
                                                             Halaman : 1

MAKALAH  
 
 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

 DALAM PEMBERITAAN PERS DI DALAM RUU KUHP 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembicara: 
Ignatius Edi Cahyono Santoso, SH 

 
 
 
 
 

AJI – Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
Seminar Nasional  

”Mengurai Delik Pers Dalam RUU KUHP“ 
Semarang, 12 September 2006. 

 
 
 
 
 



                                                             Halaman : 2

 
A. PENGANTAR 

Indonesia ini entitas muda. Barangkali terminologi “Indonesia” pun baru dikenal saat 
Sumpah Pemuda 1928 – pada kalangan terbatas, elit bangsa – lebih kurang 100 orang 
peserta Konggres Pemuda II, dari 70-an juta penduduk waktu itu. Ternyata, peran elit 
sangat mewarnai perjalanan bangsa Indonesia pada hampir semua proses selanjutnya.  
Sejarah modern bangsa ini amat ditentukan oleh Politik Etis pada awal abad XX. Dapat 
dikatakan, Politik Etis mengubah konstelasi bangsa, paradigma, orientasi masa depan 
bangsa serta habitus baru yang berbeda dengan sebelumnya. Dan, dari Poltik Etis, 
dilahirkan para pemimpin pergerakan – dan kelak the founding fathers.  
Dalam konteks materi “Pertanggungjawaban pidana dalam pemberitaan pers” – yang 
akan kita perbincangkan dalam diskusi ini pun – kita tak dapat mengingkari hal tersebut 
di atas. Kehidupan profesi pun – apabila kita taat asas, bahwa yang disebut profesi 
hanyalah wartawan (jurnalis), guru, hakim, dokter dan advokat – masih terbilang 
sangat muda, baru dikenal di sini menjelang pertengahan abad XX. Kehidupan profesi 
yang tergolong muda pada bangsa ini tentu mempunyai pengaruh tidak kecil dalam 
banyak hal, yang terkait dan bersangkut paut dengan profesi – dari pengertian, 
penghayatan pelaku profesi, penghargaan terhadap profesi oleh masyarakat, maupun 
posisi dan proporsi yang wajar di tengah-tengah masyarakat dan atau di hadapan 
hukum. 

B. DELIK PERS DALAM KUHP 

Tidak semua delik pidana dapat diberlakukan terhadap wartawan (baca: pers, 
jurnalis). Paling tidak, ada parameter dan atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh jurnalis tergolong tindak pidana akibat 
pemberitaan pers, yaitu: 

1. adanya pengumuman pikiran dan perasaan, yang dilakukan melalui barang cetakan. 
Secara acontrario, pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan tidak melalui 
barang cetakan, tidak dapat digolongkan delik akibat pemberitaan pers. 

2. Pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan itu harus 
merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum, sesuai asas legalitas dalam 
hukum pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: ”Peristiwa 
pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak ada terlebih 
dahulu” (Nullum delictum sine praevia lege poenali).  

3. Pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan dan dapat 
dipidana tersebut, harus dapat dibuktikan, bahwa segala sesuatu telah disiarkan 
kepada masyarakat umum atau dipublikasikan. 

Maka, secara logika hukum, jurnalis baru dapat disebut telah melakukan tindak pidana 
akibat pemberitaan pers, apabila dapat dibuktikan keterkaitan yang utuh antara 
pikiran dan perasaan, dilakukan dengan barang cetakan dan diumumkan ke publik. Ini 
pun – harus ditambah lagi – dengan pembuktian di pengadilan apakah perbuatan itu 
sungguh-sungguh dilakukan dengan sengaja (opzet) atau dilakukan dengan tidak 
sengaja dan atau lalai (culpa). Di dalam KUHP, pasal-pasal yang berhubungan dengan 
delik pers ini dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Delik pers terhadap ketertiban umum, antara lain pasal 154, 155, 156 KUH Pidana. 
Pasal-pasal ini sering disebut dengan haatzaaiartikelen yaitu pasal-pasal 
penyebarluasan perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap 
pemerintah. 
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b. Delik pers tentang penghasutan, seperti diatur dalam pasal 160 dan 161 KUH 
Pidana. 

c. Delik pers tentang penyiaran kabar bohong seperti diatur dalam pasal XIV dan XV 
UU No. 1 tahun 1946 menggantikan pasal 171 KUH Pidana. 

d. Delik pers terhadap kesusilaan seperti diatur dalam pasal 281, 282, 533 KUH 
Pidana. 

e. Delik pers tentang penghinaan antara lain pasal 131, 134 dan 137 KUH Pidana. 

