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ABSTRAK
SEJARAH PERKEMBANGAN SURAT KABAR INDONESIA RAYA
(1949-1974)
Bangkit Aprianto
Universitas Sanata Dharma
2018
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tiga permasalahan pokok,
yaitu: 1) Perkembangan surat kabar Indonesia Raya pada periode pertama hingga
gulung tikar (1949-1959); 2) Perkembangan surat kabar Indonesia Raya pada
periode kedua hingga dibredel (1968-1974); 3) Pengaruh kehadiran surat kabar
Indonesia Raya bagi perkembangan pers di Indonesia.
Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup
lima tahapan yaitu perumusan judul, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik
sumber), interpretasi, penulisan sejarah. Penulisan ini menggunakan pendekatan
politik dan ditulis secara deskriptif analitis.
Hasil tulisan ini menunjukkan; 1) Surat Kabar Indonesia Raya pada awal
kemerdekaan berkembang menjadi surat kabar kontroversial karena pemberitaan
dan kritik terhadap pemerintah serta kehidupan pribadi Presiden Soekarno. Surat
Kabar Indonesia Raya mendapat tekanan dari pemerintah dan dianggap sebagai
surat kabar “makar”. Surat Kabar Indonesia Raya berakhir karena kesulitan
finansial dan krisis kepemimpinan; 2) Kembali hadirnya Indonesia Raya pada
masa Orde Baru diawali dari bebasnya Mocthar Lubis. Pada periode kedua
Indonesia Raya tidak mengubah ideologinya sebagai koran yang lugas dan tajam
dalam mengkritik pemerintah. Pada akhirnya Indonesia Raya kembali mengalami
pembredelan karena dianggap mengancam keutuhan pemerintahan serta
keamanan 3) Kehadiran Indonesia Raya memberi dampak besar bagi pers
Indonesia yaitu menjadi pelopor jurnalisme investigasi dan konsisten menjaga
independensi.

Kata kunci : Surat Kabar, Indonesia Raya, Orde Lama, Orde Baru
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ABSTRACT
THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE NEWSPAPER
INDONESIA RAYA (1949-1974)
Bangkit Aprianto
Sanata Dharma University
2018
This paper aims to describe the three principal issues, namely: 1)
development of the newspaper Indonesia Raya since its appearance to bankruptcy
in the first period (1949-1959); 2) development of the newspaper Indonesia Raya
leading to its to banning in the second period (1968-1974); 3) the influence of the
presence of the newspaper Indonesia Raya for the development of the press in
Indonesia.
This paper was compiled by using the method of history that includes five
phases, namely the formulation of the title, the collection of sources, verification
(source criticism), interpretation, the writing of history. This political approach is
used and the research is written in a descriptive analytical method.
The results of this paper show; 1) Newspaper Indonesia Raya in the early
independence became controversial for preaching and criticising the government
as well as private life of President Sukarno. The newspaper Indonesia Raya got
pressure from the government and is regarded as the newspaper of "treason".
Newspapers Indonesia Raya ended due to financial difficulties and the crisis of
leadership; 2) The presence of Indonesia Raya during the New Order began with
the release of Mocthar Lubis. In the second period Indonesia Raya didn't change
its ideology as a newspaper that is straightforward and sharp in criticizing the
government. In the end, Indonesia Raya re-experience banning because it is
considered threats to the integrity and security of the Government; 3) the presence
of Indonesia Raya gave a big impact to Indonesia press namely being a pioneer in
investigative journalism and consistent in maintaining independence.

Keywords: Newspapers, Indonesia Raya, Orde Lama, Orde Baru.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Surat kabar memegang peran penting dalam

sejarah bangsa Indonesia

hingga saat ini. Salah satunya sebagai media informasi yang membangun karakter
masyarakat. Surat kabar memiliki peran yang sangat besar dalam membangkitkan
dan menguatkan semangat juang rakyat Indonesia, baik ketika meraih
kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan tersebut. Surat kabar kala itu
menyebarkan informasi-informasi sekaligus mimpi untuk meraih kemerdekaan
Indonesia supaya dapat terbebas dari penjajahan. Dengan adanya publikasi, pesanpesan kemerdekaan dapat lebih tersampaikan kepada khalayak luas.
Awal sejarah surat kabar di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus berhubungan
dengan keadaan masyarakat, kebudayaan, dan politik. Hal tersebut berpengaruh
dalam perkembangan surat kabar di Indonesia yaitu dengan adanya beberapa jenis
surat kabar di Indonesia seperti surat kabar Belanda, surat kabar MelayuTionghoa, surat kabar di masa kependudukan Jepang, dan surat kabar Indonesia.
Seiring dengan munculnya jenis-jenis surat kabar yang berkembang maka bahasa
surat kabar yang digunakan juga berbeda sesuai dengan kebutuhan.
Secara garis besar perkembangan surat kabar dimulai dari zaman Belanda.
Percobaan pertama untuk memulai dengan media massa

resmi pada masa

Gubernur Jenderal Van Imhoff, yang pada tahun 1744 menerbitkan Bataviache

1
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Nouvelles1 yang hanya dapat bertahan selama dua tahun.2 Surat kabar Belanda
untuk

tempat terbit dan penyebarannya terbatas pada kota-kota besar, yang

penting bagi administrasi ataupun sebagai pusat pedagangan perusahaanperusahaan Belanda. Isi dari surat kabar Belanda, sudah tentu berorientasi bagi
pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menutup mata bagi keadaan masyarakat
Indonesia. Bahasa yang digunakan surat kabar Belanda yaitu berbahasa Belanda
sehingga pembaca surat kabar tersebut sangat terbatas. Kalangan tertentu saja
yang mampu membaca surat kabar berbahasa Belanda, seperti keturunan IndoBelanda.
Garis besar kebijakan pemerintah terhadap surat kabar, sudah dimulai pada
masa ini. Peraturan pertama mengenai surat kabar dibuat tahun 1856 dalam
Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie3, yang di tahun 1906
diperbaiki, disesuaikan dengan tuntutan keadaan. Dua puluh lima tahun kemudian,
yakni tahun 1931. Pemerintah kolonial melahirkan Persbreidel Ordonantie pada
7 September 1931, tentang penghentian penerbitan pers di awal abad kedua puluh.
Aturan ini diberlakukan terhadap surat kabar dan sejenisnya yang pemberitaannya
dinilai membahayakan pemerintahan Hindia Belanda. Selain Persbreidel
Ordonantie , pada zaman Hindia Belanda dikenal pula tindakan terhadap surat
kabar berdasarkan Haatzaai Artikelen pasal-pasalnya dapat dihimpun dalam dua
kelompok. Kelompok pertama dimasukkan dalam “kejahatan melanggar
1

Bataviasche Nouvelle adalah iklan pertama di Belanda yang terbit pada Agustus 1744 sekaligus
merupakan surat kabar pertama di Batavia (Jakarta) yang dicetak dan diterbitkan oleh Vereenigde
Oost Compagnie (VOC). Hampir seluruh halamannya dipenuhi oleh iklan. Abdurrachman
Surjomihardjo, Beberapa Segi Perkembangan Surat kabar di Indonesia, Jakarta, Kompas Media
Nusantara, 2002, hlm. 27.
2
Abdurrachman Surjomihardjo, op.cit, hlm. 25.
3
Peraturan karya cetak pada masa Hindia Belanda.
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ketertiban umum” dan kelompok kedua “kejahatan melanggar kekuasaan
umum.”4
Pada masa pergerakan nasional, pers menjadi alat propaganda para
pejuang kemerdekaan untuk mengumpulkan dan menginformasikan perjuangan
mereka. Kebebasan pers untuk menginformasikan berbagai hal terkait dengan
perjuangan kemerdekaan dan lain sebagainya setelah keluarnya keputusan
panguasa kolonial untuk menghapus prasensor mulai tahun 1906.
Setelah berakhirnya pemerintahan Hindia-Belanda, militer Jepang memaksa
semua media surat kabar ada di bawah pengawasan pemerintahan militer. Kala itu
surat kabar dipergunakan sebagai alat propaganda perang Jepang melawan
Sekutu. Indonesia dibagi dalam dua wilayah pemerintahan militer yaitu Sumatra
dan Jawa di bawah Angkatan Darat, sedangkan Kalimantan, Sulawesi dan daerah
sebelah timur berada di bawah Angkatan Laut. Pada saat itu juga, wilayah Jawa
dan Madura berada di bawah kekuasaan Balatentara XVI, Sumatera diserahkan
kepada Balatentara XXV, dan wilayah lainnya ( Kalimantan, Sulawesi, Maluku
serta Nusa Tenggara) berada dalam wewenang Angkatan Laut Jepang. Penguasa
Jawa-Madura mengatur sarana publikasi dan komunikasi dengan Undang-Undang
No.16. dua segi yang menonjol dari UU itu ialah berlakunya sistem izin terbit dan
sensor preventif.
Pada masa itu terdapat lima surat kabar berbahasa Jepang, yaitu Jawa
Shimmbun (Jawa), Borneo Shinbun (Kalimantan), Celebes Shinbun (Sulawesi),
Sumatra Shimbun (Sumatra). Surat kabar yang berbahasa Indonesia di zaman

4

Abdurrachman Surjomihardjo, op.cit., hlm.172
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Jepang ada delapan yaitu di Jakarta (Asia Raya, Pembangoenan, Pemandangan,
Kung Yung Pao), Bandung (Tjahaja), Yogyakarta (Sinar Matahari), Semarang
(Sinar

Baroe),

Surabaya

(Pewarta

Perniagaan),

surat

kabar

Belanda

(Soerabajaasch Hendelsblad dan Soeara Asia). Pada masa kependudukan Jepang
dilarang

menggunakan

bahasa

Belanda

sehingga

membantu

meratakan

penggunaan bahasa Indonesia.
Surat kabar pasca kemerdekaan di era Orde Lama mengalami perubahan,
semangat yang menjiwai perjuangan kemerdekaan mulai memudar, terjadi surat
kabar angin antar kekuatan politik. Surat kabar Indonesia ikut dalam arus
perkembangan tersebut, terjadi perubahan watak dari surat kabar perjuangan
menjadi surat kabar partisan. Surat kabar sekedar menjadi sarana partai politik.5
Pergolakan politik yang terus terjadi selama era demokrasi liberal, menyebabkan
Presiden Soekarno mengubah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Pada 28
Oktober 1956, Soekarno mengajukan untuk mengubah demokrasi liberal menjadi
demokrasi terpimpin.
Selanjutnya pada Februari 1957, Soekarno kembali mengemukakan
konsep demokrasi terpimpin yang diinginkannya.6 Presiden Soekarno dalam
upaya mengkonsolidasi kekuasaan, melalui Slogan Revolusi Belum Selesai,
Soekarno dengan ketat mengontrol surat kabar dan berusaha membuat surat kabar
menjadi patuh. Pada tanggal 12 Oktober 1960, sebagai Penguasa Tertinggi
(Peperti), Soekarno mengeluarkan peraturan

bahwa setiap penerbitan harus

mendaftarkan diri untuk mendapatkan SIT (Surat Izin Terbit). Agar izin tersebut
5
6

Mansyur Semma, Negara dan Korupsi, Jakarta: Obor Indonesia, 2008, hlm.115
Yasuo Hanazaki, Surat kabar Terjebak, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi , 1998, hlm. 16
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diperoleh surat kabar harus memenuhi syarat tertentu, seperti setia kepada
Manifesto Politik Soekarno, serta turut berjuang menentang imperialisme,
kolonialisme, liberalism, federalism, serta separatisme.7 Para penerbit dan
pemimpin redaksi diharuskan menandatangi dokumen berisi 19 pasal, tentang
janji-janji pemenuhan kewajiban untuk setia pada Manipol, pemerintah dan
Soekarno.
Penguasa Demokrasi Terpimpin memandang surat kabar semata-mata dari
sudut kemampuannya dalam memobilisasi massa dan opini publik. Surat kabar
dianggap sebagai alat revolusi yang besar pengaruhnya untuk menggerakkan atau
meradikalisasi massa untuk menyelesaikan sebuah revolusi. Oleh karena itu rezim
Demokrasi Terpimpin merasa perlu menguasai surat kabar, yang dalam praktik
bukannya untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat
tetapi untuk revolusi kekuasaan rezim Orde Lama.8
Kebijakan pemerintah terhadap surat kabar di zaman Indonesia merdeka
mengalami beberapa kali perubahan. Hal itu disebabkan beberapa kali pula terjadi
perubahan dalam corak pemerintahan. Sebelum UU pokok surat kabar akhirnya
disahkan pada tanggal 12 Desember 1966 surat kabar Indonesia masih
menghadapi peraturan-peraturan yang dirasa menekan oleh para wartawan
perkembangan politik besar peranannya dalam melahirkan peraturan-peraturan
itu. Di antara peraturan-peraturan tersebut, dapat dikemukakan antara lain
peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa
Militer pada 14 September 1956, serta peraturan mengenai izin terbit, pada tahun
7
8

Peraturan Panglima Perang Tertinggi , No.10, yang diterbitkan tahun 1960.
Mansyur Semma., op.cit., hlm.117.
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1960 lebih dirinci lagi syarat-syaratnya. Para peminta izin terbit harus menyetujui
dan menandatangani kesanggupan 19 pasal.
Kesembilan belas pasal itu mencerminkan kebijaksanaan pemerintah
waktu itu. Peraturan Peperti No. 10/1960 ini bersama dengan Pensurat kabar
No.6/1963 bisa disebut kebijakan pemerintah di bidang surat kabar sesudah tahun
1959 sampai lahirnya Orde Baru tahun 1965. Khususnya sampai dengan lahirnya
UU No. 11/1966 tentang ketentuan –ketentuan pokok surat kabar.
Penelititian ini fokus pada satu surat kabar yaitu Indonesia Raya. Surat
kabar Indonesia Raya dalam sejarah pers Indonesia memiliki posisi yang unik
karena hidup dalam dua periode yang berlainan serta vakum cukup lama. 9 Selain
itu dinamika yang dialami Surat Kabar Indonesia Raya sampai menarik dikaji
karena pernah mengalami pembredelan sampai lebih dari 6 kali.
Surat kabar Indonesia Raya terbagi menjadi 2 periode: Periode pertama;
terbit pada tanggal 29 Desember 1949 yang merupakan surat kabar pertama di
Jakarta, yang dipimpin oleh Hiswara Darmaputera bersama dengan Mochtar
Lubis. Pada periode pertama kehadiran surat kabar Indonesia Raya tidak terlepas
dengan militer yaitu Divisi Siliwangi sedangkan pada era Orde Baru keberadaan
surat kabar Indonesia Raya membawa dampak pada perubahan di bidang politik,
ekonomi, dan sosial Indonesia. Hal ini dapat terlihat dengan adanya hubungan erat
dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Angkatan Darat (AD) sehingga dalam
suasana politik terjalin hubungan yang dinamis, akan tetapi surat kabar Indonesia
Raya bukan surat kabar partai sosialis. Periode Kedua; terbit pada tanggal 30

9

Ignatius Haryanto,Indonesia Raya Dibredel, Yogyakarta:Penerbit LKIS, 2006 hlm.49
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Oktober 1968, penerbitan kembali Surat Kabar Harian Indonesia Raya ini ditandai
dengan pengeluaran Mochtar Lubis dari tahanan serta penyelesaian damai antara
Mochtar Lubis dan Hasjim Mahdan, akan tetapi akhirnya diambil alih oleh
Mochtar Lubis sebagai pemimpin utamanya.10
Surat kabar Indonesia Raya menempatkan posisi dirinya sebagai pembela
kepentingan rakyat pada bidang ekonomi di tengah pertarungan politik ideologi
pemerintahan Orde Baru. Investigative Report tentang korupsi di Pertamina dan
peristiwa Malari 1974 membuktikan bahwa surat kabar ini sebagai antikorupsi,
antipenyelewengan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat.11 Dengan demikian
peneliti tertarik untuk mengangkat dinamika Surat kabar Indonesia Raya yang
berulang kali mengalami pembredelan, namun tetap mempertahankan ideologinya
meski mendapat tekanan dan tetap independen serta mengambil fungsi kontrol
pada masyarakat. Adapun judul penelitian skripsi ini adalah “Sejarah
Perkembangan Surat Kabar Indonesia Raya (1949-1974)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan
sebagai berikut:
1.

Bagaimana perkembangan surat kabar Indonesia Raya pada periode pertama
hingga gulung tikar (1949-1959) ?

2.

Bagaimana perkembangan surat kabar Indonesia Raya pada periode kedua
hingga dibredel (1968-1974)?

10
11

Ibid., hlm. 51 & 63.
Ibid., hlm. 4 & 53.
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3.

Apa pengaruh dari

kehadiran surat kabar

Indonesia Raya

bagi

perkembangan pers di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai
dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:
1. Menjelaskan perkembangan surat kabar Indonesia Raya pada periode
pertama hingga gulung tikar (1949-1959)
2. Menjelaskan perkembangan surat kabar Indonesia Raya pada periode kedua
hingga dibredel (1968-1974)
3. Menjelaskan pengaruh dari kehadiran surat kabar Indonesia Raya bagi
perkembangan pers di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan menambah manfaat bagi:
1. Universitas Sanata Dharma
Untuk melaksanakan salah satu Tridharma perguruan tinggi khususnya
bidang penelitian yaitu untuk ilmu pengetahuan sosial. Penulisan ini juga dapat
dimanfaatkan sebagai sumber referensi bagi rekan-rekan mahasiswa. Selain itu
juga dapat dimanfaatkan untuk contoh dalam penulisan skripsi bagi mahasiswa
selanjutnya.
2. Dunia Keguruan dan Ilmu Pendidikan
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Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah pernerbitan
surat kabar Indonesia Raya tahun 1949-1974 serta dapat menjadi sumber belajar
sejarah dalam matakuliah Sejarah Indonesia.
3. Masyarakat Luas
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernerbitan surat
kabar Indonesia Raya tahun 1949-1974.

E. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini disusun dengan menggunakan sumber buku. Buku-buku
pokok yang menunjang dalam penulisan skripsi ini antara lain :
Pertama, Indonesia Raya Dibredel 12 buku karangan Ignatius Haryanto
awalnya merupakan skripsi yang pada tahun 2006 diterbitkan oleh Lkis. Buku ini
memaparkan tentang surat kabar Indonesia Raya yang dibredel pada dua era
politik yang berbeda. Buku ini banyak memberikan penjelasan tentang siap
Indonesia Raya dalam menanggapi isu-isu dan perkembangan sosial, politik dan
budaya pada dua era yang berbeda.
Membaca Indonesia Raya Dibredel mengajak kita untuk menengok masa
lalu dan melihat surat kabar yang giat memperjuangkan kebenaran dan
kepentingan masyarakat. Meskipun akhirnya surat kabar itu harus mati berkalikali dalam pertarungan melawan rezim berkuasa. Akan tetapi, surat kabar itu tidak
semakin melunak, malah semakin ganas mengkritik pemerintahan Soeharto yang
tengah berkuasa saat itu.

12

Ignatius Haryanto,Indonesia Raya Dibredel, Yogyakarta:Penerbit LKIS, 2006.
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Buku kedua, Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Surat kabar di
Indonesia, 13 karya Abdurrachman Surjomihardjo, et.al. Buku ini memberikan
gambaran tentang sejarah pers di Indonesia, yang memiliki ciri-ciri khusus yang
berhubungan dengan keadaan masyarakat, kebudayaan dan politik. Buku ini juga
menguraikan jenis-jenis pers yang berkembang di Indonesia 20 yaitu pers
Belanda, pers Melayu-Tionghoa, pers Indonesia dan pers daerah.

Selain

memaparkan tentang beberapa jenis-jenis pers yang berkembang pra dan pasca
kemerdekaan Indonesia, ditegaskan pula bahwa

terhadap pers yang tertuang

dalam peraturan berupa Undang-undang pers sudah ada sejak zaman penjajahan
Belanda di Nusantara.
Oleh sebab itu, semakin memberikan pemahaman tentang sejarah pers
Indonesia hingga saat ini. Buku yang dicetak tahun 1982 ini menceritakan
kembali sejarah surat kabar Indonesia yang dimulai dari surat kabar zaman
Hindia-Belanda, surat kabar Jepang, dan surat kabar Indonesia (pasca
kemerdekaan), dan di bab terakhir buku ini sedikit memberikan gambaran tentang
peraturan pembredelan surat kabar yang sudah ada sejak zaman surat kabar
Hindia-Belanda hingga dewasa ini.
Buku ketiga, Negara dan Korupsi14 buku yang ditulis Mansyur Semma ini
memamparkan tentang penguasa dan korupsi di Indonesia, dalam buku yang
diterbikan Yayasan Obor Indonesia pada tahun 2008 mengambil seorang tokoh
wartawan yang sangat kritis terhadap pemerintahan Orde Baru yaitu Mochtar
Lubis, dalam banyak karyanya beliau adalah seorang kepala redaksi harian
13

Abdurrachman Surjomihardjo, Beberapa Segi Perkembangan Surat kabar di Indonesia. Jakarta.
Kompas Media Nusantara, 2002
14
Mansyur Semma, Negara dan Korupsi, Jakarta, Obor Indonesia, 2008.
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Indonesia Raya yang pernah hidup di dua zaman rezim yang berbeda yaitu Orde
Lama dan Orde Baru, harian ini mengalami beberapa kali pembredelan karena
dengan gaya tulisan yang sangat berani mengkritik tentang kebijakan pemerintah.
Buku kempat, Kisah Pers Indonesia 1966-197415 ditulis Ahmad Zaini Abar
yang bermula dari kajian untuk skripsi, tugas akhir pada jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Ahmad Zaini Abar telah memadukan antara kegemaran dengan disiplin keilmuan
formalnya, sehingga melahirkan karya ini.

Buku ini berpretensi mengenali

fenomena sosio- politik dengan difokuskan kepada kekuasaan Orde Baru. Buku
karya Ahmad Zaini Abar memaparkan tentang faktor-faktor politik yang
menyebabkan daya kritis dan kebebasan pers tumbuh dan berkembang, lalu
kemudian kehilangan maknanya, perubahan sikap kritis pers serta sikap
pemerintah terhadap pers, dapat dilihat dari Peristiwa Malari 1974 sebagai tolok
ukur. Buku ini menceritakan kisah surat kabar Indonesia sebelum dan sesudah
peristiwa 5 Januari 1974 (Malari).
Buku kelima, Jurnalistik dan Politik di Indonesia 16 ditulis oleh David T.
Hill pada tahun 2011 memaparkan biografi kritis Mochtar Lubis sebagai
pemimpin redaksi Surat Kabar Indonesia Raya dan pengarang. Buku terakhir
adalah Catatan Subversif 17 Sebuah catatan harian seorang generasi '45 yang
menceritakan perjuangannya melawan rezim tirani kala itu dibalik dinding
penjara. Lewat korannya Indonesia Raya, meneriakkan kebenaran lewat katakatanya dan akhirnya dipenjarakan akibat kejujurannya itu.
15

Akhmad Zaini Abar, Kisah Pers Indonesia 1966-1974, Yogyakarta:LKIS,1995.
David.T.Hill, Jurnalistik dan Politik di Indonesia, Jakarta:Obor Indonesia, 2013.
17
Lubis Mochtar, Catatan Subversif, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia,1980.
16
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F. Landasan Teori
1.

