 juta- Rp 20 juta) per 
bulan" tutumya. Masalah wartawan bodrek di Indonesia ini harus di 
tangani secara serius oleh dewan pers karena sangat merepotkan. "Di 
DPR saja tercatat sekitar 2.000 wartawan, yang sebagian besar tidak 
jelas," tutumya. Ia pemah mengadakan riset bahwa sebanyak 90 persen 
wartawan di Indonesia pemah sekali menerima amplop baik disengaja 
atau tidak, dan sebanyak 50 persen merupakan wartawan amplop. 

Secara terpisah, Ketua Ombudsman Parlemen Claes Ekludh 
menjelaskan, Ombudsman Parlemen merupakan lembaga yang dibentuk 
dan anggotanya dipilih oleh Parlemen Swedia, tetapi keanggotaanya 
tidak berafiliasi pada partai politik. Eklundh sendiri adalah mantan hakim 
agung. "Ombudsman ini penting sebagai salah satu syarat dalam 
pembagian kekuasaan dalam Negara demokrasi," ujarnya. 

Ombudsman parlemen Swedia juga menerima keluhan dari 
masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Ombudsman 
ini juga mempunyai kewenangan menginvestigasi laporan masyarakat, 
dan memberikan rekomendasi dari basil investigasinya. Pertahun rata -
rata Ombudsman parlemen mengadakan 100 - 200 investigasi atas 
inisiatif sendiri. * 

Dalam aspek yang lain, pasarpun belum tentu memberikan 
penguatan bagi keberadaan masyarakat warga dalam hal penyebaran dan 
penerimaan informasi untuk mendorong terciptanya demokrasi. Berbagai 
institusi (atau lebih tepatnya perusahaan) media massa akan melihat dan 
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memperlakukan msyarakat tidak lebib sebagai "sasaran" konsumen yang 
potensial, dan bukan "melayani" masyarakat sebagai warga Negara. 
Antara konsumen dan warga Negara pastilah ada perbedaan yang 
substansial dalam hal kemampuannya dalam mengakses informasi. 
Konsumen diukur dari potensialitas berdasarkan berapa jumlah uang 
yang dimilikinya ~tuk dibelanjakan. Ini berarti antara konsumen yang 
satu dengan konsumen yang lain, dengan sendirinya, memiliki tingkat 
perbedaan. Semakin tinggi konsumen dalam memiliki uang dalam jumlah 
yang berlimpah, maka akan semakin besar pula kemampuannya dalam 
mengakses dan melakukan piliban terbadap informasi yang 
dikonsumsinya. Sedangkan sebagai warga Negara, tentu saja, 
kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menentukan preferensi 
informasi tidak diperbitungkan pada persoalan kepemilikan uang, 
melainkan lebib pada kepeduliannya untuk mengetabui bak - baknya 
secara personal serta apakah aspirasi yang selama ini dikedepankan sudah 
cukup terakomodasi. 

Apabila media massa sekedar, dan secara konsisten, menempatkan 
masyarakat sebagai konsumen, maka yang tidak terhindarkan adalah 
kekuatan media massa sebagai pilar keempat demokrasi6 pun akan 
mengalami keruntuban. Bahkan, kemungkinan paling buruk yang dapat 
tercipta adalah mitos keempat pilar demokrasi itu digunakan sebagai I 
dalib · bagi para pemodal media massa untuk melakukan ekspansi 
kekuasaan bisnisnya. Yang menjadi perbitungan utamanya kemudian 
adalah bagaimana memupuk dan mengbasilakan modal dan laba secara 
maksimal, terutama dengan · memburu pemasang iklan yang dapat 
memberikan keuntungan secara finansial. Hal inilah yang menyebabkan 
media massa telah mengalami kegagalan sebagai ruang publik, yaitu 
arena bagi masyarakat untuk mengajukan berbagai gagasan dan 
perdebatan (dialog) yang hasilnya merupakan opini publik untuk 
mendesak aspirasinya sebingga diakomodasikan oleb Negara. Dalam 
persoalan ini, Jurgan Habermas, melalui bukunya yang berjudul The 
Stroctural Transformation of The Public Sphere (I 962), sudah 
memberikan peringatan bahwa seiring dengan ketergantungan media 

