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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 Media massa memberikan dampak yang sangat besar bagi 

masyarakat. Internet masih menduduki tingkat teratas sebagai alat akses 

informasi termudah saat ini, namun dalam skala usia pengguna, televisi 

yang menduduki tingkat teratas.1 Televisi yang sudah lama dikenal oleh 

masyarakat merupakan media massa yang mempunyai peranan penting 

dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Peranan televisi dalam kehidupan 

masyarakat meliputi aspek sosial, politik, agama, budaya, dan moralitas 

bangsa Indonesia. 

 Jurnalistik selalu berhubungan dengan berita (news) yang tertulis, 

atau proses penyampaian pesan tertulis kepada khalayak (banyak 

komunikan atau penerima pesan). Kemunculan media massa internet baik 

yang bersifat audio (pandang) maupun yang bersifat audio-visual 

(pandang-dengar) menyebabkan berita dapat pula berbentuk lisan.2 Hal ini 

masyarakat kita arti pers atau Jurnalistik biasa disamakan dengan 

wartawan (press member)3. Karya jurnalistik atau tulisan dalam pers 

secara umum dapat disebut sebagai berita. Berita adalah kabar atau warta 

atau rencana yang disampaikan melalui media komunikasi. Wartawan 

                                                        
1Eka, Efek Sosial Media Massa Pada Masyarakat Multi Etnik,  

http//:ekawenats.kacaajaib.blogspot.com, Diakses Tanggal 30 Agustus 2014, Pukul 10.00 WIB. 
2 A. Muis, 1999, Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa, Jakarta, Dharu Anuttama, Hlm. 24. 
3 Ibid., Hlm. 61. 
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berfungsi sebagai pengolah dan penyaji berita tersebut. Wartawan adalah 

seorang yang melakukan tugas jurnalistik, yaitu orang yang menciptakan 

laporan sebagai profesi untuk disebarluaskan atau dipublikasi dalam media 

massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan 

internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam 

laporannya dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling 

objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani 

masyarakat.  

 Pers membutuhkan kebebasan dalam memberikan informasi 

kepada masyarakat luas dan masyarakat membutuhkan berbagai informasi, 

termsuk informasi mengenai berita kriminal. Salah satu fungsi berita 

kiriminal adalah untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang banyak 

terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi kejahatan itu. Berita 

kriminal tersebut antara lain adalah Reportase Investigasi, Sergap, Sidik, 

Delik, dan masih banyak lagi. Tayangan-tayangan semacam itu saat ini 

semakin marak di televisi, misalnya laporan investigasi penggelonggongan 

daging, pembuatan kosmetik palsu, penyuntikan buah durian agar cepat 

matang, pemalsuan balsem dan minyak kayu putih, pembuatan makanan 

anak yang dicampur dengan bahan berbahaya, pembuatan minuman dingin 

yang dicampur dengan es batu yang terbuat dari air sungai dan air mentah, 

pembuatan bakso tikus, serta pembuatan telur palsu dan lain-lain. 

 Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara 

dengan pelaku kejahatan, Insan Pers menyamarkan wajah, nama, dan suara 
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dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang 

dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dan Pasal 7 Kode Etik 

Jurnalistik. Pasal 4 ayat (4) UU Pers sebagai pengaturan lex specialis 

menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di 

depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Pengertian dari hak tolak 

itu sendiri adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak 

mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang 

dirahasiakannya. Pemberitaan demikian dapat memberikan kesan bahwa 

Pers lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi 

dengan menghidangkan berita secara sensasionil sehingga melupakan 

kepentingan umum, yang dimana Pers juga harus mengabdikan diri. 

 Apabila dorongan pada sensasi tersebut telah menyangkut 

kepentingan umum, maka persoalannya dapat menjadi serius. 

Permasalahan yang timbul adalah apabila penyembunyian identitas dengan 

cara menyamarkan identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh Insan 

Pers dalam melakukan wawancara tidak dilanjuti dengan pemberitahuan 

atau pelaporan kepada pejabat kehakiman  atau kepolisian. Dengan 

menyamarkan dan merahasiakan identitas pelaku kejahatan yang telah 

diwawancarai oleh Insan Pers, maka besar kemungkinan bahwa Insan Pers 

tersebut dapat merugikan kepentingan umum, karena dengan mengetahui 

adanya suatu kejahatan atau tindak pidana namun tidak ditindaklanjuti 

dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yakni penyidik atau 

polisi, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 
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Dengan menyamarkan identitas pelaku kejahatan, dapat dikatakan secara 

tidak langsung bahwa Insan Pers telah menyembunyikan identitas pelaku 

kejahatan, khususnya kejahatan dalam Bab VII Buku II KUHP dan hal ini 

bertentangan dengan Pasal 165 KUHP apabila Insan Pers tersebut tidak 

menindaklanjuti dengan melaporkan pelaku kejahatan tersebut kepada 

pejabat kehakiman atau kepolisian. sehingga dapat menjadi suatu 

Persoalan karena di satu sisi dengan adanya Undang-Undang Pers pada 

diri Insan Pers (wartawan) tersebut tidak terdapat kesalahan, sedangkan di 

sisi lain dengan berpedoman pada Pasal 165 KUHP Insan Pers tersebut 

dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.  

