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BAB I PENDAHULUAN

Gerakan separatis di Indonesia sudah mendapat liputan media yang sangat luas baik di

Indonesia maupun di luar negeri. Meskipun gerakan separatis sudah ada lama di Indonesia,

hubungan antara pemerintah pusat dengan propinsi-propinsi lain sangat berbeda sejak saat

Presiden Suharto turun pada tanggal 21 Mei, 1998. Era ini, yang dikenal sebagai era

Reformasi, memberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk menkritisi pemerintah

zaman Orde Baru. Pada masa transisi dari Orde Baru ke era Reformasi, kebebasan arus

informasi menyebabkan perubahan media massa nasional. Jadi, dunia pers Indonesia

mengalami eforia.

Walaupun ada beberapa gerakan separatis di Indonesia, ada tiga propinsi di mana

gerakan separatis agak terkenal dan sering muncul di media massa baik di Indonesia maupun

di luar negeri. Gerakan ini ada di Timor-Timur, Papua Barat (dulu dikenal sebagai Irian

Jaya), dan Aceh. Demikian halnya dengan peranan pers selama gerakan tersebut harus

dipertimbangkan untuk memahami peranan pers sebanyak mungkin selama gerakan separatis

di daerah lainnya. Ada kemungkinan bahwa gerakan separatis bisa berhasil tetapi hasilnya

tergantung kepada sejarah daerah itu sendiri dan dukungan dari luar negeri. Meskipun ada

suatu perdebatan bahwa gerakan yang terjadi di Timor-Timur bukan gerakan separatis, untuk

tujuan disertasi ini gerakan yang terjadi di Timor-Timur akan dianggap sebagai gerakan

separatis juga.

Sejak referendum kemerdekaan Timor-Timur pada 30 Agustus 1999, propinsi-propinsi

lain mendapatkan semangat untuk menuntut referendum guna melepaskan diri dari Indonesia.

Antara lain, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ada di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka



(OPM) di PapuaBarat menjadi lebih aktif, sejak mantan Presiden Habibie memutuskan untuk

memberi kesempatan referendumkemerdekaan kepadaTimor-Timur.

Disertasi ini mencoba meneliti peranan pers Indonesia dalam erareformasi ini,

terhadap gerakan separatis baik melalui analisis kualitatifmaupun analisis kuantitatif. Untuk

mencoba memahami peranan ini, beberapa unsur akan dipertimbangkan. Yang pertama, teori

pers dari beberapa ahli media termasuk Noam Chomsky dan Iain-lain jugaakan dibahas.

Penelitian sebelumnya tentang liputan pers Indonesia sebelum, selama, dansetelah

referendum Timor-Timur juga akan didiskusikan. Pers Indonesia dibahas dalam beberapa

bagian, yaitu pers selama sejarah masa lampau, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan era

Reformasi. Akhirnya, berbagai gerakan separatis tersebut akan dibicarakan berkaitan dengan

bagaimana awal mulanya dan alasan-alasan mengapa gerakan separatis muncul dalam konteks

sejarah Indonesia. Melalui pendiskusian unsur-unsur ini dan menganalisa artikel-artikel yang

muncul dalam majalah mingguan Tempo, beberapa kesimpulan bisa diusulkan.

Mudah-mudahan penelitian inibisa memberi semangat kepada orang lain untuk

meneliti peranan pers Indonesia secara lebih mendalam. Disertasi ini mungkin bisa dibaca

dan bermanfaat bagi wartawan-wartawan Indonesia untuk lebih mengerti peranannya dalam

era reformasi ini dan menjadi lebih sadar tentang bagaimana memberitakan gerakan separatis.



BAB n METODOLOGI

Dalam penelitian ini baik analisis kualitatifmaupun analisis kuantitatifakan dipakai.

Ada beberapa alasan mengapa kedua cara analisis tersebut digunakan dalam studi ini. Yang

pertama, supaya bisa memahami pers Indonesia pada saat ini, diperlukan pengetahuan tentang

teori pers, sejarah pers Indonesia, dan juga tentang sejarah Indonesia, sehingga analisis

kualitatif perlu dilakukan. Yang kedua, untuk memahami dan menggambarkan peranan pers

terhadap gerakan separatis padasaat ini, analisis kuantitatif perlu dilakukan.

A. Analisis Kualitatif

Untuk memahami pers Indonesia yang berhubungan dengan konteksnya, berbagai

bahan baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia digunakan. Beberapa buku

dan artikel, yang ditulis oleh berbagai akademikus dan wartawan, dipakai dalam penulisan

disertasi ini. Ada banyak tulisan mengenai sejarah pers Indonesia selama zaman Orde Lama

dan Orde Baru, tetapi sejak era Reformasi mulai pada tahun 1998, ada banyak perdebatan

tentang peranan pers Indonesia. Jadi, selama era Reformasi ini ada beberapa pendapat yang

dipertimbangkan untuk mendiskusikan kebebasan pers.

Beberapa kantor, yang terkait dengan masalah pers, dikunjungi untuk memperoleh

informasi tentang pers Indonesia. Antara lain, yang penting untuk penelitian ini termasuk

Tempo, Jakarta Post, ISAI (Institut Studi Arus Informasi), PWI (Persatuan Wartawan

Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan Media Watch. Biasanya wawancara secara

informal dilakukan dengan beberapa wartawan yang ada di kantor-kantor tersebut. Lebih

mudah untuk mendapat informasi melalui wawancara secara informal daripada secara formal.



B. Analisis Kuantitatif

Metode analisis kuantitatifberdasarkan pada analisis kuantitatifatas liputan pers

Indonesia dan Intemasional mengenai Timor-Timur pernah dianalisa oleh Yayasan Aksara

yang kemudian diterbitkan dengan judul Nasionalisme versus Sensasionalisme? Akan tetapi,

ada perbedaan metode antara analisis yang dipakai dalam penelitian ini dengan analisis

tersebut. Ada beberapa kategori yang adadalam studi iniyang berasal darimetode analisis

yang digunakan oleh Yayasan Aksara yaitu topik utamanya.l

Untuk analisis kuantitatif ini, majalah mingguan Tempo diamati selama periode

Oktober 1998 sampai April 2001. Jadi, semua artikel tentang aspek gerakan separatis di

Aceh, Papua Barat, dan Tim-Tim yang dimuat dalam majalah Tempo dikumpulkan untuk

dianalisa. Ada beberapa alasan mengapa hanya Topik Utama saja yang dipakai dalam

analisis ini. Yang pertama, ada batasan waktu untuk menganalisa artikel-artikel sebanyak ini

yaitu artikel yang dikumpulkan sangat banyak karena periode yang diamati lebih dari dua

setengah tahun. Yang kedua, model Noam Chomsky jugadipertimbangkan untuk

mendiskusikan tentang liputan pers yaitu beberapa jumlah artikel tentang berbagai topik.

Tim Yayasan Aksara, Nasionaisme versus Sensasionalisme?, Yayasan Aksara, Jakarta, 2000.



Setiap artikel yang muncul selama periode tersebut dicatat dalam kuesioner pilihan

yang mengkuantifikasikan Topik Utamaberikut ini:

Topik Utama

Dalam setiap artikel hanya ada satu topik yang didefinisikan sebagai topik yang mendominasi

pembahasan dalam artikel itu. Topik ini terfokus pada beberapa kategori berikut:

A. Hubungan atau dampak intemasional.

B. Kekerasan atau pelanggaranhak asasi manusia.

C. Perdebatan mengenai hak referendum kemerdekaan.

D. Upaya-upaya perdamaian dan resolusi konflik.

Meskipun analisis kuantitatif digunakan untuk menggambarkan apa yang muncul dalam pers,

kesimpulan yang diperoleh dari analisis kuantitatifbisa agak subyektif.



BAB m PERS

A. Definisi Pers

Secara harfiah pers berarti baik media massa cetak maupun media elektronika yaitu

televisi dan radio siaran. Namun, penelitian ini hanya difokuskan pada media massa cetak.

Jadi, terminologi pers diartikan secara lebih sempit yang mencakup industri surat kabar

maupun majalah. Rachmadi (1990) menggangap pers sebagai lembaga masyarakat atau

institusi sosial yang merupakan bagian integral dari masyarakat dan bukan merupakan unsur

asing atau terpisah daripadanya2.

B. Teori Pers

Meskipun media massa termasuk beberapa media, rupanya pers lebih menentukan

terhadap apa yang diberitakan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.3 Lagipula, pembaca

sering lebih mempercayai apa yang muncul dalam surat kabar, dibandingkan dengan media

lainnya.4

Siebert,Peterson, dan Schramm (1973)mengusulkan empat teori pers, yaitu sistem

pers otoriter (authoritarian), sistem pers liberal (libertarian), sistempers tanggung jawab sosial

(social responsibility), dan sistem perskomunis (marxist). Masih ada perdebatan tentang

sistempers selamazaman Orde Baru, sistem pers Indonesia pada waktu itu bisa atautidak

dianggap sebagai salah satu sistem tersebut. Nuridin (2000) menyatakan bahwa sistem pers

Indonesia selama Orde Baru berhubungan dengan sistem pers tanggung jawab sosial yaitu

tanggungjawab terhadap ideologi Pancasila.5 Akan tetapi di lain pihak, Stanley (2000)

Rachmadi, F.,Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptive Sistem Persdi Berbagai Negara, PTGramedia,
Jakarta, 1990.

D. Hill, dan K. Sen, Media, Culture andPolitics inIndonesia, Oxford University Press, Melbourne, 2000, him.
53.

4The Jakarta Post, 18 Februari, 2000. Partisan Media in Danger ofViolation.
5Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2000, him. 62.



menyatakankan bahwameskipunberhubungan dengan sistem pers tersebut, Pers Pancasila

(pers zaman Orde Baru) adalah sebuah model yang diada-adakan.6

Nurudin (2000) mendukung pendapat yang menyatakan bahwasejak pers Indonesia

menjadi pers bebas, sistempers Indonesia bisadianggap sebagai sistem pers bebas tetapi

bertanggung jawab. Akantetapi, ada perdebatan mengenai pers bebas ini bertanggung jawab

kepada siapa. Seharusnya pers Indonesia harus bertanggung jawab pada diri sendiri, individu

lainnya, masyarakat, pemerintah, dan alam lingkungannya7 tetapi kenyataannya siapa yang

bisa memastikan persbertanggung jawab kepada semua itu.

Noam Chomsky, ahli media yang berasal dari Amerika Serikat, sudah menulis

beberapa buku dan artikel tentang peranan pers baik di Amerika Serikat sendiri maupun di

luar negaranya. Walaupun kebanyakan tulisan Chomsky terfokus pada media-media di dunia

barat, beberapa fakta yang berhubungan dengan pers Indonesia terjadi selama era reformasi

ini. Yaitu, pers Indonesia kini merupakan sistem pers bebas yang sudah mulai mirip sistem

pers yang ada di dunia barat.