6 Sebagai catatan harus dikemukakan bahwa kemunculan konsep media massa sebagai 
pilar keempat demokrasi (the fourth estate of democracy) baru muncul pada tahun 1832 
'ketika Lord Macaulay menulis bahwa sebagai tambahan dari pilar pilar politik yang 
telah ada, yaitu Lords Spiritual, Lords Temporal, serta Commons dalam parlemen 
Inggris, maka para reporter duduk sebagai pilar keempat dalam ruang politik ini. Mulai 
saat itulah eksistensi media massa sebagai pilar keempat menjadi sedemikian popular. 
Kejadian itu dimaksudkan bahwa media massa merupakan sebuah institusi utama dalam 
masyarakat demokrasi yang mengabdi sebagai anjing penjaga (Watchdog) untuk 
melawan pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak koruptif. Lihat 
Douglas Kellner, Television and the Crisis of Democracy (Oxford: Westview Press, 
1990), hal.12. 
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massa pada dukungan iklan komersial, serentak dengan itu juga 
pertimbangan ekonomi lebih diprioritaskan. Ini berarti bahwa kebijakan 
editorial dan praktik jurnalisme sangat mungkin juga dipengaruhi oleh 
pihak - pihak yang mengendalikan sumber - sumber finansial 

Konklusi : Dari Birokrasi ke Korpokrasi 

Menjadi semakin jelas bahwa dalam situasi media massa yang 
dicengkram dan dikendalikan oleh kompetisi diantara kalangan pemilik 
modal, maka struktur kekuasaan yang mengontrol media massapun 
mengalami pergeseran, dari yang semula dikontrol oleh Negara maka 
beralih ke pasar. Apabila Negara menunjukkan kekuasaannya melalui 
jaringan administrative birokrasinya, maka pasar memperlihatkan dan 
malahirkan formula kekuasaan dalam wujud korpokrasi (corpocracy).7 

Bahaya yang paling mengancam adalah munculnya 
totaliteriannisme korpokrasi (lebih tepat disebut sebagai korpokratisasi) 
pada kehidupan media massa dalam bentuk monopoli kepemilikan modal 
yang berimplikasi pada isi media. Selain itu, korpokrasi juga dapat 
mengarah pada terjadinya proses integrasi vertikal. 8 Serta integrasi 
horizontal9 dalam bisnis media massa. Gejala ini semakin 

7 Konsep mengenai corpocracy dikemukakan oleh Alvaro J. de Regil. Maksudnya 
adalah dalam tata ekonomi-politik global bergulirlah secara dramatis sentralitas 
kekuasaan perusahaan - perusahaan raksasa yang menentukan semakin banyak aspek 
kehidupan masyarakat, mulai dari pengadaan pangan sampai jenis film yang ditonton, 
dari ketersediaan obat sampai jenis musik yang didengar. Gagasan Regil ini dikutip oleh 
Herry Priyono, "Marginalisasi a Ia Neoliberal", Basis no.OS-06, tahun ke-53 Mei-Juni 
2004, hal. 17. pemikiran mengenai kehadiran korpokrasi dapat juga diterapkan dalam 
bisnis menia massa yang juga memberikan peluang besar bagi para pemilik modal pada 
level local, nasional maupun global untuk melakukan perluasan bisnis. Ini disebabkan 
bahwa arus modal yang dikendalikan oleh sejumlah pemiliknya tidak lagi mengenal tian 
dibatasi oleh persoalan - persoalan geografis. 
8 Integrasi vertical berarti proses dirnana · seorang pemilik modal menjangkau seluruh 
aspek produksi dan~distribusi pada satu jenis produk media tertentu. Sebagai contoh 
adalah sebuah perusahaan perfilman mengintegrasikan secara vertical dengan cara 
menguasai agen - agen pemandu bakat, studio - studio produksi, jaringan teater, 
perusahaan - perusahaan yang mencetak video kaset, jaringan toko - toko penyewaan 
video. Lihat Croteau dan Hoynes, Media/society: Industries, Images, and Audiences, 
op.cit.,hal.44. 
9 lntegrasi horizontal merupakan proses dimana sebuah perusahaan membeli berbagai 
jenis media yang berbeda, menonsentrasikan kepemilikanya secara menyilang pada tipe 
- tipe media yang berlainan, jadi prosesnya bukan lagi "atas dan bawah". Dalam 
integrasi horizontal ini, konglomerat - konglomerat media mengatur porto folio secara 
meluas pada majalah, stasiun - stasiun televise, penerbit- penerbit buku, dan seterusnya 
yang saling mendukung secara operasional antara perusahaan yang satu dengan yang 
lainnya, 
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memperlihatkan bahwa Negara totaliter melahirkan sosok seorang tiran 
yang mendudukan media massa sebagai aparatus Negara ideologis. 
Sebaliknya, arena pasar yang korpokratis melahirkan sejumlah diktator 
yang menjadikan media massa sebagai mesin uang untuk menghasilkan 
keuntungan secara berlimpah. Kemungkinan secara pesimistis kita hanya 
dapat berharap bahwa para diktator memiliki kebaikan hati (benevolent 
dictators). Sebabnya' adalah terbukanya peluang bagi kalangan diktator 
itu untuk juga . mengintegrasikan para penguasa Negara (sekalipun 
demokratis) ke dalam rengkuhan kekuasaan modalnya. Sehingga pada 
akhimya, media massa yang dikendalikan oleh pemilik modalpun sangat 
rawan untuk menjadi agen propaganda, baik untuk kepentingan birokrasi 
Negara maupun kepentingan korpokrasi yang diciptakannya. 