Pers
Dalam pandangan Siebert, sistem kehidupan dalam pers dapat dibedakan

dalam empat teori yaitu teori otoritarium (the authoritarian theory); teori
libertarian, teori soviet/komunis, teori tanggung jawab sosial (the social
responsibility theory). Dari keempat teori ini dinamakan sebagai "Empat Teori
Siebert" (Siebert's four theories). Berikut uraian keempat teori-teori tentang pers
dibawah ini
a. Teori Pers Otoriter
Menurut Fred S. Siebert, dkk dalam buku yang berjudul Four Theories of
the Press, teori Pers otoritarian muncul pada zaman Renaissance( pencerahan)
abad 17, setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat, kebenaran
dianggap bukanlah hasil dari rakyat, melainkan sekelompok kecil orang bijak
yang berkedudukan, membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka.
Jadi kebenaran dianggap harus diletakan didekat dengan pusat kekuasaan.
Dengan demikian Pers difungsikan dengan pola top down. Para penguasa waktu
itu menggunakan Pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang
oleh penguasa itu dianggap perlu diketahui rakyat dan tentang kebijakankebijakan penguasa yang harus didukung.
Di beberapa negara di dunia, teori Pers otoritarian masih di praktikan
sampai sekarang. Teori ini muncul dari filsafat kekuasaan monarki absolut,
kekuasaan pemerintah absolut, atau kedua-duanya. Menurut Siebert, tujuan utama
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Pers otoritarian ialah mendukung dan memajukan kebijakan pemerintah yang
berkuasa, serta mengabdi kepada negara.18
b. Teori Pers Libertarian
Teori ini muncul dari filsafat umum tentang rasionalisme dan hak-hak asasi
manusia, serta berebagai karya tulisan Milton, Locke dan Mill. Teori libertarian
semula berkembang di Inggris dan digunakan setelah tahun 1688. Tujuan utama
Pers libertarian ialah memberi informasi, menghibur dan transaksi bisnis, untuk
membantu menemukan kebenaran serta mengawasi pemerintah yang sedang
berkuasa. Siapa saja yang memiliki kemampuan ekonomi atau modal yang
cukup, dibolehkan mendirikan penerbitan Pers.
Menurut Siebert, tujuan media dalam Pers libertarian adalah untuk
menolong menemukan kebenaran, membantu penyelesaian masalah-masalah
politik dan sosial dengan mengetengahkan semua bentuk bukti dan opini sebagai
dasar pembentukan keputusan. Karakteristik yang esensisal dari proses ini adalah
kebebasan media, kontrol dan pemerintah. Pers diberi tugas menjaga jangan
sampai pemerintah melangkah keluar garis.19
c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial
Teori Pers tanggung jawab sosial tumbuh di Amerika Serikat pada abad
20. Teori ini Pers dan tanggung jawab sosial bertujuan untuk memberi informasi,
menghibur, melakukan transaksi bisnis dan yang utama adalah untuk mengangkat
konflik sampai tingkat diskusi melalui pasar ide yang bebas dan bertanggung

18

A,H. S, Haris Sumadiria, Sosiologi Komunikasi Massa, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
Hlm 69.
19
Ibid., hlm. 71.
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jawab. Media tanggung jawab sosial diawasi oleh komisi-komisi yang dibentuk
oleh masyarakat serta oleh berbagai etika yang dibuat oleh kaum professional.
Pada teori tanggung jawab sosial, campur tangan serius terhadap hak-hak
individu yang dilindungi oleh undang-undang dan terhadap kepentingan vital
setrategis masyarakat, dianggap tindakan terlarang. Media massa harus
menjauhinya, media bisa dimiliki oleh peroranganm tetapi tak berarti perorangan
bisa begitu saja mendiktekan keinginannya melalui media.20
Berangkat dari beberapa teori Pers yang sudah dikembangkan sejak lama,
fungsi Pers akhirnya dikaitkan dengan pembangunan dan kepentingan
masyarakat. Dalam pembangunan, Wilbur Schramm 21 menyebutkan, fungsi
media massa minimal tiga bentuk; meliputi memberitahu rakyat tentang
pembangunan nasional, memusatkan perhatian masyarakat supaya berubah,
kesempatan menimbulkan perubahan, metode/ cara menimbulkan perubahan, jika
mungkin memunculkan aspirasi. Kusumaningrat mengemukakan, fungsi Pers
tersebut meliputi :
a. Fungsi Informatif
Merupakan fungsi memberi informasi melalui berita secara teratur kepada
khalayak. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi
orang banyak dan kemudian menulisnya. Pers juga memperingatkan khalayak
tentang berbagai peristiwa diduga akan terjadi, seperti perubahan cuaca dan
bencana alam.22
b. Fungsi Kontrol
20

Ibid., hlm. 75.
Ahli Komunikasi
22
Mondry. 2008. Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 72.
21
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Pers yang bertanggung jawab tentu akan masuk ke balik “ panggung”
kejadian, menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus
memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan dengan baik. Fungsi
kontrol ini harus dilakukan Pers dengan lebih aktif daripada kelompok
masyarakat lainnya. Pers dengan kelebihannya

yang mampu menyampaikan

informasi kepada masyarakat tentang yang baik dan tidak baik, supaya segera
mendapat perhatian dan penanganan sebagaimana perlunya.
c. Fungsi Interpretatif
Pers memberikan interpretative dan bimbingan bagi masyarakat. Pers harus
menjelaskan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ini dapat dilakukan
Pers melalui tulisan pada tajuk rencana (editorial) atau tulisan-tulisan latar
belakang.
d. Fungsi Menghibur
Para wartawan atau reporter menulis atau menuturkan kisah-kisah dunia
dengan hidup dan menarik. Mereka menyajikan humor, drama dan musik.
Mereka menceritakan kisah lucu untuk diketahui, meskipun kisah itu tidak terlalu
penting.

e. Fungsi Regeneratif
Pers berfungsi menceritakan bagaimana sesuatu dilakukan di masa lampau,
bagaimana dunia ini dijalankan sekarang.bagaimana sesuatu diselesaikan dan apa
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yang dianggap dunia itu benar dan salah. Jadi Pers menyampaikan warisan sosial
kepada generasi baru supaya terjadi regenerasi.23
2. Penerbitan
Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Ketentuan
Pokok Pers, penerbitan berkala dan siaran radio, televisi, instansi pemerintah,
badan umum dan badan swasta lainnya. Surat kabar harian adalah penerbitan
setiap hari atau sekurang-kurangnya enam kali seminggu. Penerbitan berkala
adalah penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, atau
sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.24
Peraturan yang berlaku di Indonesia memberikan engertian terbatas
tentang pers, karena tidak mencantumkan media massa seperti radio dan televisi
serta berbagai jenis penerbitan lainnya yang di mancanegara juga termasuk dalam
kategori penerbitan pers.
Jenis-jenis penerbitan lain, antara lain, surat kabar dan majalah kampus
serta majalah, jurnal dan buletin yang diterbitkan oleh badan-badan pemerintah
dan swasta. Di Indonesia, penerbitan-penerbitan tersebut disebut penerbitan
khusus, yakni resminya suatu media instansi dan organisasi atau publikasi
perusahaan yang beredar secara terbatas dan tidak dipasarkan seperti penerbitan
pers.

3. Pelarangan penyiaran

23
24

Ibid., hlm. 73-74.
UU NO.11. Th 1966. Tentang: Penerbitan.
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Undang-Undang Pokok Pers No.11 tahun 1966 dan diperbaharui dengan
UU PP No.21 tahun 1982, penjelasan mengenai istilah pembredelan tidak ada,
setelah berakhirnya Orde Baru dan UU PP No.21 tahun 1982 diperbaharui
dengan UU PP No.40 tahun 1999, dijelaskan dalam BAB I tentang ketentuan
umum, pasal 1 ayat (9) berbunyi: pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah
penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan
hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Pokok Pers 1966 dan Undang-Undang PP
No.21 tahun 1982 maka bentuk atau larangan penerbitan dapat dirinci sebagai
berikut:
a) Pencabutan Surat Izin Cetak.
Bentuk pembredelan dengan bantuk pencabutan SIC terhadap surat kabar
Indonesia Raya. Dapat kita lihat dari surat Pelaksana Khusus Panglima Komando
dan Ketertiban Daerah Keamanan dan Ketertiban Daerah Jakarta Raya dan
Sekitarnya, SK No:KEP-007-PK/1/1974 tentang pencabutan izin cetak surat
kabar harian Indonesia Raya. 25 dengan pertimbangan. Bahwa dipandang perlu
untuk mengambil tindakan terhadap surat kabar harian Indonesia Raya dengan
pencabutan SIC No.KEP.063.PK/1C/VIII/1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang
diberikan kepada PT.Badan penerbit “Indonesia Raya” Jln.Veteran I No.28
Jakarta. Tindakan pencabutan Surat Izin Cetak tersebut atas pertimbanganpertimbangan sebagai beritkut: (a). Surat kabar harian Indonesia Raya telah
melanggar semangat dan jiwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud

25

Abdurrachman Surjomiharjo, op.cit, hlm. 363
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dalam TAP.MPR.No.IV/MPR/1973 dan UU No.11 tahun 1966. (b). Surat kabar
harian Indonesia Raya telah memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan &
kepercayaan kepemimpina nasional.
b) Pencabutan Surat Izin Terbit.
Pembredelan selama berlakunya UU PP No.11 tahun 1966 dilakukan
dengan pencabutan SIC, setelah itu dilanjutkan dengan pencabutan SIT. Harian
Indonesia Raya setelah dicabut SICnya oleh Pangkopkamtibda, harian Indonesia
Raya SITnya dicabut oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia, surat
keputusan Menteri Penerangan RI No.20/SK/DIRJEN-PG/K/1974 tentang
pencabutan Surat Izin Terbit (SIT) surat kabar harian Indonesia Raya.
4. Surat kabar
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar sinonim dengan koran
atau harian yang definisinya adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar
(berita) dan sebagainya terbagi di kolom-kolom (8-9 kolom), terbit setiap hari
secara periodik. Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup
jurnalisme cetak. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang
terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya
termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk
diketahui pembaca.26 Berkaitan dengan pengertian di atas , maka yang dimaksud
surat kabar dalam penelitian ini adalah pers dalam arti sempit, yaitu menyangkut
produk penerbitan berupa surat kabar.

26

Effendy,2005: 241
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Dalam Undang-Undang Tentang Surat kabar 1999, Surat kabar adalah
lembaga sosial dan wahana komunikasi

massa yang melaksanakan kegiatan

jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan
gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan
media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. 27 Secara
umum surat kabar memiliki lima ciri spesifik yakni:
a. Periodesitas
Periodesitas, artinya pers harus terbit secara teratur, periodik, misalnya
setiap hari, seminggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali, atau tiga bulan
sekali.Pers yang terbit tiap hari pun harus tetap konsisten dengan pilihannya,
apakah terbit pada pagi hari atau pada sore hari.Sekali pagi hari seterusnya harus
pagi hari.Begitu juga sebaliknya, sekali sore hari seterusnya harus sore hari,
kecuali kalau asa perubahan haluan yang diputuskan melalui rapat paripurna
manajemen.Pers yang tidak terbit secara periodic bisaanya sedang menghadapi
masalah manajemen, seperti konflik internal, krisis financial, atau kehabisan
modal.

b. Publisitas
Publisitas, berarti pers ditujukan kepada khalayak sasaran umum yang
sangat heterogen menunjuk pada dua dimensi, yakni gedimensi geografis dan
27

UU NO.40 Th. 1999 Tentang: Surat Kabar.
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psikologis. Geografis menunjuk pada data administrasi kependudukan, seperti
jenis kelamin, kelompok usia, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, status
perkawinan, tempat tinggal, pekerjaan atau profesi perolehan pendapat.
Sedangkan psikologis menunjuk pada karakter, sifat kepribadian, kebisaaan serta
adat istiadat. Karena ditujukan untuk khalayak umum yang sangat heterogen
seperti itu, maka dalam mengemas setiap pesannya, pers harus tunduk dan
menggunakan kaidah bahasa jurnalistik diantaranya, sederhana, menarik, singkat,
jelas, lugas, jernih, mengutamakan kalimat aktif, dan sejauh mungkin
menghindari penggunaan kata atau istilah-istilah teknis.
c. Aktualitas
Aktualitas, berarti informasi apapun yang disuguhkan mesia pers harus
mengandung unsur kebaruan, menunjuj kepada peristiea yang benar-benar baru
terjadi atau yang sedang tejadi.Secara etimologis, aktualisasi (aktuality)
mengandung arti kini dan keadaan sebenarnya.Secara teknis jurnalistik, aktualitas
mengandung tiga dinesi yakni kalender, waktu, dan masalah. Aktualitas kalender,
berate merujuk kepada berbagai peristiwa yang sudah tercantum atau terjadwal
dalam kalender, baik kalender umum masehi yang memuat penanggalan dari 1
Januari sampai 31 Desember, maupun kalender khusus seperti kalender akademik,
kalender pemerintahan, kalender ormas, kalender sosial budaya dan pariwisata.
d. Universalitas
Universalitas, berkaitan dengan kesemestaan pers dilihat dari sumbernya
dan keanekaragaman materi isinya. Dilihat dari sumbernya, berbagai peristiwa
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yang dilaporkan pers berasal dari empat penjuru mata angin. Dari Utara, Selatan,
Barat, Timur. Dilihat dari materi isinya, sajian pers terdiri atas aneka macam yang
mencakup tiga kelompok besar, yakni kelompok berita (news), kelompok opini
(views), dan kelompok iklan (advertising).
e. Objektivitas
Objektivitas merupakan nilai etika moral yang harus dipegang teguh oleh
durat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya.Setiap berita yang
disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tidak
mengganggu perasaan dan pendapat mereka. Surat kabar yang baik harus dapat
menyajikan hal-hal yang faktualapa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang
disampaikan tidak menimbulkan tanda Tanya dari pembaca. Dengan demikian,
karena karakteristik surat kabar inilah tampaknya mengapa pers tetap memegang
peranan penting dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menempati peringkat
keempat dalam urutan kekuasaan sosial yang ikut menentukan arah mobilitasnya.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian
1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang menggunakan adalah metode historis dengan studi
kepustakaan. Melalui studi pustaka diharapkan dapat dipelajari secara teoritis dan
fakta-fakta yang empiris yang telah diteliti oleh para ahli sebelumnya mengenai
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sejarah perkembangan surat kabar Indonesia Raya, Penelitian sejarah pada
dasarnya memiliki tahapan yaitu: (1) Pemilihan Topik, (2) pengumpulan sumber,
(3) verifikasi, (4) interpretasi, (5) penulisan.28
a. Pemilihan Topik
Topik sejarah perkembangan surat kabar Indonesia Raya ini diambil
memenuhi langkah pertama dalam penulisan sejarah syarat yang penting dalam
pemilihan topik yaitu kedekatan intelektual dan emosional. Kedekatan intelektual
yaitu penulis memiliki kemampuan yang memadai untuk membahas topik yang
akan ditulis. Sedangkan kedekatan emosional adalah ketertarikan dan kesukaan
penulis pada topik yang diambil.
Alasan penulis memilih topik ini adalah selain menyukai tentang sejarah
pers Indonesia, penulis juga melihat surat kabar Indonesia Raya memiliki posisi
yang unik dalam perkembangan pers Indonesia.
b. Pengumpulan Sumber
Setelah pemilihan topik dilakukan, tahap berikutnya adalah pengumpulan
sumber (heuristic). Pengumpulan sumber harus relevan dan sesuai berdasarkan
dengan topik yang akan ditulis. Ada beragam jenis sumber yaitu sumber tertulis,
sumber lisan, benda tinggalan dan sumber kuantitatif29. Pada penelitian ini penulis
menggunakan sumber yang berupa buku-buku yang terkait dengan topik yang
akan dibahas.
Dalam hal ini penulis mengambil dua jenis sumber sejarah, sumber primer
dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang waktu pembuatannya
28
29

Kuntowijoyo, 2005, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Bentang Pustaka, hlm 89.
Suhartono W, Pranoto,2010, Teori dan Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Graha Ilmu,hlm.24
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dekat dengan waktu peristiwa. Sumber sekunder adalah

yang waktu

pembuatannya jauh dari peristiwa. Peneliti harus mengetahui benar, mana sumber
primer dan mana sumber sekunder.
Dalam pencarian sumber sejarah, sumber primer harus ditemukan, karena
penulisan sejarah ilmiah tidak cukup hanya menggunakan sumber sekunder. 30
Agar pencarian sumber berlangsung secara efektif, dua unsur penunjang heuristik
harus diperhatikan; a) Pencarian sumber menurut bibliografi kerja dan kerangka
tulisan, artinya, peneliti menyisir sumber berdasarkan permasalahan yang sudah
tertentukan dalam sistematika tulisan (bab dan sub bab) sehingga peneliti akan
mengetahui sumber-sumber yang belumditemukan; b) Peneliti wajib memahami
sistem katalog perpustakaan yang bersangkutan.
Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber primer yang berupa surat
kabar Indonesia Raya dan sumber sekunder yang berupa buku-buku yang terkait
dengan topik yang akan dibahas. Selain itu penulis juga menggunakan artikelartikel majalah lama yang membahas tentang sejarah perkembangan surat kabar
Indonesia Raya. Buku-buku yang digunakan sebagai sumber antara lain.
Indonesia Raya Dibredel karya Ignatius Haryanto, Beberapa Segi Perkembangan
Sejarah Surat kabar di Indonesia karya Abdurrachman Surjomihardjo, Negara dan
Korupsi ditulis Mansyur Semma, Kisah Pers Indonesia 1966-1974 karya Ahmad
Zaini, Catatan Subversif karya Mocthar Lubis dan Jurnalistik dan Politik di
Indonesia Catatan Subversif. Selain itu penulis juga menggunakan sumber media
audio visual di Youtube.

30

Sumadi Suryabrata, 1983, Metodologi Penelitian, Jakarta, CV Rajawali, hlm. 17-19
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c. Kritik Sumber (Verifikasi)
Kririk sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan
kredibilitas sumber. Yang dimaksud dengan kritik adalah kerja intelektual dan
rasional yang mengikuti metodologi sejarah untuk mendapatkan objektivitas suatu
kejadian.31 Umumnya kritik sumber dilakukan terhadap sumber-sumber pertama.
Kritik ini meliputi verifikasi sumber, yaitu pengujian mengenai kebenaran atau
ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah ada dua jenis kritik
sumber, yaitu kritik eksternal (otentisitas dan integritas) dan kritik internal. 32
Kritik eksternal adalah kritik yang dilakukan untuk mengetahui keaslian
sumber, kritik eksternal bertujuan untuk mengetahui ontetik tidaknya sumber yang
kita miliki, serta harus menggunakan analisa sumber untuk mengetahui apakah
suatu sumber itu asli ataukah turunan. Sumber asli sudah barang tentu lebih tinggi
mutunya dari pada sumber turunan. Kritik ekstern digunakan untuk mengetahui
utuh tidaknya sumber-sumber, harus diatasi dengan kritik isi sumber. Kecuali
untuk mengetahui perubahan-perubahan apa yang dibuat di dalam teks dalam
usahanya menyalinnya, kritik teks juga bertugas mengetahui bagaimana
sesungguhnya isi sumber asli. Asli dalam arti kata yang sesungguhnya dari tangan
pengarang dokumen. Kritik Internal mulai bekerja setelah kritik ekstern selesai
menentukan, bahwa dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari.
Kritik intern harus membuktikan, bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu
sumber itu memang dapat dipercaya. Pertama, buktinya diperoleh dengan
penilaian intrinsik, dimulai dengan menentukan sifat dari sumber-sumber itu.
31
32

Ibid., hlm.35
Ibid., hlm. 103-104
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Untuk memenuhi syarat tersebut diperlukan kritik sumber yang objektif.
Oleh karena itu, penulis harus skeptis (meragukan) terhadap segala sumber yang
diperoleh, terlebih topik yang dibahas sangat rawan mendapatkan sumber berisi
penyelewengan terhadap fakta sejarah. Dalam penelitian ini penulis melakukan
kritik sumber eksternal dengan melihat tahun terbit sumber sumber satu dan
lainya sesuai dengan masa peristiwa terjadi dan krebilitas sang penulis sumber
tersebutkan. Sedangkan untuk kritik internal, penulis melakukan perbandingan
kesaksian berbagai sumber dan dilakukan dengan menjejerkan kesaksian, dari
saksi-saksi yang tidak berhubungan satu sama lain.
d. Interpretasi
Interpretasi data juga sering disebut penafsiran data. Data yang telah
diperoleh dari sumber kemudian diinterpretasi. Interpretasi data harus berdasarkan
argumen yang memiliki landasan data yang relevan. Terdapat dua macam
interpretasi yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan). Fakta-fakta
yang telah diperoleh melalui sumber kemudian diinterpretasi menjadi rangkaian
peristiwa yang dapat diuji kebenarannya. Dengan demikian interpretasi data
tersebut menjadi kuat karena berdasarkan data yang relevan.
Ketika melakukan langkah literasi atau membaca sumber, data-data dicoba
disimpulkan dan dianalisis dengan bahasa penulis sendiri dengan mengunakan
teori antara lain pers, penerbitan, pembredelan dan surat kabar. Setelah membaca
beberapa sumber, barulah dilakukan interpretasi dan penyimpulan-penyimpulan.
Hal ini perlu dilakukan guna menghasilkan tulisan yang interpretatif tetapi
sekaligus objektif.
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e. Penulisan sejarah (Historiografi)
Penulisan sejarah memiliki tiga bagian penting yang harus diperhatikan
yaitu pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Dalam pengantar menjelaskan
latar belakang topik yang diteliti, kemudian dalam hasil penelitian akan dijelaskan
hasil penelitian yang diperoleh

penulis dan kesimpulan yaitu melakukan

generalisasi dari bab-bab sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi yang berjudul “Sejarah Penerbitan Surat Kabar Indonesia
Raya tahun 1948-1974” mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan,
tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi
penelitian dan pendekatan, serta sistematika penulisan.
Bab II Bab ini menyajikan uraian tentang perkembangan surat kabar Indonesia
Raya hingga dibredel pada periode pertama (1949-1959) dimulai dengan awal
mula kemunculan surat kabar Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan dinamika yang
dialami surat kabar Indonesia Raya hingga akhirnya dibredel pada periode
pertama.
Bab III Bab ini menyajikan uraian tentang perkembangan surat kabar Indonesia
Raya hingga dibredel pada periode kedua (1968-1974). Dimulai dengan
kemunculan kembali surat kabar Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan dinamika
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yang dialami surat kabar Indonesia Raya hingga akhirnya dibredel pada periode
kedua
Bab IV Bab ini menyajikan uraian tentang pengaruh dari kehadiran surat kabar
Indonesia Raya bagi pers Indonesia
Bab V Bab ini menyajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban-jawaban
permasalahan yang ada dalam bab II,III, dan IV.
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BAB II
PERKEMBANGAN SURAT KABAR INDONESIA RAYA PADA PERIODE
PERTAMA HINGGA GULUNG TIKAR (1949-1959)

A. Awal Mula Surat Kabar Indonesia Raya dan Kelompok Militer
Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia melakukan perlawanan dalam hal
sabotase komunikasi. Bangsa Indonesia menerbitkan surat kabar sebagai
tandingan dari surat kabar yang diterbitkan pemerintah Jepang. Eddie Soeraedi33
memprakarsai surat kabar Berita Indonesia yang berfungsi sebagai propaganda
agar rakyat datang berbondong-bondong pada rapat raksasa di Lapangan Ikada
Jakarta tanggal 19 September 1945. Selanjutnya, pada masa ini Belanda ingin
menduduki kembali Indonesia sehingga pers saat itu terpecah menjadi dua
golongan, yaitu:
1. Pers Nica yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara pendudukan Sekutu
dan Belanda.
2.