Dalam bukunya Manufacturing ofConsent, Chomsky mengusulkan bahwa ada

beberapa unsur yang harus dibahas untuk pengetahuan peranan pers. Yang pertama

merupakan pemilihan berita yang diliput dan tingkat liputan tentang suatu isu. Misalnya

tentang gerakan separatis, bagaimana memberitakan pelanggaran hak asasi manusia

dibandingkan dengan isu-isu lain. Lalu, model Chomsky inijuga bisa memberikan metode

untuk menganalisa artikel-artikel yang berkenaan dengan prioritas penerbitannya. Yang

kedua, Chomsky mengusulkan bahwa penangkis media digunakkan untuk membelokkan

Stanley, Potensi Media Sebagai Peredam dot? PendorongAksi Kekerasaan, belum diterbitkan, 2000.
Nurudin, him. 63.
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perhatian dari kesalahanyang memangterjadi yaitu melalui pemberitaan yang terfokus

dengan isu-isu lain. Jadi, kedua unsur tersebut bisa dipakai untuk memahami peranan pers

Indonesia terhadap gerakan separatis.

Unsur kedua tersebut bisa sering dianggap sebagai model propaganda yang sudah

didukung oleh beberapa analisa media.9 Salah satu contohnya adalah adanya kecenderungan

untukmemberitakan mengenai kekerasan dan kurang berrtanggung-jawabnya negara-negara

lain dan ternyata melupakan kekerasan yang terjadi di negaranya sendiri. Misalnya, persakan

menyorot atau memberitakantentangpelanggaranhak asasi manusia yang terjadi di negara

lain, akan tetapi pelanggaran hak asasi manusia yangterjadi di negaranya sendiri sering tidak

diberitakan. Seharusnya, prioritas utama pemberitaan merupakan tanggung jawab sendiri

supaya masalah-masalahnya bisa dibahas dan dipecahkan.

Model media Chomsky tersebut meragukan teorimedia pluralisme yang merupakan

salah satuteori media dalam negara yang demokratis. Idemedia pluralisme mempunyai arti

bahwa media dimiliki dan dikontrol oleh banyak kelompok-kelompok yang berkompetisi.

Chomsky menyatakan bahwa dalam kenyataannya kebanyakan media dikuasai oleh hanya

beberapa kelompok, yaitu kekaisaran media yang harus memperhatikan keadaan politik. Ada

beberapa teori lain yang bisa dibahas tetapi disertasi ini akan terfokus dengan model tersebut

yangdiusulkan oleh ahli media Noam Chomsky.

C. Penelitian Sebelumnya

Sejak referendum Timor-Timur pada tahun 1999, penelitian tentang liputan pers

sebelum, selama dan setelah referendum itu dilakukan oleh beberapa kelompok. Ada dua

8N. Chomsky, Manufacturing ofConsent, (Online), 1988, (http://www.zmag.org/chomsky/, diakses 15 Mei
2001).

9N. Chomsky, Necessary Illusions, (Online), 1989, (http://www.zmag.org/chomsky/, diakses 15 Mei 2001).
11



studi yang mengunakan analisa kuantitatif untuk membahas liputan pers selama periode ini.

Yang pertama, kajian terhadap empat surat kabar yang dilakukan oleh ISAI (Institut Studi

Arus Informasi) muncul dalam majalah Pantau.,0 Tujuan kajian ini merupakan pembahasan

tentang bagaimana pers Indonesia memberitakan Timor-Timur selama dan setelah referendum

itu. Kajian ini mengusulkan bahwa pers Indonesia memang 'tidak bisa melepaskan diri dari

posisi sebagai perpanjangan tangan aparat negara,' n yaitu pers Indonesia merupakan

propaganda nasionalisme. Propaganda ini terfokus pada pemberitaan intervensi dan dampak

intemasional yang mendukung teori propoganda-nya Noam Chomsky.

Yang kedua, Nasionalisme versus Sensasionalisme?, diterbitkan oleh Yayasan Aksara,

merupakan penelitian tentang liputan pers sebelum, selama, dan setelah referendum Timor-

Timur. Teori propaganda tersebut juga didukung oleh penelitian ini yang mengusulkan bahwa

nasionalisme mempengaruhi liputan pers Indonesia.

Meskipun belum ada penelitian tentang liputan pers terhadap gerakan separatis di

Aceh dan Papua Barat, kedua studi tersebut bisa dipertimbangkan sebagai salah satu

keterangan mengenai liputan pers Indonesia terhadap gerakan separatis. Yaitu teori

propaganda-nya Noam Chomsky didukung oleh keterangan ini.

i( Tim ISAI, Pantau^Edisi 07/Desember 1999 - Januari 2000, Institut Studi Arus Informasi Jakarta, 1999
Eryanto, Klatm Nasionaalisme dan Kasus Referendum, Pantau. Edisi 07/Desember 1999 - Januari 2000

Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 1999.

12



BAB IV PERS INDONESIA

A. Sejarah Pada Masa Penjajahan Belanda

Padatahun 1744, surat kabar cetakan pertama di Indonesia, Bataviasche Nouvelles en

Politique Raisonnementes, diterbitkan dalam bahasa Belanda. Satu tahun kemudian, surat

kabar ini dikenal sebagai Bataviasche Nouvelles, ditutup oleh pemerintahan Belanda.12

Selama pendudukan Inggris pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1814 semua surat kabar

Belanda ditutup dan pemerintahan Inggris menerbitkan salah satu surat kabar dikenal sebagai

Java Government Gazette.

Padawaktu Indonesia kembali kepada pendudukan Belanda, surat kabar muncul di

beberapa daerah Indonesia. Surat kabar pertama nasional yang diterbitkan oleh masyarakat

Indonesia sendiri, Medan Prijaji, didirikan pada tahun 1907. Surat kabar inidikelola oleh

masyarakat Indonesia dan memuat aspirasi masyarakat Indonesia untuk menolak penjajahan

Belanda. Pendirian Medan Prijaji menunjukkan bukti bahwa hubungan di antara pers

nasional dan perjuangan nasional tidak dapat dipisahkan.13 Beberapa surat kabar tersebut,

termasuk Medan Prijaji, terus diterbitkan sampai pendudukan Jepang yang dimulai pada

tahun 1942. Kebanyakan surat kabar yang ada pada zaman penjajahan Belanda, diterbitkan

dengan dukungan pemerintah Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Surat kabar yang

lainnya tersebut diterbitkan di Indonesia sampai pendudukan Jepang selama tahun 1942

sampai dengan 1945. Undang-undang pers diperkenalkan pada tahun 1931 oleh pemerintah

Belanda, sehingga aturan pers pada waktu itu sangat ketat.

Setibanya, pemerintahan Jepang juga menguasai pers di Indonesia dan kebanyakan surat

kabar milik perusahaan swasta ditutup. Demikian juga semua artikel, iklan, dan gambar

12 Tempo, 13 Oktober, 1990, him. 23.
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diperiksa oleh pemerintah Jepang sebelum dicetak. Meskipun dilarang, beberapa penerbitan

nasional tetap diterbitkan oleh beberapa orang yang berani, tanpa sepengetahuan pemerintah

Jepang selama pendudukan Jepang.

B. Zaman Orde Lama

Pada tanggal 17 Agustus, 1945,Indonesiamemproklamirkankemerdekaannya.

Tetapi, setelahpemerintah Jepangmenyerah, pemerintah Belandakembali lagi berkuasa.

Selama tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, pers Indonesia terlibat dalam perjuangan

nasional menggulingkan pemerintahan Belanda sampai tahun 1949. Surat kabar-surat kabar

dimiliki olehperusahaan swasta danlembaga yang berhubungan dengan pemerintah.

Wartawan sering dipandang sebagai nasionalis, jadi persIndonesia dianggap sebagai alat

penting untuk perjuangan kemerdekaan.

Pada tahun 1945, Departemen Penerangan dibentuk oleh pemerintah nasional.

Lembaga pemerintah ini menjadi sangat penting, baik bagi pemerintahan Sukarno maupun

pemerintahan Suharto. Padatahun 1946, duaorganisasi persdidirikan, yaitu Persatuan

Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Kedua organisasi ini

berusaha menggabungkan dana dan kekuatan sehingga pers Indonesia bisa bertanding dengan

penerbitan Belanda, Malayu dan Cina. Meskipun tidak wajib, semua wartawan dianjurkan

menjadi anggota PWI selama rezim Orde Lama.

Dari tahun 1950 sampai dengan 1958, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh

Sukarno, cenderung agak liberal. Jadi, selama periode ini siapa saja boleh menerbitkan surat

kabar atau majalah tanpa izin dari pemerintah. Pada saat itu pers Indonesia mengalami

kebebasan yang relatif. Pada bulan Juni 1954 pemerintahan Indonesia mencabut Perbriedel

13 T. Indrawati, DevelopmentJournalism in Indonesia: It's Policy andPractice in Three National Newspapers
l4



Ordannantie yangdiperkenalkan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1931. Tetapi,

meskipun peraturan tersebut sudah dibubarkan, peraturan lain dibuat oleh rezim Sukarno

untukmenguasai pers Indonesia. Selama periode ini,hubungan antara pers dan partai politik

didukung oleh pemerintah Indonesia yang juga memberi kertas dan peralatan penunjang

kepada penerbitan supaya pers Indonesia bisa bersaing dengan penerbitan Belanda dan Cina.14

Selama masa sepuluh tahun ini,negara Indonesia mengalami banyak masalah yang

diakibatkan oleh perjuangan nasional persatuan. Pada waktu ini sudahadakonflik antara

pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah lain yang muncul di dalam pers Indonesia15

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lebih terlibat dalam perkara politik. TNI

mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan penutupan penerbitan yang berjumlah

hingga 21 penerbitan pada tahun 1958. Pada saat itu, ada wartawan Indonesia yang sering

diancam dan ditakut-takuti. Padatanggal 1Oktober 1958, TNI di Jakarta mengeluarkan

keputusan bahwa semua penerbitan yang ada di Jakarta harus ada Surat Izin Terbit (SIT) dari

pemerintah. Padahal pada tahun 1959, semua penerbitan harus dapat izin dari Penguasa

Perang lokal sebelum Departemen Penerangan bisa mengeluarkan SIT tersebut.

Demokrasi terpimpim dimulai pada waktu Presiden Sukarno mengeluarkan k eputusan

bahwa Indonesia harus kembali pada undang-undang dasar 1945. Pada tahun 1959, pers

Indonesia dibatasi oleh pemerintah dan diharuskan mengabdi kepada revolusi. Kerusuhan

politik yang terjadi selama tahun 1965 merupakan tahun terburuk bagi pers Indonesia. Pada

awal tahun tersebut, 29 penerbitan ditutup akibat dukungannya terhadap gerakan anti-komunis

dan hanya penerbitan yang mendukung PKI boleh tetap beroperasi.

The Florida State University College ofCommunication, belum diterbitkan, 1992, him 76
T. Indrawati, him. 78.

15 Tempo, 13 Oktober 1990, him. 23-24.
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Sesudahperistiwa yangterjadi padatanggal 30 September 1965, ada 46 suratkabar

yang dibubarkan oleh Suharto karena mempunyai hubungan dengan dengan PKI (Partai

Komunis Indonesia). Pada tahun 1966, Suharto menjadi Presiden yang menandai

dimulainya zaman Orde Baru.