 Kejahatan yang dilakukan oleh Pers atau disebut juga delik Pers 

adalah tindak pidana yang bersangkut paut dengan pekerjaan pers.4 Istilah 

delik Pers sendiri sebenarnya hanya istilah atau pengertian umum dan 

bukan terminologi hukum. Pada pasal dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), tidak akan ditemui ketentuan umum yang dapat 

digunakan mengaktualisasikan suatu perbuatan pidana sebagai delik pers, 

termasuk delik khusus bagi insan pers.5 Istilah delik Pers sendiri 

sebenarnya bukan merupakan hukum, melainkan hanya sebutan umum di 

kalangan masyarakat, khususnya praktisi dan pengamat hukum, untuk 

melakukan panamaan pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan Pers.   

                                                        
4 Junaedi. Fajar. 2013. Jurnalisme Penyiaran Dan Reportase Televisi. Jakarta : Kharisma Putra 

Utama hlm 79 
5 Oemar Seno Adjie. 1990 (I). Perkembangan delik pers di Indonesia. Jakarta : Erlangga hlm  24 
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Delik Pers sendiri bukanlah suatu delik yang berdiri sendiri, 

melainkan bagian dari delik-delik khusus yang yang berlaku umum. 

Tindak pidana itu disebut sebagai delik Pers karena yang sering 

melakukan pelanggaran atas delik itu adalah Pers.6 Sebagai contoh adalah 

pemberitaan mengenai pembuatan kosmetik palsu yang mengandung 

banyak zat mercuri. Dalam pemberitaan tersebut ditayangkan hasil 

wawancara dengan pelaku kejahatan, cara pembuatan kosmetik palsu yang 

dipraktekkan oleh pelaku kejahatan, serta efek samping menggunakan 

kosmetik palsu. Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan ditayangkan 

dengan cara menyamarkan nama, wajah, dan suara dari si pelaku 

kejahatan. Penyamaran identitas pelaku kejahatan ini didasarkan pada hak 

tolak sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers. Efek samping 

menggunakan kosmetik palsu ini adalah kulit memerah, timbul bercak-

bercak atau flek-flek hitam khususnya di wajah. Mengedarkan atau 

menjual kosmetik palsu adalah kejahatan yang melanggar Pasal 204 

KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa menjual, menawarkan, 

menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa 

membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu 

tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

belas tahun. Oleh karena kejahatan yang diberitakan tersebut termasuk 

dalam Bab VII KUHP, yakni kejahatan yang membahayakan nyawa orang, 

maka berdasarkan Pasal 165 KUHP Insan Pers sebagai warga negara yang 

                                                        
6 Ibid. hlm 35 
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baik seharusnya menindaklanjuti pemberitaan tersebut dengan melaporkan 

si pelaku kejahatan yang membuat dan mengedarkan kosmetik palsu 

tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.  

 Tindakan Insan Pers yang demikian bertentangan dengan Pasal 165 

KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga negara yang 

mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan 

tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, sehingga dapat 

menjadi suatu Persoalan karena di satu sisi dengan adanya Undang-

Undang Pers pada diri Insan Pers (wartawan) tersebut tidak terdapat 

kesalahan, sedangkan di sisi lain dengan berpedoman pada Pasal 165 

KUHP Insan Pers tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana. 

Namun disamping itu kemerdekaan, kebebasan, yang disesuaikan dengan 

tugas pers tersebut diatas tidak saja negatif dalam karakternya dan yang 

merupakan kritik konstruktif, melainkan pula bersifat positif, dengan 

menyampaikan inisiatif yang sah dan tujuan-tujuan yang baik dari 

pemerintah kepada khalayak ramai.7 

 Aspek-aspek yuridis dari beberapa persoalan mengenai pers 

termasuk tugas dan perhatian para sarjana hukum. Perlu ditinjau mengenai 

persoalan kebebasan pers beserta pembatasan-pembatasan yang dipandang 

sah dan konstitusionil di samping pembatasan yang terlarang. Selain itu 

juga perlu ditinjau mengenai persoalan pertanggungjawaban pidana atas isi 

dari tulisan-tulisan dalam pers. Hak jawab dan hak ingkar wartawan 

                                                        
7 Oemar Seno Adji.  1977 (II). Mass Media dan Hukum. Jakarta : Erlangga. hlm 81 
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merupakan persoalan hukum pula yang perlu mendapatkan pemecahan 

yang memuaskan.8 

Memang disadari bahwa dalam penyelenggaraan pers yang 

dilaksanakan oleh manusia yang tak luput dari segala kesalahan, maka 

kadang-kadang di dalam pemberitaannya terjadi pula hal-hal yang 

menimbulkan dampak negatif seperti pemberitaan tentang kejahatan yang 

terlalu berlebih-lebihan, pemberitaan yang bersifat sensasional, pornografi 

dan lain-lainnya sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. 

