
 1

CATATAN DISKUSI 

“Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AJI – Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
Hotel Pusat Info Haji Batam, Batam Center 

21 September 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2

Pelaksanaan   : Hotel Pusat Informasi Haji (PIH), Batam 
Waktu   : Kamis , 21 September 2006 
Jam   : 08.30 – 12.30 WIB 
Panitia   : AJI Persiapan Batam / Tanjungpinang 
Kontak   : Agoes Soemarwah  (081325350523) dan Atik Lestari (08192214673) 
     Anwar Sadat Guna (081364202288) 
Moderator  : Asmin Patros (Anggota DPRD Batam ) 
Pembicara :  

1. Lisya Anggraini (anggota KPID Provinsi Kepri) dengan tema “Regulasi Pers, 
Delik delik yang Dihadapi Komunitas Pers dan Harapan Pembaruan pada 
RUU KUHP” 

2. Ampuan Situmeang (Praktisi Hukum) dengan tema “Pentingnya 
Dekriminalisasi Pers dalam RUU KUHP “ 

3. Leo Batubara (Anggota Dewan Pers dan Ketua Badan Pengurus SPS pusat) 
dengan tema “Kriminalisasi Demokrasi Dalam RUU KUHP” 

 
Pembuka 
Diskusi dibuka dengan pembukaan dan pendahuluan oleh Eko Maryadi, Pengurus 
Divisi Advokasi AJI Indonesia. Pembukaan ini sekaligus merupakan perkenalan 
mengenai materi diskusi untuk peserta sebelum mendengarkan materi inti. 
Berbicara mengenai hukum di Indonesia yang diatur dalam KUHP dengan rencana 
penambahan delik-delik pers secara nasional akan mengancam kemerdekaan pers. 
Selama ini dengan adanya UU Pers 40 tahun 1999 benturan dengan KUHP telah 
banyak mengadili pers.  
Diskusi yang dilaksanakan merupakan  salah satu upaya  untuk membahas mengenai 
kenapa delik pers masuk ke dalam RUU KUHP. Asmin Patros juga menambahkan 
seringkali banyak orang menggunakan pasal dalam KUHP seperti pencemaran nama 
baik untuk mengdili pers yang dianggap tidak sesuai dengan pemberitaan. 
Selain pembahasan mengenai delik pers dalam RUU KUHP, Asmin juga 
mengetengahkan mengenai perlunya hak jawab jika dalam pemberitaan bila dianggap 
tidak seimbang. 
 
Sesi Diskusi 
 
Pembicara Pertama 
Lisya Anggraini sebagai pembicara pertama menyampaikan mengenai regulasi pers, 
dimana penyelesaian persoalan pers melalui mekanisme pers. Dengan lahirnya RUU 
KUHP nanti, beberapa pasal dapat menjerat pelaku pers menjadi sebuah kasus 
kriminal. Padahal dalam UU No 4 tentang Pers tahun 1999, Lex specialisnya KUHP 
landasannya cukup jelas dan tegas dimana pers menekankan profesionalitas sehingga 
ada etika dan peraturannya. 
 
Lisya menekankan bahwa pers tidaklah menjadi lembaga yang begitu saja meletakkan 
diri sebagai lembaga yang bebas dari jeratan hukum jika berbuat kesalahan. Dengan 
adanya pasal yang menjerat pers dalam RUU KUHP merupakan pengingkaran hakikat 
pers. 
 
Lisya menekankan bahwa pers merupakan salah satu dari 4 pilar demokrasi sesudah 
lembaga lain yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif. Peran pers sendsiri merupakan 
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pengontrol dari pelaksanaan kekuasaan. Setiap orang atau masyarakat berhak 
mendapatkan hak demokrasi yakni mendapatkan informasi tentang negara. 
 
Dengan adanya pembredelan merupakan pelanggaran dari pelaksanaan kemerdekaan 
itu. Pers sendiri juga harus independen, terjaga dan kredible dalam pemberitaan. 
Jurnalis yang berhadapan dengan publik secara langsung harus menjaga loyalitas pada 
kebenaran. Jika ternyata ada kesalahan pemberitaan ataupun pemberitaan tidak 
sesuai dengan apa yang terjadi, nara sumber atau pihak yang dirugikan bisa 
menggunakan hak jawab. Hak jawab ini merupakan syarat mutlak. Pers sendiri 
merupakan lembaga yang tidak selalu benar dan berpotensi melakukan 
kekeliruan.Selain hak jawab, mereka juga bisa mengadukan lembaga pers yang 
bersangkutan ke dewan pers atau  beberapa media menggunakan ombusdman. Selain 
itu bisa juga menggunakan jalur pengadilan, dan persolanan ini menggunakan UU pers 
sebagai dasar hukum. 
 
