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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Pers pada umumnya dan pers Indonesia pada khususnya adalah 

sarana sosialisasi per excellentiam. Apa saja yang dilakukan lewat pers 

kemudian berubah wujudnya menjadi komunikasi pribadi menjadi 

komunikasii sosial , perkenalan pribadi menjadi pergaulan sosial , kritik 

pribadi menjadi kritik sosial .Dengan kata lain , perkataan apa yang 

diumumkan lewat pers sebetulnya telah keluar dari ruang privat dan 

memasuki apa yang dinamakan forum publicum . 

Pers, sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif memegang peranan penting dalam berjalannya 

kehidupan bernegara. Pers berperan untuk menjaga keseimbangan antara 

pilar-pilar penyelenggaraan negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat 

untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang telah mereka mandatkan 

pada para penyelenggara negara 

Hampir di seluruh negara, kebebasan pers dipandang sebagai hal 

yang amat penting karena kebebasan itu terkait dengan kemerdekaan 

mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak mempertahankan dan 

memperoleh jaminan konstitusional. Dimaksud pers di sini adalah surat 

kabar, majalah, dan bulletin (dalam arti khusus) juga termasuk radio, film, 

dan televisi (dalam arti umum).
1
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Pers, sebagai the fourth state, dengan kebebasan itu dapat 

menjalankan fungsi dan perannya secara maksimum; memberikan 

informasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin dalam pasal 28 Undang-

Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 

lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undan0g”. 

Kebebasan dalam Undang-Undang Dasar ini disebut dengan kemerdekaan 

dengan konotasi sama; kondisi tanpa paksaan dalam berbuat dan 

mengemukakan buah pikiran.  

Sejak era Reformasi bergulir, pers  betul-betul menikmati 

kebebasannya. juga mendatangkan nilai positif di mana pers dapat 

menjalankan fungsi kontrol dan penyebarluasan berita, lalu tidak jarang 

mempunyai dampak negatif (negative spread), misalnya terjadinya 

eksploitasi dan manipulasi data dan berita, pemberitaan masalah masalah 

pornografi baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, dan semacamnya. 

Kondisi demikian terjadi karena di samping ada pers yang mengutamakan 

segi sensasi dangkal dari pada pentingnya peristiwa yang diliput sehingga 

tidak jarang pers meliput berita yang merugikan orang, baik secara 

perorangan maupun kelompok, juga tidak jarang pers lebih mengutamakan 

segi komersial dari pada mutu suatu berita bahkan lebih jauh lagi telah 

menjurus pada bisnis semata hingga menyebabkan penyimpangan-

penyimpangan terhadap kode etik pers demi kepentingan tertentu 
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Kebebasan pers, untuk terjadinya keseimbangan dengan tanggung 

jawabnya, dibatasi oleh kode etik yang seharusnya menjadi landasan insan 

pers dalam berkiprah.  

Pada pendahuluan Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa 

kemerdekaan pers harus dilaksanakan dengan tanggungjawab sosial serta 

jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan 

negara.Karena itulah PWI menetapkan. Kode Etik Jurnalistik untuk 

melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggungjawab.
2
 Urgensitas 

tanggungjawab pers tampak pada munculnya fenomena di kala tidak 

jarang informasi membawa pengaruh dalam masyarakat baik positif 

maupun negatif. Sebagaimana ditulis Gunandar, arus informasi membawa 

perubahan sikap, kebiasaan,cara berpikir, bahkan kadang-kadang terjadi 

kejutan dan benturan budaya. Di satu sisi arus informasi dapat membawa 

perubahan sosialyang menimbulkan ketegangan dan di sisi lain informasi 

itu dapat mendinginkan ketegangan yang sempat terjadi.
3
  

Di sini terletak dua sisi mata uang dalam dunia pers. Sebab, 

bagaimanapun dan apapun berita yang disampaikan kepada masyarakat 

harus memperhatikan kebebasan dan tanggungjawab tersebut. Dalam 

Islam, sebagaimana terlihat dalam ayat-ayat al-Qur’ân, kebebasan dan 

kemerdekaan banyak dikaitkan dengan aspek amali,di samping aspek 

rasional, yang mencakup segala aktifitas yangdilakukan manusia. Al-

Qur’ân menerangkan agar manusia berbuat apa saja yang dikehandaki 

                                                             
2  Gundar,1994, Wartawan Freelance, Jakarta: Ghalia Indonesia , hlm.226 
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dengan kondisi bahwa Allâh melihatsegala yang dilakukan itu (surat 