Pers Republik yang diterbitkan dan diusahakan oleh orang Indonesia.
Keduanya memiliki fungsi yang berlawanan. Pers Republik berfungsi

sebagai alat perjuangan yang berisi semangat mempertahankan kemerdekaan dan
menentang usaha pendudukan sekutu. Sedangkan Pers Nica berusaha untuk
memengaruhi rakyat Indonesia agar menerima kembali Belanda untuk berkuasa di
Indonesia. Contoh media massa yang ada pada masa itu adalah majalah Revue

33

Wartawan Senior Berita Indonesia, Berita Indonesia yang merupakan salah satu pers pada awal
kemerdekaan
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Indonesia yang pernah diterbitkan oleh Soemanang, SH34. dan berfungsi sebagai
media pemersatu untuk mengobarkan semangat perlawanan rakyat guna
menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda.
Setelah

pemerintah

Indonesia

berkuasa

kembali,

pemerintah

memperlihatkan perilaku yang baik terhadap pers. Sesuai dengan fungsi, naluri,
dan tradisinya, pers harus menjadi penjaga kepentingan publik (watchdog). Pers
telah menyampaikan saran-saran yang amat diperlukan oleh pemerintah. Pada
awalnya semua berjalan lancar, sampai ketika pers mulai mengeluarkan kritikkritik pedas pada tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah. Kritik-kritik pers yang
pedas manjadi beban pemarintah yang sangat berat sehingga pemerintah kembali
memukul balik pers.
Mochtar Lubis tokoh di balik layar yang mengembangkan dengan pesat
surat kabar Indonesia Raya. Ia adalah sastrawan, pengarang cerita anak-anak,
kolumnis, pelukis, pematung, pembuat keramik, pencinta alam, dan aktivis
lingkungan hidup untuk hanya menyebutkan beberapa di antara kegiatannya. Ia
juga peminat, pengamat, dan penulis sejarah.
Dia mengawali pendidikan di HIS Sungai Penuh, Kerinci, Sumatra Tengah
(kini masuk ke dalam Provinsi Jambi), tahun 1936. Tahun 1940 ia melanjutkan
pendidikannya ke Jurusan Ekonomi di Kayutanam, Sumatra Tengah. Semangat
kemerdekaan muncul dalam hati Mochtar Lubis yang belajar politik, sosial, dan
berhasil dengan baik mempelajari beberapa bahasa asing, seperti bahasa Inggris,

34

Pendiri Kantor Berita Antara, yang pada waktu itu adalah mahasiswa RH (Sekolah Tinggi
Hukum di Jakarta). Mr. Soemanang kemudian menjabat Ketua PWI (Persatuan Wartawan
Indonesia). Dalam Kongres Wartawan yang pertama di Solo tahun 1946 itulah terpilih sebagai
Ketua PWI pertama.
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Belanda, dan Jerman pada masa pendidikannya itu. Dia ingin melanjutkan
pendidikannya ke sekolah kedokteran, tetapi ayahnya melarangnya. Selanjutnya,
ia belajar secara autodidak. Selain itu, ia pernah menempuh pendidikan di Thomas
Jefferson Fellowship (East-West Center, University of Hawaii, USA).35
Ketika pertengahan 1950 pecah Perang Korea, Lubis pergi meliput
pertempuran di Korea Selatan. Lalu ia pun terkenal sebagai koresponden perang.
Pada parohan pertama dasawarsa 1950, ketika di zaman liberal, demokrasi
parlementer, sangat dominan adanya personal journalism. Maka, Moctar Lubis
adalah identik dengan Indonesia Raya, begitu pula sebaliknya. Surat kabar dikenal
oleh yang memimpinnya, semisal B.M. Diah di Merdeka, S Tasrif di Abadi,
Rosihan Anwar di Pedoman.
Nama Indonesia Raya diusulkan Teuku Sjahril ketika Mochtar Lubis
mempunyai gagasan untuk menerbitkan surat kabar ini. Nama tersebut diusulkan
karena sangat sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia
dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya36. Kehadiran surat kabar Indonesia Raya
di tahun 1949 menunjukkan bahwa surat kabar ini memperjuangkan semangat
kebebasan pers dengan maksimal tanpa dibelenggu oleh berbagai kepentingan
penguasa, meskipun pada akhirnya harus mengalami pembredelan yang dilakukan
oleh pemerintah sebagai akibat dari pemberitaan yang kritis dan lugas.37
Surat kabar Indonesia Raya baru melengkapi penerbitannya dengan sebuah
mingguan berisi pemberitaan di tahun 1955 dengan nama yang berlainan: Masa
dan Dunia. Berita mingguan ini diasuh oleh pemimpin umum dan pemimpin
35

http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Mochtar_Lubis
Atmakusumah (Ed), 1992. Mochtar Lubis: Wartawan Jihad. Jakarta: Kompas, hlm. 186.
37
Smith C Edward., op.cit., hlm. 15-17.
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redaksi Hasyim Mahdan dan Mochtar Lubis. Sedangkan pelaksanaan teknis
dilaksanakan oleh Sam Soeharto sebagai redaktur pelaksana. Mingguan ini terdiri
dari delapan halaman dengan format lebih kecil daripada harian yang mempunyai
empat halaman, peredaran Masa dan Dunia hanya enam setengah 25 bulan dan
berakhir pada nomor 28, tertanggal 29 April 1956.38
Kehadiran surat kabar Indonesia Raya tidak terlepas dengan kelompok
militer saat itu, khususnya divisi Siliwangi yang berusaha mengisi kekosongan
pada awal kemerdekaan. David T. Hill mengemukakan bahwa, ide pendirian surat
kabar Indonesia Raya muncul beberapa saat yakni tiga bulan sebelum pengakuan
kedaulatan (Negara Kesatuan Republik Indonesia) NKRI oleh Belanda39. Surat
kabar ini sering disebut surat kabar tentara, dikarenakan medapatkan dukungan
moril, tentara juga memberikan sumbangan keuangan untuk operasional membeli
kertas, biaya percetakan dan gaji wartawan yaitu Mayor Brentel Susilo dari
Angkatan Darat (AD), Gubernur Militer Daan Jahja dari Pejabat Panglima Divisi
IV Siliwangi, Basharuddin Nasution sebagai Direktur Sekolah Hukum Angkatan
Darat, Kolonel Bonar Simatupang sebagai pejabat KSAP menjadi donatur surat
kabar ini, akan tetapi tidak mengubah tujuannya sebagai surat kabar perjuangan.
Selain itu, tentara juga berlangganan surat kabar ini sebagai bahan bacaan bagi
prajurit, karena surat kabar Indonesia Raya merupakan surat kabar yang bersifat
nasionalis.40
Meningkatnya situasi politik kala itu ditujukan pada kabinet baru Syahrir.
Situasi politik itu juga membawa pihak pers untuk menciptakan situasi baru yang
38

Ignatius Haryanto,op.cit., hlm. 56.
Smith C Edward, op.cit., hlm 17
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lebih berpihak kepada pemerintahan. Dalam hal ini pemberitaan surat kabar
Indonesia Raya lebih fokus bidang politik. Perkembangan selanjutnya, tahun
1950an berita-berita budaya diarahkan kepada kehidupan politik, ekonomi dan
sosial.41 Berdasarkan situasi yang terjadi, surat kabar ini berusaha untuk bebas dan
bertanggung jawab terhadap pemberitaannya terlebih bahwa adanya tekanan dari
pihak oposisi dan kontrol dari pemerintah.42 Pasca kemerdekaan Indonesia pada
tahun 1945, seluruh masyarakat Indonesia terkena euforia mempertahankan
kemerdekaan, tak terkecuali media dan pers di Indonesia. wartawan Indonesia
mengambil alih percetakan-percetakan asing dan mulai menerbitkan surat
kabarnya sendiri.
Pada masa Orde Lama, fungsi pers secara tersurat terkandung dalam
ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 yakni sebagai media membangun kesadaran
revolusi. Bahasa yang diperbolehkan untuk digunakan pada masa ini adalah
bahasa Arab, Latin atau daerah. Pada masa ini sudah terjadi “pembredelan”
penerbitan oleh pemerintah seperti yang dialami oleh surat kabar Indonesia Raya,
Harian Rakyat, Merdeka dan beberapa penerbitan lainnya. Pada tahun 1946,
sebuah organisasi persatuan wartawan didirikan dengan nama Persatuan
Wartawan Indonesia.
Surat Kabar Indonesia Raya (1949-1958 dan 1968-1974) bisa dikatakan
tipikal awal penerbitan pers yang mengarahkan liputannya ke dalam bentuk
investigasi. Pada periode pertama penerbitan (1949-1958), harian ini memiliki visi
investigatif untuk melawan kekuasaan yang dianggap bertanggung jawab atas
41
42

Ignatius Haryanto,op.cit., hlm. 56.
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semua keburukan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan pada periode
kedua (1968-1974) harian ini menyoroti kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan
kekuasaan dalam perspektif peristiwa kemasyarakatan.
David Hill mengatakan, pada periode pertama surat kabar Indonesia Raya
ada lima berita pokok yang mendapat sorotan dalam editorialnya. Tiga berita itu
berkaitan dengan masalah hubungan sipil dan militer pada waktu itu, yaitu
peristiwa 17 Oktober 1952, penahanan Roeslan Abdulgani, dan peristiwa
pergerakan/pergolakan di daerah luar Jawa, yaitu PRRI Permesta.43
Pemberitaan surat kabar Indonesia Raya tentang pernikahan Presiden
Soekarno dengan Hartini. Hal ini menunjukkan bahwa surat kabar ini mempunyai
perhatian khusus terhadap kehidupan pribadi presiden Soekarno. Liputan
investigasi tentang isu poligami Presiden ini pada akhirnya mendapat kritikan dari
Fatmawati. Selanjutnya

Indonesia Raya

mendapat pengawasan dari

pemerintahan.
Pemberitaan lain yang menjadi fenomenal ketika itu adalah tentang liputan
investigasi penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika berupa penyediaan Komite
Ramah Tamah (KRT), dalam tajuk Indonesia Raya menyebutkan sebagai
prostitusi tersembunyi. Di tengah pelaksanaan KAA pertama disebutkan ada
sebuah panitia khusus yang bisa memenuhi apapun permintaan para tamu delegasi
tersebut. Panitia ini dinamakan 'Hospitality Committee (HC)' alias Panitia 'ramah
tamah'. Ada kartu khusus yang ditawarkan untuk para tamu. Dengan kartu khusus
itu, tamu bisa minta diantarkan ke sebuah rumah di Jl Setiabudi. Di rumah itulah
43
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konon sudah disiapkan para wanita cantik untuk menemani peserta KAA itu. Hal
yang satu ini memang ada, terlepas tidak diketahui secara pasti sudah memang
ada sendiri atau disediakan.
Selain di Jl Setiabudi juga ada sekandal serupa di Jalan Nyengseret. Suatu
ketika panitia KAA yang berkumpul di Hotel Savoy Homann kelimpungan karena
ada anggota delegasi dari Afrika yang hilang. Setelah dilakukan pencarian dan
dibantu polisi, seorang tukang becak yang biasa mangkal di dekat Hotel Savoy
mengaku membawa mereka (delegasi Afrika) ke salah satu rumah di Jalan
Nyengseret. Belakangan baru diketahui bahwa jalan itu dulunya dikenal sebagai
tempat prostitusi di Bandung.

44

Walaupun pada akhirnya dibantah oleh

pemerintah. Pemerintahan beranggapan hal tersebut hanya tindakan oknum dan
bukan sesuatu yang dilakukan secara terencana oleh Pemerintahan dan
penyelenggara KAA
Ada tiga peristiwa yang terjadi pada surat kabar Indonesia Raya di tahun
1956. Peristiwa pertama, yaitu berkenaan dengan Menteri Luar Negeri Roeslan
Abdulgani yang pada waktu itu menjabat sebagai komando militer Angkatan
Udara, sehubungan dengan peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh Lie
Hok Thay, wakil redaktur percetakan negara Kementerian Penerangan.
Peristiwa penggelapan uang itu terjadi pada 13 Agustus 1956, dan surat
kabar Indonesia Raya menerbitkan buletin kilat yang memuat berita utama bahwa
menteri luar negeri Roeslan Abdulgani terlibat korupsi bersama Lie Hok Thay.
Pada tanggal 14 Agustus 1956, surat kabar Indonesia Raya memuat pernyataan

44

Serie Tempo, 60 tahun KAA, Jakarta: Kompas Gramedia, 2015, hlm 36.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35

wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letkol Zulkifli Lubis yang menuduh perdana
menteri dan KSAD telah membela kebatilan dengan membebaskan Roeslan
Abdulgani dari rencana penahanan.
Pada bulan Agustus 1956, jaksa agung berbalik menuduh koran Indonesia
Raya melanggar pasal 154 KUHP, yaitu menyatakan kebencian dan permusuhan
terhadap pemerintah atau karena menghina pemerintah karena menerbitkan berita
tentang tuduhan korupsi tersebut dan memuat tajuk rencana yang menuduh
kabinet melakukan komplotan politik.45
Peristiwa kedua, adalah pemuatan surat-surat pembredelan dari Letkol
Zulkifli Lubis dalam koran ini, yang isinya menolak tuduhan pemerintah yang
diumumkan pada 28 Agustus 1956 bahwa ia telah mempersiapkan dan melakukan
percobaan kudeta. Peristiwa ketiga, adalah ketika Letkol Ahmad Husein,
komandan resimen Angkatan Darat Sumatera Tengah dan Ketua Dewan Banteng,
mengambil alih pemerintahan sipil dari Gubernur Roeslan Muljohardjo yang
diangkat oleh pemerintah Pusat. Husein menuntut pembentukan kabinet baru
untuk mengubah keadaan negara yang tidak menggembirakan. Peristiwa 20
Desember 1956 itu disiarkan sebagai berita besar dalam surat kabar Indonesia
Raya dan dua surat kabar lainnya di ibukota edisi pagi berikutnya.46
Beberapa peritiwa tesebut menunjukan surat kabar Indonesia Raya
memiliki tekad untuk memperjuangkan tujuan jurnalistik yaitu mempertahankan
kemerdekaan pers nasional yang kuat dan bebas dan mempertinggi mutu
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jurnalistik Indonesia sejalan dengan kemajuan yang juga diperjuangkan oleh
seluruh bangsa Indonesia pada waktu itu.

B. Krikil-Krikil Tajam yang Dihadapi Indonesia Raya pada Periode
Pertama
Surat kabar Indonesia Raya dipimpin oleh Jullie Effendie dan Hiswara
Darmaputra sebagai pimpinan redaksi, pada saat yang sama Mochtar Lubis masih
bekerja di kantor berita Antara sebagai redaktur Hubungan Internasional (HI)
sampai delapan bulan kemudian Indonesia Raya terbit. Kemerdekaan Indonesia
akhirnya diakui oleh Belanda yang ditandai dengan penandatanganan pengakuan
pada tanggal 17 Desember 1949, dengan peristiwa itu pihak pers secara bebas
ingin menempatkan diri sebagai bagian dari pemerintahan, melalui usaha
perizinan Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Cetak (SIC) surat kabar Indonesia
Raya berusaha membantu pemerintah dalam memulai usaha perjuangan
kemerdekaan melalui informasi yang ditujukan kepada Masyarakat.47
Surat kabar Indonesia Raya baru melengkapi penerbitannya dengan sebuah
mingguan berisi pemberitaan di tahun 1955 dengan nama yang berlainan: Masa
dan Dunia. Berita mingguan ini diasuh oleh pemimpin umum dan pemimpin
redaksi Hasyim Mahdan dan Mochtar Lubis. Sedangkan pelaksanaan teknis
dilaksanakan oleh Sam Soeharto sebagai redaktur pelaksana. Mingguan ini terdiri
dari delapan halaman dengan format lebih kecil daripada harian yang mempunyai
empat halaman, peredaran Masa dan Dunia hanya enam setengah bulan dan
47
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berakhir pada nomor 28, tertanggal 29 April 1956.48 Bulan berikutnya selama tiga
bulan, tepatnya pada tanggal 29 Juli 1956 muncul pengganti Masa dan Dunia,
yaitu mingguan Indonesia Raya tanpa melepaskan identitas lama dengan tetap
mencantumkan logo Masa dan Dunia. Cara penerbitan baru ini dijadikan satu
dengan hariannya, mingguan Indonesia Raya bukan semata-mata media hiburan
karena di halaman pertamanya dimuat berita-berita yang lebih aktual.
Menurut Atmakusumah, surat kabar Indonesia Raya dibesarkan ketika
pelaksanaan demokrasi parlementer boleh dikatakan cukup efektif dan stabil.
Kabinet biasanya diminta tanggungjawabnya oleh parlemen, walaupun Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) itu bukan hasil pemilihan umum. Pers sangat bebas dan
badan-badan peradilan menjalankan tugasnya secara independen tanpa campur
tangan dari pemerintah.49
1. Masa Keemasan
Pada Periode pertama

surat

kabar Indonesia Raya mengalami

perkembangan yang pesat. Kepemimpinan Mochtar Lubis yang kritis dan sosok
kepribadian yang kuat dapat dilihat ketika surat kabar Indonesia Raya mencapai
masa perkembangannya di mana fenomena-fenomena pemerintah dan rakyat
diberitakan yang merupakan perwujudan atas idenya, Mochtar Lubis dalam
kepemimpinannya sering mengemukakan berbagai gagasannya yang sering
bersifat kontroversial. Jurnalisme investigasi di Indonesia mungkin baru dimulai
sejak Mochtar membuat pemberitaan yang menghebohkan di jagad negeri ini.
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Pada 1954, Mochtar membuat liputan investigasi tentang isu poligami Presiden
Indonesia, Soekarno dengan Hartini Suwondo dari Salatiga, Jawa Tengah.
Pemberitaan ini mendapat kritikan dari Persatuan Wanita Seluruh
Indonesia dan membuat Fatmawati marah besar lalu meninggalkan istana.
Pemberitaan ini menjadikan tiras Indonesia Raya melonjak tajam. Namun,
akibatnya dia dicari-cari Soekarno. Inilah yang menyebabkan permusuhannya
dengan penguasa saat itu. Akibat peristiwa ini, Mochtar pun dipenjara mulai
1957-1966. Sosok Mochtar Lubis membawa masa keemasan dapat dilihat dengan
jumlah oplah sebagai berikut50:

Tabel 1.Oplah Surat Kabar Indonesia Raya 1949-1958
Tahun

Jumlah Oplah

1949 (Desember)

5.000

1951 (Oktober)

3.500

1954

10.000

1955

22.000

1956

24.000

1957

40.000

1958 (awal)

45.000

1958 (pertengahan)

47.500

1958 (akhir)

18.000

Indonesia Raya memulai penerbitanya dengan oplah 5.000 eksemlpar,
yang sempat merosot ketika masih dipimpin Hasyim Mahdan. Tetapi Indonesia
Raya dibawah Mocthar Lubis mengalami peningkatan oplah yang drastis pada
50
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tahun 1954 dan terus meningkat. Puncaknya pada tahun 1958 tepatnya
pertengahan tahun oplah Indonesia Raya mencapai 47.500 eksemplar. Jumlah
oplah tersebut tidak terlepas dari berlangganaanya sebagian besar anggota TNIAD. Bagi Mochtar Lubis hubungan dengan pihak militer saat itu lebih kesamaan
kepentingan dalam arti personal bukan institusional.
Kekhasan lainnya ada pada tajuknya yang menghentak dan elegan. Keras
tapi memikat. Kritis tapi solutif. Sekarang sulit mencari koran semisal Indonesia
Raya. Koran yang tanpa tedeng aling-aling "menghantam" kekuasaan negara
secara ketat tetapi hebatnya memberikan porsi jawab kepada negara. Jadi, meski
Indonesia Raya acap dianggap koran "makar", sesungguhnya tidak demikian
karena verifikasi jurnalismenya cukup ketat. Meski tak ada lagi Indonesia Raya,
semangat untuk menjadikan diri sebagai jurnalis yang baik, dan mengharap media
massa tetap kritis wajib dipelihara.51
2. Dualisme dalam Indonesia Raya
Situasi yang sulit ketika surat kabar Indonesia Raya tengah berhadapan
dengan situasi politik dan kehidupan sosial yang dialami oleh negara melalui
berbagai pemberitaan yang pada akhirnya Indonesia Raya mendapat tekanan dari
pemerintah yang justru berakhir pada pembredelan. Faktor tekanan itu juga
berdampak pada konflik tahun 1957 dan 1958 antara Mochtar Lubis dan Hasyim
Mahdan. Pada tahun 1957 dan 1958 surat kabar Indonesia Raya mengalami
musibah dengan dibredel sebanyak 5 kali walaupun tidak berlangsung pada masa
yang panjang. Pembredelan yang termasuk panjang terjadi antara 26 juli sampai
51
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14 Agustus 1958. Penutupan kali ini cukup panjang karena pada masa itu
pembredelan tidak pernah lebih dari 10 hari. Selain itu Mocthar Lubis dan 4
redaktur lainnya menjadi tahanan rumah pula. Hal tersebut menjadikan surat kabar
Indonesia Raya dalam kelimbungan.
Menghadapi larangan terbit yang taka da ujungnya, Hasjim Mahdan
beranggapan Indonesia Raya tidak dapat lagi menanggung kerugian. Inilah yang
menjadi awal pertikaian internal Indonesia Raya. Perbedaan sikap antara Mocthar
Lubis dan Hasjim Mahdan ini terletak pada perjuangan yang dilakuakan. Mocthar
beranggapan perjuangan saat ini adlah tetap independen dan menjadi Kontrol
dalam

masyarakat

sedangkan

Hasjim

berpendapat

perjuanganya

adalah

mempertahankan Indonesia Raya. Usaha Hasjim agar Indonesia Raya tidak lagi
oposisi terhadap pemerintah ditolak oleh Mocthar Lubis.
Wujud dari pertikaian internal itu surat kabar Indonesia Raya terbit dalam
dua versi, yakni kelompok Hasjim Mahdan menerbitkan korannya di pagi hari,
dan kelompok Mochtar Lubis menerbitkan di sore hari. Meskipun hal tersebut
hanya terjadi pada tanggal 4 November 1958. Keduanya tetap menggunakan
nama Indonesia Raya. Hal ini merupakan kepentingan setiap individu masingmasing yang saling bertikai. Semenjak diberikan izin, koran Indonesia Raya dua
versi terbit, Hasyim Mahdan diberi izin terbit 16 Oktober 1958 oleh pemerintah,
disisi lain oplah mengalami kemerosotan yang berdampak pada kehilangan
kepercayaan dari para pelanggan, namun yang dialami oleh Mochtar Lubis justru
sebaliknya.52
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Penarikan diri merupakan bentuk kesetiaan yang ditunjukkan para agen dan
para pelanggannya kepada Mochtar Lubis. ada pernyataan menolak untuk menjadi
agen dari surat kabar apabila surat kabar Indonesia Raya tidak lagi dikelola oleh
Mochtar Lubis.