C. Zaman Orde Baru

Periode selama 32 tahun (1966 - 1998), dikenal sebagai Orde Baru, pers sangat

direpresi oleh pemerintahan Suharto. Meskipun pers juga dibredel di bawah penjajahan

Belanda, pembungkaman yang paling buruk justru terjadi di bawah rezim Orde Baru.

Sebelum menjadi Presiden, Suharto menjanjikan sistem kebebasan pers, kenyataan tersebut

tidak pernah ada selama zaman Orde Baru.

Sesudah tanggal 1 Oktober 1966, Undang-Undang Persdikeluarkan olehrezim Orde

Baru. Menurut undang-undang ini, pers Indonesia termasuk dalam sistem pers bebas tetapi

bertanggung jawab. Walaupun undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pers memang

bebas, dalam kenyataannya selama periode waktu yang tidak ditentukan, semua penerbitan

pers harus memperoleh dua izin. Yang pertama, SIT (Surat Izin Terbit) yang harus

dikeluarkan oleh Departmen Penerangan, dan yang kedua, penerbitan harus dapat SIC (Surat

Izin Cetak) dari KOPKAMTIB (Komando Pemulihan Keamanan dan Keterbitan). Jadi, tanpa

kedua izin tersebut penerbitan tidak boleh beroperasi dan kalau salah satu izin ini ditarik,

penerbitannya dilarang terbit lagi. Demikianlah perbedaan antara undang-undang pers

tersebut dan apa yang terjadi dalam kenyataanya sangat menyolok selama rezim Orde Baru.

Sejak saat undang-undang pers diperkenalkan pada tahun 1966, sudah ada beberapa

konflik antara pemerintahan Suharto dengan pers Indonesia. Yang paling buruk terjadi pada

D. Hill, The Press in New Order Indonesia, Murdoch University, Perth, 1994, him. 34.
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tahun 1974, sesudah ada demo mahasiswa, yang dikenal sebagai peristiwa Malari, 12

penerbitan dibubarkan yaitu SIT dan SIC-nya ditarik olehpemerintah Orde Baru.I7 Ada470

orang yang ditangkap, dan ada beberapa wartawan yang di-blacklist oleh pemerintahan rezim

Suharto dan karena ituagak sulit bagi mereka untuk bekerja sebagai wartawan lagi.

Sesudah peristiwa Malari pada tahun 1974, pers Indonesia dikenal sebagai "Pers

Pancasila" yaitu mendukung idealogi Pancasila. Tujuan Pers Pancasila yaitu mendukung

pemerintahan Suharto dengan meniadakan kesempatan bagi opposisi. Ideologi terfokus pada

pembangunan dan stabilisasi dan tujuan yang lainnya adalah hiburan. Pancasila merupakan

dasar filosofis negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi 1945. Pancasila terdiri dari

lima Sila yaitu; 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3.

Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyarawatan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadirupanya

ada tiga unsur yang dicakup oleh pers Indonesia yaitu persatuan nasional, stabilitas nasional,

dan perkembangan nasional.18

Pada tahun 1978, prates mahasiswa menentang pemerintahan Suharto diliput pers

yang sudah mulai menjadi lebih tegas lagi. Pada bulan Januari 1978, KOPKAMTIB

membubarkan semua dewan mahasiswa universitas dan menutup tujuh surat kabar harian

Jakarta dan juga beberapa penerbitan mahasiswa. Pada waktu itu, 223 mahasiswa ditangkap

oleh pemerintah1 , dan untuk menguasai penerbitan universitas semua penerbitan mahasiswa

dikuasai oleh pihak administrasi universitas, militer lokal dan penguasa. Tetapi, beberapa

penerbitan yang dilarang oleh pemerintah diterbitkan lagi meskipun semangat perjuangannya

sudah agak menurun.

17 Tempo, 13 Oktober 1990, him. 24.

T. Indrawati, him. 205.
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Pada masa Orde Baru, selain banyak penerbitan dibredel karena izinnya dibatalkan

oleh pemerintah, wartawan-wartawan ada dipenjara bahkan dinyatakan hilang. Pers sangat

dikuasai oleh pemerintah yang, antara lain, melarang pers memberitakan konflik yang

mengandung unsur yang sering disingkat MISS SARA yaitu Menghasut, Insinuasi, Sensasi,

Spekulasi kemudian Suku, Agama, Ras, dan Aliran (atau Antar Golongan). Supaya larangan

ini bisa berjalan efektif, SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) diperkenalkan oleh rezim

Orde Baru pada tahun 1982. Sebelum ada SIUPP, pers yang diberangus masih bisa terbit lagi

"dengan cara nglungsungi (ganti kulit, ganti nama)".20 Selama zaman SIUPP, jangka waktu

pembredelan hinga selama-lamanya, tidak mungkin persnyabisa hidup lagi. Pada tanggal 9

Oktober 1986, Sinar Harapan menjadi surat kabar pertama yang dibubarkan oleh pemerintah

sesudah SIUPP diperkenalkan. Sembilan bulankemudian, pemerintah Suharto membatalkan

SIUPP Prioritas, surat kabarekonomi yangmemberitakan tentang kebijaksanaan pemerintah.

Daritahun 1980 sampai 1990, selainyang tersebut di atas,beberapapenerbitan lain

juga dibubarkan oleh pemerintah, biasanya karena penerbitan itu dianggap bertentangan

dengan nilai-nilaisistem Pers Pancasila danundang-undang lain termasuk unsur SARA.

Selain alasan ini, salah satu penerbitan yang ditutup karena tekanan dari masyarakat adalah

Monitor, mingguan populer diterbitkan olehKompas-Gramedia. Kelompok-kelompokIslam

tersinggung ketika redaksi Monitor, Arswendo Atmowilotomemuathasil polling mengenai

tokoh-tokoh populerdi dunia yangmemang agak kontroversial. Masalah tersebuttimbul

karena Nabi Muhammad terdapat pada urutan yang kesebelas, jauh di bawah bukan saja

Presiden Suhartotetapijuga di bawahnya Redaksi Monitor sendiri. Jadi, hal tersebutmemicu

reaksi keras dari kelompok-kelompok Islam dankarenareaksi-reaksi tersebut,Monitor

menyerahkan SlUPP-nya sendiri.

19 D. Hill, dikutip dari The Press in New Order Indonesia, him. 39.
18



Secara umum, awal sembilan puluhan diakui sebagai era yang lebih liberal

dibandingkan dasawarsa sebelumnya. Pada tahun 1990, dalam pidato peringatan Hari

Kemerdekaan, Presiden Suharto menganjurkan masyarakat supaya bicara tentang keterbukaan

yang ada di Indonesia. Yang ironis, pada tanggal 21 Juni 1994, Menteri Penerangan,

Harmoko, membatalkan SIUPP dari tiga penerbitan mingguan, yaitu Tempo, DeTIK, dan

Editor. Penerbitan tersebut, dan juga penerbitan lainnya, memberitakan pemeriksaan tentang

kepentingan bisnis keluarga Suharto, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan

dana pemerintah dan masalah-masalah yang ada, baik dalam pemerintah maupun dalam TNI.

Penutupan penerbitan ini agak mengherankan karena situasi politik pada waktu itu. Akibat

serangan pemerintah Suharto kepada media, banyak prates yang muncul dan menghasut

masyarakat untuk memikirkan tentang hak-hak kebebasan pers.

Selain peranan pemerintah selama Orde Baru, juga ada beberapa perbedaan di antara

penerbitan karena pers dikomersilkan pada waktu itu. Misalnya, beberapa kelompok media

menjadi kekaisaran penerbitan, yaitu beberapa kolompok memiliki kebanyakan industri

media. Dua kelompok yang mengalami sukses sebagai kekaisaran media merupakan

Kompas-Gramedia dan Jawa Pos.

Kompas, surat kabar yang diterbitkan oleh Kompas-Gramedia, dianggap sebagai surat

kabar yang paling bergengsi di Indonesia. Surat kabar ini didirikan oleh partai Katolik pada

tahun 1965, dan sejak itu reputasinya menyebabkan pertambahan jumlah pembaca. Selama

Orde Baru, Kompas-Gramedia mengalami diversifikasi yang luas dan akibatnya mampu

mendominasi industri penerbitan.

20
Tempo, 16 Januari, 2000, him 99.

19



JawaPos didirikan pada tahun 1949 sebagai bisnis keluarga. Pada tahun 1982,Jawa

Pos diambil-alih oleh Grafiti Pers yang jugamemiliki majalah mingguan Tempo. Kelompok

JawaPos yang berpangkalan di Surabaya, JawaTimur, sudah menjadi penerbitan surat kabar

yang paling besardi luarJakarta. Kelompok Jawa Posmerupakan penerbitan nomor duadi

Indonesia.21

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Selama zaman Orde Baru, hanya adasatuorganisasi wartawan yangdiakui dan

disahkan olehpemerintah yaituPersatuan Wartawan Indonesia (PWI). Semua wartawan

Indonesia diharuskan menjadi anggota PWI pada waktu itu. Organisasi inidikuasai oleh

pemerintah Suharto, sehingga biasanya pimpinan PWI merupakan pendukung pemerintah,

yaitu seorang militer ataupegawai Golkar. Selama awal tahun sembilan puluhan, ada

wartawan-wartawan yang menganggap PWI sebagai 'perpanjangan tangan Menteri Harmoko'

yang menjabat sebagai Menteri Penerangan pada saat itu.22 Jadi, peranan PWI untuk

mendukung wartawan Indonesia patut diragukan.23 Akibatnya, meskipun wajib, banyak

wartawan Indonesia yangmemutuskan untuktidak menjadi anggota PWI.

Serikat Penerbit Surat kabar (SPS)

Sejak tahun 1975, organisasi yang dikenal sebagai Serikat Penerbit Suratkabar (SPS)

adalah satu-satunya organisasi yang mewakili perusahaan surat kabar yang disahkan oleh

pemerintah. Meskipun tujuan organisasi ini adalah mewakili perusahaan surat kabar, kadang-

kadang keanggotaan PWI samadengan SPS.

PPPI, Media Scene 1998-1999: The Official Guide toAdvertisingMedia inIndonesia, Jakarta, 1999.
Empat tahun Menunggu Tempo Kembali, Tempo, 15Maret, 1999, Jakarta, him. 100

23 D.HH1, dan K. Sen, him. 55.
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Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) didirikan segerasesudahtiga majalahmingguan

dibubarkan olehpemerintah padabulanJuni 1994. Berbeda dengan PWIdan AJI yang

memang dianggap independen dan menolak penyensoran dan sebagainyayangmembatasi

kebebasan persdankebebasan informasi. Jadi, AJI mendapat intimidasi daripemerintah

hingga adabeberapa anggota AJI yang ditangkap olehpemerintah Orde Baru. Ironisnya AJI,

bukanPWI,mewakili Indonesia di beberapa organisasi wartawan intemasional.

Lembaga Telepon

Meskipun tidak ada penyensoran pers yang langsung, wartawan Indonesia terbiasa

dengan lembaga telepon. Sudah biasa bahwa redaksi penerbitan menerima pesan lewat

telepondari pegawaipemerintah yangmenyatakan bahwainformasi tertentu tidak boleh

diterbitkan. Harmoko, Menteri Penerangan pada masa Orde Baru, menyatakan bahwa

kebudayaan telepon bisa dipakai untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah, pers, dan

masyarakat Indonesia. Tetapi, sebenarnya pemerintah menggunakan lembaga telepon

tersebut untuk menguasai danmembatasi pers Indonesia.