Fushshilat/41: 40). Kebebasan manusia mempunyai konsekuensi tidak 

hanya di dunia tapi juga diakhirat kelak (QS.Al-An’âm/6: 137). 

Dalam hukum Islam, kebebasan berbuat tercermin pada dasar dasar 

penetapan hukum, yaitu: Pertama, tidak memberatkan atau tidak 

menyempitkan. Hukum Islam disyariatkan bukan untuk memberatkan 

umatnya, melainkan sesuai dengan kemampuan mereka
4
. Konsep ini 

sejalan dengan al-Qur’ân antara lain bahwaAllâh tidak membebani 

seseorang melainkan sesuai dengankemampuannya (surat al-Baqarah/2: 

286), Allâh menghendakikemudahan dan tidak menghendaki kesukaran 

(QS. al-Baqarah/2:185), dan Allâh tidak akan menyulitkan manusia (QS. 

al-Mâidah/5: 6). Dengan asas ini dimaksudkan bahwa Islam tidak 

melakukan pemaksaan dan memberikan kebebasan berbuat. Jangankan 

dalam masalah kehidupan dunia, seperti pers yang memang memerlukan 

independensi dan itu mengandung kemaslahatan baik bagi pers maupun 

masyarakat yang memerlukan informasi objektif, dalam masalah agama 

Allâh memberikan kebebasan untuk memilih antaramemeluk atau tidak 

(Lihat QS. al-Baqarah/2: 255). Kedua, sedikit beban sebagai konsekuensi 

logis dari asas pertama, sebab banyaknya taklif yang dapat memberatkan.
5
 

Dalam pengelolaan media di tanah air, sesungguhnya ada aturan 

main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu lewat kode etik 

jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum 

                                                             
4  Muhammad al-Khudlari, 1981,Târikh al-Tasyri’ al-Islâmi, Beirut: Dar al-Kutub , hlm. 
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adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan 

nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan.Kebebasan pers 

mencakup kebebasan berpikir, kebebasasan berbicara, dan kebebasan 

mengungkapkan sesuatu. Pengungkapan suatu peristiwa, atau pendapat 

bisa diekspresikan melalui lisan, pena, atau tindakan (action). Diantara 

tujaun juranalistik adalah mentranfer, dalam bentuk informasi, tentang 

perilaku, perasaan dan pikiran manusia. Adanya kebebasan berbicara 

tersebut terjadi setelah kebebasan berpikir terjamin. Karena itu, takkala 

membicarakan kebebasan pers dalam islam, kita perlu menbicarakan 

tentang kebebasab berpikir dan kebebasan mengeluarkan pendapat 

(mengekspresikan pendapat dan kritik), menurut perspektif Islam. 

Islam menjamin kebebasan berpikir secara konkrit dan nyata. 

karena kebebasan ini diatur oleh akhlak dan diawasi setiap saat oleh 

pantauan Allah SWT. Lebih dari itu, dalam Islam berpikir, melakukan 

riset dan penelitian di anjurkan dan merupakan suatu ibadah dan metode 

yang sah untuk mencapai keimanan kepada Allah. juga mengungkap 

keagungan kekuasaan dan ciptaanNya.
6
 

Islam juga  menolak setiap klaim yang tidak berdasar pada dalil 

dab bukti, maka berpikir, tadabbur,meneliti dan mengkaji merupakan 

kewajiban seluruh umat manusia. Allah berfirman dalanm surah An-Naml 

ayat 64: 

                                                             
6  Sri Ayu Astuti,2015, Kebebasan Pers dan Etika Pers Dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: 

Genta Publising, hlm. viii   
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 ٦٤:   لا﴿                                                                                              

Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian 

mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu 

dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)?. 

