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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan rasa ingin tahu yang 

besar. Rasa ingin tahu tersebut membuat manusia berusaha untuk mencari dan terus 

mencari berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini juga akan 

semakin besar jika ia melihat benda atau mendengar sebuah berita yang meburutnya 

masih asing, maka ia akan mencari tahu lebih lanjut tentang berita tersebut, hingga 

mereka mencari informasi yang mereka butuhkan1 

Sudah lebih dari satu dasawarsa Indonesia lepas dari kungkungan pemerintahan 

yang otoriter, semua kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat 

dibatasi. Tentu saja hal ini membawa perubahan dan angin segar bagi kehidupan yang 

lebih demokratis di bangsa ini yang dapat dirasakan masyarakat. Manusia sebagai 

makhluk sosial pasti berinteraksi dengan orang lain untuk membentuk masyarakat 

yang dinamis. Sudah pasti dalam bermasyarakat terjadi interaksi sosial yang 

menibulkan berbagai pendapat atas terjadinya suatu permasalahan, dan perbedaan 

pendapat adalah hal yang bersifat natural. Hal mengenai kebebasan berpendapat diatur 

dalam pasal 28  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga 

negara berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

                                                           
1 Nurudin, Jurnalisme Masa Kini, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 22. 
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tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasal itu disebutkan 

mengenai kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di 

muka umum.  

Perjuangan untuk menyalurkan pendapat juga pernah dilakukan oleh pers 

Indonesia sebelum orde baru runtuh. Masa orde baru bisa dikatakan sebagai masa 

yang kelam bagi pers di Indonesia. Pada masa itu pemerintah yang berkuasa sangat 

membatasi pendapat apa yang dapat dan pendapat apa yang tidak dapat disampaikan 

oleh pers, sehingga pemerintah dapat melakukan hal-hal yang buruk kepada 

perusahaan pers apabila ada pendapat yang menyinggung pemerintah. Sebagai contoh 

bisa kita lihat kasus tiga media massa; Detik, Tempo, dan Editor yang dibredel pada 

tahun 1994 atau kasus Indonesia Raya tahun 1974.2 

Di dalam kehidupan bermasyarakat pers merupakan suatu yang penting karena 

secara Bahasa pers digunakan untuk media cetak seperti surat kabar, tabloid , majalah 

, dan lain-lain. Secara istilah pers adalah segala jenis media publikasi yang dicetak. 

Sedangkan media adalah kependekan dari media massa, yakni sarana komunikasi 

massa atau penyampaian pesan kepada orang banyak. Pesan yang ada di media 

umumnya berupa berita (informasi aktual atau informasi tentang persitiwa yang baru 

saja terjadi) dan dapat juga berupa gagasan, ide, pemikiran dalam bentuk tulisan opini 

dan naskah perpaduan berita dan opini dengan gaya penyajian sastra. 

                                                           
2 Basiliun Triharyanto, Pers Perlawanan, (Yogyakarta: Lkis, 2009), hlm 5 
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Berdasarkan Undang-Undang tentang Pers No.40 Tahun 1999, Pengertian Pers 

adalah Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan 

jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar dan suara, 

serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media 

elektronik, media cetak dan segala jenis saluran yang tersedia. Pengertian Pers 

menurut Frederich S. Siebert dalam bukunya adalah semua media komunikasi massa 

yang memenuhi persyaratan publisistik maupun tidak dan media komunikasi massa 

yang memenuhi persyaratan publisistik tertentu. Istilah pers merupakan sebutan bagi 

penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan3 

Adapula fungsi pers menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999 yaitu sebagai 

media, fungsi utama pers adalah publikasi atau penyebarluasan informasi yang penting 

dan ingin diketahui publik. Pers juga berfungsi sebagai media informasi, media 

pendidikan, media hiburan, media control sosial, dan juga sebagai lembaga ekonomi. 4 

Setelah terjadinya perubahan  dari  Pemerintahan Orde baru menjadi Pemerintahan 

Reformasi, sudah jelas banyak terjadinya perubahan yang dapat kita lihat, salah 

satunya adalah ketika kita berbicara mengenai kebebasan pers. Jika kita 

membandingkan kebebasan yang dimiliki oleh media massa atau pers di jaman 

Pemerintahan Orde Baru dengan kebebasan yang  dimiliki pers di masa setelah era 

                                                           
3Siebert, F., T. Peterson and Wilbur Schramm, Four Theories of the Press, University of Illinois, 

Urbana, Ill., 1956 
4Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 
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Reformasi tentu kita akan dapat melihat bahwa bagaimana dewasa ini pers memiliki 

kebebasan untuk mengutarakan pendapat yang jauh lebih bebas dibanding disaat 

jaman orde baru. 