Jika pers tak mau melaksanakan hak jawab dan hak koreksi, masyarakat yang 
dirugikan bisa mengugat secara perdata UU Pers. Di akhir presentasi, Asmin menutup 
presentasi Lisya dengan menyimpulkan inti permasalahan dimana permasalahan pers 
harus diselsaikan dengan UU pers. Publik juga harus mengotrol keberadaan pers. 
Selain pers juga memiliki hati nurani dimana ralat dan hak jawab harus ditempatkan 
di bagian yang sama. Hal itu dipicu dengan hak jawab yang seringkali lebih kecil dari 
pemberitaan sebelumnya. 
 
Pembicara Kedua 
Ampuan Situmeang SH MH, yang merupakan praktisi hukum, saat hadir menjadi 
pembicara kedua mengangkat tema soal penyelenggaraan pers dan kontrol . Menurut 
Ampuan di negara demokrasi seharusnya penyelenggaraan pers tidak boleh dikotrol 
dan diintervensi oleh pemerintah. Selama ini dalam pengawasan pers untuk organisasi 
ada dua macam yakni dari internal atau organisasi pers itu sendiri dan pelaku kontrol 
kedua adalah dari masyarakat, media watch, organisasi wartawan, dewan pers dan 
lain-lain. Sayangnya seringkali banyak masyarakat belum melek pada pers selaku alat 
masyarakat untuk mengontrol kekuasaan.Tak hanya masyarakat, untuk pejabat saja 
seringkali pers dianggap musuh. 
 
Saat pers berhadapan dengan masyarakat, yang sering terjadi adalah orang yang 
merasa diperlakukan tidak adil melaporkan kepada polisi menggunakan hukum 
pidana. Sementara dari pihak kepolisian tak mungkin menolak laporan pengaduan dari 
masyarakat. Sementara yang dilaporkan biasanya dengan UU pencemaran nama baik 
dan lain-lain. Jika penguasa mengeksploitasi KUHP, masyarakat sendiri akan 
kebingungan dimana mereka akan mengadu. Disinilah tantangan bagi pers. Menurut 
Ampuan UU Pers no 40 th 1999 sudah cukup tepat berbicara tentang UU pokok pers 
yang lex specialis derogat lex generale (peraturan khusus mengesampingkan peraturan 
yang umum). 
Pada prinsipnya sudah on the track, sayangnya tidak diimbangi sistem yang tepat. 
Ampuan menegaskan yang salah dalam republik ini adalah sistem hukumnya yang 
masih merupakan warisan hukum Belanda. Saat ini KUHP masih bersifat normatif, 
untuk itu pers perlu meyakinkan pemerintah. Sebelum dibawa ke pengadilan 
sebaiknya pers menawarkan hak jawab, hak koreksi, jasa ombudsman atau 
penyelesaian melalui dewan pers. Selain itu perlu dibuatnya suatu kesepakatan dengan 
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Kapolri dan Jaksa agung dalam hal tidak ada penahanan dalam kasus pemberitaan 
pers selama melalui Dewan Kehormatan Pers kecuali menyangkut pertanggung 
jawaban Pidana. 
 
Pembicara Ketiga 
Leo Batubara berbicara mengenai tanggung jawab yang diemban pers jika melakukan 
kesalahan pemberitaan. Berdasarkan UU Pokok Pers No.11/1966 dimana 
menggunakan sistem air terjun. Seorang pemimpin redaksi bertanggung jawab 
terhadap semua isi penerbitan, selain itu pemred dapat pula memindahkan 
pertanggungjawababn hukum mengenai tulisan pada anggota redaksi. 
 
Di negara maju, seorang wartawan bisa masuk penjara saat melakukan hal di luar 
kegiatan jurnalistiknya. Selama ini KUHP warisan Belanda yang sudah beratusratus 
tahun lamanya memang digunakan untuk membungkam masyarakat Indonesia agar 
tidak melakukan perlawanan karena dijajah Belanda. Sayangnya hukum tersebut 
hingga sekarang diadopsi sehingga membungkam kebebesan pers itu sendiri. 
 