Katakanlah: “Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-

orang yang benar”.(Q.S An-Naml:64) 

    Islam juga mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengekpresikan 

pendapatnya dan melakukan kritik terhadap kesalahan yang terjadi. Ketika hak 

dirampas, kebenaran diabaikan, dan makin nampak saja penyimpangan di 

tengah masyaraka, individu muslim tanpa terkecuali, wajib mengambil 

langkah tegas dan aktif dalam memeranginya. Inilah konsep amar makruf nahi 

mungkar yang dikenal dalam Islam.Seorang wartawan dituntut untuk 

melakukan amar makruh nahi mungkar, pemberitaan tentang suatu kejadian 

yang dinilai sebagai bentuk kemungkaran, harus didasari oleh niat dan misi 

ber-amar makruh nahi mungkar (melarang kemungkaran), dengan 

menggunakan metode dan proses tertentu. Begitu pula sebaliknya, jika 

kejadian tersebut dinilai sebagai bentuk makruf (kebaikan) yang ditinggalkan 

atau tidak diindahkan masyarakat Semua usaha ini, bagi seluruh individu 

muslim, baik wartawan maupn bukan, merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab, bukan sekedar anjuran atau hak belaka.
7
 

                                                             
7 Aqien Mudi ,Kebebasan Pers  dalam Perspektif Islam, diakses melalui   

https://www.kompasiana.com pada tanggal 11 April 2018 

https://www.kompasiana.com/
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        Media menjadi agen secara aktif menafsirkan realitas, sehingga media  

disebut menjadi agen konstruksi. Pandangan konstruksionis posisi yang 

berbeda dibandingkan positivis dalam menilai media. Dalam pandangan 

positivis, media  dilihat sebagai saluran. Media adalah sarana bagaimana 

pesan disebarkan dari komunikator ke penerima (khalayak). Media di sini 

dilihat murni sebagai saluran,  tempat bagaimana transaksi pesan dari semua 

pihak yang terlibat dalam berita   Menurut  Graeme Burton yang merupakan 

penulis dari buku Media dan Budaya Populer yang mengatakan bahwa  media 

dapat menghasilkan bukti (avidence) dari berbagai aktivitas, isu dan peristiwa 

politik , di mana media mampu  memobilisasikan opini, yaitu bahwa mereka 

dapat mengangkat berbagai isu yang  mungkin tidak pernah dipikirkan oleh 

publik dan mereka dapat menawarkan cara untuk melihat isu -isu tersebut.  

        Maka, pembahasan akan menarik ketika mengambil fenomena yang baru 

saja ini terjadi yaitu Reuni Akbar 212 yang diselenggarakan di Silang Monas 

Jakarta pada 2 Desember 2018 lalu, dalam Reuni 212 yang diselenggarakan , 

beberapa media  menyampaikan berita yang bersifat objektif  dan juga  di 

beberapa media yang lain menyampaikan  pemberitaan yang tidak objektif . 

Dalam narasi berita yang disampaikan di tayangan Metro TV “Editorial Media 

Indonesia”. Reuni 212 adalah perayaan intoleransi untuk kekuasaan politik 

dengan mengatasnamakan agama juga  dirayakan secara gegap gempita dan 

dalam hal ini tayangan Metro TV “Editorial Media Indonesia” menuai kritikan 

dan cacian dari masyarakat atas penyampaian berita yang tidak objektif dan 

bersifat memprovokasi. 
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      Untuk itu penulis tertarik  mengupas lebih dalam mengenai pemberitaan 