Perkembangan dalam negara demokrasi memberikan tempat yang sama mengenai 

hak dan kewajiban terhadap warganya, sehingga tercipta adanya kebebasan yang 

bertanggung jawab yang dilindungi oleh undang-undang. Hak asasi manusia adalah 

hak-hak yang melekat sejak lahir hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia 

manusia, hak tersebut berlaku bagi setiap manusia tampa memperhatikan faktor-faktor 

pemisah seperti ras, agama, warna kulit, suku, jenis kelamin dan kepercayaan.5 

Kebebasan pers sebagai salah satu media informasi bukan berarti pers bebas 

mengutarakan suatu pendapat atau menyebarluaskan suatu informasi tanpa ada fakta-

fakta yang mendasar, setiap informasi yang disebar ke masyarakat menurut penulis 

haruslah berdasarkan suatu kenyataan yang benar adanya. Karena jika media informasi 

menyebarluaskan fakta yang salah ke sebuah masyarakat, akan timbul kebingungan 

dan kesalahpahaman yang akan berujung kepada konflik atau timbulnya opini publik 

yang salah terhadap suatu fakta.  Pers memang memiliki kebebasan dalam mencari, 

memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, namun kebebasan tersebut 

bukan berarti tanpa aturan dan pebatasan.  

                                                           
5Sudirman, Hak-Hak Asai Manusia Dan Media (Human Right And The Media,) (Jakarta: Yayasan  

Obor Indonesia, 2005), hlm. 13. 
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Adapula batasan-batasan kebebasan pers yang tertuilis dalam Undang-Undang 

Pers Tahun 1999 yang berisikan mengeai kemerdekaan media pers, dalam 

mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, serta perlindungan bagi 

dampak pemberitaan media. Dengan adanya aturan tertulis ini, Media atau pers tidak 

bisa sembarangan dalam menyebarluaskan sebuah informasi atau gagasan tanpa 

adanya bukti-bukti atau fakta-fakta yang nyata. Walaupun ada pembatasan-

pembatasan yang tertulis di undang-undang, beberapa oknum media masih ada yang 

melakukan pelanggaran dengan  menyebarkan informasi-informasi palsu.  

Dalam melaksanakan profesinya wartawan memiliki dan menaati kode etik 

jurnalistik. Kode etik jurnalistik membatasi wartawan tentang apa yang baik dan tidak 

baik diberitakan. Kode etik jurnalistik sebagai acuan dasar yang berisi pedoman etika 

dalam pelaksanaan tugas dan perilaku jurnalistik. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya 

diberikan oleh asosiasi profesi wartawan bersangkutan. Sanksi ini lebih bersifat moral. 

Wartawan yang melanggarnya akan disebut tidak bermoral, dikucilkan dari kehidupan 

media pers atau diskors. 

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku 

atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat 

dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya 
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ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di 

tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.6 

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan yang pada dasarnya 

adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti 

seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki 

pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya 

tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan 

kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara 

kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang 

telah melakukan penghinaan.7 

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang 

kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam).8 Salah satu bentuk 

pencemaran nama baik adalah “…, pencemaran nama baik secara tertulis dan 

dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,…”.9 

Kehadiran UU No. 40 Tahun 1999, pada dasarnya ditujukan untuk 

mewujudkan kemerdekaan pers, terutama memberikan jaminan perlindungan bagi pers 

dari intervensi apapun dalam melaksanakan perannya.10 Salah satu upaya untuk 

mencapai hal tersebut adalah penguatan terhadap kelembagaan Dewan Pers. Jika 

                                                           
6Mudzakir, Delik Penghinaan Dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik  Dictum, (Semarang: 

PT Karya Bangsa, 2004), hlm. 18. 
7Ibid. 
8Oemar Seno Aji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia ( Jakarta: Erlangga, 1990) hlm. 36. 
9Ibid. 
10 Lihat Konsideran  Menimbang  huruf  c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 
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peraturan perundang-undangan sebelumnya menempatkan Dewan Pers di bawah 

kendali pemerintah, maka dalam UU No. 40 Tahun 1999, Dewan Pers didudukkan 

sebagai lembaga independen. Dewan Pers, tidak lagi didikte oleh pemerintah dengan 

cara mendudukan Menteri Penerangan sebagai ketuanya. Pemerintah pun tak bisa lagi 

mencampuri soal keanggotaan Dewan pers. 