Di sinilah tontonan politik yang dianggap meriah sekalipun, seperti 
konflik diantara elite politik yang seakan - akan memperjuangkan rakyat 
itu, tidak akan memiliki makna apapun bagi masyarakat warga yang 
memang eksistensinya belum begitu kentara, kecuali sebagai konsumen 
yang ditargetkan untuk menjadi pemirsa setia. Jadi, yang secara kongkret 
ada tidak lain adalah masyarakat tontonan yang selama ini sebenamya 
mengalami keterasingan akibat tontonan yang dikonsumsinya sendiri. 
Kemungkinan tepatlah apa yang dikemukakan Debord bahwa 
ekstemalitas tontonan yang seakan - akan terkait dengan manusia aktif 
itu tidak lain merupakan pihak lain yang mempresentasikan mereka. 
Inilah mengapa masyarakat menjadi merasa tidak berada dimana - mana 
karena tontonan memang sudah terdapat dimana - mana. Harapan paling 
mungkin yang dapat direalisasikan secara urgensif adalah bagairnana 
menjadikan masyarakat tontonan itu sedagai kalayak aktif yang dapat 
melakukan negosiasi dalam hal pemaknaan terhadap tontonan yang 
dikonsumsinya. • • • 

Represi pada pers yang panjang semasa pemerintahan orde baru 
umumnya menghasilkan wartawan yang terbiasa bekerja dengan pola 
sebagai berikut : (1) mudah membenarkan (affirmative) begitu saja 
pemyataan atau keterangan sumber informasi, terutama pihak 
pemerintah; (2) mengabaikan (ignorance) keberadaan sumber lain yang 
berkemungkinan memiliki informassi yang berbeda; (3) memilih sumber 
berdasarkan hierarki pemerintahan; ( 4) cek ulang dilakukan lebih sebagai 

' konfirmasi daripada mencari kebenaran. 10 

Saat ini zaman telah berubah. Di era transisi ini, pers akan 
bemakna, bagi proses demokratisasi, ketika ia bisa ,berperan sebagai 

10 Lihat: Rondang Pasaribu, 1998,"Pers dalam Tatanan Politik yang Berubah", dalam 
Menuju Masyarakat Kewargaan: Dinamika Politik dan Agenda Pers dalam Pemilu, 
Yogyakarta:The Asia Foundation dan LP3Y.hal. 102-103. 
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ruang publik yang netral dimana setiap pihak merdeka untuk dapat 
mengutarakan kesaksian, pengalaman, pendapat, dan lainnya, tanpa ada 
monopoli atau tekanan dari pihak tertentu. Dengan berperan netral seperti 
itu, sesungguhnya pers sudah memnjalankan peran pengawasan untuk 
kepentingna publik. 