Reuni Akbar 212 yang disampaikan oleh tayangan  “Editorial Media 

Indonesia” . Dalam permasalahan ini, penulis menggunakan metode analisis 

framing .Pasalnya dengan model itu, penulis akan melihat realitas 

susungguhnya di balik pemberitaan media massa. Kemudian, bagaimana 

konstruksi kritis yang digunakan dalam proses pembuatan berita, sehingga 

dampaknya sampai pada pembentukan opini dalam masyarakat. Dengan itu, 

masyarakat yang merupakan objek “penikmat” berita (masyarakat) akan 

mengetahui secara langsung dibalik fenomena itu. Atau dalam hal ini, konsep 

framing, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan 

aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai 

penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu 

tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain. Framing 

memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan 

bagian mana yang ditonjolkan oleh pembuat teks atau wartawan 

B. Rumusan  Masalah   

 Agar penelitian ini lebih terarah, maka masalah tersebut 

dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana independensi Metro TV dalam menyampaikan pemberitaan 

Reuni 212 ditinjau dari aspek Hukum Islam dan Hukum Positif ? 

b.  Bagaimana akibat hukum terhadap pers Metro TV yang 

menyampaikan pemberitaan tidak didasarkan independensi dan jujur 

ditinjau dari aspek Hukum Islam dan Hukum Positif ?  
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C.  Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui dan mengkaji indepedensi Metro Tv dalam menyampaikan 

pemberitaan Reuni 212 ditinjau dari aspek Hukum Islam dan Hukum 

Positif  

b. Mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap pers Metro TV yang 

menyampaikan pemberitaan tidak didasarkan indepedensi dan jujur 

ditinjau dari aspek Hukum Islam dan Hukum Positif  

D.  Kegunaan  dan Manfaat Penulisan 

D. 1. Kegunaan Penulisan 

Penulisan ini diharapkan dapat  dijadikan rujukan bagi mahasiswa 

Ilmu Hukum yang kelak tidak hanya terjun di profesi hukum 

melainkan bisa juga terjun di dunia profesi wartawan dan berguna juga 

untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji terkait 

Kode Etik Jurnalis 

D. 2. Manfaat Penulisan 

Manfaat  penulisan ini diharapkan bermanfaat  bagi beberapa pihak 

yaitu : 

a. Bagi Penulis  

Untuk memenuhi tugas akhir guna menyelesaikan Strata 1 Ilmu 

Hukum  Universitas Muhammadiyah Malang dan memberikan 

wawasan terkait Kebebasan dan Etika Pers ditinjau dari perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif  
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b. Bagi Insan Media  

Menjadi catatan bagi para wartawan baik dari wartawan cetak , 

online dan elektronik untuk tidak menyebarkan suatu berita yang 

belum jelas tentang kebenarannya  kepada masyarakat , hal ini juga 

berpengaruh terhadap penyajian berita yang tentunya berfungsi 

sebagai informasi, menghibur, mempengaruhi dan mendidik 

masyarakat luas sebagai konsumen media. 

c. Bagi Masyarakat  

Menjadi acuan bagi masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi 

dengan berita yang belum tentu benar adanya  

E. Metode Penulisan  

Dalam penulisan karya tulis bahwa salah satu faktor penting adalah 

terletak pada metode penelitian yang digunakan . Penggunaan metode 

penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat 

digunakan dan berfungsi untuk menggali , mengolah dan merumuskan 

bahan bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulanyang 

sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah – 

langkah yang dianggap efektif dan efisien.
8
. Metode penelitian yang 

dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   
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 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana.Hal.30 
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1. Metode Pendekatan  