JurnalismeAmplop

Salah satu kebiasaan yang terjadi dalam industri pers zdalahjurnalisme amplop yaitu

wartawan yang datang ke konferensi pers menerima uang dari pihak penyelenggara konferensi
26 •

pers itu. Biasanya hal ini dilakukan supaya wartawan dipastikan memberitakan tentang apa

yang dikatakan olehpembicara di konferensi pers itu.

"Halo, dariMayor Panggih, Tempo, 5Maret, 1999, him. 99.
Tempo, Oktober 13, 1990, him.. 23

26 J. Tesoro, Indonesia: Learning the Ropes ofPress Freedom, The Unesco Conner Vol. 53 Issue 2 Paris
Februari, 2000, him. 43-45.
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Jumalisme Omongan

Jumalisme omongan menunjukkan bahwa wartawan Indonesia sering mengutip

pernyataan sebagai kenyataan. Tetapi jugaada wartawan yang berpendapat bahwa

jumalisme omongan sama dengan jumalisme bohongan.27 Akan tetapi, sebagai sumber

informasi utama, pegawai pemerintah sering menutupi fakta yang sebenarnya, pers terlanjur

terbiasa mengutip kebohongan. Selama zaman Orde Baru, desas-desus yang memang tidak

benar sering dikatakan oleh pegawai pemerintah atau militer untuk tujuan politik. Misalnya

pada waktu peristiwa 27Juli 1996 terjadi, banyak desas-desus tentang PRD muncul dalam

pers Indonesia. Masalahnya, media tidak memberikan kesempatan pada PRD untuk membela

diri.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kebanyakan media dan wartawan pada waktu

itu hanya menerima informasi dari sumber yang memang bohongan di antaranya dari pegawai

pemerintah dan mihter. Akan tetapi, berakhimya zaman Orde Baru tidak berarti berakhimya

jumalisme omongan. Mungkin jumalisme omongan tidak bisa dihilangkan karena wartawan

Indonesia mungkin belum memiliki kemampuan mempraktekkan jumalisme penyelidikan

secara memadai.28

Agenda Pers yang Terpendam

Pers Indonesia sangat dikuasai oleh pemerintah Orde Baru, namun selama periode itu

ada agenda pers yang terpendam. Artikel-artikel surat kabar atau majalah sering mempunyai

dua agenda, yang pertama; memberitakan apa yang terjadi, dan yang kedua; mempengaruhi

pembaca untuk memikirkan isu-isu lainnya. Yaitu apa yang diberitakan bukan hanya untuk

memperlihatkan keadaan itu tetapi juga untuk mengkonsolidirkan pikiran masyarakat tentang

masa depan. Pemerintah Suharto tidak bisa menguasai agenda pers yang terpendam ini.
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D. Era Reformasi

Presiden Suharto turun dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1999, kejadian ini

menandai dimulainya era Reformasi. Dengan jatuhnya Suharto, tiba-tiba saja pers boleh

melaporkan dan memberitakan apa saja yang diinginkan. Pada saat tersebut, wakil Presiden

Habibie menjadi Presiden dan akibatnya kebijakan pers sangat berubah.

Antara lain, Presiden HabibiemenunjukMohammad Yunus Yosfiah untuk menjadi

Menteri Informasi. Walaupun terkenal sebagai pemimpin Kassospol ABRI, Yunus Yosfiah

menjadiagak populerdi antarawartawan-wartawan karenaaksinyasegera setelah dia menjadi

Menteri Informasi. Menteri Informasi ini mengakui AJI (Aliansi Jurnalis Independen)

sebagaisebuahorganisasi jurnalis selainPWI(Persatuan Wartawan Indonesia) yangdiakui

oleh pemerintah. BahkanMenteri tersebut juga melakukan tinjauanulangatas beberapa

peraturanpers. Antaralain, Yunus Yosfiah mencabut peraturan DepartmenInformasi yang

dikeluarkan pada tahun 1984. Peraturantersebut menyatakanbahwa SIUPPbisa dicabut oleh

DepartmenInformasi. Peraturan inidigantikan dengan peraturanyang menyatakan bahwa

penerbitanbisa diajukan ke pengadilan jika suatupenerbitan melanggar SIUPP. Hal ini berarti

bahwa pers tidak dikontroi oleh Menteri Penerangan sendiri. Tetapi, meskipun beberapa

peraturan pers sudah diganti olehMenteri Informasi tersebut, pers masih tetap harus

bertanggung-jawab kepada Department Informasi atas segala tingkah lakunya. Misalnya,

Menteri Informasi masih mempunyai kekuasaan untuk mencabut SIUPP selama waktu yang

tidak ditentukan. Wartawan jugamasih diharuskan menjadi anggota organisasi jurnalis

profesional,walaupuntidak hams menjadi anggotaPWI.

27 Stanley, him. 3.
28 Stanley, him. 5.
29 J. Tesoro, him. 44.

23



Karena carauntuk mendapatkan SIUPP diganti, hampir 500 SIUPP dikeluarkan oleh

Departmen Informasi selama rezim Presiden Habibie. Peraturan pers yang dikeluarkan oleh

Presiden Habibie jugamemperbolehkan siapa saja untuk memiliki mediaatau beberapa

media, yaitu sudah tidak ada peraturan atau batasan siapa yang menguasai media. Selain itu,

orang asingjuga boleh memiliki mediadi Indonesia tapi hanyasampai25 persen saham dari

media itu. Jadi, pers Indonesia selama era reformasi mengalami eforia. Meskipun demikian

banyak penerbitan yang gulling tikar tidak bisa meneruskan penerbitannya karena berbagai

alasan, antara lain karena kurangnya dana dan ketatnya persaingan.

Pada waktu Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, beliau menyatakan tujuannya

untuk membebaskan pers Indonesia dan menciptakan negara yang mempunyai kebebasan

dalam bidang informasi. Sejak menjadi Presiden, Abdurrahman Wahid segera membubarkan

Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Oleh karena itu, pers Indonesia mendapat

kesulitan dalam melihat dengan jelas apa peranan pers dalam masyarakat Indonesia.

Adabeberapa unsur yang mempengaruhi peranan pers selama era reformasi ini, antara

lain faktor-faktor ekonomi. Bahkan selama rezim Suharto beberapa kekaisaran media muncul

di Indonesia, mereka diperbolehkan lebih banyak untuk beraktivitas komersial. Ada banyak

kesempatan bagi penerbitan yang ingin memasarkan penerbitannya kepada kelompok yang

spesifik, yaitu apa saja yang bisa dijual bisa diterbitkan. Agenda pers ini bukan hanya untuk

melaporkan berita yang benar, tetapi ternyata tujuan utamanya adalah tujuan komersial.

Misalnya, selama konflik yang terjadi di Maluku ada salah satu penerbitan yang menerbitkan

satu edisi harian untuk orang yang beragama Islam dan menerbitkan edisi lain untuk orang

yang beragamaKristen di propinsi tersebut.
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Masalah lain yang dihadapi oleh wartawanIndonesiaadalahadanya faktabahwatidak

semuamasyarakat Indonesia yang siap menerimakonsep kebebasan pers. Hal ini mungkin

disebabkan olehdua alasan berikut ini. Yang pertama, masyarakat Indonesia hanya pernah

mempunyai pers yang dikontrol oleh pemerintah yaitu pers sebagai alat politik. Yang kedua,

penerbitan Indonesia biasanya berhubungan dengan partai ataukelompok agama atau Iain-lain

dengan demikian ada persepsi bahwa semua penerbitan cenderung berprasangka. Jadi, karena

peraturan pers sudahtidak ada, masyarakat berpikirbahwakalauadamasalah dengan pers,

masalah itu bisadihadapi oleh mereka sendiri. Rupanya masyarakat Indonesia belumbegitu

tahu bagaimana menyikapi terjadinya perbedaan pandangan dengan pers atau ketika pers

melakukan kesalahan dalam pemberitaan. Misalnya, pada tahun 2000, kantor Jawa Pos di

Surabaya, Jawa Timur, diserang olehorang sipil karena harian inimenerbitkan pemyataan

tentang korupsi dan nepotisme yang tidakbenar.30

Pada kenyataannya ada beberapa saluran resmi yang bisa dipakai oleh kelompok yang

merasa dirugikan olehmedia. Yang pertama, penerbitan yang melakukan kesalahan bisa

dituntut ke pengadilan. Selain itu, ada Dewan Pers Nasional yang didirikan dengan tujuan

untuk memecahkan berbagai permasalahan antara media dan kelompok-kelompok lain.31

Bahkan dewan yang didirikan oleh pemerintah tersebut diharapkan bisa independen dan jujur.

Jadi pers bertanggung jawab kepada masyarakat melalui saluran tersebut jika mereka

melakukan suatu kesalahan.

Salah satu pilihan adalah munculnya beberapa lembaga pengamat media di Indonesia

sejak dimulainya kebebasan pers. Misalnya, baik ISAI (Institut Studi Arus Informasi)

maupun Media Watch didirikan dengan tujuan untuk mengamati pers. Meskipun organisasi

30

B. Amaruddin, B. Soedjiartono, dan R. Radjri, Aksi Protes diBalik Kebebasan Pers, Tempo 9 Juli 2000
him. 46.

1The Jakarta Post, Public stillgrappling with Free Press, 3Mei, 2000
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tersebut agak dihormati, ada perdebatan mengenai peranan lembaga pengamat media. Ada

yang berpendapat bahwa lembaga pengamat media ini belum mempunyai kemampuan untuk

menjaga hukum dan etika media.

Masalah utama yang ada pada era reformasi ini adalah kurangnya etika diantara para

jurnalis Indonesia. Berita tentang aksi massa bisa mempengaruhi munculnya aksi oleh

kelompok lain,jadi semua redaksi dan wartawan harus benar-benar memahami kode etikanya

untuk menjamin bahwa beritanya memang benar. Memang, lebih baik kalau memberitakan

fakta yang benar daripada memberitakan isu-isu yang mungkin akan menyebabkan

munculnya reaksi dan permasalahan. Kenyataannya, Persatuan Wartawan Indonesia sudah

mempunyai Kode Etika yang diharapkanbisa diakui oleh semua jurnalis. Selain itu, pada

tahun 1999,beberapa organisasi media membuatKode Etika Jurnalis yang bertujuan untuk

menghentikan kelakuan wartawan yang sembrono dan korup.33 Dasar jurnalistik termasuk

check dan recheck, memberitakan dengan seimbang, dan melaporkan fakta yang benar.34

E. Memberitakan Konflik

Umumnya, konflik agaksulit untuk dilaporkan baik oleh wartawanIndonesia maupun

oleh wartawan asing. Keduanya menghadapi berbagai tantangan., antara lain akseswartawan

bisadibatasi. Dimana-mana ada wartawan yang dilarang masuk daerah konflik dengan

beberapa alasan yaitu wartawan bisamemicu timbulnya konflik, membesar-besarkan masalah,

memberitakan dengan prasangka, dan Iain-lain. Meskipun alasan-alasan tersebut mungkin

bisadianggap sebagai kebenaran, yang terutama adalah bahwa kehadiran wartawan jugabisa

mempengaruhi siapa yang menyebabkan konflik. Sedikitnya kehadiran wartawan menjamin

catatantentang apa yangterjadi. Adanya kehadiran wartawan tidak bisa menghentikan

konflik yangterjadi, dan memang penghentikan konflik bukan peranan wartawan.