Leo mencontohkan berbagai masalah dimana saaat terjadi ketidaksepahaman antara 
pers dengan masyarakat atau penguasa, justru digunakan menggunakan hukum 
pidana. Penguasa negara menggunakan alat kendali KUHP dan Perizinan untuk 
melindungi penyalahgunaan kekuasaan dari kontrol publik dan pers saat orde baru. 
Mereka juga menindas pers yang mengontrol penyahgunaan kekuasaan. Berbagai 
contoh kasus dimana wartawan diancam pidana penjara berdasarkan KUHP misalnya 
kasus majalah Play Boy dimana bintang bintangnya turut dipanggil sebagai tersangka. 
Menurut Leo dalam UU pers seharusnya cukup Pemrednya. Begitu juga dengan 
majalah Tempo dan lain lain. Leo yang berbicara cukup tegas dan berapiapi 
menyimpulkan bahwa pers telah banyak dipenjarakan oleh produk hukum buatan 
kolonial Belanda 1917. Selama ini 60 tahun KUHP justru digunakan untuk para 
penguasa  berlindung dari masalah. 
 
RUU KUHP yang didesain mengkriminalkan pers ini menurut Leo merupakan bagian 
dari grand strategy kalangan penyelenggara power yang masih menolak kontrol pers. 
Leo menegaskan seharusnya pers diadili dengan UU pers. Apabila seseorang merasa 
dirugikan dengan adanya pemberitaan,hak jawab , hak koreksi dari pemberitaan bisa 
dikoreksi. Leo mencontohkan sebuah koran yang menulis judul “Mulut Mega Bau 
Solar” untuk menyindir. Moderator menutup diskusi dengan beberapa kesimpulan dari 
ketiga pembicara dimana Asmin menegaskan mengenai inti pembicaraan para 
pembicara. Seperti Lisya pada topik regulasi, Ampuan dari sisi hukum sementara Leo 
Batubara dari masalah etika. 
 
Sesi Tanya Jawab  
Sesi tanya jawab berjalan cukup seru dengan beberapa pertanyaan dari peserta. Para 
peserta kebanyakan menanyakan mengenai masalah seputar hukum dan pers yang 
terjadi di Kepri. Berikut ini petikan pertanyaan sekaligus jawaban yang terhimpun. 
 
1. Ibu Lilik (Humas Otorita Batam) 
Pertanyaan : Mengenai kasus yang sedang hangat hangatnya terjadi di Kepri. Dimana 
Media Investigasi menurunkan berita tentang  dugaan korupsi mantan Ketua OB dan 
kini menjabat Gubernur Kepulauan Riau. “Apakah cukup katakata dibalas dengan 
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katakata, sementara ada banyak muatan berita yang bernada fitnah dengan 
menggunakan kata seperti “mubaligh?Apakah langkah yang ditempuh Pak Ismeth 
dengan melaporkan media tersebut ke Polda sudah benar?Karena selama ini yang 
berkembang di media hanya jawabjawaban saja. Langkah apa yang sebetulnya tepat, 
karena sesudah menggunakan hak jawab, kolom yang digunakan sangat kecil tak 
sebanding dengan pemberitaan di halaman pertama” 
 
Jawab : 
Leo membuka jawaban dengan pertanyaan kembali kepada floor. “Setuju nggak dengan 
kebebasan pers ? Umpamanya pindah ke rumah di dekat pantai siapsiap terkena air 
dan basah”. Kampanye “Kata kata dibalas kata kata merupakan salah satu bentuk 
untuk mempersiapkannya. Leo mengetengahkan beberapa contoh kasus mengenai 
kesalahan beberapa media dalam pemberitaan  dan penyelesaiannya.  Misalnya pada 
Henri Frankim yang dituliskan mengejek Wali Kota Tanjung Pinang. Sementara saat 
berita diturunkan di media tersebut, wartawan ternyata tidak memiliki bukti berupa 
kaset rekaman, tidak ada fakta yang membuktikan. Dewan pers sebagai mediator pun 
akhirnya menuntut media tersebut untuk meminta maaf dan memberikan hak 
jawabnya. Akhirnya kasus tersebut selesai meski akhirnya ada tuntutan dari  lainnya, 
tetapi masalah antara media dan Hery sendiri sudah selesai. 
 