C. Gulung Tikar
Ketika surat kabar Indonesia Raya mendapatkan kontrol ketat dari
pemerintahan Soekarno dalam pemberitaannya, tidak mempengaruhi surat kabar
Indonesia Raya untuk terus memberitakan korupsi dan paham ideologi negara
berhaluan komunis. Bahkan Indonesia Raya di masa Orde Lama menentang
pemerintah

yang

lebih

ke

arah

ideologi

komunis

sebagai

penggerak

pembangunan. Atas berbagai pemberitaan yang kontroversial, surat kabar
Indonesia Raya di bawah Mochtar Lubis, Jullie Effendie dan Hiswara
Dharmaputra berusaha memperjuangkan pers yang bebas. Artinya ingin, fakta
sesuai dengan data yang diperoleh dapat diketahui oleh masyarakat apa yang
sebenarnya terjadi dalam pemerintahan, misalnya liputan Mochtar Lubis dalam
perang Korea.53
Indonesia Raya secara terus-menerus mengalami pembredelan setidaknya
6 kali dalam kurun waktu 1957-1959. Larangan terbit pertama yang diterima
Indonesia Raya pada 13 September 1957. Alasanya karena menyiarkan berita
yang tidak berasal dari juru bicara resmi Musyawarah Nasional, saat itu selain
Indonesia Raya surat kabar yang dilarang terbit antara lain Harian Rakjat,
53

Sigit Wijanarko, 2010. Tindakan Pembredelan Pemerintah Orde Baru Terhadap Surat Kabar
Indonesia Raya 1968-1974 Hlm.22

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

Bintang Timur Pemuda, Merdeka, Abadi, Keng Po dan Java Bode. Larangan
terbit lainnya diterima Indonesia Raya pada tanggal 16 Oktober, 17 Oktober
disusul tanggal 27 Oktober 1957 secara perurutan larang terbit tersebut
dikarenakan

tanggapan Mocthar Lubis dan Indonesia Raya terhadap Kasus

Roeslan Abdulgani yang memuat surat-surat pembelaan diri kolonel Zulkifli
Lubis. Ketiga larangan terbit tersebut berujung pada penahanan Mocthar Lubis
selama tahun 1957 dan 1958 Indonesia Raya mendapat tekanan politik yang besar
dikarenakan pemberitaan yang dibuat dalam Indonesia Raya

lebih banyak

menyoroti berita diluar Jawa yang bergejolak.
Puncaknya pada 26 Juli dan 14 Agustus 1958 penutupan yang berlangsung
20 hari. Hal tersebut menyebabkan Indonesia Raya mengalami kerugian ditambah
lagi konflik internal dalam Indonesia Raya sendiri membuat Indonesia Raya di
ambang kehidupan. Walaupun sempat terbit pada tahun 1959 tapi Indonesia Raya
akhirnya hilang dengan sendirinya. Sementara tim redaksi Indonesia Raya
terpisah seperti Mocthar Lubis yang mendekam dipenjara sementara yang lain
mencoba mengembangkan ideologi persnya di tempat lain. Indonesia Raya versi
Hasjim Mahdan hanya bertahan selama kurang dari tiga bulan pasca Mochtar
Lubis menolak gagasan untuk kompromi dengan pemerintah Orde Lama.
Perpecahan ini menjadi penutup drama Indonesia Raya periode pertama yang
memiliki oplah 47.000 eksemplar pada saat-saat terakhirnya.
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BAB III
PERKEMBANGAN SURAT KABAR INDONESIA RAYA PADA PERIODE
KEDUA HINGGA DIBREDEL (1968-1974)

A. Kembalinya Surat Kabar Indonesia Raya
Pada periode kedua masa hidupnya, surat kabar Indonesia Raya seakan
pendapatkan kebebasan yang lama didambakan, yang berakibat pada ditutupnya
koran ini. Oleh sebab itu, ketika menikmati kembali kebebasan yang telah lama
dinanti, surat kabar Indonesia Raya menyegarkan posisi dan juga sokongannya,
sambil menyegarkan konsep tugasnya dalam periode kehidupannya yang kedua.
Ketika penemuan mutakhir dalam grafika pers di Jakarta, surat kabar
Indonesia Raya juga mengalami peningkatan jumlah edar sejalan dengan
penggunaan teknologi percetakan baru itu. Dengan kenaikan jumlah oplah sejak
pindah percetakaan. Pergantian teknik cetak menjadi offset hanyalah salah satu
dari sekian langkah perbaikan manajemen dalam tubuh surat kabar ini. Selain itu
juga membenahi bagian tata usaha, pemasaran, distirubusi dan iklan. Dari sini
juga kemudian rekrutmen tenaga-tenaga muda serta kerja sama dengan kelompok
yang ahli dalam hal promosi surat kabar. Termasuk dengan cara canvassing, door
to door, dan pelayanan kepada langganan lebih ditingkatkan.54
Periode kedua, surat kabar Indonesia Raya mendapat bantuan material
berupa alat-alat percetakan dari berbagai kalangan swasta dari luar negeri. Seperti
surat kabar Manila Times, Filipina menghadiahkan sebuah mesin cetak. Surat
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kabar Straits Times di Kuala Lumpur, Malaysia dan perusahaan pers Mirror
Group dari Australia memberikan mesin-mesin set untuk menyusun huruf-huruf
cetak dari bahan timah.
Menteri utama bidang politik dari kabinet Ampera, Adam Malik kemudian
memberikan izin untuk menerima pemberian yang tidak mengikat dari luar
maupun dalam negeri, hal ini untuk menghindari utang. Untuk meneruskan
penerbitan periode kedua ini, Mochtar Lubis mengajak kembali sejumlah staf
yang membantunya pada periode sebelum surat kabar ini dibredel, yaitu
Kontiniyati Mochtar, D.H. Assegaf, Enggak Baharuddin, Mohamad Noer, K.
Sidharta, dan Sam Soeharto.
Bentuk penyajian penerbitan periode kedua ini tidak jauh berbeda dengan
yang pertama yaitu dibagi per kolom. Seperti untuk halaman pertama; dipakai
untuk menempatkan berita-berita utama, baik dari dalam negeri maupun dari luar
negeri.55 Pada halaman kedua; untuk berita-berita ekonomi, perdagangan, dan
berita tentang ibukota dan daerah. Halaman ketiga; digunakan untuk tulisantulisan opini masyarakat serta pojoknya ada kolom Mas Kluyur dan surat
pembaca, sementara halaman empat; khusus untuk iklan.56
Oplah surat kabar Indonesia Raya tahun 1969 mencapai dua puluh ribu
eksemplar per hari, meningkat dua ribu eksemplar pada periode kedua. Kenaikan
oplah yang mencolok terjadi pada saat surat kabar Indonesia Raya tengah gencar
melancarkan kritik terhadap Pertamina yang telah membangun berbagai anak
perusahaan di luar kegiatan perminyakan.
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Tabel 2. Oplah Surat Kabar Indonesia Raya 1968-197457
Tahun

Jumlah Oplah

1968

20.000

1969

22.000

1970

40.000

1971

26.000

1972

23.000

1973 (Januari-Mei)

20.000

1973 (Juni-Agustus)

12.000

1974 (Januari)

41.000

Dengan data oplah tersebut, maka untuk tahun 1970, surat kabar Indonesia
Raya menduduki urutan keenam dalam hal produksi dari sejumlah koran yang
beredar di ibukota Jakarta. Data oplah surat kabar Indonesia Raya pada
tahuntahun berikutnya adalah 26.000 untuk tahun 1971, kemudian turun menjadi
23.000 pada tahun 1972, dan 20.000 pada bulan Januari sampai Mei 1973. Angka
ini menurut Atmakusumah, berdasarkan angka penjualan surat kabar bukan
berdasarkan jumlah yang tercetak, karena jumlah yang tercetak pasti lebih besar
daripada jumlah hasil penjualan.58
Pada awal-awal tahun 1970-an, surat kabar Indonesia Raya ini terus
memperlihatkan sifat kritisnya terhadap pemerintah. Hal tersebut diperlihatkan
dengan memberikan dukungan kepada mahasiswa yang mempertanyakan soal
proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pemberitaan itu
diangkat dalam tajuk rencana Indonesia Raya.
57
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B.
1.

Kritik Terhadap Orde Baru
Proyek Pendirian Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
Proyek pendirian Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tersebut merupakan

suatu tempat yang menampilkan maket atau tiruan bangunan yang dibuat dalam
skala kecil, Indonesia memiliki berbagai budaya daerah, maka dari itu yang
tergabung secara keseluruhan di dalam Taman Mini Indonesia Indah sebagai
tempat untuk memperkenalkan kekayaan kebudayaan nasional.
Pendirian proyek Miniatur Mini ini ditangani oleh Yayasan Harapan Kita
yang diketahui oleh Ibu Siti Hartinah, isteri Presiden Soeharto. Dalam acara rapat
pengurus yayasan tersebut tanggal 13 Maret 1970 telah dikemukakan gagasan
untuk mendirikan suatu tempat rekreasi yang mampu menggambarkan kebesaran
dan keindahan tanah air Indonesia dalam bentuk mini di atas sebidang tanah yang
cukup luas. Di dalam tercakup di dalamnya pembangunan kolam dengan
pulaupulau berwujud wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari
Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari lautan dan kepulauan-kepulauan yang
ada di Indonesia, segenap flora dan faunanya, segenap penduduk dengan berbagai
suku bangsa, adat istiadat, agama, dan kebudayaan daerahnya.59
Persetujuan dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini tertuang
dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota tertanggal 5
September 1970 yang memberikan izin kepada Yayasan Harapan Kita untuk
membangun Proyek Miniatur Indonesia di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Namun setelah meninjau lokasi seluas 14 hektar, tempat tersebut dinilai kurang
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luas sehingga Gubernur mengusulkan untuk memindahkan rencana tersebut ke
daerah Pondok Gede, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang luasnya kurang lebih 100
hektar. Untuk itu gubernur mengeluarkan keputusan baru mengenai penggantian
lokasi rencana tersebut dengan Surat Keputusan Gubernur DKI

no.

528/a/BKD/1972 pada tanggal 7 Maret 1972.60
Protes mahasiswa terhadap proyek tersebut terus berlangsung. Sejak tahun
1971, dan ketika memasuki tahun 1972 protes terus berlanjut yang mengakibatkan
banyak pejabat negara merasa perlu mengambil tindakan tertentu sehubungan
dengan protes yang bemunculan. Para mahasiswa mengkritik proyek tersebut
yang dianggap proyek mercusuar, karena menurut keterangan Ibu Tien Soeharto
memakan biaya sebesar 1,5 miliar. Sementara itu, Ali Sadikin, Gubernur DKI
Jakarta saat itu, bersikukuh untuk tetap meneruskan proyek miniatur itu walaupun
ia harus menerima protes.
Untuk kepentingan pembangunan, pemerintah berusaha untuk mengurangi
pengeluaran untuk pendirian Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Untuk
kepentingan TMII itu Ibu Tien Soeharto mendapatkan berbagai kritikan termasuk
mahasiswa Indonesia karena dianggap pemborosan uang negara yang tidak sesuai
dengan kondisi keuangan saat itu. Gerakan mahasiswa di Bandung dan Jakarta
disebut sebagai gerakan dengan nama Penyelamat Uang Rakyat, Gerakan Akal
Sehat dan Gerakan Penghemat.
Perkara Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mempunyai aspek penting.
Pertama, perkara ini telah mengundang sikap kritis, populis serta keberanian pers
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yang luar biasa dalam mengemukakan suara rakyat. Kedua, lahirnya kembali aksi
protes mahasiswa, setelah terhenti pada perkara korupsi tahun 1970. Aksi-aksi
protes TMII mulai mengarah ke gerakan radikalisme mahasiswa. Ketiga, perkara
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) juga memancing konflik terbuka antara
negara dan masyarakat, yang berujung pada aksi kitikan dan demontrasi sehingga
terjadi aksi anarkis selanjutnya reaksi penguasa dengan menggunakan militer
sebagai penengah dengan aksi yang keras dan semakin represif.61
Surat kabar Indonesia Indonesia Raya melaporkan bahwa Soemitro,
Pangkopkamtib menyebutkan bahwa perasaan tidak puas di kalangan masyarakat
umum dan pemuda pada khususnya dapat disalurkan melalui forum universitas
dan surat kabar. Bahkan Soemitro mengeluarkan ancaman jika terjadi usaha
pemanasan situasi sehingga timbul kondisi revolusioner, maka semua akan
dibasmi.62 Menanggapi pernyataan Jenderal Soemitro, surat kabar Indonesia Raya
mengeluarkan tajuk rencananya yang mengkritik pernyataan Soemitro yang pada
waktu menjabat sebagai Komandan Strategi Pertahanan dan Keamanan
(KasHanKam) dan kepala staff harian, Komando Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Kopkamtib) menyusun berbagai struktural intern militer.63
Surat kabar Indonesia Raya mengambil sikap bijak dengan tidak
menyalahkan rencana proyek tersebut, namun di sisi lain juga tetap memberikan
dukungan terhadap protes yang dikemukakan oleh mahasiswa. Ketika salah satu
tokoh gerakan mahasiswa ditahan, Arif Budiman berkaitan dengan proyek
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tersebut, surat kabar Indonesia Raya memuat tulisan yang membela Arif, salah
satunya Goenawan Muhamad, Arif dan Princen.64
2. Korupsi dan Manipulasi
Selain soal korupsi dan manipulasi proyek pembangunan. Salah satu kasus
lain yang disoroti adalah kasus korupsi pertamina yang disinyalir mengalami
ketidakberesan dalam hal pengelolaanya. Sebuah kampanye besar dilakukan oleh
surat kabar Indonesia Raya dalam laporan utamanya dengan sejumlah karikatur
yang menyindir ketidakberesan dalam perusahaan minyak negara.
Surat kabar Indonesia Raya menjelang berakhirnya tahun 1969 telah
mengekspos dengan sangat terbuka dan blak-blakan sejumlah penyelewengan
yang dilakukan Ibnu Sutowo, Direktur Utama PT Pertamina. Kasus korupsi yang
dilakukan oleh Ibnu Sutowo telah berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat
pada perusahaan negara tersebut, sekaligus menghilangkan lembaga hukum yang
adil dengan memandang profesi kedudukan para koruptor.
Surat kabar Indonesia Raya telah memberitakan korupsi yang dilakukan
oleh Ibnu Sutowo. Namun sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Sutowo
sendiri dengan pembelaan dalam pidatonya telah memancing reaksi rakyat yang
semakin panas akibat pernyataan tidak pernah korupsi dalam keterangan
pidatonya itu, atas korupsi yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo di Pertamina. Selain
masalah Pertamina, surat kabar Indonesia Raya juga mengangkat kasus pada
instansi Bulog tentang pengadaan beras. Surat kabar ini juga mengkritik tajam
Bulog berkaitan dengan kepemimpinan Jenderal Tirtosudiro yang dianggap gagal
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yang akhirnya digantikan oleh Bustanul Arifin.65 Surat kabar ini juga gencar
mempertanyakan larinya dana Bulog.
Sepanjang tahun 1972 banyak dilaporkan suasana krisis pangan di berbagai
daerah di pulau Jawa dan Sumatera Barat. Demontrasi mahasiswa mendesak
pemerintah untuk penanganan masalah beras, tingginya harga pangan dan para
cukong yang mempermainkan harga beras yang terjadi di masyarakat juga
menjadi sorotan surat kabar Indonesia Raya, kemudian menyebabkan krisis
pangan. Banyaknya kelompok demonstran yang mempermasalahkan krisis pangan
yang dikehendaki untuk berdialog justru menghindari kelompok-kelompok
mahasiswa.66
Surat kabar Indonesia Raya menjadikan peristiwa tersebut sebagai headline
berita dan mengulasnya dalam tajuk rencana beberapa hari kemudian. Berbagai
permasalahan yang diberitakan surat kabar Indonesia Raya di dua periode di atas
membuktikan bahwa surat kabar Indonesia Raya merupakan surat kabar yang
peduli terhadap berbagai masalah negara walaupun menentang pemerintah yang
berakibat dibredelnya surat kabar ini. Akan tetapi surat kabar ini dapat
bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya, sebaliknya masyarakat menilai
berita yang disajikan realita yang ada.
Mahasiswa Indonesia secara prinsipil mengutuk keras adanya korupsi
dengan alasan-alasan moral dan demi efisiensi. Di Indonesia ada sebuah definisi
hukum tentang korupsi seperti dibeberkan oleh mahasiswa Indonesia: Pasal 1 dari
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 mengandung
65
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arti bahwa korupsi adalah “perbuatan seseorang memperkaya dirinya atau orang
lain atau badan dengan menyalahgunakan wewenangnya (jabatan/kedudukan)
sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara.67
Masalah korupsi menjadi sorotan surat kabar Indonesia Raya yang paling
utama, di mana para pejabat dalam instansi Pertamina dan Bulog melakukan
penyelewengan dana tanpa diketahui secara pasti yang menjadi motif latar
belakangnya. Indonesia Raya dibawah Mochtar Lubis secara gencar melakukan
kritik terhadap kasus korupsi.
Latar belakang korupsi adalah sistem birokrasi di mana munculnya praktik
yang menjurus kearah penyelewengan yang justru berada di dalam sistem itu.
Menurut Mochtar Lubis bahwa merajalelanya korupsi terjadi di negara yang
sedang mengalami krisis dan situasi politik yang tidak pasti. Korupsi berkembang
ditengah situasi sistem birokrasi yang kaku artinya struktur politik, sosial dan
ekonomi berada di dalam masyarakat yang belum terkendali kesadaran akan hak
dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Surat kabar Indonesia Raya
sebagai media Jurnalisme investigasi dengan berbagai pemberitaan investigasi
yang menyoroti masalah-masalah kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan
kekuasaan dalam perspektif peristiwa di masyarakat membuktikan bahwa surat
kabar ini amat kritis dan menentang segala bentuk korupsi, penyalahgunaan
kekuasaan, ketidakadilan dan ketidakbenaran, serta feodalisme dalam sikap.

3. Politik Nasional
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Kritikan harian Indonesia Raya ditujukan ke arah kehidupan politik
nasional. Pada

Pemilihan umum tahun 1971 dengan kepentingan politis

Golongan Karya memenangkan pemilihan umum. Pemilihan umum pertama di
era Orde Baru menunjukkan bagaimana pergeseran sikap yang terjadi dalam
koran Indonesia Raya. Awalnya surat kabar Indonesia Raya melalui Mochtar
Lubis mengecam golongan putih, yang pada waktu itu masih memberi dukungan
penuh terhadap Golkar. Akan tetapi pada akhirnya terjadi praktik manipulasi
kemenangan Golkar yang diketahui oleh Indonesia Raya yang ditandai dengan
berakhirnya masa bulan madu antara pers dan pemerintah.68
Besarnya pengaruh militer dalam perpolitikan nasional saat itu menjadikan
persaingan sesama elit militer sangat ketat. Pemerintahan Soeharto waktu itu
menjadikan militer sebagai basis utama dalam menerapkan kekuatan kekuasaan,
kebijakan ekonomi, dan pembangunan. Selanjutnya menjelang Pemilihan Umum
pertama di awal masa Orde Baru tahun 1971 kekuasaan elit militer untuk berada
di puncak kekuasaan semakin terasa. Hal ini terbukti dengan adanya kedudukan
Ali Moertopo sebagai Aspri dan Letjen Soemitro sebagai Pangkopkamtib.
Masing-masing kelompok mempunyai strategi sendiri. Kelompok Ali
Moertopo memiliki kekuatan kualitatif dengan mengendalikan kekuatan-kekuatan
sosial dan politik, baik partai maupun presiden, sedangkan Soemitro memiliki
kekuatan sebagai komando keamanan dan ketertiban yakni berbagai keputusannya
didukung oleh para Mafia Berkeley69.
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4. Modal Asing
Sistem Liberal-Kapital mengendalikan pihak pengusaha dan bisnis swasta
sebagai wujud terciptanya pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh kaum
teknokrat. Kaum teknokrat dengan mudah mengendalikan ekonomi atas dasar
dukungan modal asing dan dukungan dari pemerintah. Dalam menerapkan
kebijakan ekonomi dapat berperan sebagai pelindung atau protektor.
Masuknya perusahaan asing ke Indonesia tidak terlepas dari kerjasama
antara investor asing dengan para ahli-ahli ekonomi khususnya, para teknokrat
dan Bappenas, yang merupakan orang-orang Mafia Berkeley. Orang-orang elit
Indonesia yang mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dengan menganut
sistem ekonomi liberal yang kemudian diterapkan di jaman Orde Baru. Dengan
proses perubahan dan pertumbuhan secara perlahan-lahan bentuk kapitalisme
dengan menekankan pada pembangunan sektor ekonomi kapital Indonesia
dibawah intervensi asing. Bukti nyata masuknya modal asing ke Indonesia.70
Pertumbuhan ekonomi, ketertiban dan stabilitas politik terlihat di zaman
Orde Baru, maka Orde Baru bertekad untuk menciptakan masyarakat yang adil
dan makmur, hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk
menciptakan keadilan sosial yang disertai pemerataan pembangunan. Stabilitas
dan pembangunan ekonomi tersebut memberikan peranan aktif kepada para

Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk
membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.
Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor
atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford
Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas
Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya
antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus
belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini.
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pengusaha swasta, khususnya dari penduduk pribumi untuk mengembangkan
ekonomi serta dapat memberikan dukungan Internasional, khususnya menarik
investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan
ekonomi pasar yang menjanjikan.71
Indonesia terbuka terhadap masuknya investasi modal asing, sejak
diciptakan UU No.1/1967 yaitu tentang penanaman modal asing agar dapat
mengundang invertor asing masuk ke Indonesia. Melalui sumber-sumber budget
dan nonbudget dalam bentuk bantuan luar negri diharapkan mampu untuk
menarik modal besar-besaran untuk investasi dalam negeri dan penanaman modal
asing. Peningkatan bantuan modal asing secara meyakinkan tampak pada
Pembangunan Lima Tahun I dengan standard perkembangan ekonomi mencapai
tujuh persen setiap tahunnya. Dalam bentuk masuknya modal asing ke Indonesia
rata-rata setiap tahun 800 juta US$, dengan perincian US$ 600 juta melalui IGGI
dan US$ 200 .72
Kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka di Jakarta disambut
dengan demontrasi dan kerusuhan yang dilakukan oleh para mahasiswa di bawah
koodinasi Hariman Siregar sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas
Indonesia (KDM-UI), masyarakat dan siswa-siswa sekolah. Kedatangan Kakuei
Tanaka sebagai upaya memperkuat ekonomi Jepang di Asia Tenggara, khususnya
di Indonesia.
Pada tanggal 14 Januari 1974 para perwakilan mahasiswa bertemu dengan
Presiden Soeharto yang bertujuan untuk menyampaikan deklarasi mahasiswa
71
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Indonesia dan tuntutan mahasiswa, yaitu bubarkan Aspri, turunkan harga,
menentang masuknya modal asing ke Indonesia, berantas korupsi dan anti produk
Jepang.