Sejarah mencatat, Ki Hajar Dewantoro – karena tulisannya di koran De Express, yang 
berjudul Als Ik, een Nederlander was (Seandainya saya seorang Belanda) tanggal 20 Juli 
1913 – harus mengalami hukuman pembuangan. Dalam tulisan itu, Ki Hajar mengkritik 
bangsa Belanda yang merayakan 100 tahun kemerdekaannya di Hindia Belanda – negeri 
yang dijajahnya – suatu kritik terhadap kontradiksi paradigma pemikiran.  

C. DELIK PERS DALAM RUU–KUHP 

Lihat Tabel (terlampir) – ada 61 pasal dalam RUU KUHP – yang berindikasi 
menggantikan delik pers di KUHP. 

D. SEJARAH HUKUM PERS  

Sejarah Hukum Pers di tanah air cukup panjang. Seperti diketahui, pada awalnya 
peraturan pers dibuat untuk melindungi kepentingan kolonial. Oleh sebab itu dibuatlah 
peraturan-peraturan – oleh Pemerintah Belanda – yang mengekang pers dan menindas 
para pejuang kemerdekaan. Misalnya, ketentuan tentang delik pers dibuat sangat 
ketat, dan karenanya banyak dikaitkan dengan ketentuan hatzaai-artikelen atau pasal-
pasal penyebar kebencian dalam KUHP. Ketentuan tentang delik pers ini kemudian 
dirumuskan oleh dua orang pakar hukum Belanda, yakni oleh WFC Van Hattum – yang 
menyebut delik pers sebagai misdrijven door middle van de drukpers gepleegd atau 
kejahatan yang dilakukan dengan pers. Yang kedua adalah Hazewingkel Suringa – yang 
mengatakan bahwa delik pers adalah penghasutan, penghinaan, atau pencemaran 
nama baik yang dilakukan dengan barang cetak. Pada saat itu, banyak para aktivis 
pergerakan kemerdekaan yang dijerat oleh ketentuan hukum pers kolonial ini. 
Beberapa tahun kemudian dibuatlah Pressbreidel Ordonantie 1931 – yang kemudian 
dicabut pada zaman Soekarno pada tahun 1954. Ketentuan ini sebenarnya diadopsi dari 
The British Indian Penal Code – yang di negeri Belanda sendiri ditolak untuk 
diterapkan, karena dianggap berasal dari hukum penjajah, Inggris. Akan tetapi, diam-
diam Ordonansi 1931 ini dibawa ke Indonesia dan diterapkan di sini – sebagai alat 
politik untuk menekan kaum pergerakan kemerdekaan dan atau untuk kepentingan 
kaum kolonial. Celakanya, Hukum Pidana positif kita sampai saat ini mengacu pada 
KUHP Hindia Belanda tersebut – disahkan melalui UU Nomor 1/ 1946 – tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga tidak mengherankan banyak terjadi 
pembredelan pers – seperti yang ditulis Mirjam Maters: Dari Pemerintash Halus ke 
Tindakan Keras: Hasta Mitra: 2003 – baik di zaman orde baru ataupun di masa orde 
lama. Sejarah mencatat, bahwa ketentuan tentang pencabutan Surat Izin Usaha 
Penerbitan Pers (SIUPP)  barulah ditiadakan – dan kehidupan pers menjadi lebih bebas – 
pada era reformasi. 

E. KAUSA PRIVELESE YANG DIMILIKI PERS 

Salah satu kausa privilese yang dimiliki pers, adalah karena ia mikrofon dan teropong 
rakyat – sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat dan pers berhak bersuara dan 
menginformasikan segala sesuatu, dengan keutamaan kepentingan bangsa sebagai satu 
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saluran efektif demokrasi. Rakyat dan pers dapat "menegur" atau mengingatkan siapa 
pun, apabila ada unsur yang akan/telah merugikan kepentingan bangsa/negara. Dalam 
hal ini, pers berkewajiban menyalurkannya – tentu prinsip proporsional dan 
keseimbangan tak terabaikan. Kesemuanya itu tecermin dalam Undang-Undang Pers, di 
mana peran pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan 
nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta 
menghormati kebhinnekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi 
yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pers. 