Kasus kedua adalah kasus Kompas dan Rakyat Merdeka yang menulis berita berjudul 
“Aktor Kehilangan Panggung”  dimana mengetengahkan kalahnya pamor SBY karena  
Kalla lebih vokal. Karena merasa pemberitaan tersebut tidak berimbang, akhirnya 
Kompas dan Rakyat Merdeka diminta minta maaf , Kompaspun akhirnya selesai 
dengan permintaan maaf dan hak jawab. Sementara Rakyat Merdeka masih berkutat 
dengan masalah ini karena tidak bersedia minta maaf. 
 
Kasus terakhir yang diceritakan adalah kebesaran hati Let Jend Jaja Suparman. Oleh  
lima media besar diberitakan kabur ke Australia dengan membawa uang negara. 
Pemberitaan ini pun diadukan oleh Let Jend Jajan Suparman ke Dewan Pers sambil 
memberitkan bukti kepergiaannya ke Australia.  Media tersebut yang terbukti tak 
melakukan konfirmasi akhirnya mau meminta maaf sekalgus memberikan hak jawab. 
Kebesaran hati Let Jend menerima maaf mediamedia ini digunakan untuk Leo 
menjawab pertanyaan. Gubernur Kepri memiliki pilihan dengan mudah memaafkan 
media tersebut dan memberikan hak jawab sekaligus yang sesuai dengan pemberitaan, 
atau justru menempuh jalan panjang  melalui pengadilan. Tidak masalah mengenai 
apa yang dipilihnya. 
 
2. Eko Maryadi  (AJI Indonesia) 
Pertanyaan : Mengenai kekerasan terhadap wartawan yang meningkat 3 kali lipat 
dalam kurun waktu 1997 sampai 2000. Pelaku kebanyakan aparat Polri sengaja 
maupun tidak sengaja. Dengan adanya pembahasan RUU KUHP perlu tidaknya MOU 
sebagai langkah awal untuk mengantisipasi hal tesebut. Selama ini aparat hukum 
terkesan tidak peduli pada UU Pers, mereka tidak melihat lex specialist. ? Bagaimana 
jika terbukti secara pidana memiliki niat untuk melakukan kekerasan? 
 
Jawab : 
Ampuan menjawab pertanyaan Eko dengan mengetengahkan persoalan yang carut 
marut dengan sulitnya pembenahan sistem hukum yang ada. Diakuinya semua 
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keranjingan dengan sistem MoU yang jelas tidak memiliki ikatan. Dari segi legalitas 
hukum menjadi bemacammacam, dimana hakim bertanggung jawab terhadap Tuhan 
sehingga kalau terjadi perbedaan , masyarakat tidak bisa apa apa. Misalkan putusan 
hakim sudah dilakukan di MA, putusan MA tidak berlaku secara otomatis. Hakim di 
daerah juga bisa mbalelo, tidak serta merta . Kalau saja ada peraturan MA yang 
mengatakan “Takut pada atasan” akhirnya harus tunduk pada atasannya. Oleh karena 
sistem hukum yang ada, tak hanya hakim, pengacara juga sering memanfaatkan loop 
hole dari hukum itu sendiri.  
  
Sehingga sebaik apapun delik pers, tetapi jika polisi di luaran itu tidak tahu sama saja 
percuma. Saat ini adalah bagaimana pers bisa meyakinkan pejabat publik. Oleh karena 
itu menurut Ampuan pers Indonesia harus mengikuti proses alamiah. Penafsiran pers 
di setiap daerah lain, misalnya di Aceh, Batam dll lainlain. Pejabat publik pun belum 
tahu apa itu delik pers.  Selama ini banyak laporan tentang wartawan ke polisi tidak 
berlanjut ke pengadilan. Katanya di 86kan. Simpelnya menurut Ampuan penegakan 
hukum di sini bergantung pada selera, nah distulah saat selera bermain peluang para 
pemain hukum inilah untuk bermain. 
 
3. Donny   (Kantor Pengacara Taba Iskandar SH) 
Pertanyaan : Selama ini diketengahkan mengenai kegiatan pers yang berkaitan hanya 
dua sisi saja yakni media dan pemerintah, tetapi persoalan di tengah masyarakat perlu 
juga dimasukkan ke dalam RUU. Selama ini jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan 
media tersebut dihukum sebatas denda, padahal tak jarang akibat pemberitaan media 
dampaknya bisa menimbulkan konflik atau kerusuhan. Harusnya sanksi atau 
hukumannya bisa lebih tegas. 
 