Peran pengawasan demi kepentingan publik dan peran 
memfasilitasi debat publik akan berhasil di jalankan pers apabila 
didukung oleh para jumalis yang menjalankan tugas professional dengan 
sikap sebagai berikut : ( 1) skeptis terhadap setiap informasi yang di 
terima, dengan mempertanyakan fakta-fakta lainnya; (2) punya rasa ingin 
tabu yang kuat; (3) mencari sumber-sumber yang objektif; (4) 
menjelaskan (verifikasi) kejadian berdasarkan fakta empiris; (5) 
memposisikan pers sebagai ruang bebas publik; (6) memposisikan pers 
untuk menjalankan fungsi kontrol; dan (7) memposisikan pers 
menjalankan fungi memfasilitasi debat publik. 

Perubahan Peran dari Pers dan Wartawan di era transisi: 

no Uraian PosisiLama Posisi Baru 
1 Sikap Jumalis }'> Affirmatif }'> Skeptis 

}'> Ignorance }'> Curiosity 
2 Tehkin liputan 0 Top Down 0 Botoom- Up 

0 Chekck-Rechek 0 Verifikasi (fact 
finding) 

3 lsi Liputan ·:· Verbalisme ·:· Empirisisme 
·:· Monopoli (factual) 

Wacana ·:· Public sphere 
·:· Monopoli ·:· Kompetisi 

Maknal Maknal ide/ 
ide/interprestasi interpretasi 

4 Posisi Pers • News • Publik wacth -
. gahthering dog ( 

(commitment to commitment to 
inform/ control) 
commitment • Publik debate ( 
serve the commitment to 
public) public domain) 

5 Posisi Khalayak .ij,. Selective .- Active 
scaning processing 

• Reflective 
integration 
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Runtuhnya kekuasaan Suharto berimplikasi besar pada kehidupan pers. 
Pers yang dulu harus memiliki surat ijin terbit/ SIP ( atau Suata Ijin 
Usaha Penerbitan Pers/ SIUPP), wartawan harus jadi anggota PWI, ijin 
terbit bisa dicabut, ada budaya telepon, ada lembaga Dewan Pers yang 
sekaligus implementasi lebih jauh dari kekeuasaan Negara, dan jumlah 
pers serta iklan dibatasi. Sebaliknya, dalam masa trasisi ini jumlah 
penerbitan naik hingga antara empat kali lipat dari masa sebelumnya. UU 
pokok pers di revisi dan menjamin kemerdekaan pers, PWI tak Iagi 
memonopoli kelembagaan profesi wartawan, Dewan Pers yang 
representasi pemerintah dilibatkan, dan kini anggota Dewan Pers lebih 
independen dengan mekan\sme pemilihan oleh wakil rakyat di DPR. 

Era kebebaan -mereka, para pengkrtik kebebasan pers 
menyebutnya sebagai "era · kebablasan"- dirasakan oleh media di 
Indonesia, walaupun kemudian memunculkan ada berbagai problematika 
etis juga. Sebag~imana situasi trasisis dimana pun, seolah ada banyak 
agenda yang harus diselesaikan sesegera mungkin. oleh karena itu 
mereka yang "gregetan" dengan kebebasan pers dan merasakan dampak 
negatif dari era kebebasan ini, ingin agar UU Pers kembali di revisi. 
Sebaliknya, para pendukung kemerdekaan pers sebisa mungkin menjaga , 
pun dari argumentasi bahwa UU Pers yang ada tidak bisa dianggap 
sebagai perundangan khusus yang bisa menyelesaikan berbagai sengketa 
pers tersebut. 

Disini keseimbangan perlu ditemukan, agar kebebasan pers yang 
ada menjadi lebih material, dan juga tak melupakan aspek perlidungan 
konsumen media, dan juga para stakeholders media lainnya. 

Belakangan ini, ada pembicaraan unutuk memperluas rumusan 
kode etik wartawan Indonesia, agar bisa memberikan keseimbangan 
antara kebebasan pers di satu sisi, dengan perlidungan terhadap kosumen 
media, dan hak-hak pribadi para stakelhoders media dari gangguan 
liputan media yang belum tentu serba sempuma dalam liputannya. 