32 The Jakarta Post, Press Credentials, 14 Juli, 2000.
TheJakarta Post, Status Quo Forces exploitingPress Freedom: GusDur, 13 Juli, 2000.

34 A. Nurbaiti, To report or not to report: The sins ofthe media, The Jakarta Post, 2Mei, 2001 him 5
26



Ketika meliput konflik ataukeadaan yang memprihatinklan di negara lain, memang

agak lebih mudah untuk bersikaptetap tenang daripada meliput suatukonflik atau peristiwa

yang terjadi di negaranya sendiri.35 Lagi pula, wartawan juga masih sama seperti manusia

lainnya, jadi agak sulit bagi wartawanmemberitakan suatu konflik yang terjadi di negaraatau

kelompoknya sendiri. Meskipun biasanya motivasi ini tanpa disadari, namun motivasi

tersebut masih sangat kuat. Akibatnya, wartawan menghadapi banyak tantangan karena

setiap peristiwa membutuhkan adanya keterkaitan pribadi. Etika profesional sering terlupakan

ketika wartawan hams memilih antara kelompoknya atau kebenaran yang hams diungkapkan.

Di lain pihak, tantangan yang dihadapi oleh para wartawan yang berasal dari luar

arena konflik bisa jadi berbeda-beda. Meskipun mungkin lebih objektif, wartawan dari luar

kemungkinan kurang bisa memahami keadaan yang sebenarnya tanpa pengetahuan yang

mendalam tentang sejarahdan kebudayaan dari daerah di mana konflik terjadi. Jadi,

wartawan bisa salah memahami keadaan atau menjadi sasaran propaganda.

Selama rezim Suharto, pers sangatdikontrol jadi tidak ada kesempatan bagi wartawan

untuk menginvestigasi dengancara lainnya dalam memberitakan. Mungkin juga karena

belum terbiasa dengan perberitaan yang berkaitan dengan unsur SARA, jadibanyakyang

belum tahu bagaimana memberitakan isu-isu SARA. Kesulitan ini nampak dalam liputan pers

tentang kerusuhan Mei 1998, yaitu dalam memberitakanpelanggaran seksualyang dialami

perempuanCina. Yang diberitakan hanyalah isu-isu yang dikatakan sebagai fakta

(sebenarnyakabar bohong) oleh wakil pemerintah.

35 The Jakarta Post, Choose truth, rather than a side, 3 Mei, 2000.
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F. Menciptakan Perdamaian

Kata orang kemungkinan akan muncul sedikit perdamaian jika tidak ada berita mengenai

kekerasaan atau konflik. Umumnya pers Indonesia adalah pers partisan yaitu pers yang

mempunyai keterkaitan dengan sosial, politik, dan agama. Yang ideal, sebenarnya pers

Indonesia bisamempengaruhi dan menciptakan perdamaian melalui cara-cara berikut ini:36

1. Memberitakan konflik dan kekerasan dengan cara yang bertanggung-jawab dan tidak

memihak.

2. Menegaskan upaya-upaya perdamaian dan resolusi konflik.

3. Menyebarkan informasi mengenai dampak negatif yang terjadi sebagai akibat dari suatu

konflik/kekerasan.

4. Menyebarkan informasi mengenaikonflik-konflikyang mungkin akan muncul.

G. Sejarah Hukum PersIndonesia37

Tahun 1856: Peraturan Barang Cetak yaitu kepala pemerintahan setempat, pejabat

justisi, dan algemeene secretarie harus dikirimi semua media cetak

yang terbit.

Tahun 1906: Peraturan 1856 dirubah jadisemua penerbitan harus dikirimkan kepada

tiga pejabattersebut dalam waktu24 jam sesudah diterbitkan.

Tahun 1918: KitabUndang Hukum Pidana(KUHP) warisan Belandadiberlakukan.

Tahun 1931: Pemerintahan Belanda memperkenalkan Persbriedel Ordonnantie, yaitu

penerbitantetap bisa dibredel paling lama 8 hari, atau kaiau masih

dianggap bandel pembredelan selama 30 hari. Mediayang terbit

berkala bisadibredel palingsampai tiga edisi. Jadi, setelahwaktu

tersebut, penerbitantetap bisa beroperasi lagi.

S.Soekanto, Indonesian Media and the Absence ofPeace, The Jakarta Post, 18 Desember, 2000.
P.Prabandari, A Riyanto, dan H. Sulistyadi, Instrumen Hukum Pers diIndonesia, Tempo, 16Januari 2000

him. 102-103.
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Tahun 1942-1945:

Tahun 1954:

Tahun 1956:

Tahun 1958:

Tahun 1960:

Tahun 1961:

Tahun 1963:

Tahun 1965:

Tahun 1966:

Tahun 1982:

Surat Izin Terbit (SIT), sensor preventif, diberlakukan oleh

pemerintahan Jepang yang jugamenempatkan penasihat warga Jepang

di semua kantor pers pribumi.

Persbriedel Ordonnantie 1931 dicabutoleh pemerintahan Indonesia.

Pengendalian pers lewat keputusan AngkatanDarat selaku penguasa

perang, tetapi keputusan ini dicabut sebulan kemudian.

Pada bulan April, penerbitan dilarang terbitkalau tidakmenggunakan

bahasa Latin atauArab, tetapi sebulankemudian aturan ini dicabut.

Pada tanggal 1Oktober, semua penerbitan diharuskan olehPenguasa

Peranguntuk memperoleh SIT.

Pada bulanJuli, Badan Pengendalian dan Pengendalian Pers didirikan

oleh Menteri Penerangan.

Pada bulan Oktober, penerbitan beraksara Cina dilarang oleh penguasa

perangtertinggi (Peperti) lalu aturanini dicabut.

Pengamanan semua percetakan swasta diatur olehpemerintah.

Aturan SIT dari Peperti chkukuhkan melalui keputusan Presiden.

Pers diharuskan melampirkan rekomendasi dari partai politik,

organisasi massa, atau dewan pemerintah.

Pada bulan Oktober, Surat Izin Cetak (SIC) diberlakukan, akhirnya

dicabut pada tahun 1977.

Pada tanggal 12 Desember, Presiden Sukarno mengeluarkan undang-

undang yang melarang sensor dan pembredelan terhadap pers. Tetapi

pemerintah tetap bisa mencabut SIT tanpa batas waktu.

Pada tanggal 20 September, undang-undang pers yang baru

diberlakukan oleh Presiden Suharto. Undang-undang ini

mengharamkan sensor dan pembredelan pers, tetap masih ada SIT.
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Tahun 1984:

Tahun 1995:

Tahun 1998:

Tahun 1999:

Tahun 1999:

Pada tanggal 31 Oktober, lembaga SIT diganti dengan SIUPP (Surat

Izin Usaha Penerbitan Pers). SIUPP adalah instrumen yang digunakan

pemerintah untuk menyensor pers melalui pembatalan SIUPP. SIUPP

juga memberi kesempatan bagi wartawan dan karyawan pers guna

memiliki 20 persen saham perusahaan penerbitannya.

Atas permintaan jaksa ataupun pemilik, perusahaan pers bisa

dibubarkan kalau dianggap melanggar kepentingan umum.

KUHT ditambah dengan delik ideologi yaitu merong-rong Pancasila

dan penyebaran marxisme-komunisme.

Pada tanggal 23 September, Presiden BJ Habibie menghapuskan

lembaga SIUPP, sehingga sensor dan pembredelan pers tetap dilarang.

Siapa saja boleh mendirikan atau memiliki perusahaan penerbitan pers,

bahkan orang asing juga boleh memiliki saham perusahaan pers tapi

dengan batasan, yaitu bisa memiliki sampai 25 persen perusahaannya.

Pada bulan Nopember, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan

Departmen Penerangan.
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BAB V SEPARATISME

A. Teori Separatisme

Masalah separatisme atau disintegrasi nasional sudah menjadi pembahasan penting di

beberapa negara di seluruh dunia. Supaya dapat memahami gerakan separatisme, ada tiga

unsur yang harus dipertimbangkan, yaitu penyebab, proses, dan hasilnya. Penyebab

separatisme sering tergantung kepada sejarah, ketidak-adilan atau keragaman identitas.38

Proses separatisme adalah sebuah proses yang sulit, dan sering memunculkan konflik yang

hampir mirip dengan perang sipil. Melalui proses-proses ini, gerakan separatisme akhimya

bisa mencapai keberhasilan atau bahkan kegagalan.

Menurut Sujatmiko (2001), ada dua variabel dominan yang sangat mempengaruhi

keberhasilan gerakan separatisme, yang pertama kekuasaan baik dalam maupun luar negeri,

dan yang kedua dukungan intemasional. Dengan demikian kasus separatisme terdiri atas

empat kuadran yang ditentukan oleh variabel-variabel tersebut. Kuadran pertama adalah

gerakan separatisme yang tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat atau dari pihak

intemasional. Baik kasus Aceh maupun kasus Papua Barat termasuk dalam kuadran pertama

ini. Bukan hanya pemerintah Indonesia yang tidak mendukung kemungkinan lepasnya

mereka, tetapi kalangan Intemasional masih lebih mendukung jikadaerah-daerah itu tetap

berintegrasi dengan Indonesia. Negara-negara lain tetap mengakui Aceh dan Papua Barat

sebagai bagian dari Indonesia tetapi dengan syarat bahwa warga propinsi tersebut tidak

diperlakukan dengan semena-mena oleh aparat Indonesia. Kalau pelanggaran hak asasi

manusia terus terjadi di Acehdan Papua Barat, baru dukungan intemasional inibisa bembah

yaitu bisa menjadi intervensi kemanusian.

I. Sujatmiko, Empat Kelompok Separatisme, Tempo, 4 Februari, 2001, him. 58
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Kuadran kedua adalah kombinasi anatara pemerintah pusatyang memberikan pilihan

bagi suatu daerah untuk melepaskan diri tapi pilihan ini ditolak oleh lingkungan intemasional.

Tetapi kasus seperti ini jarang terjadi, apalagi di Indonesia.

Kuadran ketiga adalahpemerintah menolak gerakan separatisme tetapi lingkungan

intemasional tetap mendukung gerakan separatisme di daerah itu. Dalam kasus seperti ini,

ada kemungkinan daerahtersebut bisa berhasil melepaskan diri atau tidak berhasil.

Yang terakhir adalah kuadran keempat yang merupakan kombinasi antara pemerintah

yang memberikan izin munculnya gerakan separatisme ataukarena pemerintah tidak mampu

mencegahnya dan juga karena gerakan separatisme itu didukung oleh kalangan intemasional

ataukalangan intemasional tetap netral. Sebagai contohnya; lepasnyaTimor-Timur bisa

dimasukan dalam kuadranini karena padawaktu itu Timor-Timur mendapat izin dari

pemerintah Indonesia danjuga mendapat dukungan intemasionaluntuk melepaskandiri dari

Indonesia.