Mahasiswa

menyimpulkan

bahwa

pemerintah

memang

makin

menomorduakan perhatian terhadap usaha-usaha kemakmuran dan keadilan bagi
rakyat. Menurut Surat kabar Indonesia Raya sendiri, Jepang memperlakukan
Indonesia sebagai sumber bahan mentah bagi industrinya dan jadi pasaran bagi
hasil-hasil industrinya. Hal ini terbukti dengan adanya tuntutan Jepang dalam
perundingan agar bantuan keuangannya kepada Indonesia dipergunakan untuk
membantu investasi modal Jepang di Indonesia. Dengan demikian Jepang ingin
mengambil kembali bantuan yang diberikannya dan memberikannya pada modal
Jepang sendiri yang datang hendak menggali bahan mentah yang diperlukan
Jepang sendiri.73
Jika dilihat kilas balik sejarah usaha modal asing dari jepang sudah dimulai
sejak Orde Lama. Melalui lobi-lobi politik tingkat tinggi yang melibatkan kisah
cinta Soekarno dan Ratna Sari Dewi. Secara garis besar Jepang dapat dijadikan
contoh bagi negara-negara yang sedang berkembang sebagai negara yang sukses
dalam memperkuat ekonomi, dengan keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan
kepadatan penduduknya. Ditinjau dari syarat-syarat bagi pembinaan kemajuan
ekonomi, Jepang termasuk negeri yang tidak memenuhi syarat, rakyatnya
melimpah-limpah, sumber-sumber alamnya miskin, Jepang melangkah kedalam
alam ekonomi yang bersifat modern tanpa banyak bantuan asing atau penanaman
modal asing, kecuali setelah perang dunia kedua Amerika Serikat (AS)
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memberikan bantuannya. Jepang merupakan negara yang mempunyai kekuatan
ekonomi. Ketika mereka menerapkan ekonomi modern, kekuatan perekonomian
Jepang berawal dari sumber modal dalam negeri Jepang sendiri, yakni tenaga,
pikiran dan badan manusia.
Surat kabar Indonesia Raya melalui berbagai pemberitaannya secara terbuka
dan bebas menentang modal asing di Indonesia, khususnya Jepang. Lebih lanjut
surat kabar Indonesia Raya berpendapat bahwa modal dari Jepang tidak akan
memperkuat ekonomi Indonesia. Indonesia secara mutlak harus bekerjasama
dengan Jepang, karena peran Jepang dalam membangun ekonomi Indonesia
sangat berpengaruh. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pasaran bahan-bahan
mentah Indonesia dan ekspor minyak ke Jepang, sekitar 80 % ekspor minyak
mentah Indonesia adalah ke Jepang. Modal Jepang menjadikan Indonesia sebagai
sumber bahan mentah untuk industrinya dan hasil industrinya. Kekuatan ekonomi
Jepang yang beroperasi di Indonesia justru membawa para pengusaha pribumi
menjadi tidak berdaya, namun disisi lain para kelompok pengusaha menjadi
partner pihak.
Jepang dalam bentuk Joint Venture dengan penyedian modal dari
pengusaha- pengusaha nonpribumi. Dampak masuknya modal Jepang berakibat
pada penutupan perusahaan limun dan sirop dalam negeri, yakni Jepang
membawa coca cola ke Indonesia.
Ketergantungan Indonesia terhadap modal Jepang, khususnya dibidang
ekonomi, berdampak pada ketergantungan Indonesia di bidang politik pula, hal ini
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menjadi kritikan surat kabar Indonesia Raya terhadap para penyusun kebijakan
ekonomi Indonesia, misalnya, para Teknokrat dan Bappenas.74

C. Peristiwa Sekitar Surat Kabar Indonesia Raya
1. Peristiwa 5 Agustus 1973 di Bandung
Lapisan masyarakat kecil tidak mendapatkan kehidupan sosial dan
ekonomi yang layak seperti yang mereka harapkan. Di lain pihak masyarakat dari
golongan Tionghoa dianggap menikmati segala bentuk hasil-hasil pembangunan
yang lebih special dari kaum penguasa yang memberi kemudahan bagi mereka
untuk mengembangkan ekonominya melalui berbagai bentuk di antaranya adalah
administrasi kepengurusan izin usaha. Penguasa tidak memihak rakyat kecil
golongan ekonomi lemah sehingga akhirnya terjadi peristiwa 5 Agustus 1973
yaitu peristiwa kerusuhan sosial menentang segala bentuk dominasi negara dan
etnis Tionghoa.
Menurut para mahasiswa di Bandung peristiwa 5 Agustus 1973 merupakan
akibat dari kepincangan-kepincangan sosial yang tercipta ditengah masyarakat.
Pernyataan mahasiswa Bandung itu pada hakikatnya menunjukan betapa tujuan
pembangunan bagi rakyat banyak. Peristiwa kerusuhan Bandung itu merupakan
konflik sosial yang lebih kepada anti Tionghoa, yakni mayoritas perkonomian
sektor swasta dikuasai oleh orang-orang Tionghoa, maka dengan demikian
keberadaan orang-orang Tionghoa ini dianggap sebagai usaha pemerintah untuk
melemahkan ekonomi penduduk pribumi khususnya di Jawa Barat.
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Pemerintah Orde Baru menganggap peristiwa ini sebagai awal dari proses
terjadinya peristiwa Malari yang terjadi di Jakarta tahun 1974, karena Jederal
A.H. Nasution ada dibalik semua itu. Selanjutnya, mahasiswa Bandung datang ke
Jakarta dengan menempelkan poster-poster anti korupsi di kantor Pertamina dan
Kejaksaan Agung. Pemerintah Soeharto mengambil kebijakan ekonomi nasional
dengan mengutamakan modal asing dan bantuan dari luar negeri yang berakibat
ketidakstabilan kondisi ekonomi dan politik Indonesia, dengan diterapkannya
kebijakan ekonomi ini para pengusaha pribumi menjadi sangat tidak berdaya dan
tertekan, disisi lain pinjaman dan bantuan diberikan justru kepada para pengusaha
Tionghoa.75
Pengusaha-pengusaha Tionghoa mendapat pinjaman dari pemerintah
ratusan

milyar,

pengusaha

pribumi

tidak

diberi

kesempatan

untuk

mengembangkan usaha industrinya, rasa kekecewaan para pengusaha pribumi
memicu kerusuhan yang besar di Bandung. Pemerintah tidak menepati janji-janji
yang memihak para pengusaha pribumi.
Mahasiswa menerapkan satu strategi baru yang lebih nasionalis dan
mengecam peranan modal asing dibawah kendali dua tokoh militer, yaitu Jenderal
Soemitro sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban
(Pangkopkamtib), Letjen Ali Moertopo sebagai Aspri dan kepala Operasi Khusus
(Opsus). Mahasiswa Bandung dan Jakarta melakukan kritik dengan aksi
demontrasi kepada pemerintah terhadap cara pembangunan yang didasarkan atas
bantuan-bantuan dari pihak asing yang berakibat pada ketidakadilan sosial
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terhadap rakyat yang terbukti dengan adanya pengusaha Tionghoa melakukan
kerjasama dengan para tokoh nasional di pemerintahan Orde Baru.76
Pemerintah menilai bahwa surat kabar Indonesia Raya adalah salah satu
bentuk pers yang tidak bertanggung jawab. Indonesia Raya memicu terjadinya
kerusuhan di Bandung. Dengan penyebaran berita yang mendesak pemerintah
agar segera membentuk sebuah komisi penyelidikan kerusuhan yang dilakukan
mahasiswa dan rakyat. Pemerintah menganggap bahwa surat kabar Indonesia
Raya telah mencampuri urusan pemerintah dan melanggar ketentuan pokok pers.
Menurut ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang No. 11 tahun 1966, tentang
ketentuan pokok pers dengan menyebutkan bahwa seluruh sarana pers harus
menjadi alat pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta sebagai
saluran pendapat rakyat yang membangun.77 Terhadap Ketentuan Pokok Pers di
atas surat kabar Indonesia Raya disisi lain mendapat perlindungan sesuai dengan
ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, Pasal 2 ayat 2
kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan
kebenaran dan keadilan, dan bukan kebebasan dalam pengertian liberalisme.
Berdasarkan ketentuan tentang kebebasan pers maka sensor pers dan
pembredelan terhadap penerbitan pers tidak boleh diadakan. Untuk itu pemerintah
bersama-sama dengan Dewan Pers harus bekerjasama dalam membina pers.78
Surat kabar Indonesia Raya memberitakan bahwa rakyat telah menjadi korban
dari ketidakadilan pemerintah yang berkuasa yang telah memihak para golongan
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Tionghoa dengan memberikan berbagai investasi modal yang turut berperan
dalam kelangsungan perekonomian dari komunitas warga Tionghoa di Bandung,
sehingga menyulut terjadinya kerusuhan dengan berbagai aksi massa sehingga
kondisi sulit untuk dikendalikan.
Dalam pemberitaannya surat kabar Indonesia Raya menyorot tentang
investasi modal asing yang memainkan peranannya dalam membantu para etnis
Tionghoa dalam bidang ekonomi sehingga pemerintah dapat bekerjasama dengan
warga Tionghoa dalam membangun ekonomi yang berbasis pada pembangunan.
2. Peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta (Malari)
a. Latar Belakang Politik
Kedatangan petinggi dari Intergovernmental Group on Indonesia ( IGGI),
menjadi momentum awal bagi para mahasiswa yang anti terhadap modal asing.
Menurut mereka, modal asing tidak akan mampu memberikan kesejahteraan bagi
rakyat Indonesia. Sejak kehadiran petinggi dari IGGI pada tanggal 11 November
1973, demonstrasi mulai bermunculan dengan situasi yang relative kondusif.
Para mahasiswa kembali turun ke jalan ketika mendengar informasi bahwa
perdana menteri jepang, Tanaka Kakuei, akan melakukan kunjungan kerja ke
Indonesia pada tanggal 14 hingga 17 Januari 1974. Hegemoni jepang atas
ekonomi Indonesia yang menyentuh berbagai sektor mulai dari otomotif, industri
transportasi, makanan, elektronik, dan bahan konsumsi, menjadikan industri
Jepang lebih dikenal publik daripada investasi yang berasal dari negara lain.
Dalam mengatur strategi kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan
Orde Baru mendapat dukungan dari berbagai kelompok yang saling bertikai guna
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tetap mempertahankan kekuasaannya secara utuh. Kelompok pertama, terdiri dari
para teknokrat dan Bappenas di pemerintahan yang merupakan para tokoh-tokoh
sipil yakni Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, bekas pemimpin PSI dan para
Mafia Berkeley dari Amerika Serikat.
Kelompok ini menganut sistem keterbukaan terhadap dunia barat dengan
bekerjasama dengan bank dunia dan Inter Government Group on Indonesia
(IGGI) dengan konsep pembangunan Amerika Serikat dan paham liberal.
Kelompok ini dibawah perlindungan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan
Kepala Bakin Jenderal TNI Sutopo Yuwono, Selain itu berdirinya Orde Baru
tidak terlepas dari peranan Jenderal Nasution yang juga dekat dengan Amerika
Serikat, tetapi pada akhirnya Jenderal Nasution disingkirkan karena dianggap
sebagai pesaing utama Soeharto dalam menyusun strategi ekonomi dan politik
dengan AS yang pada waktu menjabat sebagai ketua Majelis Permusyarawatan
Rakyat (MPRS).
Kelompok kedua, terdiri dari aspri Ali Moertopo dan Sudjono
Hoemardhani dengan mengutamakan sektor swasta yang mengambil dari konsep
perekonomian Jepang dan kapitalisme yang bersifat birokratis model Pertamina,
kelompok ini menentang konsep Amerika dengan berbagai teori ekonomi yang
tidak cocok diterapkan di Indonesia, disisi lain persaingan politik dengan
kelompok Soemitro menjadi faktor pertentangan antara kedua kelompok ini yang
seharusnya menjadi basis kekuatan utama dalam menerapkan strategi ekonomi
dan politik Orde Baru.
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Strategi pembangunan pemerintah merupakan hasil dari berbagai gagasan
Opsus dan Aspri di bawah kontrol Ali Moertopo, akar dari konflik itu sebenarnya
untuk bersaing dengan kelompok Teknokrat Universitas Indonesia dengan
maksud sikap persaingan guna memulihkan perekonomian Indonesia pasca Orde
Lama. Persaingan terbuka berawal dari kekuasaan elit militer sedang berada
dalam puncak kekuasaannya. Di mana unsur militer terdapat dua kelompok yakni
Ali Moertopo dan Soemitro. Dalam rangka menduduki posisi yang kuat dalam
suatu kekuasaan ditengah kekuasaan Soeharto yang tetap mempertahankan
puncak kekuasaannya masing-masing kelompok mempunyai strategi yang
didukung oleh kekuatan masing-masing misalnya Ali Moertopo mempunyai
kekuatan untuk bidang sosial dan politik. Persaingan di antara para elit militer itu
dijadikan awal dari gerakan mahasiswa yang memprotes tentang strategi politik
dan ekonomi di tengah kekuatan kekuasaan Soeharto.79
b. Aksi Turun Ke Jalan Mahasiswa
Mahasiswa yang terlibat kebanyakan berasal dari Universitas Indonesia
(UI) dan Universitas Trisakti dituduh ditunggangi organisasi massa dan
kepemudaan tertentu misalnya; PSII, HMI dan bekas Masyumi, karena aksi
mereka berujung pada tindakan anarkis, 11 orang meninggal, 300 orang luka-luka,
775 orang ditahan, 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak dan dibakar, 144
bangunan rusak, dan 160 kilogram emas hilang dari sejumlah toko perhiasan di
Jakarta.80
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Pers pada umumnya, dan surat kabar Indonesia Raya khususnya sebagai
salah satu penyebab terjadinya demontrasi mahasiswa di Jakarta, yakni
pemerintah telah menuduh surat kabar Indonesia Raya di balik peristiwa ini
sebagai provokator dengan menyulut aksi gerakan mahasiswa dan rakyat untuk
menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta 15
Januari 1974. Melalui berita yang dikeluarkan surat kabar harian Indonesia Raya
14 Januari 1974 dengan menyambut kedatangan Kakuei Tanaka para pengusaha
pribumi tidak menerima apapun bentuk permodalan asing. Khususnya Jepang
yang dianggap sebagai usaha untuk melemahkan ekonomi Indonesia, yang
berakibat pada kesengsaraan rakyat dan menurunnya kesejahteraan rakyat.81
Produk Jepang di Indonesia merupakan bentuk keperkasaan imperialisme
ekonomi global yang ditinjau dari sudut pandang ekonomis merupakan usaha
Jepang untuk menguasai Indonesia dengan politik Dumping, yaitu penjualan
produk tanpa batas dengan lebih mengutamakan Quality Of Low Price, yakni
mengutamakan harga murah dengan jaminan kualitas yang lebih tinggi.
Peran Indonesia Raya di tengah situasi stabilitas politik dan ekonomi yang
tidak kondusif dengan berbagai peristiwa menggambarkan bahwa pers pada
umumnya membela kepentingan rakyat kecil terlebih pada era Orde Baru.
Pemberitaan berbagai kasus korupsi pada era pemerintahan Soeharto yaitu terkait
proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) khsusnya penyelewengan dana oleh
para pejabat yang bersangkutan, maka dengan demikian Indonesia Raya sebagai
media informasi untuk rakyat dan pemerintah melalui para wartawannya wajib
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mengumpulkan, mengolah dan terkait dengan demontrasi mahasiswa yang dikenal
dengan peristiwa Malari. Surat kabar Indonesia Raya memberitakan tentang
modal asing khususnya Jepang hanya untuk menciptakan kesenjangan sosial dan
ekonomi yang berujung pada pemisah jarak si kaya dan si miskin, yakni
perbedaan antara konglomerat dan rakyat yang miskin, terkait dengan Malari
massa merusak dan menjarah barang-barang dari sejumlah toko-toko yang telah
hancur setelah ditinggalkan oleh pemiliknya.82
c. Dampak Peristiwa Malari
1)

Politik
Persaingan politik di tubuh partai dan orang-orang dekat Soeharto seperti

Aspri, Teknokrat dan kalangan militer menjadi sorotan berbagai insan pers.
Termasuk surat kabar Indonesia Raya memandang konflik ini sebagai akibat dari
kebijakan politik dalam negeri yang dengan mudah menerima masuknya modal
asing, khususnya Jepang ke Indonesia. Aksi demontrasi mahasiwa dengan
melakukan pembakaran mobil-mobil Jepang dan menjarah took-toko sebagai
bukti bahwa mahasiswa dan pelajar SMA menentang segala bentuk “penjahat
negara” harus dilenyapkan, hal ini tampak dalam tiga tuntutan yakni, bubarkan
Aspri, Turunkan harga dan ganyang korupsi.83
Sebelum

menuju

ke

arah

kedutaan

Jepang.

Jenderal

Soemitro

menenangkan para demonstran mahasiswa dan pelajar dengan berjanji memenuhi
tuntutan mahasiswa. Namun persaingan politik dengan Ali Moertopo membuat
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Soemitro dengan mudah ingin membubarkan Aspri. Hal ini menjadi tujuan utama
dalam memperkuat posisi kedudukannya di pemerintahan Soeharto.
2)

Ekonomi
Aksi demontrasi mahasiwa dengan melakukan pembakaran mobil-mobil.

Jepang dan menjarah toko-toko sebagai bukti bahwa mahasiswa dan pelajar SMA
menentang segala bentuk “penjahat negara” harus dilenyapkan, hal ini tampak
dalam tiga tuntutan yakni, bubarkan Aspri, Turunkan harga dan ganyang korupsi.
Sebelum menuju ke arah kedutaan Jepang, Jenderal Soemitro menenangkan para
demonstran mahasiswa dan pelajar dengan berjanji memenuhi tuntutan
mahasiswa, namun persaingan politik dengan Ali Moertopo membuat Soemitro
dengan mudah ingin membubarkan Aspri yang menjadi tujuan utama dalam
memperkuat posisi kedudukannya di pemerintahan Soeharto.84
Menurut Surat Kabar Indonesia Raya, perekonomian Indonesia tidak
terlepas dari peran orang-orang Tionghoa di Jakarta. Mereka mendapat jaminan
kehidupan ekonomi dari pemerintah Orde Baru untuk mengembangkan diri.
Skandal ekonomi yang dilakukan oleh warga Tionghoa adalah faktor yang
melatarbelakangi kerusuhan massa di Bandung dan Jakarta. Hal ini tampak pada
keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam menguasai sektor ekonomi rakyat.85
3)

Keamanan
Peristiwa kerusuhan yang terjadi berdampak pada keamanan. Demontrasi

dan penjarahan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilatarbelakangi kritik
terhadap strategi kebijakan pembangunan dan ekonomi serta modal asing yang
84
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berujung pada kesenjangan sosial di masyarakat berakibat pada terjadinya
kerusuhan. Penjarahan dan pengrusakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan
massa merupakan salah satu bentuk anarkis yang memicu terjadinya konflik sosial
antara masyarakat dan penguasa. Sehingga pengendalian terhadap keamanan
dilakukan oleh Pangkopkamtib Soemitro dan Ali Moertopo serta Soedjono
Hoemardhani, bahwa hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap para
propokator kerusuhan itu tanpa pandang bulu.86

D. Dibredel Kembali oleh Pemerintah Orde Baru
Pemerintah Orde Baru tahun 1973 mengeluarkan peraturan yang memaksa
penggabungan partai-partai politik menjadi tiga partai, yaitu Golkar, PDI, dan
PPP. Fusi partai politik ini adalah proses menggabungkan diri beberapa partai
politik menjadi satu partai politik dengan tentunya yang memiliki ideologi atau
tujuan partai yang sama atau hampir sama. Partai politik yang memiliki nafas
Islam melakukan fusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Islam
yang melakukan fusi pada PPP sendiri adalah NU (Nahdlatul Ulama), Parmusi,
PERTI dan PSII. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa fusi partai Islam
pada tahun 1973 adalah pada PPP (Partai Persatuan Pembangunan).87
Kemudian fusi berikutnya adalah pada beberapa partai berideologi
nasionalis yang ber fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Partai yang
bergabung atau melakukan fusi menjadi PDI adalah partai politik selain 4 partai
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politik Islam yaitu terdiri atas ( Partai Nasional Indonesia) PNI, Partai Murba,
Partai Katolik, Parkindo dan IPKI. Partai-partai tersebut memiliki aliran yang
hampir sama yaitu lebih mengegepankan sikap nasionalisme di atas apapun di
dalam bernegara dan berbangsa.
Fusi partai politik selanjutnya adalah membentuk partai Golkar atau
Golongan Karya. Nah, partai Golkar atau Golongan Karya ini adalah satu-satunya
partai pada masa itu yang tidak melebur atau menggabungkan diri. Dengan
adanya fusi partai politik ini, maka partai politik masa orde baru menjadi sangat
sedikit yaitu sejumlah tiga partai yang besar, PPP, PDI dan Golkar.
Peraturan tersebut menghentikan hubungan partai-partai politik dan
organisasi massa terhadap pers sehingga pers tidak lagi mendapat dana dari partai
politik. Peraturan pemerintah yang menegaskan larangan kepada pihak pers
tentang mencetak, menerbitkan, menyebarkan dan memiliki tulisan-tulisan
gambar-gambar yang mengandung unsur sangkaan, hinaan dan kecaman terhadap
pemerintah, khususnya presiden dan para pejabat pemerintah.
Pemerintah juga melarang pers untuk memuat tulisan-tulisan pemberitaan
tentang pernyataan yang mengandung penghinaan, kebencian dan permusuhan
terhadap pemerintah, kelompok masyarakat, sehingga peredarannya di masyarakat
dapat menciptakan kerusuhan, keonaran, pertikaian dan kekacauan di lingkungan
masyarakat.
Berakhirnya Persbreidel Ordonnantie tahun 1931 membuktikan bahwa
kebebasan pers dijamin oleh pemerintah, namun seiring dengan perubahan
peraturan pemerintah dan situasi politik penghapusan itu tidak mempengaruhi
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pihak pers dan lembaga-lembaga pers untuk bebas dalam kebebasan dalam
meyuarakan aspirasi rakyat namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan
pemerintah sangat mendominasi perkembangan pers dengan berbagai factor yaitu
demi terciptanya keamanan dan ketertiban umum.88
Menurut keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.
20/SK/Dirjen-PG/K/1974, tentang pencabutan Surat Izin terbit (SIT) surat kabar
Indonesia Raya telah memberitakan kebohongan tentang bantuan yang diberikan
modal asing, tuduhan atas korupsi di Pertamina dan Bulog serta memprovokasi
rakyat yang menimbulkan kerusuhan di Bandung dan peristiwa 5 Januari 1974,
maka atas dasar kejadian tersebut d iatas pemerintah melakukan pembredelan
terhadap surat kabar harian Indonesia Raya.
Pencabutan surat izin cetak dapat dilakukan pemerintah terhadap pers
khususnya surat kabar harian Indonesia Raya yang telah melanggar semangat dan
kejiwaan dari ketentuan-ketentuan pers sebagaimana yang tertuang dalam TAP.
MPR. No. IV./MPR/1973 dan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 tahun 1966.
Surat kabar Indonesia Raya menurut pemerintah telah memuat tulisan-tulisan,
gambar-gambar yang dapat menghasut rakyat, mengadu domba antara pemimpin
satu dengan pemimpin yang lainnya, merusak kewibawaan dan kepercayan
kepemimpinan nasional, situasi ini dapat merubah kondisi keamanan dan
ketertiban menjadi kerusuhan-kerusuhan seperti terjadinya peristiwa 5 Januari
1973 di Bandung dan Malapetaka Malari 1974 di Jakarta.89
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BAB IV
PENGARUH DARI KEHADIRAN SURAT KABAR INDONESIA RAYA
BAGI PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA

A. Pelopor Jurnalisme Investigasi
Istilah investigasi sendiri baru digunakan ketika Nelly Bly seorang jurnalis
yang bekerja di Pittsburgh Dispatch pada tahun 1890. Ia mengawalinya dengan
melakukan investigasi terhadap kehidupan buruh yang sangat memprihatinkan.
Orang yang berkondisi sangat buruk dan tidak layak dipekerjakan itu dipaksa
bekerja saat itu. Investigasi yang dilakukannya diterbitkan secara serial. Namun,
tindakan itu memecatkan dirinya dari pekerjaannya karena iklan-iklan yang tidak
setuju dengan pelaksanaan investigasi tersebut. walau akhirnya, saat ia sedang giat
mengembangkan investigasinya, tahun 1887, Joseph Pulitzer tokoh legendaris
pers saat itu, merekrutnya agar ia memiliki wadah dari hasil investigasinya, yakni
di koran The New World.90
Investigasi yang dilakukan Bly, menuntut terjadinya perubahan saat itu.
Karena keberingasan pemerintahan kolonial Inggris. Terutama terhadap kaum
buruh, sudah tak terbendung lagi. Pulitzer sebagai tokoh pers kala itu,
menitikberatkan reportase investigasi pada dua aspek. Pertama, harus membawa
pencerahan atau perubahan kepada masyarakat, dan kedua, memiliki nilai
perlawanan dalam reportase yang dilakukan.91 Berbeda dengan awal kemunculan
jurnalisme investigasi yang kurang terorganisir, pada abad ke-20 sudah mulai
90
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terorganisir. Pada abad ini, jurnalisme investigasi yang sering disinonimkan
dengan istilah “jurnalisme crusading” ini, lebih berorientasi pada masalah
muckraking. Karena dalam era muckraking, banyak terjadi keantisosialan,
kesenjangan di antara masyarakat, dan terutama, masalah dalam dunia politik
pemerintahan dan bisnis. presiden Amerika bernama Theodore Roosevelt. Ia
memberikan sebutan “muckrakers” bagi para jurnalis yang meliput “kotoran” atau
“muck”, karena dianggap melupakan sisi positif kehidupan Amerika.
Di Indonesia sendiri Jurnalisme Investigasi dipengaruhi antara lain oleh
sistem politik “keterbukaan dan kemerdekaan pers”. Di negeri ini semuanya
terkait dengan sikap penguasa dalam menerapkan kebijakan tentang kebebasan
pers. Tidak mengherankan jika media massa Indonesia memberikan gambaran
fluktuatif mengenai pemberitaan investigasi. Masalah korupsi yang sudah turun
temurun terjadi sejak negara ini merdeka, dapat dilaporkan pers dalam dua
gerakan, yaitu “sangat takut” atau “sangat berani”. Hal ini terjadi akibat
bergantung pada kondisi politik yang ada. Kegiatan investigasi pers Indonesia
ditakut-takuti tindakan pembredelan penguasa. Namun ditengah-tengah tindakan
represif penguasa yang besar, masih ada bagian pers yang mengerjakan jurnalisme
investigasi. Kasus megakorupsi pertamian pada 1974-1975 dilaporkan oleh surat
kabar Indonesia Raya dan majalah Tempo.
Indonesia Raya merupakan salah satu media di Indonesia yang banyak
dinilai fenomenal di dalam pelaporan investigasi. Visi jurnalisme yang dibangun
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mengambil konsep advocacy journalism 92 . Sebuah aliran new journalism yang
berkembang di Amerika Serikat tahun 1960-an. Format advocacy dipakai untuk
satu gaya jurnalistik yang teguh dalam pendiriannya untuk suatu “perbaikan
keadaan”. Selain itu, harian ini juga bersifat muckraking paper, yaitu surat kabar
yang melakukan penyidikan mengenai kasus korupsi atau tuduhan korupsi oleh
pejabat pemerintah atau pengusaha dan menyiarkannya dengan gegap gempita.
Indonesia Raya (1949-1958 dan 1968-1974) bisa dikatakan tipikal awal
penerbitan pers yang mengarahkan liputannya ke dalam bentuk investigasi. Pada
periode pertama penerbitan (1949-1958). Indonesia Raya memiliki visi
investigatif untuk melawan kekuasaan yang dianggap bertanggung jawab atas
semua keburukan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan pada periode
kedua (1968-1974) harian ini menyoroti kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan
kekauasaan dalam perspektif peristiwa kemasyarakatan. 93 Pengaruh tiga dekade
kekuasaan Orde Baru yang merepresi kehidupan pers Indonesia, telah menjadikan
pengenalan insilah investigasi tidak begitu dikenali secara utuh dalam pedoman
peliputan pers Indonesia. Pada awal 1980-an, sebuah buku pegangan jurnalistik
hanya memapakan “Laporan Investigatif” sebagai “Sebuah Perkenalan” di salah
satu subbagiannya. Investigative Report disebut sebagai teknik mencari dan
melaporkan sebuah berita dengan cara pengusutan.
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Reportase investigatif dimulai dari surat kabar Indonesia Raya tumbuh
menjadi suatu bibit yang positif pada saat negara ini mulai berubah otoriter dan
totaliter. Indonesia Raya berusaha menyingkap hal-hal yang selalu ditutupi oleh
penguasa, terutama begitu kuatnya tekanan (pressure) terhadap dunia jurnalistik.
Indonesia Raya mengungkap kebobrokan dan korupsi di Pertamina yang
melibatkan Soeharto dan Ibnu Sutowo,
Salah satu karya investigasi yang terkenal yang berhasil diungkap Indonesia
Raya kasus korupsi di Pertamina antara tahun 1969-1972 yang melibatkan
direktur pertamina Ibnu Sutowo. Korupsi itu hampir membuat bangkrut
pertamina, sementara di sisi yang lain, harian Indonesia Raya memberitakan
rekening pribadi Ibnu Sutowo mencapai Rp 90,48 M.94 Mohtar Lubis lewat harian
Indonesia Raya berusaha menguliti dan membongkar kasus korupsi di pertamina
yang dilakukan Ibnu Sutowo. Di eranya, Ibnu Sutowo yang menjabat sebagai
Dirut pertamina seperti orang kebal hukum. Meski diberitakan habis-habisan,
Ibnu tidak pernah diperiksa atas sederet kasus korupsi bahkan hingga menyeret
kebangkrutan pertamina.
Indonesia Raya keras menulis tentang dugaan korupsi yang dilakukan
Direktur Utama Ibnu Sutowo. Bahkan koran yang dipimpin Mochtar Lubis itu
malah berharap dituntut Ibnu Sutowo ke pengadilan. Dengan begitu Indonesia
Raya bisa membeberkan bukti-bukti yang mereka punya. Mochtar Lubis juga
pernah menemui Jaksa Agung Ali Said. Dia membawa data-data korupsi
Pertamina dua kopor penuh. Tapi tidak pernah ditindaklanjuti.
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Setelah Indonesia Raya dibredel dan tak bangkit kembali,. Jurnalisme
Investigasi di Indonesia menjadi mati. Hambatan-hambatan berkembangnya
Jurnalisme Investigasi di Indonesia adalah pertama, peliputan jurnalisme
investigasi memakan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena
penggalian berita yang hingga akar akan dikupas menyebabkan para wartawan
mengumpulkan data dari berbagai sumber. Proses yang lama ini pasti akan lebih
memakan biaya keseluruhan yang terus menerus akan dikeluarkan. Pemilik modal
akan terus mengeluarkan biaya sampai kasus yang dicarai didapat. Dan itu bukan
pekerjaan mudah. Pasti banyak lika-liku yang harus ditempuh agar tujuan yang
diinginkan tercapai.95
Tergambar jelas bahwa teknik peliputan investigasi bukanlah sebuah liputan
biasa yang bisa dikerjakan dalam hitungan jam atau hari. Sangat di tuntut
kesabaran dalam liputan ini serta kerja keras dan strategi agar menghasilkan
kualitas liputan terbaik. Objek yang dituju pun didapat. Wartawan harus berhatihati dalam peliputan. Tidak sedikit wartawan yang mengalami kecelakaan dalam
proses peliputan jurnalisme investigasi. Dan semua itu tidak ada jaminan dan
undang-undang untuk teknik peliputan jurnalisme investigasi.
Kedua, secara sederhana, kegiatan liputan jurnalisme investigasi umumnya
terbagi kedalam dua bagian proses liputan. Kegiatan awal jurnalisme investigasi
adalah menelusuri berbagai permasalahan yang yang mesti ditindaklajuti. Jika
mendapatkan permasalahan itu selanjutkan pada bagian kedua yang merupakan
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tahap lebih serius dan investigasi bisa dimulai. Pada tahapan inilah yang membuat
proses berlangsung jurnalisme investigasi memakan waktu yang lama.96
Pada saat wartawan mengerjakan liputan investigasi pun terkadang mereka
melakukan penyamaran dan tidak mengungkapkan pada narasumber bahwa
mereka adalah wartawan. Dalam penyamaran ini tidak pernah mendapatkan
kesepakatan soal apakah akhir kerja wartawan, atas nama kepentingan publik,
dapat membenarkan segala cara dalam meliput termasuk dengan penyamaran.
Beberapa kalangan wartawan menyepakati bahwa tindakan penyiasatan seperti
penyamaran merupakan sebuah upaya mendapatkan berita yang tidak melanggar
etika. Mereka masih melihat hal tersebut sebagai taktik jurnalistik, bukan tindak
pelanggaran.
Sumber Daya Manusia menjadi salah satu hambatan dalam peliputan
jurnalisme investigasi. Hal ini dilihat dari sangat jarang wartawan yang berani
mengungkap sebuah kasus hingga sampai ke akar. Faktor keselamatan yang perlu
dipertimbangkan. Undang-undang mengenai peliputan jurnalisme investigasi pun
belum ada. Jadi keselamatan para wartawan tidak terjamin. Di Indonesia sangat
jarang sekali yang membahas korupsi hingga ke akar.
Jurnalisme investigasi sangat berpengaruh bagi masyarakat. Dengan
jurnalisme investigasi masyarakat menjadi tahu kebohongan yang terus ditutuptutupi dari kebenaran. Itu merupakan pekerjaan wartawan untuk membongkar
peristiwa yang tak terekspos keranah publik. Tapi perlu diperhatikan beberapa
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catatan agar wartawan mengerti dan paham cara kerja dan risiko yang akan
dilewati dalam peliputan jurnalisme investigasi.97
Dewasa ini jurnalisme investigasi semakin menurun tetapi beberapa media
seperti Tempo tetap meneruskan pendahulunya yaitu Indonesia Raya dengan
melakukan jurnalisme investigasi yang tajam. Dalam media daring (online} juga
banyak melakukan hal serupa. Saluran acara televisi juga mulai melirik jurnalisme
investigasi walaupun dengan modal yang kecil

B. Menjaga Independensi
Seperti yang kita ketahui bahwa media massa mempunyai peran yang sangat
signifikan dalam kehidupan manusia. Tak bisa dipungkiri bahwa hampir pada
setiap aspek kegiatan manusia, baik secara pribadi maupun umum, selalu
berhubungan dengan aktifitas komunikasi massa. Hasrat interaksi antar individu
atau masyarakat yang tinggi tersebut menemukan salurannya yang paling efektif
dan terandalkan dalam berbagai bentuk media massa, guna saling berkomunikasi
dan bertukar informasi. Hubungan antara media dan politik adalah hubungan yang
saling

membutuhkan.

Para

pelaku

politik

membutuhkan

media

untuk

mempublikasikan kebaikan partai politiknya atau bahkan menggunakannya
sebagai tempat mengkampanyekan partai politiknya. Namun yang akan dibahas di
sini adalah sejauh mana peran media turut andil dalam politik.
Indonesia Raya merupakan surat kabar untuk memperjuangkan semangat
kebebasan pers dengan maksimal tanpa dibelenggu oleh berbagai kepentingan
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penguasa, meskipun pada akhirnya harus mengalami pembredelan yang dilakukan
oleh pemerintah sebagai akibat dari pemberitaan yang kritis dan lugas. Hal inilah
yang hilang pada pers saat ini. Dalam tekad untuk memperjuangkan tujuan
jurnalistik yaitu mempertahankan kemerdekaan pers nasional yang kuat dan bebas
dan mempertinggi mutu jurnalistik Indonesia sejalan dengan kemajuan yang juga
diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia pada waktu itu.98
Pada dasarnya, secara ideal, pemberitaan media massa haruslah sesuai
dengan azas dan prinsip jurnalistik yang berlaku secara universal, yakni
menjunjung tinggi azas objektifitas, akurat, adil, berimbang, dan menegaskan
posisi netralitasnya.99 Selain itu, wajib hukumnya setiap pelaku jurnalistik dalam
pemberitaannya untuk menaati kode etik. Privatisasi atau kepemilikan pribadi
maupun kelompok atas perusahaan media massa sebenarnya bukanlah masalah,
sepanjang pemberitaan yang disebarkan kepada masyarakat luas senantiasa
tunduk pada azas serta prinsip ideal tersebut.
Menjadi masalah kemudian, apabila terjadi penyimpangan terhadap fungsi
media sebagai sarana komunikasi massa yang mengutamakan kepentingan publik,
terutama jika hal ini dilakukan oleh sang pemilik modal itu sendiri. Sebagai
pemilik dari suatu perusahaan media, tentunya mereka memiliki kuasa lebih untuk
mengintervensi kebijakan redaksi. Sayangnya, beberapa pihak yang disebut di
atas maupun pihak lain yang mengindikasikan fenomena serupa justru beralih
memanfaatkan situasi ini untuk memuluskan proyek politik pribadi maupun
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golongannya saja, sehingga objektifitas pemberitaan sebagai syarat bagi informasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat demokratis telah dikesampingkan.
1.

Iklan Politik
Iklan awalnya hadir dalam industri jasa dan bisnis, baik menyangkut

penjualan barang dan jasa maupun penguatan opini dan image. Pada masa kini,
iklan benar-benar menjadi daya tarik masyarakat Indonesia dan diperbincangkan
dengan hangat terutama di masa-masa Pemilu 1999. Iklan politik memang
bukanlah sesuatu yang baru. Iklan politik hadir dalam setiap lima tahun sekali
ketika dilaksanakan pemilihan umum para wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat. Hanya perbedaannya terletak pada iklan politik yang muncul
selama kampanye Pemilu 1999 jauh lebih meriah. Kebebasan informasi yang
ditandai dengan munculnya era Reformasi membuat bermacam-macam media,
baik media cetak maupun media elektronik menjadi sarana efektif untuk
berkampanye.100
Dengan kemampuannya untuk menjangkau massa dalam jumlah yang cukup
besar, informasi dari media massa akan dapat menembus populasi yang besar
pula. Sementara ini penelitian dalam komunikasi, psikologi, dan sosiologi
menyatakan bahwa, cara pandang manusia akan sangat ditentukan oleh jenis dan
volume informasi yang mereka terima adalah bahwa kita dapat informasi yang
mereka terima. Implisit dari penelitian-penelitian ini adalah bahwa kita dapat
membentuk opini publik melalui informasi yang kita berikan. Ketika kekuatan
politik ingin mendiskreditkan image politik lawan, yang perlu dilakukan sudah
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cukup dengan membanjiri informasi di media massa dengan hal-hal buruk yang
dilakukan lawan politik. Begitu juga sebaliknya, ketika ingin membentuk image
positif dari publik, cukup dengan membanjiri media massa dengan hal-hal positif
dari suatu partai atau kandidat.

2.

Monopoli Informasi
Hubungan antara media dan politik juga terlihat pada pemilik media massa

yang memanfaatkan media massa nya untuk mempromosikan partai politik
miliknya. Cara mempromosikan partai politik tersebut bukan hanya dengan iklan
politik, namun juga memanfaatkan pemberitaan yang ada di dalam media massa
tersebut. Pemberitaan tersebut dapat dimanfaatkan dengan memberikan berita
tentang keburukan dari lawan politik nya, dan memberikan berita yang berisi
kebaikan dari partai politiknya.
Diakui atau tidak informasi yang kita terima dari media informasi juga
termasuk feodalisme. Jika feodalisme dulu membatasi hak dan harus patuh
dengan penguasa, saat ini kita digiring untuk setuju dengan pendapat pihak
tertentu. Kita didominasi oleh informasi, yang absolut memihak kelompok
tertentu. Padahal demokrasi diciptakan guna menghapus absolutisme yang
dikungkung oleh sistem feodal. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi, yang
tinggi tindak memandang rendah, yang rendah tidak minder bertemu yang tinggi,
mentalitas yang masih terlalu langka di sini. Jika jaman kerajaan dulu ada babat
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yang digunakan untuk menaikan citra penguasa, saat ini berganti oleh media
informasi.101
Kondisi seperti ini merupakan paradoks dilematis yang telah menciderai
kehidupan masyarakat demokratis, dimana setiap orang memiliki hak untuk
memperoleh informasi publik yang objektif. Sementara media massa sebagai
sarana pemenuhan informasi paling mainstream justru mulai ditunggangi oleh elit
politik tertentu yang berkepentingan mengarahkan pilihan politik masyarakat
kepada apa yang dia munculkan sebagai pilihan tunggal. Oleh karena begitu
vitalnya peran media massa dalam berbagai aspek kehidupan publik, maka
memicu banyak pihak dari golongan politik tertentu yang mencoba memanfaatkan
media massa sebagai alat untuk mencapai tujuannya dan secara hegemonik kerap
memaksakannya kepada publik. Diantara mereka bahkan mampu menguasai
media secara keseluruhan, yakni menjadi pemilik perusahaan media massa.
Sebagai konsumen informasi, masyarakat tidak boleh terus menerus pasrah
melihat keadaan ini. Nalar kritis haruslah dijadikan pedoman setiap menerima
informasi publik dari media manapun. Jangan pula kondisi ini membuat kita
menjadi apatis dan cenderung tak pro aktif mengikuti perkembangan informasi
publik, karena justru hanya akan merugikan kita. Upaya konfirmasi dan
komparasi dengan media massa lain tentang suatu tema pemberitaan yang sama
haruslah dijadikan pertimbangan sebelum kita menentukan kesimpulan sendiri.
Insan media, tentu hal ini patut kembali direnungkan, baik oleh mereka kuli
tinta di lapangan maupun dibalik meja redaksi, mengingat kembali pentingnya
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berkeras menegakkan idealisme jurnalis yang menitipkan tanggung jawab
objektifitas pemberitaan informasi publik dengan pedoman tunggal, yakni
mengutamakan kepentingan masyarakat umum, bukan golongan apalagi elit
tertentu saja. Berpolitik praktis secara aktif tentu menjadi hak bagi setiap orang,
namun akan lebih bijaksana jika pengusaha pemilik industri media massa lebih
mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan bisnisnya. Bukankah
perjuangan politiknya haruslah meraih legitimasi publik secara demokratis, bukan
dengan pemaksaan terselubung seperti yang nampak selama ini.
Indonesia Raya memberikan contoh dan pedoman bagaimana menjadi surat
kabar yang independen dan menempatkan diri sebagai fungsi control di
masyarakat.

Pasca-tumbangnya Orde Baru, pers Indonesia mengenyam

kebebasan yang luar biasa besarnya dan jarang dipunyai oleh rekan sekerjanya di
belahan dunia lain. Hal ini karena pemerintah tak lagi punya ruang untuk
mengekang kebebasan pers sehingga masyarakat memiliki pilihan informasi
nyaris tak terbatas. Pers bisa menyuarakan apa saja, sementara para awak media
pun bisa menulis apa saja. Tak ada lagi sekat, tak ada lagi yang disebut
“pembredelan” kalau pers menulis salah tentang sesuatu hal.
Kini tak mungkin pers ada tanpa modal yang kuat. Sayangnya, dengan
kebebasan yang nyaris tanpa batas, pers kerapkali mengabaikan sisi-sisi yang
seharusnya mereka pegang, Misalnya masalah check & balance, suatu prinsip
kerja pers yang sangat dipegang teguh dan dijunjung tinggi di masa lalu. Kini pers
kerap mengabaikan prinsip itu, sehingga lahirlah berita yang berat sebelah. Fakta
ini sangat tampak dalam pemilu presiden kali ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

Di tengah kekuatan pers sebagai industri, pers malah makin tidak
independen. Tak sedkit media massa kini yang justru terang-terangan mengambil
posisi sebagai pendukung pasangan capres-cawapres tertentu.