Jawab : 
Leo mengetengahkan mengenai dua jenis media, yang berkualitas dan tidak 
berkualitas.Media berkualitas menjadi acuan sementara media tak berkualitas tak 
perlu ditanggapi. Pekerjaan pers di wilayah kebenaran semakin menantang. Apakah 
hanya denda dan bagaimana kalau pemberitaan tersebut berkaitan dengan norma-
norma agama seperti beberapa kasus. Misalnya mengenai pornografi, ada beberapa 
hard core pornografi, soft core pornografi . Padahal makna Ketuhanan itu adalah 
misteri. Sementara Lisya menambahkan kesan sangat tidak seimbang jika media 
sudah terjebak baru meminta maaf.. Padahal sebetulnya menurut Lisya permintaan 
maaf merupakan tekanan tersendiri pada media itu sendiri. Tidak seenteng ketika 
media melakukan pemberitaan.  
Obyektifitas itu sangat diutamakan oleh pers saat mengeluarkan kata-kata. Jika media 
sudah membentuk opini tak akan mudah terhapus begitu saja opini yang sudah 
terbentuk. Kenapa tidak dipidanakan tetapi justru UU pers yang dirasa ringan ? UU 
pers bukan merupakan arena balas dendam tetapi merup[akan upaya mendidik pers 
agar sesuai dengan kaidah yang tepat. 
 
4. Haryadi  (Humas Pemko Batam) 
Pertanyaan : Seringkali menurut Hariyadi saat meminta klarifikasi pemberitaan, hak 
jawab yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan karena diedit terlebih dahulu 
sesuai dengan versi media yang bersangkutan. Pempublikasiannya tidak sesuai dengan 
keingin pengugat. Klarifikasi seringjuga sulit dilakukan karena penulis hanya 
dituliskan sebagai tim, saat meminta konfirmasi ke mereka kesulitan karena tidak ada 
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yang bertanggung jawab langsung?Selain itu seharusnya Dewan Pers tidak hanya ada 
di Jakarta karena masalah di daerah pun semakin kompleks dari hari ke hari ? 
 
5. Rumbadi Dalle  (Tempo) 
Kebebasan membuat majalah, koran dan media seringkali membuat wartawan tidak 
bertindak profesional alias asal comot. Contoh dimana hanya mendapatkan sms, 
wartawan langsung bisa menuliskan berita tanpa konfirmasi menyebabkan banyak 
orang lain sakit hati. Seringkali karena mengangap era kebebasan dianggapnya tidak 
perlu ada konfirmasi. Pongahnya para wartawan muda seringkali berlindung di 
belakang UU pers. Jangan sampai wartawan di era reformasi justru makin buram. 
Kemudahan membuat koran membuat opini dan fakta bercampur menjadi satu. Satu 
hari terbit satu hari mati. Hanya beberapa media yang memiliki kredibilas. 
Seharusnya pers juga melakukan intropeksi ke dalam bahwa UU pers sebagian 
menyakiti.  
 
Jawab : 
Ampuan mengetengahkan UU tidak mengatur mengenai hak jawab, maka seharusnya 
melihat kontek pembicaraan bagaimana mengupayakan dekriminaslisasi. Kalaupun 
ada faktor penyebab adalah karena wartawan yang tidak profesional dan melanggar 
kode etik. Ampuan menyatakan sependapat dengan Bung Leo mengenai kelapangan 
dada dalam menyikapi setiap permsalahan pers, tetapi jika menyangkut harga diri 
seringkali orang kesluitan untuk ini. Ampuan pernah menyatakan menjadi bulan-
bulanan pers tetapi dengan menyatakan kebenaran sebagai kebeanran, salah sebagai 
hal yang salah klarifikasi harus diberikan. Dasar pemikiran 308 memang tidak bisa 
dimanfaatkan untuk menghukum rekan-rekan pers. Yang disebut orang menurut 
Ampuan bukan pers, kalau memang memang menjalankan UU sebetulnya tidak bisa 
dihukum. Pers sendiri seharunya mengerti bahwa tidak semua laporan kepada polisi 
tidak bisa ditolak. Lisya menambahkan memang tidak ada ketentuan pers mengenai 
hak jawab harus ditempatkan dimana. Tetapi bukan itu yang ingin disampaikan, pers 
yang tidak jujur atau tidak profesional adalah dengan menempatkan kolom kecil untuk 
hak jawab. Prinsip keseimbangan atau pembersihan oipini harus ditegakkan juga. Jika 
memang kurang puas bisa melakukan diskusi ke masyarakat dan pers, kalau tidak bisa 
melalui dewan pers. Bobotnya bukan hanya di ukuran tetapi pada kepatutan. 
 