Masyarakat banyak beranggapan bahwa lembaga pers lebih menyukai 

berita-berita yang bersifat negatif daripada yang positif. Pers lebih gairah 

menulis tentang kegagalan, konflik, pelanggaran atau ketidakberesan yang 

terjadi dalam masyarakat yang dilakukan atau menimpa siapapun, daripada 

memberitakan hal-hal yang positif, keberhasilan, kerukunan, prestasi dan 

semacamnya.  

Bahkan, ada pendapat yang sangat ekstrim mengenai hal ini, yakni 

peristiwa-peristiwa baik di masyarakat bukanlah berita bagus untuk pers, 

sebaliknya berita-berita buruk di masyarakat adalah berita bagus bagi pers. 

Persepsi salah tentang pers di kalangan publik, ditambah gaya wawancara 

wartawan yang kadang seperti seorang interogator memeriksa pesakitan, 

kian memperparah ketidakyakinan kalangan eksekutif senior, pejabat 

pemerintah atau tokoh organisasi untuk percaya bahwa pers bisa 

                                                        
8 ibid, hlm. 13. 
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dimanfaatkan sebagai sarana pembentukan opini publik yang positif 

tentang lembaga maupun citra produknya. 

Para insan pers dalam hal ini wartawan pencari berita mendapatkan 

perlindungan hukum dari pemerintah. Sesuai Pasal 8 Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dimaksud dengan “perlindungan 

hukum” adalah : 

“Jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada 
wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan 
peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.” 
 

 Oleh karena itu, berdasar hal-hal sebagaimana yang dijelaskan 

diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

rangka penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH 

PERS DALAM ACARA BERTEMA INVESTIGASI KRIMINAL”. 

B. Rumusan masalah 

1. Apakah perbuatan insan pers (wartawan) yang menyembunyikan 

identitas ini merupakan tindakan melanggar ketentuan hukum pidana? 

2. Apakah insan pers (wartawan) yang melakukan peliputan investigasi 

tersebut apabila tidak melaporkan kepada yang berwajib dapat 

dikenakan pidana? 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui perbuatan insan pers (wartawan) yang 

menyembunyikan identitas ini merupakan tindakan melanggar 

ketentuan  hukum pidana. 

2. Untuk mengetahui apakah insan pers (wartawan) yang melakukan 

liputan investigasi tersebut apabila tidak melaporkan kepada pihak 

yang berwajib dapat dikenakan pidana. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum; 

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta 

memberikan manfaat bagi pembaca, dalam bidang hukum 

jurnalistik terutama penerapan hukum pidana terhadap Insan Pers 

yang ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers 

dan KUHP. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat 

terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan 

dengan Insan Pers. 

b. Sebagai suatu bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa 

Fakultas Hukum yang berminat untuk mengetahui dan membahas 

lebih lanjut dalam kaitannya dengan hukum jurnaistik serta 

permasalahan Pers yang ditinjau dengan KUHP dan Undang-

Undang Pers. 
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E. Kegunaan Penelitian 

 Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam 

menambah wawasan kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa untuk 

mengetahui bagaimana pengaturan kebebasan pers dalam acara bertema 

investigasi kriminal menurut undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang 

Pers dan KUHP.   

F. Metode penulisan 

1. Metode pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep 

legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan 

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-

lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga 

memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, 

tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. 

2. Sumber data 

Data yang digunakan adalah data primer dan di dukung data 

sekunder.  

a. Data Primer 

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan 

permasalahan ini, yaitu : 

1. Undang- Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers 
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3. Kode Etik Jurnalistik 

b. Data sekunder 

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai 

bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan 

relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti 

yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang 

utuh. 

3. Metode Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum  yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan 

merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian 

ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan 

menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang 

mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik 

kesimpulan secara khusus. 

F. Rencana sistematika penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-

masing bab terbagi dalam sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk 

mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam 

tiap bab. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi 

masalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan 

penulisan, definisi operasional, kerangka teoritis, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERS DI INDONESIA 

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan 

pembahasan skripsi ini, antara lain sejarah dan pengertian-pengertian, 

perkembangan pers di Indonesia, fungsi dan peranan pers, ruang lingkup 

peliputan dan liputan investigasi.  

BAB III ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAKAN 

MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN 

OLEH PERS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (TELEVISI) 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keefektifan pelaksanaan pemberian 

sanksi terhadap pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi 

bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

 

 