Pada dasarnya,

secara ideal, pemberitaan media massa haruslah sesuai dengan azas dan prinsip
jurnalistik yang berlaku secara universal, yakni menjunjung tinggi azas
objektifitas, akurat, adil, berimbang, dan menegaskan posisi netralitasnya. Selain
itu, wajib hukumnya setiap pelaku jurnalistik dalam pemberitaannya untuk
menaati kode etik. Privatisasi atau kepemilikan pribadi maupun kelompok atas
perusahaan media massa sebenarnya bukanlah masalah, sepanjang pemberitaan
yang disebarkan kepada masyarakat luas senantiasa tunduk pada azas serta prinsip
ideal tersebut. Menjadi masalah kemudian, apabila terjadi penyimpangan terhadap
fungsi media sebagai sarana komunikasi massa yang mengutamakan kepentingan
publik, terutama jika hal ini dilakukan oleh sang pemilik modal itu sendiri.
Sebagai pemilik dari suatu perusahaan media, tentunya mereka memiliki kuasa
lebih untuk mengintervensi kebijakan redaksi. Sayangnya, beberapa pihak yang
disebut di atas maupun pihak lain yang mengindikasikan fenomena serupa justru
beralih memanfaatkan situasi ini untuk memuluskan proyek politik pribadi
maupun golongannya saja, sehingga objektifitas pemberitaan sebagai syarat bagi
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat demokratis telah dikesampingkan.
Sebagai contoh yang paling kasat mata, misalnya ANTV dan TV One
adalah kepunyaan dari Aburizal Bakrie mantan ketua umum Partai Golkar,
sedangkan Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem merupakan pemilik
dari Metro TV dan harian cetak Media Indonesia Group, kemudian MNC Media
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Group yang meliputi MNC TV, RCTI, Global TV, dan harian cetak Sindo berada
di bawah kepemilikan Hary Tanoesoedibjo Ketua Perindo. Ketiga sosok pemilik
media massa ini bukanlah pengusaha biasa, namun juga praktisi politik. Maka,
disadari ataupun tidak, ini berdampak pada kecenderungan media tersebut
mengarahkan gagasan politik dan pencitraan tokoh masing-masing
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BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari BAB II sampai BAB IV, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, perkembangan surat kabar Indonesia Raya periode pertama; terbit
pada tanggal 29 Desember 1949 yang merupakan surat kabar pertama di Jakarta,
yang dipimpin oleh Hiswara Darmaputera bersama dengan Mochtar Lubis. Pada
awal perkembangannya surat kabar Indonesia Raya menyorot tentang kasus-kasus
korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan Soekarno ketika masih
melaksanakan demokrasi perlementer, para menterimenteri dan perwakilan
diplomatik Indonesia di luar negeri bahkan Soekarno juga tidak terlepas dari
pemberitaan surat kabar Indonesia Raya, dengan berbagai pemberitaan yang
sangat berani dengan menggunakan bahasa yang halus surat kabar ini disebut
sebagai pelopor jurnalisme di bidang penyelidikan data dan fakta secara akurat
pertama di Indonesia. Surat kabar Indonesia Raya memberikan kritik terhadap
pemerintah yang menyangkut situasi politik yang tidak kondusif di negeri ini,
membuktikan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi bidang
ekonomi dan politik.
Kedua, pada periode kedua masa hidupnya di zaman Orde Baru Surat kabar
Indonesia Raya memberikan kritikan terhadap pemerintah di bidang ekonomi,
membuktikan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi perusahaanperusahaan Jepang di Indonesia. Surat kabar Indonesia Raya mengkritik berbagai
83
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kasus korupsi yang dilakukan oleh Ibnu Sutomo di Pertamina, kasus korupsi di
Bulog tentang pengadaan beras yang tidak adil, sesuai dengan harapan rakyat,
penyelewengan dana proyek miniatur Indonesia Indah yang dianggap merugikan
negara dengan dalih memperkuat persatuan dan kesatuan berbagai ras dan suku di
Indonesia, demi memantapkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi.
Selanjutnya surat kabar harian Indonesia Raya mengkritik Aspri dan para
Teknokrat sebagai sarana kekuatan Orde Baru, baik politik, ekonomi dan sosial,
ditengah pemerintahan Soeharto sedang berkuasa penuh. Ketidakstabilan kondisi
politik dan ekonomi turut serta mempengaruhi kinerja pembangunan yang
menjadi pogram pemerintah Orde Baru. Surat kabar Indonesia Raya setelah
ditutup oleh pemerintah yang ditandai dengan dicabutnya SIT dan SIC tetap
menjadi media informasi bagi masyarakat dalam menentang berbagai kasus
korupsi, pertikaian antar elit politik, legitimasi kekuasaan pemerintahan yang
otoriter, dan tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap hak-hak rakyat
sebagai negara demokratis. Surat kabar Indonesia Raya sebagai alat informasi
rakyat yang penuh tanggung jawab telah menjadi patner pemerintah dalam usaha
membantu pemerintah dalam pembangunan di berbagai bidang. Surat kabar
Indonesia Raya ditutup pada tanggal 22 Januari 1974 setelah pencabutan Surat
Ijin Terbit (SIT) oleh Departemen Penerangan melalui Surat Keputusan Nomor
KEP-007-PK/1974. Surat kabar Indonesia Raya berusaha untuk memperjuangkan
aspirasi rakyat, membela kepentingan rakyat sehingga tidak berpihak pada
kepentingan-kepentingan partai politik, bentuk perlawanan

terhadap para

penguasa yang mementingkan kekuasaan sehingga segala kepentingan masyarakat
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bawah tidak di perhatikan. Surat kabar Indonesia Raya di bawah asuhan Mochtar
Lubis berusaha untuk melihat konflik di masyarakat yang terjadi yang justru ingin
menyelesaikan konflik itu.
Ketiga, terdapat 2 pengaruh besar surat kabar Indonesia Raya terhadap pers
Indonesia. Pertama, Jurnalisme Investigasi yang dibawa oleh Indonesia Raya
tidak dapat berkembang. Reportase investigatif dimulai dari surat kabar Indonesia
Raya tumbuh menjadi suatu bibit yang positif pada saat negara ini mulai berubah
otoriter dan totaliter. Indonesia Raya berusaha menyingkap hal-hal yang selalu
ditutupi oleh penguasa, disamping begitu kuatnya tekanan (pressure) terhadap
dunia jurnalistik. Peliputan jurnalis investigasi memakan waktu yang cukup lama.
Hal ini disebabkan karena penggalian berita yang hingga akar akan dikupas
menyebabkan para wartawan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Proses
yang lama ini pasti akan lebih memakan biaya keseluruhan yang terus menerus
akan dikeluarkan.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai sarana

penerangan, pendidikan umum, kontrol sosial dan hiburan pers menjadi wahana
bagi pembinaan pendapat umum yang sehat. Di satu pihak, pers ikut menajamkan
daya tangkap dan daya tanggap masyarakat terhadap langkah-langkah kebijakan
yang diambil oleh pemerintah.
Di lain pihak, dengan meningkatkan daya tangkap dan daya tanggap
masyarakat tersebut yang akan tercermin dalam peningkatan secara kualitatif
dankuantitatif pendapat umum yang disuarakan, pers dapat menjadi wahana untuk
menyampaikan pendapat umum tersebut kepada pemerintah untuk dipakai sebagai
bahan pengkajian bagi tepat tidaknya langkah-langkah kebijaksanaan tersebut.
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Dengan demikian pers membantu masyarakat meningkatkan partisipasinya dalam
melaksanakan tugas-tugas nasional melalui komunikasi dua arahnya. Kedua,
Independensi. Indonesia Raya merupakan surat kabar untuk memperjuangkan
semangat kebebasan pers dengan maksimal tanpa dibelenggu oleh berbagai
kepentingan penguasa, meskipun pada akhirnya harus mengalami pembredelan
yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari pemberitaan yang kritis dan
lugas. Hal inilah yang hilang pada pers saat ini. Dalam tekad untuk
memperjuangkan tujuan jurnalistik yaitu mempertahankan kemerdekaan pers
nasional yang kuat dan bebas dan mempertinggi mutu jurnalistik Indonesia sejalan
dengan kemajuan yang juga diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia pada
waktu itu. Indonesia Raya memberikan contoh dan pedoman bagaimana menjadi
surat kabar yang independen dan menempatkan diri sebagai fungsi control di
masyarakat.
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SILABUS
Mata Pelajaran

: Sejarah (Peminatan)

Kelas: 12

Kompetensi Inti
KI. 3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI. 4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

3.9 Menganalisis
akar-akar
demokrasi di
Indonesia dan
perkembanganny
a pada masa kini
4.9 Menyajikan hasil
telaah tentang
akar-akar
demokrasi di
Indonesia dan
perkembanganny
a pada masa kini
dalam bentuk
tulisan dan/atau
media lain

Akar-akar
demokasi di
Indonesia dan
perkembangannya
pada masa kini
 Perkembangan
Surat Kabar
Indonesia
Raya hingga
dibredel pada
periode
pertama
(1949-1959)
 Perkembangan
Surat Kabar
Indonesia
Raya hingga

Mengamati:
Membaca buku teks, melihat
gambar, menonton video/film,
dan/atau menyimak penjelasan
guru mengenai akar-akar
demokrasi di Indonesia dan
perkembangannya pada masa
kini. Kemudian pembelajaran
dilanjutkan pada sejarah
perkembangan surat kabar
Indonesia Raya hingga dibredel
yang penuh dengan pelanggaran
terhadap demokrasi.
Menanya:
Membuat dan mengajukan
pertanyaan/Tanya
jawab/berdiskusi tentang

Observasi:
Mengamati
kegiatan siswa
dalam proses
mengumpulkan
data,
menganalisis
data, dan
pembuatan
video
documenter
Sejarah
Perkembangan
Surat Kabar
Indonesia
Raya. Meliputi
Perkembangan

Alokasi
Waktu
6x45
Menit.

Sumber Belajar


Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan.
2015. Sejarah
2 Peminatan
Ilmu sosial
untuk
SMA/MA
kelas XI.
Jakarta:
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan.
 Abdurrachman
Surjomihardjo.
2002.
Beberapa Segi
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dibredel pada
periode kedua
(1968-1974)
Pengaruh dari
kehadiran
surat kabar
Indonesia
Raya bagi
perkembangan
pers di
Indonesia

informasi yang belum
dipahami/informasi tambahan
yang ingin diketahui/atau
sebagai klarifikasi mengenai
akar-akar demokrasi di
Indonesia dan perkembangannya
pada masa kini khususnya pada
pada sejarah perkembangan
surat kabar Indonesia Raya
hingga dibredel yang penuh
dengan pelanggaran terhadap
demokrasi.
Mengesksplorasikan:
Mengumpulkan data dari
berbagai sumber berdasarkan
pertanyaan yang diajukan
peserta didik mengenai akarakar demokrasi di Indonesia dan
perkembangannya pada masa
kini khususnya pada pada
sejarah perkembangan surat
kabar Indonesia Raya hingga
dibredel yang penuh dengan
pelanggaran terhadap
demokrasi.
Mengasosiasi:
Menganalisis dan menarik
kesimpulan dari data yang
dikumpulkan mengenai akarakar demokrasi di Indonesia dan
perkembangannya pada masa
kini khususnya pada pada
sejarah perkembangan surat

Periode
pertama, kedua
dan pengaruh
surat kabar
Indonesia
Raya
Portofolio:
Menilai
laporan dan
narasi
pembuatan
video
documenter
Sejarah
Perkembangan
Surat Kabar
Indonesia
Raya. Meliputi
Perkembangan
Periode
pertama, kedua
dan pengaruh
surat kabar
Indonesia
Raya.
Projek:
Melakukan
projek
pembuatan
video
documenter
Sejarah
Perkembangan

Perkembangan
Surat kabar di
Indonesia.
Jakarta.
Kompas
Media
Nusantara.
 Haryanto,
Ignatius.
2006.Indonesia
Raya dibredel;
Penerbit
Lkis:Yogyakart
a.
 Mochtar Lubis.
1980. Catatan
Subversif.
Jakarta:
Yayasan Obor
Indonesia.
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kabar Indonesia Raya hingga
dibredel yang penuh dengan
pelanggaran terhadap
demokrasi.
Mengkomunikasikan:
Menyajikan hasil telaah
Menganalisis akar-akar
demokrasi di Indonesia dan
perkembangannya pada masa
kini dalam bentuk tulisan
dan/atau media lain khususnya
pada pada sejarah
perkembangan surat kabar
Indonesia Raya hingga dibredel
yang penuh dengan pelanggaran
terhadap demokrasi.

Surat Kabar
Indonesia
Raya. Meliputi
Perkembangan
Periode
pertama, kedua
dan pengaruh
surat kabar
Indonesia
Raya yang
berdurasi 8
sampai 15
menit.
Tes Tertulis:
Guru menilai
kemampuan
siswa dalam
penguasaan
materi
mengenai
Perkembangan
Surat Kabar
Indonesia
Raya hingga
dibredel pada
periode
pertama (19491959),
Perkembangan
Surat Kabar
Indonesia
Raya hingga
dibredel pada
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periode kedua
(1968-1974)
dan
Pengaruh dari
kehadiran surat
kabar
Indonesia
Raya bagi
perkembangan
pers di
Indonesia. Tes
berisikan soal
pilihan dan
essai.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMA N 3 Yogyakarta

Kelas/Semester

: XI/2

Mata Pelajaran

: Sejarah (Peminatan)

Materi Pokok

: Akar-akar demokasi di Indonesia dan perkembangannya pada
masa kini.

Alokasi Waktu

: 6x45 menit (dua pertemuan)

A. Kompetensi Inti
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan
ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan kompetensi Sikap Sosial
adalahAdapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”.
Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect
teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan
memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.
KI. 3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
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KI. 4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
No.
1

Kompetensi Dasar
3.9 Menganalisis akar-akar
demokrasi di Indonesia dan
perkembangannya pada masa kini

2

4.9Menyajikan hasil telaah tentang
akar-akar demokrasi di Indonesia
dan perkembangannya pada masa
kini dalam bentuk tulisan
dan/atau media lain.

Indikator
3.9.1 Mendeskripsikan
perkembangan surat kabar
Indonesia Raya hingga
dibredel pada periode pertama
(1949-1959).
3.9.2 Mendeskripsikan
perkembangan surat kabar
Indonesia Raya hingga
dibredel pada periode kedua
(1968-1974)
3.9.3 Menganalisi pengaruh dari
kehadiran surat kabar
indonesia raya bagi
perkembangan pers di
Indonesia
4.9.1 Membuat laporan dan video
dokumenter sejarah
perkembangan Surat Kabar
Indonesia Raya dan
pengaruhnya.

C. Tujuaan Pembelajaran
Melalui model pembelajaran project based learning siswa dapat menganalisis
berbagai teori tentang proses perkembangan Surat Kabar Indonesia Raya hingga
dibredel sampai pengaruhnya bagi pers Indonesia dengan cara berpikir sejarah
serta mengemukakanya dalam bentuk video dokumenter sejarah.
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D. Materi Ajar
1. Perkembangan Surat Kabar Indonesia Raya hingga dibredel pada periode
pertama (1949-1959)
2. Perkembangan Surat Kabar Indonesia Raya hingga dibredel pada periode
kedua (1968-1974)
3. Pengaruh dari kehadiran surat kabar Indonesia Raya bagi perkembangan pers
di Indonesia.

E. Model Pembelajaran
1. Pendekatan

: Saintifik

2. Model

: Project Based Learning

3. Metode

: Diskusi, Tanya Jawab dan Penugasan

F. Sumber Belajar
Sumber buku:
Abdurrachman Surjomihardjo. 2002. Beberapa Segi Perkembangan Surat kabar di
Indonesia. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
Haryanto, Ignatius. 2006.Indonesia Raya dibredel; Penerbit Lkis:Yogyakarta.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Sejarah 2 Peminatan Ilmu sosial
untuk SMA/MA kelas XI. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Mochtar Lubis. 1980. Catatan Subversif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
G. Media Pembelajaran
1. Alat

: Laptop, Speaker, dan Proyektor.

2. Bahan : Presentasi tentang Sejarah Perkembangan Surat Kabar Indonesia
Raya (1949-1974)
H. Kegiatan Pembelajaran
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Pertemuan 1 (2x45menit)
Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan inti

Deskripsi
Orientasi
 Guru mengucapkan salam.
 Memeriksa kehadiran,
kebersihan, dan kerapian peserta
didik.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
dan projek yang akan dilakukan
kepada peserta didik melalui PPT.
Motivasi
 Guru mempresentasikan tentang
Sejarah Perkembangan Surat
Kabar Indonesia Raya (19491974).
 Peserta didik mengamati
presentasi.
 Guru Menayangkan contoh video
documenter.
Menentukan Tema
 Guru memberikan kesempatan
peserta didik untuk menanyakan
atau mengomentari tentang
Sejarah Perkembangan Surat
Kabar Indonesia Raya (19491974).
 Peserta didik bertanya hal yang
belum dimengerti mengenai
tentang Sejarah Perkembangan
Surat Kabar Indonesia Raya
(1949-1974).
 Guru menjelaskan model
pembelajaran Project Based
Learning dan projek yang akan
dilakukan kepada peserta didik
yang akan ditampilkan di
pertemuan selanjutnya.
 Guru membagi peserta didik
menjadi 3 kelompok besar,
masing-masing mendapat tema

Alokasi Waktu

10 menit

110 menit
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tentang:
1. Perkembangan Surat Kabar
Indonesia Raya hingga dibredel
pada periode pertama (19491959).
2. Perkembangan Surat Kabar
Indonesia Raya hingga dibredel
pada periode kedua (19681974).
3. Pengaruh dari kehadiran surat
kabar Indonesia Raya bagi
perkembangan pers di
Indonesia.
 Guru membagikan bahan diskusi
kelompok untuk pelaksanaan
projek.
 Peserta didik mengumpulkan
informasi terkait dengan materi
melalui buku bacaan dan referensi
yang dibagikan oleh guru di
dalam diskusi.
Melengkapi Sumber-sumber
terkait
 Setiap anggota kelompok
mencoba menghubungkan
informasi-informasi yang
ditemukan dalam diskusi
kelompok.
 Setiap anggota kelompok
mencoba mengasosiasikan
informasi-informasi yang
ditemukan dalam diskusi
kelompok.
Menentukan Pertanyaan
 Peserta didik menyampaikan/
mempresentasikan hasil diskusi
yang akan ditampilkan dalam
video dukmenter di pertemuan
selanjutnya.
 Guru memberikan kesempatan
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pada kelompok lain untuk
memberikan tanggapan dan sran
pada kelompok yang selesai
memberikan pemaparan.
Mendesain Perencanaan
 Guru memfasilitasi diskusi kelas
untuk melakukan projek dengan
langkah- langkah
(1) menentukan pertanyaan
dasar
(2) membuat desain proyek
(3) menyusun penjadwalan
(4) memonitor kemajuan proyek
(5) penilaian hasil
(6) evaluasi pengalaman.
1. Membagi peserta dalam tiga
kelompok besar dan
memberikan materi untuk
masing-masing kelompok.
2. Memberi kesempatan peserta
didik untuk berdiskusi tentang
desain proyek dan penyusunan
penjadwalan.
3. Setelah diskusi, guru meminta
masing- masing kelompok
untuk mempresentasikan hasil
diskusi terkain desain dan
jadwal.


Penutup




Guru memberikan informasi
tambahan dan penguatan bagi
tiap kelompok yang sudah selesai
memapaparkan hasil diskusi
mereka
Guru memberikan penguatan dan 15 menit
kesimpulan materi.
Guru memberikan tugas membuat
laporan keamjuan proyek video
dokumenter yang dikumpulkan
pada pertemuan berikutnya.
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Guru mengahiri pembelajaran
dan memberi salam.

Pertemuan 2 (1x45menit)
Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan inti

Deskripsi
 Guru mengucapkan salam.
 Memeriksa kehadiran,
kebersihan, dan kerapian peserta
didik.
 Menanyakan kesiapan kelompok
dan meminta setiap kelompok
untuk mengumpulkan laporan
proyek.
Menguji hasil
 Guru memfasilitasi untuk
menampilkan projek video
dokumenter dengan langkahlangkah sebagai berikut:
1. Setiap kelompok maju sesuai
urutan materi yang telah dibagi
pada pertemuan sebelumnya
2. Setiap kelompok memiliki
durasi 20 menit untuk
menampilkan video
dokumenter.
3. Setiap kali kelompok selesai,
guru akan memberikan
komentar dan tanggapan, lalu
mempersilakan kelompok lain
untuk bertanya dan
mempersilakan untuk
kelompok. Guru memberikan
kesempatan pada kelompok lain
untuk memberikan tanggapan
dan sran pada kelompok yang
selesai memberikan pemaparan.
 Kelompok 1 menampilkan video
documenter bertema
“Perkembangan Surat Kabar
Indonesia Raya hingga dibredel

Alokasi Waktu

10 menit

110 menit
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Penutup

I.

pada periode pertama (19491959).
 Guru memberikan tanggapan dan
mempersilakan kelompok lain
untuk bertanya dan dijawab oleh
kelompok 1.
 Kelompok 2 menampilkan video
documenter bertema
“Perkembangan Surat Kabar
Indonesia Raya hingga dibredel
pada periode kedua (1968-1974).”
 Guru memberikan tanggapan dan
mempersilakan kelompok lain
untuk bertanya dan dijawab oleh
kelompok 2.
 Kelompok 3 menampilkan video
documenter bertema “Pengaruh
dari kehadiran surat kabar
Indonesia Raya bagi
perkembangan pers di
Indonesia..”
 Guru memberikan tanggapan dan
mempersilakan kelompok lain
untuk bertanya dan dijawab oleh
kelompok 3.
Mengevaluasi
 Guru memberikan uji materi/tes.
 Guru memberikan penguatan dan
kesimpulan materi.
 Guru memberi kesempatan
kepada peserta didik untuk
berefleksi.
 Guru mengahiri pembelajaran dan
memberi salam.

Penilaian Pembelajaran Remidial, Dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilaian Sikap
1) Observasi
b. Penilaian Pengetahuan
1) Tes terulis

15 menit
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c. Penilaian Keterampilan
1) Tugas video dokumenter
2) Laporan
2. Instrumen Penilaian
a. Sikap
: Lembar Observasi
b. Pengetahuan : Soal PG dan Uraian
c. Keterampilan : Rubrik Video Dokumenter

Yogyakarta, 10 Juli 2018
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mapel

Ismail, M,Pd.

Bangkit Aprianto
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Lampiran 1
Lembar Observasi Siswa
Materi
Waktu
Siklus/Tindakan

:
:
:
Aspek yang dinilai

Kerja sama
No.

Nama Siswa

Mengungkapkan
Pendapat

Menjawab
Pertanyaan

SB

B

K

SB

B

K

SB

B

K

9-10

6-8

<5

9-10

6-8

<5

9-10

6-8

<5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabel
Skala Penilaian Kerja Sama Siswa
No.

Skala

Interprestasi

1

100

Sangat Baik

2

76-99

Baik

3

66-75

Cukup

Jumlah

Ket
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4

51-65

Kurang

5

<50

Sangat Kurang

a. Instrumen Penilaian kognitif
1) Tes (Soal tes Terlampir)
No.

Nama
1

1
2
3

2

Soal
Pilihan Ganda
3 4 5 6 7 8

9 10 1

Uraian
2 3 4

dst

Keterangan Penilian:
Masing-masing kolom pilihan ganda dan uraian diisi dengan kriteria sebagai berikut:
 Nomor 1-10 Pilihan ganda diberi 1 jika benar, dan 0 jika salah
 Nomor 1-4 Uraian diberi skor 10 jika benar, 5 jika kurang tepat, 1 jika salah,
dan 0 jika tidak mengisi.