Metode yang penulis pakai yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian 

yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka  yang terdiri dari bahan hukum primer , bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan – bahan tersebut 

disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik 

suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan , metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

undang undang (statute approach) dan pendekatan komparatif 

(comparative approach) yang dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan isu hukum serta 

membandingkan dengan masalah yang sedang diteliti dalam berbagai 

literatur yang dapat menunjang dalam penulisan ini 

2. Jenis Bahan Hukum 

    Adapun jenis bahan hukum dalam penulisan  yang penulis ambil 

terdiri dari :  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan yang meliputi hukum yang 

mengikat antara lain :  

a) Al Quran 

b) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 
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c) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

d) Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

e) Undang Undang No 29 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

b. Bahan Hukum Sekunder  

       Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung untuk 

melengkapi bahan primer.
9
 Adapun bahan yang diperoleh 

penulis untuk melakukan penulisan di peroleh dari media 

perantara yang dapat dipercaya atau secara tidak langsung 

yang berupa buku, catatan  bukti yang telah ada dan dari jurnal 

ilmiah Pengumpulan data dapat dilakukan dengan memperoleh 

data yang akurat dari media yang dapat dipercaya dan juga 

mengunjungi perpustakaan untuk mencari literatur mengenai 

Etika Kebebasan Pers. 

c. Bahan Hukum Tersier  

    Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk melengkapi 

kedua bahan tersebut diatas yang terdiri dari : 

a. Kamus Hukum  

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia  

c. Kamus Bahasa Inggris  

d. Internet 

 

                                                             
9 Peter Mahmud Marzuki , 2011, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group , Jakarta ,hlm 

93 
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Sesuai dengan sumber bahan hukum primer , sekunder dan tersier 

maka metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi 

kepustakaan  

b. Penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh data baik 

literature maupun akses internet artikel serta sumber sumber lain 

yang terpercaya  

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

  Metode analisis yang digunakan penulis adalah  deskriptif 

kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk 

kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data 

hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati 

F. Sistematika Penulisan  

      Dalam penulisan skripsi atau Tugas Akhir ini sangat diperlukan suatu 

sistematika penulisan . Hal ini  dilakukan untuk memudahkan penulis 

dalam menulis dan memudahkan pembaca untuk mengerti dan memahami 

isi dari tugas akhir ini. Untuk mempermudah penulisan , maka penulisan 

ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sitematika penulisan sebagai 

berikut : 
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 BAB I  :  Pendahuluan,  

Dalam pendahuluan  ini terbagi dalam beberapa sub bab  

yang terdiri dari : Latar belakang merupakan penjelasan dan 

pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis, 

Rumusan masalah dibagi menjadi dua permasalahan yang 

akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini , 

Tujuan penelitian merupakan penyampaian yang akan 

dilakukan oleh penulis dalam membuat penulisan hukum 

ini,  Manfaat penulisan terdiri dari aspek teoritis  dan aspek 

praktis yang menjadi suatu komponen dalam penjelasan 

mengenai siapa saja dan apa saja yang akan mendapat 

manfaat dari penulisan ini dan  Metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis ialah pendekatan yuridis normatif 

dan terakhir Sistematika Penulisan 

  BAB II : Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan deskripsi atau uraian dari 

Tinjauan Kebebasan dan Etika Pers dengan menjabarkan 

Pengertian Kebebasan dan Etika Pers ditinjau dari Aspek 

Hukum Islam dan Hukum Positif , Pengertian Independensi 

Pers ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif 

dan Akibat Hukum terhadap Pers yang Menyampaikan 

Pemberitaan tidak didasarkan Independensi dan Jujur 

ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif. 
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BAB III :  Hasil Penelitian  dan Pembahasan 

 Dalam bab ini menunjukkan inti dari penulisan hukum yang 

dibuat penulis . Bab ini akan membahas tentang 

Independensi Metro TV dalam menyampaikan pemberitaan 

Reuni 212 ditinjau dari aspek Hukum Islam dan Hukum 

Positif dan Akibat hukum terhadap Pers Metro TV yang 

menyampaikan pemberitaan tidak didasarkan independensi 

dan jujur ditinjau dari aspek Hukum Islam dan Hukum 

Positif  yang diangkat oleh penulis sesuai dengan sumber 

yang didapatkan oleh  penulis  

 BAB IV : Penutup  

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum 

dimana berisi kesimpulan  dari pembahasan bab 

sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi 

permasalahan yang  menjadi fokus kajian berisikan saran 

atau rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi 

masukan yang bermanfaat bagi semua pihak  