F. BATAS KEBEBASAN PERS 

Pasca rezim otoriter orde baru, kebebasan pers mendapat angin segar – yang  dibingkai 
hukum nasional – di dalam ketentuan-ketentuan pasal: 
– 28, 28 E, 28F UUD 1945 jo  
– 19, 20, 21 TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM jo  
– 14, 23, 25 UU Nomor 39/1999 tentang HAM.  
Dari konsep HAM ini, maka Undang-Undang Pers Nomor 40/1999 – pada ketentuan pasal 
4 (1) menyebutkan, bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi setiap warga 
negara.  
Ada dua variabel manusia yang memiliki hak yang asasi tersebut, yaitu manusia sebagai 
produsen pers dan manusia sebagai konsumen pers.  
Dalam konteks kebebasan pers sebagai wujud HAM, pers tidak bisa bebas dan 
sewenang-wenang, karena ada hukum dan etika yang mengatur pola hidup pers itu 
sendiri. Hukum dan etika yang mengatur pers adalah Undang-Undang Pers Nomor 
40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan 
permasalahan yang bersinggungan dengan pers, maka ruang hukum yang harus 
didahulukan adalah Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.  

G. PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN PERS 

Dalam konteks Indonesia – elemen penting dalam dunia pers nasional – adalah Undang-
Undang Pers Nomor 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Seyogyanya, keduanya 
difungsikan secara optimal.  
Undang-undang Pers mewadahi dan atau menjadi kerangka acuan, di dalam hal pers 
dan atau jurnalis berkonflik dengan pihak ketiga.  Undang-undang Pers mengatur hal-
hal mengenai pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, yang menghormati 
hak setiap orang. Maka, dituntut perilaku pers yang profesional dan terbuka,  
terkontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat terwujud – antara lain – di dalam hak 
jawab oleh pihak yang merasa dirugikan karena pemberitaan pers, dan hak koreksi oleh 
lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (Media Watch) dan oleh 
Dewan Pers. Permasalahan pers hendaknya dilihat sebagai 'persoalan yang timbul 
karena pemberitaan pers'. Di sini, perlu dipahami (bersama) informasi (pemberitaan) 
pers adalah ‘fakta jurnalistik’ (bdk. fakta yuridis, yang barang tentu berbeda). Maka, 
Undang-undang Pers memberi tiga mekanisme kontrol dan atau koreksi terhadap 
kinerja pers, dalam hal: 

1) oleh setiap orang, dengan dijaminnya hak jawab dan hak koreksi; 
2) oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (Media Watch), 

dan 
3) oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. 
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Di luar itu, bukanlah mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers, 
yang dikenal dalam Undang-Undang Pers.  

Kode Etik Jurnalistik – yang disepakati oleh profesi jurnalis – menjadi tolok ukur dan 
patokan internal para jurmalis. Memberikan ruang yang otonom di dalam kehidupan 
profesi akan mendewasakan profesi itu sendiri. Penghargaan terhadap profesi – di 
dalamnya terdapat ruang yang otonom – akan berkontribusi pada proses pendewasaan 
bangsa ini. Realita, bahwa bangsa ini masih muda. Dan realita, bahwa kehidupan 
profesi pada bangsa ini pun masih cukup muda, semestinya menjadi tantangan dan 
pekerjaan rumah bersama, untuk berkontribusi bersama-sama mendewasakan bangsa 
kita (bdk. fastabiqul khairat). Lewat profesi, kontribusi tersebut sangat dimungkinkan. 
Terlebih, apabila profesi dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar terpanggil (ada 
panggilan). Sehingga, di sana ada kecintaan terhadap profesi, dan ada keinginan hati 
yang kuat untuk memperkembangkan serta berbuat hal-hal yang memberikan manfaat 
(maslahat) – bagi profesi, dan bagi bangsanya. Tanggung jawab individu – dan tanggung 
jawab sebagai bangsa – saat ini seolah-olah “barang mewah” di sini (Ignas Kleden: 
Renungan Akhir Tahun 2001 – Kompas). Pada sisi lain, pikiran-pikiran untuk mencari 
upaya penyelesaian bangsa – semata-mata  secara regulatif – tampaknya justru bukan 
menjadikan bangsa ini terproses dewasa. 

Semarang, 12 September 2006 

Ignatius Edi Cahyono Santoso, SH 
advokat  

peserta Pertemuan Cibeureum/salah satu penanda tangan deklaraasi Forum Demokrasi 
 

 

 


