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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.   Tinjauan Tentang  Kebebasan dan Etika Pers  

   A.1   Pengertian Kebebasan Pers  

      Kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan 

pendapat dan kebebesan untuk menceritakan suatu peristiwa. Atau, kebebasan 

individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran, dengan cara 

menyamapaikan suatu informasi kepada massa, dalam semua kondisi . 

Kebebasan pers adalah kebebasan dalam konsep, gagasan, prinsip, dan nilai 

cetusan yang bersifat naluri kemanusiaan di mana pun manusia berada. Nilai 

kemanusiaan adalah naluri mengeluarkan perasaan hati kepada orang lain 

sebagai pribadi yang suaranya ingin diperhitungkan dan timbul dari 

keinginannya untuk menegaskan eksistensinya. Untuk itu, jenis kebebasan 

meliputi hal-hal berikut : 

1. Kebebasan pers (freedom of the press) 

2. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (freedom of the opinion 

and expression) 

3. Kebebasan berbicara (freedom of the speech)
10

 

       Kebebasan untuk menyampaikan, mempunyai, dan menyiarkan pendapat 

melalui pers dijamin oleh konstitusi negara di mana pun pers berada. Oleh 

sebab itu, jaminan kebebasan pers bersifat universal. Hal ini dijamin dalam 

Piagam HAM PBB (Universal Declaration of Human Rights) Pasal 19 yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan 

pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa 

                                                             
10 Krisna Harahap, 1996 ,Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan, PT Grafiti Budi Utami, Bandung,hlm 48 
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gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan 

buah pikiran melalui media apa pun dengan tidak memandang batas-batas 

wilayah. Kebebasan berbicara untuk memperoleh informasi merupakan salah 

satu hak asasi manusia.  Hak asasi tersebut dijamin dalam ketentuan 

perundang-undangan dan merupakan hak setiap warga negara. Negara 

Indonesia telah menjamin hak kebebasan berbicara dan informasi bagi warga 

negara. Jaminan kebebasan berbicara dan informasi itu, antara lain sebagai 

berikut:
11

 

1. Pasal 28 UUD 1945, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 

dengan undang-undang." 

2. Pasal 28 F UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia." 

       Kegiatan tentang pers telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

1999 tentang Pers (UU Pers). UU ini menggantikan UU Nomor 11 Tahun 

1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah 

dengan UU Nomor 4 Tahun 1967 dan UU Nomor 21 Tahun 1982. Dalam 

Pasal 5 UU Pers terdapat etika perilaku pers yang harus dijalankan, yaitu:  

a. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan 

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta 

asas praduga tak bersalah; 

                                                             
11 Simorangkir. 1980, Hukum dan Kebebasan Pers, , CV Bina Cipta Sarana , Bandung, hlm 50 
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b. Pers wajib melayani Hak Jawab; 

c. Pers wajib melayani Hak Tolak.
12

 

       Kebebasan pers sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan  

informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun hal itu tidak 

berlaku mutlak karena hak itu dibatasi oleh hak orang lain. Hal tersebut sesuai 

dengan sistem pers tanggung jawab sosial yang dianut pers indonesia. Dimana 

kebebasan pers diindonesia mengemban kewajiban-kewajiban sebagaimana 

diatur dalam undang-undang pers.dalam penjelasan UU No.40 Tahun 1999 

pasal 4 ayat 1 ditegaskan “ kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang 

disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan 

oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik 

junalistik.”Masih dalam pers dipertegas dengan pasal 6 butir c yang 

menyebutkan bahwa “pers nasional melaksanakan peranan untuk 

mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, 

dan benar.” Dan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia 

(KEJ PWI ) disebutkan “wartawan Indonesia menyajikan data secara 

seimbang dan adil mengutamakan kecermatan dan kecepatan serta tidak 

mencampuradukkan fakta dan opini sendiri.” Mengenai tanggung jawab pers 

juga disebutkan dalam KEJ PWI pasal 2 yang menegaskan bahwa, “ wartawan 

indonesia dengan penuh tanggungg jawab dan bijaksana mempertimbangkan 

patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat 

membahayakan keselamatan dan keamanan bangsa dan kesatuan negara.” 

