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Bukan Kebebasan Tanpa Batas

Kemerdekaan media tidak pernah
berarti kemerdekaan bagi media  
massa untuk menyiarkan informasi
apapun tanpa batas
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Prinsip ‘Kemanfaatan’

Kemerdekaan Pers dianggap vital 
karena kegunaan dan
kemanfaatannya dalam masyarakat
demokratis:

Mencari Kebenaran
Kontrol Sosial
Partisipasi masyarakat dalam politik
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Dua Bentuk Kontrol
Kontrol Formal:    Peraturan-
perundangan (Undang-undang, 
Regulasi yang dikeluarkan Badan
Regulator), sensor
Kontrol Informal: Self Regulation, Kode
Etik, Tekanan Masyarakat



5

Hukum di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU Pers
UU Penyiaran
Peraturan-perundangan lain
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Kode Etik

Tidak memiliki sanksi hukum
formal terhadap pelanggaran
Lembaga yang mengeluarkan, antara
lain:

Masyarakat Pers: Dewan Pers, AJI, PWI, dkk
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia 
(P3I)
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) 
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KUHP
Pembocoran Rahasia Negara (max 7 tahun)
Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
(psl 134) – 6 tahun
Penghinaan terhadap Kepala Negara  Sahabat (psl 142) –
5 tahun
Penghinaan terhadap Wakil Negara Asing (psl 143) – 5 
tahun
Permusuhan,   kebencian atau penghinaan terhadap
pemerintah (psl 154) – 7 tahun
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KUHP
Pernyataan perasaan permusuhan, 
kebencian atau penghinaan golongan (psl
156) – 4 tahun
Pelanggaran kesusilaan (psl 282) – 1  
tahun enam bulan
Penyerangan / pencemaran kehormatan
atas nama baik seseorang (…kecuali jika
dilakukan demi kepentingan umum
atau karena terpaksa membela diri) (psl
310) – 9 bulan
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KUHP
Perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan agama  dan dengan maksud agar 
orang tidak menganut agama  apapun juga
yang bersendikan Ketuhanan yang  Maha Esa
(psl 156a) – 5 tahun
Penghasutan untuk melakukan kekerasan
terhadap penguasa umum atau tidak menuruti
ketentuan Undang-Undang – 6 tahun
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UU Pers
Pasal 5

Pers nasional berkewajiban
memberitakan peristiwa dan opini
dengan menghormati norma-norma
agama   dan rasa kesusilaan masyarakat
serta asas praduga tak bersalah.
Pers wajib melayani Hak Jawab. 
Pers wajib memiliki Hak Tolak.
(Pidana Denda Maksimal Rp 500 juta)
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UU Pers
Pasal 4 ayat (2) dan (3)

Terhadap pers nasional tidak
dikenakan penyensoran,   pembredelan
atau pelarangan penyiaran. 
Untuk menjamin kemerdekaan pers,   
pers nasional mempunyai hak mencari, 
memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan
dan informasi.  
(Pidana 2 tahun, Denda Rp. 500 jt)



12

Dewan Pers

Dalam upaya mengembangkan
kemerdekaan pers dan meningkatkan
kehidupan pers nasional,    dibentuk
Dewan Pers yang   independen (UU 
Penyiaran, Psl 15) 
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Lanjutan…
Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi
sebagai berikut : 

melindungi kemerdekaan pers dari campur
tangan pihak lain; 
Melakukan pengkajian untuk pengembangan
kehidupan pers; 
Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan
Kode Etik Jurnalistik; 
Memberikan pertimbangan dan
mengupayakan penyelesaian pengaduan
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan
dengan pemberitaan pers; 
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UU Penyiaran 2002: Pidana

Pidana 5 tahun, denda Rp. 5 miliar
(Radio) atau Rp. 10 miliar (TV ):

Siaran berisi:  fitnah, hasutan,  
menonjolkan, unsur kekerasan,       
cabul,      perjudian, penyalahgunaan
narkotika dan obat terlarang, 
mempertentangkan SARA
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Lanjutan…

Siaran yang  memperolokkan, 
merendahkan, melecehkan dan/atau
mengabaikan nilai-nilai agama,  
martabat manusia Indonesia, atau
merusak hubungan internasional
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UU Penyiaran 2002
Menetapkan pembentukan Komisi
Penyiaran Indonesia sebagai badan
independen pembuat regulasi penyiaran
KPI    harus menetapkan Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standard   
Program   Siaran (P3/SPS)
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P3/SPS

P3/SPS menetapkan:
Apa yang diizinkan dan tidak diizinkan
dalam proses pembuatan program 
tayangan
Apa yang   diizinkan dan tidak
diizinkan termuat dalam program 
tayangan

P3/SPS   wajib dipatuhi setiap
lembaga penyiaran
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Prinsip Jurnalistik dalam P3/SPS
Akurat
Adil: praduga tak bersalah,  hak yang 
dikritik untuk menjawab
Tidak Berpihak/Netral: pembawa acara/     
moderator     harus berusaha agar 
narasumber dapat secara baik
mengekspresikan pandangannya
Memperlakukan narasumber dengan fair
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Peliputan Kekerasan

Gambar luka-luka yang diderita korban 
kekerasan, kecelakaan, dan bencana 
tidak boleh disorot secara close up;
Gambar korban kekerasan tingkat berat, 
serta potongan organ tubuh korban dan 
genangan darah yang diakibatkan tindak 
kekerasan, kecelakaan dan bencana, 
harus disamarkan
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Privasi

Pelaporan mengenai konflik dan hal-hal
negatif dalam keluarga, misalnya konflik
antar anggota keluarga,  perselingkuhan, 
dan perceraian harus disajikan dalam cara
tidak berlebihan dan senantiasa
memperhatikan dampak yang   mungkin
ditimbulkan terhadap keluarga yang 
terkait maupun terhadap masyarakat luas