Sementara Leo menambahkan bahwa sumpah pers profesional bukan berarti tak 
pernah salah. Seringkali mulut kita profesional tetapi tindakan kita sangat tidak 
profesional. Jika memberikan hak jawab lebih kecil berarti tidak profesional, pura-pura 
lupa. Ketegasan sangat diperlukan. Jika ada yang menyimpang harus diingatkan, jika 
memang sudah melanggar segera adukan ke Dewan Pers. Mengenai nama inisial, 
menurut Leo ada jenjang seorang wartawan menjadi wartawan profesional. Yang 
pertama di dua tahun pertama, wartawan kebanyakan membuat berita talking news 
kemudian lewat dua tahun wartawan membuat analyse news dimana ada 2 hingga 3 
fakta pers membuat analisis news. Baru kemudian bye line article, dimana wartawan 
menuliskan namanya dengan jelas seblum artikel. Jika tidak ada namanya menurut 
Leo seperti lempar batu sembunyi tangan. Baru kemudian di tahun ketujuh seorang 
wartawan bisa membuat buku. Pers yang profesional menurut Leo adalah pers yang 
atraktif, faktanya mencerahkan, berdasar dan solutif. Selain itu juga taat kode etik. 
Bisnis pers adalah bisnis trust. 
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Dibandingan dengan lembaga lainnya, pers sangat demokratis. Pers melakukan pemilu 
setiap hari. Mereka boleh membuat koran dan majalah dengan gampang tetapi 
masyarakat yang akan menilai. Leo menceritakan bahwa tahun 200 ada ribuan media 
bermatian. Pers yang dekat dengan masyarakat merupakan pers yang merupakan 
cerminan hati rakyat. Oleh karena itu kita harus bersabar menunggu proses pers ini 
menjadi lebih baik. Saat ini hanya ada 30 media yang dibaca 70 nya adalah media yang 
tidak jelas. Mengenai kenapa Dewan pers tidak ada di daerah, dewan pers saat 
inibekerja secara independen dan idealis tanpa honor. Sehingga  saat ini baru bisa 
dilakukan di pusat. Meski begitu, usul tersebut dipertimbangkan. 
  
6. Zuhri  (Wartawan Tribun Batam) 
Pertanyaan : Seorang wartawan di tuntut keprofesionalannya sementara antara 
redaksi dan iklan harus saling mendukung. Padahal di satu sisi seorangw artawan 
dituntut kejujuran dan keprofesionalannya untuk memberitakan tetapi jika 
berbenturan dengan iklan seringkali tidak bisa naik. Bagaimana seharusnya redaksi 
dan wartawan menyikapi hal tersebut 
 
Jawab : 
Leo menjawab bahwa dengan adanya kemerdekaan pers, koran itu bebas dan gratis 
menentukan harga. Seharunya untuk global formula adalah tanpa iklan tetapi jika 
seperti itu menurut Leo akan mati. Kebijakan yang tegas antara iklan dan redaksi 
harus tegas. Seperti infotaiment meski difatwakan haram dari 14 tv yang ada 10 
televisi menikmati pemberitaan infotaiment ini. Mulut seringkali bilang anti tetapi 
mata dan kepala butuh. Tetapi dengan makin profesionalnya sebuah media, pemilik 
modal akan makin takut dan mereka mau tak mau harus tunduk. Oleh karena itu pers 
yang profesional dan menjadi kepercayaan masyakarat akan tetap menjadi pilihan 
masyarakat untuk memasang iklan. Asmin Patros sebagai moderator menutup sesi 
tanya jawab dengan mengatakan bahwa pers itu seperti politikus yang selalu bermain 
di wilayah abu-abu alias grey area. Akhirnya beberapa kesimpula diskusi 
menyakatakan 

1. UU Pers no 40 sudah cukup tidak perlu ada tambahan tetapi harus dijalankan 
dengan baik dan benar. Apabila terjadi penyimpangan pada pers, dapat dibawa 
ke pidana jika memang secara fakta telah melanggar 

2.  Publiklah yang akan mengotrol media dan seleksi alamlah sebuah media akan 
bertahan dan gugur. 

3. Media harus mencantumkan hak jawab dan nama untuk kredibilitas kalau ingin 
berbuat benar dan baik. 

 
 
Notulen : Atik Lestari  