Dewan Pers yang bebas dari campur tangan pemerintah, memiliki peranan 

yang strategis dalam mengatur pola hubungan negara dan pers. Pers diharapkan tidak 

lagi menjadi alat propaganda yang digunakan untuk mengelola tatanan sosial-politik 

agar selalu seperti yang diharapkan penguasa.11 

Di dalam UU Pers dinyatakan bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai 

mediator atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Walaupun Dewan 

Pers merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pers, tetapi keputusan-

keputusan Dewan Pers kadang tidak dapat memberikan kompensasi yang sesuai 

kepada pihak yang dirugikan, seperti contoh kasus PT. Terra Cotta melawan Surat 

Radar Cirebon yang dimana kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa 

di Dewan Pers dan sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak untuk tidak 

membawa kasus tersebut ke pengadilan, tetapi pihak penggugat tetap membawa kasus 

tersebut ke pengadilan, disini penulis ingin meneliti apakah di dala penyelesaian 

                                                           
11 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi 

Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Cetakan I, (Jakarta: Rajawali Pers,  2016, hlm. 

111. 
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sengketa di Dewan Pers ada pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan, atau 

hanya sekedar permintamaafan, hak jawab, dan sebagainya. 

Akibat lemahnya penegakan hukum dalam bidang Pers dalam hal pemberitaan 

oleh pers, mengakibatkan pihak-pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers lebih 

memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan daripada 

menggunakan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999, Hal 

ini menunjukkan bahwa UU Pers belum dapat dilaksanakan secara optimal dan dalam 

UU Pers masih banyak keambiguan yang menimbulkan kebingungan dalam 

masyarakat, sedangkan untuk dasar hukum perbuatan melawan hukum sudah jelas ada 

pengaturan yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian 

terhadap seseorang, seseorang tersebut harus memberikan kompensasi atau ganti rugi 

terhadap orang yang dirugikan tersebut. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis jabarkan diatas, maka 

muncullah rumusan masalah sebagai berikut 

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pencemaran nama baik yang dilakukan 

oleh jurnalis melalui Dewan Pers? 
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2. Bagaimanakah perbandingan penyelesaian sengketa pencemaran nama baik  

perihal pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan melalui jalur 

Dewan Pers dan melalui gugatan (Perbuatan Melawan Hukum) ? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini, secara khusus dimaksud untuk:  

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pencemaran nama baik 

perihal pemberian kompensasi oleh Dewan Pers. 

2. Untuk mengetahui perbandingan pemberian kompensasi oleh Dewan Pers dan 

Pengadilan perdata dalam sengketa pencemaran nama baik. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memebrikan tambahan informasi atau 

bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan pengetahuan 

khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum perdata, khusunya  terkait 

Perbuatan Melawan Hukum di dalam Dunia Pers 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi 

mahasiswa,praktisi hukum bahkan orang yang berkarir di dunia pers dan juga 

masyarakat luas dalam hal mengutarakan pendapat agar kebebasan untuk 
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mengutarakan pendapat yang kita miliki tidak digunakan secara semena-mena 

dan tidak bertanggung jawab 

 

         1.5  Sistematika Penulisan  

Sistematika yang digunakan dalam buku ini adalah merupakan garis besar 

secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan 

rincian sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang mendasari 

penelitian ini. 

BAB II. Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan 

teori dan landasan konseptual berbagai yang berkaitan dengan masalah yang 

penulis tanyakan. 

BAB III. Metodologi Penelitian 

pada bab ini berisi metode penelitian yang penulis gunakan 

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada Bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan. 



11 
 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang penulis 

tanyakan. 
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