Herannya tak banyak orang yang pemah menulis soal kode etik ini, 
ataupun melakukan studi atas masalah ini. Apakah profesi kewartawanan 
dianggap "kalah kelas" dengan profesi lain seperti dokter, advokat, 
pengajar, insinyur, dan lain-lain? 

Pembicaraan soal kode etik yang diperluas ini secara tidak 
' langsung juga merespon kepentinggan berbagai pihak dalam kerangka 
kepentingan umum, dimana pers dalam situasi yang makin bebas ini, juga 
perlu tetap memperhatikan kepentingan publik di dalamnya, baik mereka 
yang menjadi konsumen media, ataupun para steakholders media itu 
sendiri. Sebagai publik, ada nilai kepantasan yang menjadi perhitungan 
apakah suatu berita disurat kabar, atau tayangan televisi layak 
dipublikasikan atau tidak? Hal- hal yang menyangkut cara memberitakan 
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juga patut di perhatikan karena dalam publik yang demikian beragam 
tersebut ada juga khalayak konsumen tertentu yang perlu dilindungi 
dalam hal ini misalnya adalah anak-anak. 

Dalam pengertian ini maka publik di sini tidak bisa dillihat sebagai 
~ntitas yang pasif saja, sebaliknya, seturut dengan peningkatan 
pendidikan dan juga pengenalan publik atas media, maka publik di sini 
juga memiliki peran yang sangat aktif. Kita akan mudah menemukan 
masyarakat mengemukakan keluhannya terhadap liputan atau tampilan 
tertentu dalam media massa. Media pun kerap di kritik karena kurang 
mengindahkan etik (misalnya dalam hal menampilkan wajah seorang 
tersangka dalam liputan kriminal, atau media yang terlalu masuk pada 
kehidupan pribadi seoarang temamalselebriti). 

Dewan pers, Ombudsman : Mengapdi Pada Kepentingan 
Siapa? 

Dari buku tersebut kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana 
Dewan Pers pada zaman orde baru bekerja, walau Rosihan tak pemah 
menyebut secara langsung bagaimana cara kerja Orde Baru berpengaruh 
terhadap pers kala itu, dan pula menyebut bahwa Dewan Pers kala tiu 
tidak lebih dari kepanjangan tangan pemerintah saja. Bisa dibilang, 
Dewan Pers tak punya gigi, untuk memberikan pertimbangan kepada 
pemerintah, atau mempengaruhi dalam hal pembentukan kebijakan oleh 
j>emerintah. Hal yang paling telanjang adalah kesaksian yang di 
ungkapkan oleh Jakop Oetama, pemempin redaksi Kompas dan sekaligus 
Dewan Pelaksana Harlan Dewan Pers, dalam hal pembredelan terhadap 
tiga buah mingguan (Tempo, Detik,dan Editor) pada tahun 1994, dimana 
Jakop mengatakan bahwa pihak Dewan Pelaksana tak pemah 
memberikan rekomendasi kepada Dewan Pers ( dalam hal ini adalan 
pemerintah, yaitu Departemen Penerangan,) untuk menutup majalah 
Tempo ( kesaksian dalam siding perkara Tempo vs Depertemen 
Penerangan tabu~ 1995) 

Memang Dewan Pers yang baru, yang lebih independent, yang 
disahkan pada tahun 2000, memberikan harapan baru akan adanya suatu 
upaya penyelesaian sengketa pers yang lebih bermutu, lebih 
argumentatif, dan tidak melulu demonstrasi kekuasaan yang tak 
terbantahkan, seperti pada masa sebelumnya. 

Setelah tak adanya Departemen Penerangan yang di bubarkan pada 
tahun 1999, maka bisa dikatakan Dewan Pers menjadi satu-satunya 
lembaga yang mengurusi masalah pers, termasuk pengaduan masayarakat 
terhadap bagaimana cara mereka memberitakan dan merugikan 
masyarakat. Dapat dikatakan bahwa disini mekanisme inilah yang 
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kemudain disebut sebagai mekanisme mengatur diri sendiri (self 
regulation), dengan suatu tata cara yang juga lebih khas dan lebih sesuai 
dengan dunia yang dihadapinya ini. 