Dengandemikian, berhasil tidaknya gerakan separatisme yang ada di Aceh dan Papua

Baratmemerlukan baik dukungan dari pemerintah Indonesia maupun kalangan intemasional

untuk melepasnya diri. Dukungan dari pemerintah Indonesia tidak mungkin dalam kondisi

politik seperti saat ini, dan jugatidak ada harapan untuk mendapat dukungan intemasional

pada waktu ini. Kedua propinsi tersebut mungkin hanya bisamendapat dukungan

intemasional untuk melindungi warga Aceh dan Papua Barat dari pelanggaran hak asasi

manusiayang terjadi sebagai akibatgerakan separatis ini. Jadi, sampaikapan pun akan sangat

sulitbagi Aceh dan Papua Barat untukmendapatkan kesempatan melepaskan diri dari

Indonesia.
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B. Timor-Timur

Timor Timur dijajah oleh Portugis sejak tahun 1520, danselain itujugapemah dijajah

Jepang selama Perang Dunia II, setelah ituTimor-Timur jatuhlagi ke tangan Portugis sampai

tahun 1975. Pada tahun 1975, penjajahan Portugis memutuskan untuk meninggalkan Timor-

Timur. Penyatakan tersebut menyebabkan munculnya sedikit pergolakan, baikdi dalam

maupun di luar propinsi ini mengenai peranan Timor-Timur pada masa mendatang. Sebagai

akibatnya munculnya beberapa kelompok di antaranya adalah Uniao Democratica Timorense

(UDT) yang mendukung hubungan Timor-Timur dengan Portugis, Frente Revolucionaria

Timor Lest Independente (FRETILIN) yang mempunyai keinginin memperoleh kemerdekaan

sendiri, dan Associacao Populer democratica Timor (APODETI) yangingin berintegrasi

dengan Indonesia.39

Akhimya, padatanggal 28 November 1975, FRETILIN memproklamirkan

kemerdekaan dan menyatakan pendirian Republik Demokratis Timor-Timur. Akan tetapi,

partai politik - partai politik lainnya yang ada diTimor-Timor mengeluarkan pernyataan

bersama yang memproklamirkan kemerdekaannya dari Portugis tetapi jugamenyatakan

berintegrasi dengan Indonesia. Segera setelah proklamasi ini, Indonesia mengirim beberapa

pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Timor-Timur yaitu guna menyerbu Timor-

Timur. Pada tanggal 17 Juli 1976, Indonesia mensahkan undang-undang yang menyatakan

Timor-Timur sebagai propinsi yang kedua puluh tujuh di Indonesia. Meskipun pendudukan

Indonesia didukung olehbeberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat danAustralia,

pencaplokan initidak pemah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penyerbuan Timor-Timur, pada bulan Desember 1975, mengakibatkan timbulnmya

peperangan antara pasukan FRETILIN danmiliter Indonesia. Menurut beberapa sumber,
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pasukan FRETELIN adayangdibunuh atau dihilangkan oleh Tentara MiliterIndonesia (TNI)

pada waktu itu. Selama penjajahan Indonesia, selainkampanye militer, pemerintah Indonesia

memaksa penduduk Timor-Timur untukmendukung integrasi dengan Indonesia melalui

metode lain. Antaralain, pemerintah memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa

nasionaldanjuga memperkenalkan ideologi Pancasila dalam mata pelajaran di sekolah-

sekolah di Timor-Timur.

Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia mulai memberikan kebijakan untuk membuka

Timor-Timur kepada dunia luar. Meskipun tingkat pelanggaran terhadap hak-hak manusia

sudah agak berkurang, masihada bukti-bukti kekerasan yangterjadi di Timor-Timur pada

waktu itu.

Keadaan di Timor-Timur menjadi lebihmemanas kembali pada tahun 1991 ketika

diberitakan bahwa utusan pemerintah Portugis akan datang ke Timor-Timur pada tanggal 4

Nopember 1991 dengan misi pencari fakta. Pada tanggal 28Oktober 1991, dua orang Timor-

Timur, menurut seorang aktivis politik, dibunuh di gereja yang terletak di Dili. Karena

peristiwa itu, kedatangan utusan pemerintahan Portugis dibatalkan. Lalu, pada tanggal 12

Nopember sesudah upacara peringatan untuk dua orang yang meninggal tersebut, orang-orang

datang ke kuburan, menumt beberapa saksi, tanpa memberi peringatan atau provokasi, militer

Indonesia melepaskan tembakan kepada kelompok orang yang sedang berkabung. Menumt

saksi yang ada di sana pada waktu peristiwa ini terjadi, ada sekitar 100 orang yang terbunuh

pada saat itu. Namun, pemerintah Indonesia melaporkan bahwa hanya 19 meninggal, dan

juga menumt laporan resmi, pihak militer yang bertanggung-jawab atas terjadinya peristiwa

tersebut sudah ditangkap oleh pemerintah Indonesia.

39 N. Bintari, R. Mandayun, dan I Setiawan, Jalan Berkelok Setelah Revolusi Bunga, Tempo, 8 Februari, 1999



Pada tanggal 20 Nopember 1992, pemimpin militer FRETILIN, Jose Xanana Gusmao

ditangkap oleh militer Indonesia dan dituduh melakukan beberapa kejahatan. Lalu, dia

dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya padatahun 1993 dalam sidang pengadilan yang,

menumt beberapa kelompok pembela hak asasi manusia dianggap kurang jujur.

Meskipun banyak orang yang dibunuh atau dihilangkan sejak tahun 1975, tidak ada

yang tahu jumlah yang sebenarnya. Yang jelas, konflik yang terjadi antaraIndonesia dan

Timor-Timur menyebabkan banyak masalahbaik bagi Timor-Timur maupun Indonesia.

Setelah Suharto turun padatahun 1998, B. J. Habibie menjadi Presiden selama

periode transisional ini. Padatahun 1998,Presiden Habibie menyatakan keputusannya untuk

memberikan otonomi kepada Timor-Timur tetapi bentuknya belum jelas seperti apa.

Kemudian diputuskan untuk diselenggarakan referendum, yaitu jajak pendapat, referendum

utnuk Timor-Timur tersebut dijadualkan padatanggal 30 Agustus 1999. Dalam referendum

tersebut orang Timor-Timur diberikan kesempatan untuk memilih tetap bergabung dengan

Republik Indonesia atau merdeka. Hasilnya 78.5 persen menolak otonomi yaitu memilih

merdeka, dan 21.5 persen memilih otonomi.40

Interfet datang di Timor Timur pada tanggal 20 September 1999 dengan tujuan

menghentikan kekerasan yang mungkin terjadi jika penduduk Timor-Timur memilih

kemerdekaan dalam referendum.

Pada tanggal 19 Oktober 1999, MPR menerima resolusi yang mensahkan pemisahan

Timor-Timur dari Indonesia. Akhimya padabulan Oktober 1999, Dewan Keamanan

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengamanatkan kepada UNTAET (United Nations Transitional
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Administration for East Timor) untuk mengendaiikan pemerintahan transisi di Timor-Timur.

Tugas UNTAET termasuk mengawasi pemilihanumum dan Timor-Timur bisa kembali

membangun wilayahnya sendiri.

C. Aceh

Aceh, merupakan daerah yang terletakdi ujung utara Selat Malaka. Daerah ini

terkenal karena ada banyak sumber-sumber alam, mempunyai sejarah perjuangan dengan

pemerintah pusat Indonesia yang ada di Jakarta. Penduduk Aceh yangberjumlah sekitar 3.5

jutaorang, mempakan keturunan orang yang berasal dari Arab, India, dan jugapenduduk

pribumi daerah itu. Penduduk yang mayoritasnya beragama Islam ini sangat menentang

penjajahan Belanda. Acehmempunyai peranan yang penting selama perjuangan kemerdekaan

Indonesia pada waktu pemerintah Belanda mencoba menduduki Indonesia lagi sesudah Dunia

Perang II.

Pada waktu Belandamenyerah pada tahun 1949,Aceh mulai menolak untuk

bergabung dengan pemerintah Jakarta karena ada keinginan untuk membentuk negara Islam

sendiri. Akhimya, pada tahun 1957 Aceh menjadi provinsi yangterpisah, lalu pada tahun

1959, Aceh diberikan status istemewa dengan mendapatkan otonomi dibidang agama, hukum

adat, dan pendidikan. Jadi, Aceh agak terasing dari propinsi-propinsi laindi Indonesia.

Namun, pada waktu Suharto menjadi Presiden Indonesia padatahun 1965,keadaan di

Aceh mengalami perubahan. Selama rezim Orde Baru, sumber-sumber alam Acehyaitu

minyakdan gas bumi sangat dimanfaatkan oleh pemerintah Suharto. Penghasilan dari

sumber-sumber alam tersebut hanya dinikmati oleh pemerintah pusatdan bukannya untuk

40 D. Karniya, 'Vineremos' RakyatMaubere, Tempo, 12 September, 1999, him. 22.
J.Balowski, Aceh: A history of repression and resistance, (Online), (http://www.asiet.org.au/, diakses 11 Mei

2001).
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orang Aceh. Meskipun Aceh menyumbangkansekitar 11 persen padaneracakeuangan

nasional, propinsi ini hanyamenerima 1-2 persen dari pemerintah pusat. Selainitu,

masyarakat Aceh juga merasa tidak diperdulikan karena banyak sekali 'buruhterlatih' yang

dikirim dari Jawa, akibatnya diskriminasi terhadap orang asli Aceh tersebut semakin

menambah konflik antara penduduk Aceh dengan pemerintah Jakarta.

Industrialisasi yangterjadi selama rezim Suharto mengakibatkan banyaktindak

penyalahgunaan hak penduduk Aceh, antara lain perampasan tanah, polusi air dan suara, dan

banjir dan hasiltanah. Selama zaman Orde Bam, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipakai

oleh pemerintah untuk menguasai daerah Aceh. Memang Aceh masih dianggap sebagai

daerah yang mempunyai otonomi, status ini sudah semakin dikurangi olehpemerintah Jakarta

pada waktu tersebut.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) didirikan karena dua alasan, yaitu legimitasi dengan

sejarah dan pemanfaatan sosio-ekonomi.42 Pada tahun 1976, Gerakan Aceh Merdeka (GAM),

yang dipimipinoleh Hasan di Tiro, memproklamirkan kemerdekaannya danmenyatakan

perjuangan bersenjata terhadap pemerintah pusat.

Perjuangan tersebut berhasil dipadamkan beberapa tahun kemudian, akan tetapi

gerakantersebut muncul kembali padatahun 1989. Padawaktu itu, GAM sudah mulai

didukung oleh penduduk lokal, jadi akibatnya kekuasan militer Indonesia mulai kehilangan

beberapa wilayah di Aceh. Akhimya pada bulan Juni 1990, pasukan Koppassus dikirim ke

Aceh. Pada tahun 1990, Acehdinyatakan secara resmi sebagai daerah operasi militer (DOM),

dengan demikian kekuasan militer hampir tidak terbatas. Menurut beberapa Lembaga Sosial
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Masyarakat (LSM), hak-hak asasi manusia sangat dilanggar selama zaman Orde Baru, yaitu

banyak orang dibunuh atau dihilangkan selama waktu itu.

