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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang berusaha untuk 

mensejahterakan dan melindungi hak-hak rakyatnya baik dalam hal 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berpendapat. Demokrasi Indonesia 

telah di ikuti oleh kebebasan pers dalam beberapa tahun akhir ini, media 

sering kali memberi informasi dari berbagai macam hal yang terjadi di 

Indonesia seperti berita bencana alam, politik, dan lain-lain yang disajikan 

media melalui televisi, radio dan  koran.

Dalam tatanan demokrasi, pers menjalankan fungsi sebagai sarana 

sosial atau sarana publik, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, 

budaya atau dalam aspek kehidupan yang lain. Oleh karena itu, semestinya 

tidak hanya pelaku pers yang memahami seluk-beluk pers.  

Pentingnya kehadiran pers dalam pembangunan negara serta 

langkah-langkah pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan juga 

tidak bisa dipandang sebelah mata, pers melalui berbagai media telah 

memberi gambaran, informasi, ilmu kepada masyarakat bahwa telah 

terjadi beberapa hal yang mungkin perlu ditanggapi serius atau diapresiasi, 

yang bisa menimbulkan berbagai macam reaksi dari masyarakat baik itu 

baik atau buruk.
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Sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

ditetapkan pergerakan pers juga sudah dimulai sejak tahun 1937, ditahun 

itu pada tanggal 13 Desember terbentuknya kantor berita ANTARA 

sebagai kantor berita dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan 

Indonesia. 

Pers saat ini banyak menggunakan media elektronik dan dibantu 

dengan jaringan internet yang sudah sangat mudah untuk didapatkan 

menjadi alat penting dalam segala kegiatan apapun, bermacam-macam 

media massa berlomba-lomba untuk menyajikan informasi yang update 

agar para pembaca, penonton dan pendengar dapat mengetahuinya dengan 

cepat dan tepat.

Informasi tadi dan juga begitu banyak transaksi elektronik yang 

didukung jaringan internet membuat Pers Indonesia saat ini dikawal 

dengan Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik dalam menyampaikan informasi tersebut, untuk 

menjaga keseimbangan antara hukum dan perkembangan teknologi yang 

semakin maju.

Pers tidak akan bisa berjalan tanpa adanya wartawan sebagai 

pencari informasinya, begitu banyak wartawan yang mengejar kejadian-

kejadian didaerahnya untuk liput dan dijadikan berita yang disampaikan 

melaui media. Banyak pihak yang menyepelekan pekerjaan mereka namun 

ada juga pihak yang tahu beratnya pekerjaan menjadi wartawan yang 

terkadang harus menunggu lama, meliput didaerah yang berbahaya, dan 
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juga tidak sering wartawan mendapat perlakuan yang tidak layak dari 

narasumbernya.

 Wartawan yang bisa disebut sebagai barisan utama dari pers dalam 

menjalankan tugasnya seringkali terlupakan hak-haknya, seolah-olah tidak 

ada aturan yang melindungi mereka saat menjalankan tugas, walaupun 

dibalik itu ada ikatan antara wartawan yang sangat baik, mereka saling 

menjaga dan memberi informasi yang ada sehingga mereka bisa mengejar 

berita tersebut.

Penulis melihat ada banyak kejadian yang melibatkan wartawan 

dengan nara sumbernya yang sering kali merugikan wartawan seperti 

contoh seorang nara sumber tidak bersedia diwawancarai, merusak kamera 

atau tape recording wartawan tersebut, atau pun kejadian wartawan yang 

bisa saja meninggal saat sedang meliput di daerah yang sedang ada perang 

atau konflik antar suku dan semacamnya.

Keselamatan wartawan dalam hal ini serta hak-hak nya seperti 

dinomor duakan hanya karena semata-mata informasi yang mereka 

dapatkan jauh lebih penting dari pada wartawan itu sendiri, bila seperti ini 

tentu saja terlihat resiko-resiko yang mereka dapatkan saat menjalankan 

tugas harus ditanggung mereka sendiri.

Wartawan juga dalam menyampaikan informasi yang didapat 

haruslah yang akurat,tidak memihak atau biasa disebut objektif sehingga 

masyarakat bisa menilai sendiri mana yang baik dan buruk, terkecuali 

kejadian yang diluput sudah jelas akar permasalahannya, namun wartawan 
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harus menyampaikan berita tersebut seobjektif mungkin agar tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut.

Meskipun pengaturan mengenai perlindungan wartawan dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pelaksanaan tugas 

pers di Indonesia masih mengalami permasalahan. Seperti dalam kasus 

wartawan Trans TV, Muhammad Ardiansyah, saat itu korban dianiaya 

oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 4 orang setelah pulang dari 

meliput kericuhan di salah satu hotel di Kota Makassar, akibatnya  

Muhamad Ardiansyah mengalami luka tusukan dibagian paha. 

Selain itu, kejadian lain terdapat di Aceh pada bulan Desember 

2013, saat itu kamera Ghadafi seorang wartawan dari media online lokal 

acehkita.com dirampas oleh polisi saat sedang meliput dikantor Gubernur 

Aceh. Kamera yang dirampas oleh anggota kepolisian tersebut dirusak 

dengan cara dibanting ke lantai. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam perlindungan 

bagi wartawan masih mengalami permasalahan. Oleh karena itu, Penulis 

tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dan 

memberikan batas kajian dalam bentuk tulisan dengan memberikan judul 

”Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap 

Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas 

Pers di Indonesia.” 

B. Perumusan Masalah
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Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa 

pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan yang menjadi perumusan 

masalah dalam laporan skripsi ini. Di antara sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap wartawan 

yang mendapatkan kekerasan saat menjalankan kegiatan pers? 

2. Apakah wartawan yang menjalankan kegiatan pers dapat dikenakan 

sanksi pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam menyusun laporan skripsi ini, 

sebagai berikut:

a. Mengetahui bagaimana wujud perlindungan hukum pers yang 

berlaku di Negara Indonesia khususnya Kota Batam.

b. Untuk mengetahui bagaimana dan sampai sejauh mana 

perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Indonesia 

terhadap wartawan di Indonesia khususnya di Kota Batam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis.

a. Bagi Pemerintah
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Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai 

wewenang dalam membuat hukum. Peneliti mengharapkan 

bahwa skripsi ini dapat menjadi bahan untuk mengkaji serta 

memperbaiki ketentuan-ketentuan mengenai pers yang masih 

belum sempurna agar dapat memperoleh kepastian hukum.

b. Bagi Akademisi

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan 

ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, baik 

mahasiswa maupun dosen mengenai pertanggungan jawaban 

pers atas informasi yang dipublikasi oleh mereka dan 

bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan itu sendiri.

c. Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sumbangan para praktisi-praktisi hukum dan 

masyarakat khusunya pada dunia pers tentang pertanggung 

jawaban atas pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan . Bagi 

peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber 

informasi bagi penelitian selanjutnya.
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