Dewan Pers yang baru lebih mudah diakses publik,dan harus 
dikatakan bahwa Ketua Dewan Pers yang independent mt, 
Atmakusumah, mengdongkrak citra Dewan Pers,karena lama ia di kenai 
sebagai pejuang kebebasan pers. Apa yang telah di lakukan Dewan Pers 
lebih mudah diketahui, dan pihak yang berkeberatan dangan pemberitaan 
pers pun banyak mengirim surat keluhannya kepada Dewan ini, dan 
beroleh balasan yang cukup memadai. 

Dalam pengaturan intemalnya, Dewan Pers ( lihat Surat Keputusan 
Dewan Pers no. 6/SK/DP/2000 tentang: "Standart Operasional Dalam 
Memberikan Penilaian dan Rekomendasi Menyangkut Pelanggaran Kode 
Etik dan Penyalahgunaan Profesi dan Kemerdekaan Pers ", tertanggal 20 
Juni 2000) ini kemudian merumuskan pelanggaran etika atau kesalahan 
sebagai berikut : 

a. Informasi tidak akurat 
b. lnfomasi tanpa klarifikasi atau konfirmasi ( informasi 

sepihak) 
c. lnformasi didapat dengan cara tidak etis 
d. Informasi tidak kredibel sumbemya 
e. Informasi tidakjelas sumbemya (rumor) 
f. Informasi bersifat opini yang menyesatkan 
g. Informasi bersifat menghakimi (trial by the press) 
h. Informasi bersifat mencemarkan nama baik 
i. Informasi bersifat tuduhan palsu ( fitnah) 

Rumusan Dewan Pers terhadap Pelanggaran Etika tadi, 
pasti akan menarik jika kemudian dibandingkan dengan rumusan 
pelanggaran etik lain sebagaimana ditulis oleh kalangan 
akademisi di Barat ( misalnya dari Louis A. Day seperti yang di 
paparkan di muka. Harus dikatakan bahwa persoalan yang 
ditunjukan oleh para akademisi di Barat lebih lengkap, lebih 
mendalam, dan medeteksi tak hanya soal bagaimana dampak dari 
informasi yang di hasilkan, tetapi juga proses pembuatan I 
produksi dari suatu berital teks juga harus di periksa dari 
pengaruh- pengaruh institusi lain ( lihat pada bagian " 
pelanggaran kode etik di mana-mana" dalam tulisan ini). 

Belakangan ini sejumlah media massa memiliki lembaga 
Ombudsman, yang dianggap menjadi lembaga yang bisa menjadi 
pengawas internal dari dampak-dampak pemberitaan yang 
mungkin menghasilkan gugatan hukum, atau beberapa media lain 
menaruh Ombudsman dalam fungsi memediasi kepentingan 
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pembaca atau narasumber yang tak puas dengan basil 
pemberitannya, dan ada pula Ombudsman yang menjadi lembaga 
penyelesai sengketa antara media tersebut dengan sejumlah pihak 
yang tak puas dengan basil pemberitaan media tersebut. 

Apapun peran dari Ombudsman tadi, baiknya tetap kita pun 
mempertimbangkan seberapa jauh mempertimbangkan 
Ombudsman tadi bisa meminimalisir ketidakpuasan yang muncul 
dari berbagai pihak dalam masyarakat atas pemberitaan yang ada. 
Dan pula baiknya kita mempertimbangkan posisi Ombudsman 
yang menjadi "wasit" dari sejumlah perkara yang terjadi. Sekedar 
gambaran definisi Ombudsman ini bisa diambil; "Ombudsman 
adalah seorang fungsionalis yang menjamin perlidungan hak-hak 
para warga Negara, disamping perlindungan yang sudah diberikan 
melalui jalur hukum yang resmi, dan Ombudsman berupaya 
mencari jalan keluar bagi kesulitan yang terjadi dalam 
penyelenggaran Negara."11 

11 Kees Bertens; Ombudsman:Upaya Mewujudkan Keadilan', dalam Perspektif 
Etilca:Esai-Esai tentang Masalah Aktual, Jojakarta: Kanisius,200 I ,hal.143 
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