
 1 

Kepada Yth. 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI 

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 

Jakarta  

 
Kesaksian 

Ahmad Taufik, Wartawan Majalah Tempo 

Dalam : 

 

Perkara No. 14/ PUU-VI/ 2008 Perihal Permohonan uji materi Pasal 310 ayat (1), 

Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk 

selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). 

 

 

Dengan hormat,  

 

       Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: 

PDM-1070/JKTPS/07/2003, tanggal 21 Juli 2003 mendakwa saya, Ahmad Taufik 

Bin Abu Bakar dan  rekan saya Teuku Iskandar Ali, kedua-duanya wartawan 

Majalah Tempo, dalam dakwaan kedua primair Pasal 311 (1) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP)  dan dakwaan kedua subsidair Pasal 310 (1) 

KUHP. 

      Dakwaan itu berkaitan dengan tulisan jurnalistik yang diterbitkan oleh 

Majalah Tempo, dalam Edisi 3/9 Maret 2003 dengan judul : "Ada Tomy Di 

Tenabang?" 

 

Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi: “Jika yang melakukan kejahatan 

pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa 

yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan 

bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 

 

Pasal 310 ayat (1) berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan 

atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya 

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah”. 
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Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam akhir persidangan menuntut  agar saya (para 

terdakwa) untuk dihukum selama dua tahun penjara dan meminta pula agar 

ditahan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum disampaikan, karena menurutnya 

(JPU) para terdakwa dianggap terbukti telah melakukan perbuatan yang 

dikategorikan sebagai perbuatan menyebar luaskan berita atau pemberitahuan 

bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan juga 

terbukti mencemarkan nama baik pengusaha besar, Tomy Winata. 

 

Akibat dakwaan jaksa tersebut berdampak pada diri dan pekerjaan saya. 

 

Dampak dari luar institusi tempat saya bekerja, nara sumber yang penting 

kawatir bila saya melakukan tugas jurnalistik  dianggap akan mencemarkan 

nama baiknya. Beberapa diantaranya menolak, saat saya mengkonfirmasikan 

berita atau informasi yang saya terima dari lapangan atau sumber lainnya. 

Keluarga juga mendapat teror, baik lewat pesan pendek (sms) maupun telepon. 

Saya merasa terbatasi ruang gerak-gerik saya dalam menjalankan tugas mencari 

berita. 

 

Dampak dari dalam, dari kantor tempat institusi saya bekerja, karena begitu 

banyak gugatan dan tundutan pidana terhadap perusahaan , maupun pimpinan 

tempat saya bekerja, saya dipindahkan ke bidang lain yang saya tak kuasai. Saat 

menulis, artikel tersebut saya berada di desk nasional, Majalah Tempo. Namun 

tak lama kemudian, setelah terjadi kriminalisasi atau dakwaan pidana terhadap 

saya,  dan pimpinan tempat saya bekerja, saya dipindahkan ke pekerjaan yang 

sebelumnya saya tak kuasai, Staf redaksi Tempo Interaktif (foto copy surat 

keputusan 20 Oktober 2004 terlampir). 

 

Memang dalam surat  keputusan itu dikatakan sebagai rotasi biasa untuk 

kebutuhan organisasi (jawaban khas yang biasa dikatakan rezim orde baru-

bahkan sampai kini, saat ada pergantian pejabat negara sipil maupun militer). 

Dalam surat keputusan itu dikatakan hanya 6 (enam bulan). Ternyata 

penempatan itu sampai 1 tahun 3 bulan lamanya, tanpa ada kejelasan. Bahkan 

juga berdampak pada gaji (upah) yang saya terima, sejak itu sampai sekarang, 

selama 4  (empat) tahun lebih saya tak mengalami kenaikan gaji. Saya merasa itu 

merupakan dampak dari kriminalisasi atau dakwaa Jaksa terhadap saya, atau 

artikel yang saya tulis yang dimuat di Majalah Tempo, dalam Edisi 3/9 Maret 

2003 tersebut. 

 

Dampak lain, adalah ketakutan (trauma) saya menulis keadaan sebenarnya yang 

saya temukan, baik di lapangan, maupun hasil wawancara nara sumber. Bukan 
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hanya pada media tempat saya bekerja, yang saya lihat juga melakukan self 

censorships, tetapi juga pada media lain, termasuk di dunia internet (blog). Saya 

adalah pemilik dan/atau pengelola blog beralamat di www.ahmadtaufik.net dan 

http://ahmadtaufik-ahmadtaufik.blogspot.com, Tentu saja kekawatiran saya 

ada alasannya. Detik.com yang memuat kesaksian saya atas peristiwa kekerasan 

yang saya alami saat para preman Tomi Winata menyerbu kantor, mengancam 

membunuh, merusak dan menganiaya staf dan pimpinan Tempo, juga diseret ke 

pengadilan dengan alasan mencemarkan nama baik. Selain itu disahkannya UU 

No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menambah 

rasa takut dan trauma saya, sebagai pemilik dan/atau pengelola blog (bloger), 

karena UU tersebut malah memberikan ancaman pidana yang jauh lebih berat 

daripada yang saya hadapi dengan KUHP 

       Begitu juga kekawatiran terhadap demokrasi yang sudah direbut lewat 

reformasi dari tangan rezim orde baru (Soeharto), akan mundur kembali ke 

belakang. Jika melihat negeri tetangga, Singapura dan Malaysia, yang menahan 

para blogger yang menulis mengenai pejabat pemerintah atau individu-individu 

lain yang berdekatan denan penguasa setempat. Bisa dimaklumi bila terjadi di 

dua neeri tetangga itu, karena mereka memberlakukan ISA (Internal Security Act) 

semacam UU Anti Subversif yang pernah ada di negeri kita juga. Nah, di 

Indonesia UU anti Subversif sudah dihapus, tetapi pasal-pasal dalam KUHP 

yang kami (juga para penggugat) mintakan untuk ditinjau ulang (judicial 

review) itu serupa dengan UU anti Subversif yang pernah ada. Karena itu, jika 

mau dianggap sebagai negera yang berada dan sesuai dengan hukum (rule of the 

law), sepatutnya, pasal-pasal yang kami mintakan ditinjau ulang itu mohon 

dihapus. Terima kasih. 

  

 

 

Jakarta, 2 Juli 2008 

 

 

 

Ahmad Taufik 

Wartawan majalah Tempo/Bloger 

 

 

 

*Lampiran : 

   Riwayat Hidup Singkat Ahmad Taufik 
 