Era Reformasi

Ketika Suharto turun darikursi presiden padatahun 1998, banyak sekali perubahan

yang terjadi salah satunya adalah kebebasan pers danpolitik yang berdampak pada

diberitakannya berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran yang terjadi diAceh dalam pers

Indonesia. Jadi, orang Indonesia baru bisa tahu tentang keadaan diAceh karena mulai banyak

orangyangberani tampil kedepan untukmemberikan kesaksian tentangkekerasan yang

terjadi selama rezim Orde Baru.

Referendum kemerdekaan Timor-Timur memberikan dorongan kepada Aceh untuk

menuntut referendum kemerdekaan. Dukungan munculnya gerakan separatisme bukan hanya

dari GAM, tetapi dukungan yang lain jugamulai muncul seperti yang terjadi pada tanggal 4

Agustus 1998ketika pemogokan umummempengaruhi bisnis, kendaraan, danIain-lain di

propinsi Aceh.

Pada tahun 1998, baikJenderal Wiranto, pemimpin TNI, maupun Presiden Habibie

mengunjungi propinsi Aceh danadakemungkinan bahwaDOM (Daerah Operasi Militer)

akan dicabut. Kemungkinan DOM dicabut sebagian karena adanya tekanan dari pers

Indonesia yang memberitakan mengenai berbagai pelanggaran di Aceh yang semakin

menambah celaan akan reputasi TNI. Namun, bahkan sejak Suharto turun pun, menurut

beberapa orang, hak-hak asasi manusia sangat dilanggar olehpasukan TNI. Komnas HAM

(Komiti Nasional Hak Asasi Manusia) sudah mengumpulkan bukti-bukti tentang beberapa

H. Saad, Nationalism versus Separatism, Acase study ofAceh. Muslim Executive and Expatriate Newsletter.
Volume 1, Issue 2.
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kasus pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia bukan hanya selama

Orde Bam tetapi jugasetelah Suharto turun.43

Jadi baik tindak penyalahgunaan yang dilakukan oleh Militer Indonesia dan

pemanfaatan ekonomi, maupun peranan pers untuk membongkar isu-isu tersebut, semakin

menambah keinginan masyarakat Aceh untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas atau

kemerdekaan. Meskipun belum diketahui berapa besar dukungan untuk memilih otonomi

atau kemerdekaan, yang jelas kemarahan dan kebencian terhadap Jakarta semakin bertambah.

D. Papua Barat (Irian Jaya)

Papua Barat, sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, mempakan bagian Hindia

Belanda selama penjajahan Belanda. Penjajah Belanda menyerah pada tahun 1949, meskipun

daerah lain yang dijajah oleh Belanda sudah diserahkan kepada Indonesia, pemerintah

Belanda masih menguasai daerah Papua Barat. Pemerintah Belanda masih menguasai daerah

ini baik karena potensi kekayaan sumber mineral maupun karena penduduk daerah tersebut

dianggap sebagai orang Melanesia yaitu jauh berbeda daripada penduduk Indonesia.

Pada tahun 1961, KOTI (Komando Operasi Tertinggi) didirikan oleh pemerintahan

Sukarno dengan tujuan untuk membebaskan Irian Jaya dari Belanda. Tetapi karena besarnya

tekanan Intemasional, pada tahun 1963 pemerintah Belanda menyerahkan daerah Papua Barat

kepada Indonesia. Namun, pemerintah Belanda menyatakan bahwa administrasi Papua Barat

akan diberikan kepada Indonesia dengan syarat bahwa pada tahun 1969, harus ada referendum

untuk penduduk Papua Barat.44 Jadi, referendum ini memberi kesempatan kepada penduduk

43
J. Balowski.

44 M. Calwell, dan E. Utrecht, Indonesia, anAlternative History, Alternative Publishing Co-operative Ltd,
Sydney, 1979.
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Papua Barat untuktetap manjadi salah satu propinsi Republik Indonesia (RI) atau melepaskan

diri dari Indonesia, yaitu menjadi negara sendiri.

Pada bulan September 1969,Irian Jaya menjadi propinsi kedua puluh enam dari

Republik Indonesia. Pada saat itu, pemerintahan Indonesia menyelenggarakan referendum

kemerdekaan kepada penduduk Papua Barat. Ironisnya, hanya 1025 orang Papua Barat saja45

dari penduduk berjumlah sekitar 1.8juta, yang diperbolehkan ikut sertadalam referendum

ini. Bahkan ada yang berpendapatbahwa orangPapua Barat yang berpartisipasidalam

pemilihan ini, diancam dan ditakut-takuti supayamereka memilih berintegrasi dengan

Indonesia.46 Walaupun hasil dari referendum tersebut menunjukkan adanya bukti yang kuat

bahwa kebanyakan orang PapuaBaratmempunyai keinginan untuk memperoleh kemerdekaan

pada saat itu.

Selama pendudukan Indonesia, segala kegiatan yang mendukung kemerdekaan untuk

PapuaBarat akan segera diberantas oleh pemerintahan Indonesia. Walaupun demikian,

gerakan perlawanan yang dipimpin oleh OPM (Organisasi PapuaMerdeka) terus berkobar dan

tetap ada. Keadaan politik Indonesia yang kritis selama tahun 1998, memberikan kesempatan

kepada orangPapuaMerdeka untuk merealisasikan cita-citanya. Jadi, sejak saat Suharto

turun, sudah muncul beberapa protes dan tuntunan untuk mendapatkan kemerdekaan. Antara

lain, referendum Timor-Timur memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan untuk

Papua Barat. Akan tetapi, protes terhadap Indonesia, termasuk juga ketika bendera Bintang

Kejora dikibarkan dengan diiringi lagu Hai Tanahku Papua padabulan Desember 1998,

menemui tantangan dari pemerintahan Indonesia.47

M. Ricklefs, A HistoryofModernIndonesia, Macmillan Education Ltd, London, 1981.
K. Williams, WestPapua: the Strugglefor Freedom, (Online), (http://www.asiet.org.au/, diakses 11 Mei

2001).
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Pada bulan Oktober 1999, pemerintahan Indonesia menyatakan bahwa baik Papua

Barat maupun Aceh akan diberi status otonomi khusus. Bahklan pelanggaran hak-hak asasi

manusia yang terjadi di propinsi-propinsi tersebutakan diinvestigasikan.

Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Segera setelah Irian Jaya menjadi propinsi Indonesia pada tahun 1963, gerakan

separatis dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan. Meskipun ada

kelompok masyarakat lain yang mendukung kemerdekaan untuk Papua Barat, OPM agak

lebih terkenal sebagai kekuatan dibelakang semua gerakan separatis di Papua Barat.

47 K. Ansaka, dan B. Bektiati, Bintang Kejoro di Papua, Tempo, 12 Desember, 1999, him. 28.
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BAB VI TEMPO

A. Sejarah Tempo

Majalah mingguan Tempo didirikan pada tanggal 6 Maret 1971 oleh beberapa

wartawan yang berumur dua puluhan tahun. Wartawan-wartawan ini termasuk Goenawan

Muhammad, Fikri Jufri,Bur Rusuanto, Christianto wibisono, YusrilDjalinus, dan Putu

Wijaya.48

Meskipun awalnya Tempo diterbitk oleh Yayasan Jaya Raya, tiga tahun kemudian,

penerbitnya beralih ke PT. Grafiti Pers. Pada waktu itu, Tempo 'digunakan untuk memajukan

olahraga dan kebudayaan'.49 Beberapa tahun kemudian, Yayasan Karyawan Tempo dibentuk

supaya Tempo dimiliki oleh setiap karyawan. Pada era reformasi, Tempo diterbitkan oleh PT.

Arsa Raya Perdana dan sekitar 50 persen saham Tempo dimiliki oleh karyawan yaitu baik

Yayasan Alumni Tempo maupun Yayasan Karyawan Tempo. Salah satu alasan mengapa

saham Tempo dimiliki oleh wartawan yaitu agar supaya wartawan Tempo tetap menjaga ide

dasar majalah ini yaitu berusaha untuk menciptakan majalah yang memang "enak dibaca dan

perlu' (semboyan Tempo).

B. Pembredelan Tempo

Tempo pemah dibredel dua kali, yang pertama pada tahun 1982, lalu yang kedua, pada

tanggal 21 Juni 1994. Pembredelan yang pertama hanya selama dua bulan, jadi pembredelan

initidak bisamenghentikan Tempo untuk berbicara dengan bebas. Meskipun Tempo masih

bisaberfungsi sebagai pembawa kebebasan pers Indonesia, setelah pembredelan iniTempo

48 Redaksi, Yang Pertama dan Terakhir, Tempo. 16 Januari, 2000.
49 Di UsiaKe-28, Tempo, 15Maret, 1999, him. 98.
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(seperti penerbitan lain) agakketakutan untuk bersuara bebas yaitu harus harus melakukan

sensor sendiri untuk menghindari pembredelan lagi.50

Akan tetapi, pada tahun 1994, Tempo dibredel lagi karenamelaporkan perdebatan

yang terjadi dalam pemerintah Indonesiamengenai kapal perang yang dibeli oleh B. J.

Habibie, Menteri Riset dan Teknologi pada saat itu.51 Namun, ada teori lain mengapa Tempo

dibredel pada waktu itu, yaitu akibat konflik di dalam pemerintah Suharto yang dimuat ke

Tempo. Alasan apapun, memang setelah pembredelan ini, tidak ada harapan bagi Tempo

untuk beroperasi lagi selama zaman Orde Baru. Ketika Tempo dibredel, jumlah pembaca

sudah mencapai satu juta52, jadi pengaruh Tempo cukup besar tidak hanya sebagai akibat dari

banyaknya jumlah pembaca tetapi juga karena alasan-alasanmengapa Tempo dibredel.

Bahkan, 'pertama kali dalam sejarah pers Indonesia'53 para mahasiswa, pengacara, aktivis,

artis, intelektual, dan wartawan memprotes tindakan pembredelan atas Tempo. Bukan hanya

warga negara Indonesia yang menentang pembredelan Tempo, tetapi Tempo juga didukung

oleh kalangan intemasional.

Gugatan pembredelan Tempo diteruskan ke PeradilanTata Usaha Negara (PTUN)dan pada

tanggal 3 Mei 1995, gugatanitu dimenangkan. Tetapi Menteri Penerangan, Harmoko, naik

banding kepada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan hakim-hakim PTTUN

tetap memenangkan Tempo. Kasus ini dibanding lagi ke Mahkamah Agung (MA) dan

akhimya MA mengalahkan Tempo yaitu mendukung keputusan Departmen Penerangan.

50 Halo dariMayor Panggih, Tempo, 15 Maret, 1999, him. 99.
51 J. Tesoro, him. 44.
52 J.Millie, The Tempo case: Indonesia's Press Laws, dalam T.Lindsay (Ed.), Indonesian Law and Society, him.
271.