2) Proyek Video Dokumenter
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No

Lembar Observasi Presentasi Video Dokumenter
Penilaian Presentasi Video
Dokumenter
Nama Peserta didik
Artikulasi
Tanya
Keaktifan
Berbicara
Jawab
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Jumlah

1
2

Keterangan:
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3= Cukup
4= baik
Lembar Penilaian Video Dokumenter
Kriterian Penilaian
Ide Cerita

Narasi

Alur

Narasumber

Penjelasan
Ide cerita adalah original
dan belum pernah
diproduksi menjadi
sebuah film
Ide cerita disampaikan
secara jelas
Tema Cerita mengandung
unsur nilai budaya,
kearifan lokal dan
pembentukan karakter
bangsa
Alur cerita apakah linier,
bertele-tele atau penuh
kejutan. Yang menarik
adalah apabila alur cerita
penuh kejutan
Narasumber film
memperkuat dan sesuai
dengan ide, tema dan alur
cerita

Skor (1-10)
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Kejelasan

Kejelasan video gambar,
Suara dan Transisi.
Skor

1) Intrumen Penilaian Tugas
No.
1
2
3
4
5

Aspek Penilaian
Kelengkapan laporan yang dibawa.
Menggunakan metode dan
metodologi dengan benar.
Melakukan interpretasi dengan tepat
Data yang diperoleh dari
hasil penelitian.
Menyimpulkan hasil penelitian

Keterangan Penilaian:
1 = kurang
2 = cukup
3 = baik

1

Nilai
2

3
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Rubrik Aspek Penilaian Penugasan
No.
1

2

3

4

5

Aspek Penilaian
Kelengkapan laporan.

Menggunakan metode dan
metodologi dengan benar.

Melakukan interpretasi
dengan tepat

Data yang diperoleh dari
hasil penelitian.

Menyimpulkan hasil
penelitian

1
Laporan tidak
selesai

Tidak
menggunakan
metode dan
metodologi

Interpretasi
tidak tepat.

Data tidak
lengkap

Tidak benar
atau tidak
sesuai tujuan

Nilai
2
Laporan
kurang
lengkap
Tidak
menggunak
an metode
dan
metodologi
dengan
benar
Interpretasi
kurang
tepat.
Data
lengkap,
tetapi tidak
terorganisir
atau ada
yang
salah tulis.
Sebagian
kesimpulan
ada
yang salah
atau
tidak Sesuai
tujuan

3
Laporan
lengkap
Mengguna
kan metode
dan
metodologi
dengan
benar
Interpretasi
sudah tepat
Data
lengkap,
terorganisir
dan ditulis
dengan
benar

Semua
benar
atau sesuai
tujuan
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KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI
No.

KD

1

Menganalisis
akar-akar
demokrasi di
Indonesia dan
perkembangannya
pada masa kini

2

3

4

5

6

7

Materi Pokok
Perkembangan Surat
Kabar Indonesia Raya
hingga dibredel pada
periode pertama (19491959)

Indikator

Bentuk
Soal

No.
Soal

Tingkatan

Siswa dapat menjelaskan asal
Nama Indonesia Raya

PG

1

C2

Siswa dapat menunjukan
Indonesia Raya Baru
melengkapi penerbitanya
dengan sebuah mingguan

PG

2

C2

Siswa dapat menjelaskan
keterlibatan militer pada
Indonesia Raya

PG

3

C3

Siswa dapat menjelaskan
fungsi pers pada masaorde
lama

PG

4

C2

Siswa dapat menjelaskan
alasan pembredelan Indonesia
Raya pada orde lama

PG

5

C2

Siswa dapat menjelaskan
pemberitaan tentang poligami
Soekarno

PG

6

C3

Siswa dapat menganlisi

U

1

C3
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pertikaian internal Indonesia
Raya
8

9

Perkembangan Surat
Kabar Indonesia Raya
hingga dibredel pada
periode kedua (19681974)

10
11

12

13

14

Pengaruh dari kehadiran
surat kabar Indonesia
Raya bagi perkembangan
pers di Indonesia

Siswa dapat menjelaskan
pembredelan yang dialami
Indonesia Raya

PG

7

C2

Siswa dapat menjelaskan
masaa keemasan Indonesia
Raya

U

2

C3

Siswa dapat menunjukna
pemimpin Indonesia Raya

PG

8

C2

Siswa dapat menjelaskan 5
peristiwa yang ada disekitar
surat kabar Indonesia Raya

U

3

C3

Siswa dapat menjelaskan
pengaruh surat kabar Indonesia
Raya bagi pers Indonesia!

PG

9

C2

Siswa dapat menjelaskan
alasan surat kabar Indonesia
Raya dibredel kembali pada
masa Orde baru

PG

10

C2

Siswa dapat menjelaskan surat
kabar Indonesia Raya tetap
menjaga independensinya

U

11

C3
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15

Siswa dapat menunjukan
mentri utama kabinet Ampera

12

C2

16

Siswa dapat menunjukan
penggagas TMII

13

C2

17

Siswa dapat menunjukan
pemimpin mahasiswa pada
peristiwa malari

14

C2

18

Siswa dapat menjelaskan
pemicu peristiwa Malari

15

C2

19

Siswa dapat menjelaskan ciri
khas Indonesia Raya

16

C2

20

Siswa dapat menjelaskan
GBHN

17

C2

21

Siswa dapat menjelaskan
keputusan Menteri Penerangan
Republik Indonesia
No.20/SK/Dirjen-PG/K/1974,
tentang pencabutan SIT
Indonesia Raya

18

C2

22

Siswa dapat menjelaskan
Persbreidel Ordonnatie

19

C2

23

Siswa dapat prinsip dasar

20

C2
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junarlisme
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Uji Kompetensi
Mata Pelajaran: Sejarah Peminatan
Kelas
: XI IPS
Hari/Tanggal : Senin, 11 Juni 2018
Waktu
: 50 Menit
I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E yang menurut
Anda paling benar!
kesadaran revolusi terkandung
1. Nama Indonesia Raya
dalam ….
diusulkanTeuku Sjahril diambil
A. MPRS No. II/MPRS/1959
dari ….
B. MPRS No. II/MPRS/1962
A. Lagu Kebangsaan
C. MPRS No. II/MPRS/1960
B. Nama Jalan
D. MPRS No. II/MPRS/1957
C. Judul Buku
E. MPRS No. III/MPRS/1960
D. Mengenang Kemerdekaan
E. Persatuan Indonesia
5. Pada bulan Agustus 1956, jaksa
2. Surat Kabar Indonesia Raya
agung menuduh surat kabar
Baru melengkapi penerbitanya
Indonesia Raya melanggar pasal
dengan sebuah mingguan pada
154 KUHP yaitu….
tahun ….
A. Kebencian dan permusuhan
A. 1946
terhadap pemerintah
B. 1949
B. Ujaran Kebencian
C. 1950
C. Terorisme
D. 1953
D. Korupsi
E. 1955
E.Penistaan Agama
3. Kehadiran surat kabar Indonesia
6. Pemberitaan surat kabar Indonesia
Raya tidak lepas dengan
Raya yang mendapat kritikan dari
kelompok militer saat itu,
Persatuan Wanita Seluruh
khususnya ….
Indonesia dan membuat
A. Divisi Diponegoro
Fatmawati marah besar lalu
B. Divisi Siliwangi
meninggalkan istana adalah ….
C. Infantri
A. Korupsi Soekarno
D. Kopassu
B. Poligami Soekarno
E. Densus 88
C. Perceraian Soekarno
4. Pada masa Orde Lama, fungsi pers
D. Isu Perselingkuhan
yaitu sebagai media membangun
E. Krisi Moneter
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7. Wujud pertikaian internal surat
kabar Indonesia Raya ….
A. Perang Dingin
B. Munculnya Koran baru
C. Dalam sehari Surat Kabar
Indonesia Raya terbit 2 versi
D. Surat Kabar Indonesia Raya
tidak terbit
E. Pindahnya kantor Mocthar
Lubis
8. Surat Kabar Indonesia Raya
secara terus menerus dam kurun
waktu 1957-1959 mengalami
larangan terbit sebanyak….
A. 1
B. 3
C. 4
D. 6
E. 8
9. Pada periode kedua Surat Kabar
Indonesia Raya jumlah oplah
terbanyak yang dijual ….
A. 41.000 pada tahun 1974
B. 45.000 pada tahun 1974
C. 41.000 pada tahun 1973
D. 40.000 pada tahun 1974
E. 42.000 pada tahun 1974
10. Pada masa emesan nya Surat
Kabar Indonesia Raya dipimpin
oleh…
A. Mocthar Lubis
B. Hasjim Mahdan
C. Sam Soeharto
D. Eddie Soeraedi
E. Teuku Sjahril
11. Ketetapan MPRS No. II/
MPRS/1960 terkandung media
membangun kesadaran....
A. Revolusi

B. Pembangunan
C. Pendidikan
D. Peremajaan
E. Penelitian
12. Menteri utama bidang politik dari
kabinet Ampera....
A. Usman Janadi
B. Adam Malik
C. Zulkifli Hasan
D. Iskandar Muda
E. Hayam Huruk
13. Proyek TMII dikemukakan oleh....
A. Fatmawati
B. Ir. Soekarno
C. Siti Hartiyah
D. Soeharto
E. Ki Hajar Dewantoro
14. Aksi mahasiswa turun kejalan
pada peristiwa Malari di Jakarta
dipimpin oleh....
A. Zulkifli Lubis
B. Arief Budiman
C. Hariman Siregar
D. Mocthar Lubis
E. Usman Janadi
15. Indonesia Raya dianggap menjadi
pemicu peristiwa Malari karena....
A. Memberitakan modal asing
miliki jepang
B. Memberitakan kasus suap
pertamina
C. Mengajak rakyat turun kejalan
D. Doktrinasi
E. Memberitakan kerugian
masuknya modal asing

16. Ciri khas dari surat kabar
Indonesia Raya adalah....
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A. Jurnalisme Investigasi
B. Yellow Journalism
C. Jurnalisme Persisi
D. Jurnalisme Lher
E. Citizen Jurnalism
17. GBHN merupakan singkatan
dari ...
A. Garis Besar Himbawan Negara
B. Garis Besar Haluan Negara
C. Garis Besar Harapan Negara
D. Garis Berisi Harapan Negara
E. Garis Berisi Himbawan Negara
18. Menurut keputusan Menteri
Penerangan Republik Indonesia
No.20/SK/Dirjen-PG/K/1974,
tentang pencabutan SIT Indonesia
Raya telah....
A. Melawan Negara
B. Memberitakan kebohongan
C. Melawan Pemerintah
D. Menghasut masyarakat
E. Mengacam kesatuan negara
19. Persbreidel Ordonnatie berakhir
pada tahun...
A. 1921
B. 1941
C. 1932
D. 1931
E. 1956
20. Pada dasarnya pemeberitaan
media massa haruslah sesuai
dengan azas dan prinsip jurnalistik
yakni objektivitas, akurat, adil,
menimbang dan....
A. Netral
B. Memihak Penguasa
C. Memihak kepada kelompok
tertentu

D. Menegaskan bahwa kebenaran
hanya miliki Tuhan
E. Memihak kaum terlemah

II.

1.

2.

3.

4.

Jawablah pertanyaan di
bawah dengan jelas, tepat,
dan ini benar!
Jelaskan 5 peristiwa yang ada
disekitar surat kabar Indonesia
Raya!
Jelaskan pengaruh surat kabar
Indonesia Raya bagi pers
Indonesia!
Jelaskan alasan surat kabar
Indonesia Raya dibredel kembali
pada masa Orde baru !
Jelaskan surat kabar Indonesia
Raya tetap menjaga
independensinya!
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Kunci Jawaban
Pilihan ganda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B B C A B C D A A A B C C E A B B D A

Uraian
1. Peristiwa pertama, yaitu berkenaan dengan Menteri Luar Negeri Roeslan
Abdulgani yang pada waktu itu menjabat sebagai komando militer Angkatan
Udara, sehubungan dengan peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh
Lie Hok Thay, wakil redaktur percetakan negara Kementerian Penerangan.
Peristiwa kedua, adalah pemuatan surat-surat pembredelan dari Letkol Zulkifli
Lubis dalam koran ini, yang isinya menolak tuduhan pemerintah yang
diumumkan pada 28 Agustus 1956 bahwa ia telah mempersiapkan dan
melakukan percobaan kudeta.
Peristiwa ketiga, adalah ketika Letkol Ahmad Husein, komandan resimen
Angkatan Darat Sumatera Tengah dan Ketua Dewan Banteng, mengambil alih
pemerintahan sipil dari Gubernur Roeslan Muljohardjo yang diangkat oleh
pemerintah Pusat. Husein menuntut pembentukan kabinet baru untuk
mengubah keadaan negara yang tidak menggembirakan. Peristiwa 20
Desember 1956 itu disiarkan sebagai berita besar dalam surat kabar Indonesia
Raya dan dua surat kabar lainnya di ibukota edisi pagi berikutnya.
Proyek pendirian Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tersebut merupakan
suatu tempat yang menampilkan maket atau tiruan bangunan yang dibuat
dalam skala kecil. Protes mahasiswa terhadap proyek tersebut terus
berlangsung. Sejak tahun 1971, dan ketika memasuki tahun 1972 protes terus
berlanjut yang mengakibatkan banyak pejabat negara merasa perlu mengambil
tindakan tertentu sehubungan dengan protes yang bemunculan.
Bandung peristiwa 5 Agustus 1973 merupakan akibat dari kepincangankepincangan sosial yang tercipta ditengah masyarakat. Pernyataan mahasiswa
Bandung itu pada hakikatnya menunjukan betapa tujuan pembangunan bagi
rakyat banyak. Peristiwa kerusuhan Bandung itu merupakan konflik sosial
yang lebih kepada anti Tionghoa, yakni mayoritas perkonomian sektor swasta
dikuasai oleh orang-orang Tionghoa, maka dengan demikian keberadaan
orang-orang Tionghoa ini dianggap sebagai usaha pemerintah untuk
melemahkan ekonomi penduduk pribumi khususnya di Jawa Barat.
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2. Pelopor Jurnalisme Investigasi
Di Indonesia sendiri Jurnalisme Investigasi dipengaruhi antara lain oleh
sistem politik “keterbukaan dan kemerdekaan pers”. Di negeri ini semuanya
terkait dengan sikap penguasa dalam menerapkan kebijakan tentang
kebebasan pers. Tidak mengherankan jika media massa Indonesia
memberikan gambaran fluktuatif mengenai pemberitaan investigasi. Masalah
korupsi yang sudah turun temurun terjadi sejak negara ini merdeka, dapat
dilaporkan pers dalam dua gerakan, yaitu “sangat takut” atau “sangat berani”.
Hal ini terjadi akibat bergantung pada kondisi politik yang ada. Kegiatan
investigasi pers Indonesia ditakut-takuti tindakan pembredelan penguasa.
Namun ditengah-tengah tindakan represif penguasa yang besar, masih ada
bagian pers yang mengerjakan jurnalisme investigasi. Kasus megakorupsi
pertamian pada 1974-1975 dilaporkan oleh surat kabar Indonesia Raya dan
majalah Tempo.
Menjaga Independensi
Indonesia Raya merupakan surat kabar untuk memperjuangkan semangat
kebebasan pers dengan maksimal tanpa dibelenggu oleh berbagai kepentingan
penguasa, meskipun pada akhirnya harus mengalami pembredelan yang
dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari pemberitaan yang kritis dan
lugas. Hal inilah yang hilang pada pers saat ini. Dalam tekad untuk
memperjuangkan tujuan jurnalistik yaitu mempertahankan kemerdekaan pers
nasional yang kuat dan bebas dan mempertinggi mutu jurnalistik Indonesia
sejalan dengan kemajuan yang juga diperjuangkan oleh seluruh bangsa
Indonesia pada waktu itu.
3. Menurut keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.
20/SK/Dirjen-PG/K/1974, tentang pencabutan Surat Izin terbit (SIT) surat
kabar Indonesia Raya telah memberitakan kebohongan tentang bantuan yang
diberikan modal asing, tuduhan atas korupsi di Pertamina dan Bulog serta
memprovokasi rakyat yang menimbulkan kerusuhan di Bandung dan
peristiwa 5 Januari 1974, maka atas dasar kejadian tersebut d iatas pemerintah
melakukan pembredelan terhadap surat kabar harian Indonesia Raya.
4. Pada dasarnya, secara ideal, pemberitaan media massa haruslah sesuai dengan
azas dan prinsip jurnalistik yang berlaku secara universal, yakni menjunjung
tinggi azas objektifitas, akurat, adil, berimbang, dan menegaskan posisi
netralitasnya. Selain itu, wajib hukumnya setiap pelaku jurnalistik dalam
pemberitaannya untuk menaati kode etik. Dalam tekad untuk
memperjuangkan tujuan jurnalistik yaitu mempertahankan kemerdekaan pers
nasional yang kuat dan bebas dan mempertinggi mutu jurnalistik Indonesia
sejalan dengan kemajuan yang juga diperjuangkan oleh seluruh bangsa
Indonesia pada waktu itu.
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Materi
Perkembangan surat kabar Indonesia Raya periode pertama; terbit
pada tanggal 29 Desember 1949 yang merupakan surat kabar pertama di
Jakarta, yang dipimpin oleh Hiswara Darmaputera bersama dengan Mochtar
Lubis. Pada awal perkembangannya surat kabar Indonesia Raya menyorot
tentang kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan
Soekarno ketika masih melaksanakan demokrasi perlementer, para
menterimenteri dan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri bahkan
Soekarno juga tidak terlepas dari pemberitaan surat kabar Indonesia Raya,
dengan berbagai pemberitaan yang sangat berani dengan menggunakan
bahasa yang halus surat kabar ini disebut sebagai pelopor jurnalisme di bidang
penyelidikan data dan fakta secara akurat pertama di Indonesia. Surat kabar
Indonesia Raya memberikan kritik terhadap pemerintah yang menyangkut
situasi politik yang tidak kondusif di negeri ini, membuktikan bahwa
ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi bidang ekonomi dan politik.
Pada periode kedua masa hidupnya di zaman Orde Baru Surat kabar
Indonesia Raya memberikan kritikan terhadap pemerintah di bidang ekonomi,
membuktikan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi
perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Surat kabar Indonesia Raya
mengkritik berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Ibnu Sutomo di
Pertamina, kasus korupsi di Bulog tentang pengadaan beras yang tidak adil,
sesuai dengan harapan rakyat, penyelewengan dana proyek miniatur Indonesia
Indah yang dianggap merugikan negara dengan dalih memperkuat persatuan
dan kesatuan berbagai ras dan suku di Indonesia, demi memantapkan
kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya surat kabar
harian Indonesia Raya mengkritik Aspri dan para Teknokrat sebagai sarana
kekuatan Orde Baru, baik politik, ekonomi dan sosial, ditengah pemerintahan
Soeharto sedang berkuasa penuh. Ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi
turut serta mempengaruhi kinerja pembangunan yang menjadi pogram
pemerintah Orde Baru. Surat kabar Indonesia Raya setelah ditutup oleh
pemerintah yang ditandai dengan dicabutnya SIT dan SIC tetap menjadi
media informasi bagi masyarakat dalam menentang berbagai kasus korupsi,
pertikaian antar elit politik, legitimasi kekuasaan pemerintahan yang otoriter,
dan tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap hak-hak rakyat sebagai
negara demokratis. Surat kabar Indonesia Raya sebagai alat informasi rakyat
yang penuh tanggung jawab telah menjadi patner pemerintah dalam usaha
membantu pemerintah dalam pembangunan di berbagai bidang. Surat kabar
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Indonesia Raya ditutup pada tanggal 22 Januari 1974 setelah pencabutan
Surat Ijin Terbit (SIT) oleh Departemen Penerangan melalui Surat Keputusan
Nomor KEP-007-PK/1974. Surat kabar Indonesia Raya berusaha untuk
memperjuangkan aspirasi rakyat, membela kepentingan rakyat sehingga tidak
berpihak pada kepentingan-kepentingan partai politik, bentuk perlawanan
terhadap para penguasa yang mementingkan kekuasaan sehingga segala
kepentingan masyarakat bawah tidak di perhatikan. Surat kabar Indonesia
Raya di bawah asuhan Mochtar Lubis berusaha untuk melihat konflik di
masyarakat yang terjadi yang justru ingin menyelesaikan konflik itu.
Pengaruh besar surat kabar Indonesia Raya terhadap pers Indonesia.
Pertama, Jurnalisme Investigasi yang dibawa oleh Indonesia Raya tidak dapat
berkembang. Reportase investigatif dimulai dari surat kabar Indonesia Raya
tumbuh menjadi suatu bibit yang positif pada saat negara ini mulai berubah
otoriter dan totaliter. Indonesia Raya berusaha menyingkap hal-hal yang
selalu ditutupi oleh penguasa, disamping begitu kuatnya tekanan (pressure)
terhadap dunia jurnalistik. Peliputan jurnalis investigasi memakan waktu yang
cukup lama. Hal ini disebabkan karena penggalian berita yang hingga akar
akan dikupas menyebabkan para wartawan mengumpulkan data dari berbagai
sumber. Proses yang lama ini pasti akan lebih memakan biaya keseluruhan
yang terus menerus akan dikeluarkan. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya
sebagai sarana penerangan, pendidikan umum, kontrol sosial dan hiburan pers
menjadi wahana bagi pembinaan pendapat umum yang sehat. Di satu pihak,
pers ikut menajamkan daya tangkap dan daya tanggap masyarakat terhadap
langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Di lain pihak, dengan meningkatkan daya tangkap dan daya tanggap
masyarakat tersebut yang akan tercermin dalam peningkatan secara kualitatif
dankuantitatif pendapat umum yang disuarakan, pers dapat menjadi wahana
untuk menyampaikan pendapat umum tersebut kepada pemerintah untuk
dipakai sebagai bahan pengkajian bagi tepat tidaknya langkah-langkah
kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian pers membantu masyarakat
meningkatkan partisipasinya dalam melaksanakan tugas-tugas nasional
melalui komunikasi dua arahnya. Kedua, Independensi. Indonesia Raya
merupakan surat kabar untuk memperjuangkan semangat kebebasan pers
dengan maksimal tanpa dibelenggu oleh berbagai kepentingan penguasa,
meskipun pada akhirnya harus mengalami pembredelan yang dilakukan oleh
pemerintah sebagai akibat dari pemberitaan yang kritis dan lugas. Hal inilah
yang hilang pada pers saat ini. Dalam tekad untuk memperjuangkan tujuan
jurnalistik yaitu mempertahankan kemerdekaan pers nasional yang kuat dan
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bebas dan mempertinggi mutu jurnalistik Indonesia sejalan dengan kemajuan
yang juga diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia pada waktu itu.
Indonesia Raya memberikan contoh dan pedoman bagaimana menjadi surat
kabar yang independen dan menempatkan diri sebagai fungsi control di
masyarakat.