53 Redaksi, Surat dari Redaksi, Tempo, 12 Oktober, 1998, him. 7.
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Tetapi, ada perdebatantentang kejujuranhakim-hakim MA yang memeriksa kasus ini yaitu

hubungannya dengan rezim Suharto.54

Lalu, sesudah Presiden Suharto turun pada tahun 1998, Tempo baru diterbitkan lagi pada

tanggal 6 Oktober tahun itu. Setelah Suharto turun, sangat mudah bagi penerbitan untuk

mendapatkan SIUPP, yaitu tidak perlu rekomendasi_apa pun dan dari mana pun. Meskipun

sudah empat tahun sejak pembredelan tersebut, Tempo masih menarik banyak pembaca.

Salah satu fakta yang menarik pembaca adalah sejarah majalah mingguan ini.

C. Peranan Tempo

Pada awalnya Tempo tetap mendukung Presiden Suharto yaitu rezim Orde Bam.

Tempo "beraliansi dengan kebijakan-kebijakan "teknokratik"... menekankan perencanaan dan

pengembangan ekonomi secara rasional "55 yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah Orde

Bam. Pada awal Orde Bam, banyak aktivis-aktivis muda yang mendukung rezim Suharto

termasuk juga pemuda-pemuda yang terlibat dengan Tempo. Meskipun Tempo mempunyai

teman di pemerintah, militer, dan organisasi Golkar pada awalnya, majalah ini tetap "non-

pemerintah".

Menumt AriefBudiman,56 Tempo merupakan "semacam "ruang" tempat bagi para

penulis bisa berdiskusi dengan relatif, bebas." Karena penyensoran yang dilakukan oleh

pemerintahan Suharto, Tempo harus memperhatikan denganseksama dan hati-hatidenganapa

yang diberitakan selama Orde Bam. Lagi pula, menumt analisa yang dilakukan oleh Janet

Steele, isi rubrik Nasionalnya merupakan pro-agendapembangunan Orde Bam walaupun

lebih banyak memberitakantentang rakyat (yaitu orang yang kecil) daripada pemerintah.

54 Tempo, Empat Tahun Menunggu Tempo Kembali, 15 Maret, 1999, him. 100.
55 J. Steele, Tempo 30 tahun (1971-2001), Pusat Data dan Analisa Tempo, Jakarta, 2001, him. 8.
56 Dikutip dalam J. Steele, him. 9.
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Jadi, Tempo bisa dianggap sebagai "lembaga yang membantu membentuk dan mendifinisikan

Indonesia modem".57

Tempo berusaha untuk memberitakan apa yang benar, yaitu meliput dari dua sisi.

Menumt GoenawanMuhammad, Tempomempakan salah satu institusi yang bertujuan untuk

"menghapuskan kebudayaan amplop dan meningkatkan standar profesional" jumalisme di

Indonesia.58

D. Tempo Interaktif

Tempo Interaktifdidirikan padatanggal 6 Maret, 1996. Pada waktu itu, meskipun

majalah Tempo belum bisa diterbitkan, website Tempo Interaktifbisa dibaca, didownload,

dikopisecaragratisyaitu tidakada pertimbangan komersial. Lagi pula, TempoInteraktif

memangbebas,bahkanselama rezim Suharto, website ini melawanpenyensoran dantidak

bisa dikontrololeh Departmen Penerangan. Yangmenarik,website ini didirikanlebih dari

dua setengahtahun sebelum majalah Tempo diterbitkan lagi. Fakta ini menunjukkan bahwa

Tempo memang tidak pernah hilangyaitu Tempo "memiliki ikatan yang kuat di dalam

kehidupan kaum intelektual Indonesia".59 Tempo Interaktiftidak hanya memakai bahasa

Indonesia tetapi Tempo Interaktif sudah diterjemahan baikdalam bahasa Inggris maupun

bahasa Jepang.

£. Hasil Analisa Kuantitatif

Melalui empat kategori yang tersebut dalam metodologi, pemberitaan tentang gerakan

separatisyang ada di Timor-Timur, Aceh, dan Papua Barat dianalisa dan dibahas. Analisa

57 J. Steele, him. 11.
58 Dikutip dalam J. Steele, him. 15.
59 J. Steele, him. 7.
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kuantitatif ini menunjukkan hasil yang berikut yaitu jumlah artikel tentang setiap gerakan

separatis dengan Topik Utama ini:

A. Hubungan atau dampak intemasional.

B. Kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia.

C. Perdebatan mengenai hak referendum kemerdekaan.

D. Upaya-upaya perdamaian dan resolusi konflik.

Yang pertama, bisa dilihat dalam grafik di bawah, jumlah artikel Tempo mengenai Topik-

topik Utama tersebut. Ada 87 artikel tentang Timor-Timur, 80 artikel tentang Aceh, dan 23

artikel mengenai Papua Barat. Kalau ada artikel yang mempunyai lebih dari satu Topik

Utama, artikel ini juga dimasukkan ke dalam kategori lainnya. Jadi, jumlah artikel yang

dianalisa tidak sama denganjumlah total ketika setiap kategori dijumlahkan.

Grafik 1: Jumlah artikel Tempo mengenai Topik Utama yang tersebut diaias

• Timor-Timur

DAceh

• Papua Barat
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Dari Grafik 1, bisa dikatakan bahwa jumlah artikel tentang Timor-Timur dan Aceh

jauh lebih banyak daripada artikel mengenai Papua Barat. Lagi pula, fokus artikel yang

dianalisa berbeda -beda tergantung pada gerakan separatis yang diberitakan. Jadi yang kedua,

untuk menunjukkan perbedaan fokus tersebut, persentase artikel dalam setiap kategori

digambarkan dalam Grafik 2. Karena satu artikel bisa digolongkan ke dalam satu kategori

yang berbeda, maka total persentase kategori-kategori ini bisa lebih dari seratus persen.

Grafik2: Persentase artikel Tempo mengenai Topik Utamayang tersebut di atas

d Timor-Timur

IS Aceh

• Papua Barat

Dari hasil ini, bisa dikatakan bahwa pemberitaan yang terfokus pada isu yang berbeda

tergantung pada masing-masing gerakan separatis itu sendiri. Yaitu, berita tentang Timor-

Timur terfokus pada hubungandan dampak intemasional, pemberitaan Aceh terfokus pada

kekerasan ataupelanggaran hak asasi manusia, dan pemberitaan Papua Barat terfokus pada

perdebatan mengenai hak referendum.
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BAB VH KESIMPULAN

Adabeberapa pengamatan yang telah dilakukan baik melalui analisa kualitatifmaupun

analisa kuantitatif dalam disertasi ini. Penelitian ini menunjukkan adanya beberapa unsur

yang perlu dibahas untukmemahami perbedaan antara pemberitaan pers tentang Timor-

Timur, Aceh, dan Papua Barat.

Analisa kuantitatif kasus Tempo menunjukkan bahwa fokus pemberitaan mengenai

Timor-Timur berbeda dibandingkan dengan pemberitaan mengenai Acehdan Papua Barat.

Pemberitaan tentang Timor-Timur terfokus pada hubungan dan dampak intemasional. Di

lain pihak, pemberitaan Aceh dan Papua Barat terfokus pada kekerasan atau pelanggaran hak

asasi manusia danperdebatan mengenai berhakreferendum.

Untuk memahami perbedaan antara liputan pers terhadap gerakan separatis tersebut

dan teori pers, hubungan ini perlu dibahas. Teori pers yang diusulkan oleh Noam Chomsky,

yaitu model propaganda, didukung oleh hasil dari analisa terhadap kasusTimor-Timur yang

sama dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Akan tetapi, liputan pers terhadap Aceh dan

Papua Barat sangat berbeda dan tidak bisa dijelaskan dengan teori pers propaganda tersebut.

Dalam disertasi ini ada beberapa unsur yang harus dibahas untuk menerangkan dan

memahami liputan pers terhadap gerakan separatis tersebut. Yang pertama, perbedaan

tersebut bisa dijelaskan dengan teori separatisme yaitu pemberitaan tergantung pada dua

variabel dominan yang mempengaruhi keberhasilan suatu gerakan separatisme, baik kekuatan

dalam dan luar negeri maupun dukungan intemasional. Timor-Timur mempunyai dukungan

intemasional untuk mendapatkan kesempatan guna melepaskan diri, jadi karena ada

'perlawanan *yaitu pasukan dan pers intemasional, kesempatan bagi pers propaganda agak
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besar. Goenawan Muhammad menyatakan bahwa pers Indonesia selama era reformasi ini

masih sering dihinggapi rasa bersalah dan malu atas apa yang terjadi di negara sendiri. Jadi

wartawan mencoba bersikap untukikut membela negaranya karena rasa harga diri nasional

yang terus diserang oleh media intemasional.

Dibandingkan dengan Timor-Timur, tidakada dukungan intemasional sama sekali

bagi pemisahan Aceh dan Papua Barat. Pihak Perantara yang menghubungkannya dengan

lingkungan intemasional tidak ada, jadi munculnya perasaan nasionalisme dalam pers

Indonesia tidak begitu banyak. Kekerasan dan pelanggaran hakasasi manusia yang terjadi di

Aceh dan Papua Barat jarang diliput oleh pers intemasional jadi wartawan Indonesia tidak

perlu membela negaranya dari media intemasional. Sejarah dan tingkah laku gerakan

separatis yang ada di Acehdan Papua Barat juga menpunyai pengaruh atas liputan pers

Indonesia. Perbedaan utama antara kedua gerakan separatis tersebut merupakan fakta bahwa

senjata GAM(Gerakan Aceh Merdeka) lebih lengkap daripada OPM (Organisasi Papua

Merdeka). Yaitu peperangan antara GAM dan pemerintah pusat bisa dianggap sebagai perang

sipil yang menyebabkanliputan pers menjadi lebih luas.

Unsur ketiga yangperlu dibahas adalah sejarah pers Indonesia dan pers selama era

Reformasi. Sejarah pers Indonesia sangat mempengaruhi tentang bagaimana pers Indonesia

seharusnya memberitakan keadaan konflik selama era Reformasi ini. Rezim Orde Baru

melarang pers memberitakan isu-isu yang tergolong SARA yaitu Suku, Agama, Ras, dan

Antar Golongan, sehingga sebelum era Reformasi ini, wartawan Indonesia belum mempunyai

pengalaman untuk memberitakantentangisu-isutersebut. Jadi, karenawartawan Indonesia

masih sedang mempelajari tentang bagaimana memberitakan suatu keadaan konflik, misalnya

tentang gerakan separatisyang harusdiberitakan.
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Sebagai penutup bisa dikatakan bahwaliputan pers Indonesia yang dipengaruhi oleh

beberapaunsur tersebut itulah yang menyebabkan perbedaan liputan pers terhadap tiga

gerakan separatis yang ada di Indonesia. Meskipun pers Indonesia selama era Reformasi ini

sedangmencoba memahami peranannya dalam masyarakat Indonesia, upaya-upaya untuk

menciptakan perdamaian baik pada saat munculnya gerakan separatis maupun konflik-konflik

lainnya harus tetap dilakukan.
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