Makna membahayakan keselamatan dan keamanan negara pada pasal 2 adalah 

                                                             
12 Hariandi Law Office , Hukum dan Etika Pers diakses melalui http://www.gresnews.com/ pada tanggal 6 

Maret 2019 

 

http://www.gresnews.com/


 

19 
 

memaparkan rahasia negara atau militer dan berita bersifat fluktuatif seperti 

berita tentang devaluasi yang bersifat spekulatif. 
13

  

      Ada beberapa syarat kelayakan sebuah peristiwa untuk ditulis menjadi 

sebuah berita yaitu : significance (penting), magnitude, timelines (waktu), 

proximity (kedekatan), prominance (terkenal), dan human interest.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Atmadi, T. 1985  Sistem Pers Indonesia , Gunung Agung, Jakarta,hlm 30 
14 Alex Sobur, 2001, Etika pers: Profesionalisme dengan Nurani, Bandung ,Humaniora Utama , hlm 145 
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1. Pengertian Kebebasan Pers ditinjau dari Aspek Hukum Islam  

        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.
15

  Islam 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  

 َ ْه ي َم ُ َو ي ُ يذ ِع ُ ُمَّ ي َق ث لْ َخ ْ ال  ُ أ َ ذ بْ َ ي ْه  َمَّ ْل أ ُ ۚ ق  ِ َع َّللاَّ ٌ َم ً ََٰ ل ِ َإ ۗ أ ِض  َْر اْْل ِء َو ا َم َه السَّ مْ ِم كُ ُ ق ُز ْر

ُوا ات يهَ   ٌَ قِ ِد ا ُمْ صَ ت ْ ى ْن كُ ِ مْ إ كُ َ و ا ٌَ ُْر  ب

artinya : 

Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), 

Kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezki 

                                                             
15 Khoirul Anam Faris.2009, Fikih Jurnalistik. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm  12 
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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 masyarakat, individu muslim tanpa terkecuali, wajib mengambil 

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

mungkar yang dikenal dalam Islam.
16

 Seorang wartawan juga 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.
17

 Kebebasan pers menurut pandangan Islam 

bukan bebas tanpa batasan tetapi harus sesuai dengan azas atau norma yang 

berlaku jangan sampai pers tersebut menyimpang dari azas atau norma 

tersebut. Sekarang ini kita liat realitanya banyak pers yang menyimpang dari 

ajaran-ajaran norma yang berlaku misalnya maraknya pers majalah yang 

bersifat negatif porno aksi, hal tersebut menyimpang dari ajaran agama 

Islam.Adapun azas atau norma dalam kebebasan pers sebagai berikut: 

1. Bebas dan bertanggung jawab 

 Seorang wartawan harus bebas dari tekanan orang lain dalam mencari 

dan mengumpulkan serta menyampaikan pendapatnya melaului media. 

                                                             
16 Ibid, hlm 16 
17 Ibid , hlm 30 
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Dalam mendapatkan dan menyampaikan kebenaran tersebutlah wartawan 

harus memiliki kebebasan. Tidak seorang pun bisa menghalangi selama 

sesuai dengan koridor dan etika dalam Islam. Kebebasan dalam Alquran 

terutama dalam memeluk agama.
18

 Seperti Firman Allah di Madinah 

dalam surah Al-Baqarah ayat 256  

                                                                                                                                                         

                                                                                 

 artinya : 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 

Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 

barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (syaitan) dan beriman kepada 

Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang 

amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui.(Q.S Al Baqarah:256)
19

  

  Pernyataan tersebut memberikan pengertian, manusia bebas memilih 

mana agama yang akan dianutnya karena ia sudah dibekali dengan akal 

untuk memilih dan memilah mana agama yang akan mampu 

menyelamatkan dia. Meskipun Allah memberikan kebebasan untuk 

memeluk agama, namun koridor kebebasan tersebut dibatasi oleh adanya 

kalimat qad tabayyana al-rusd min al-gayyi (Sesungguhnya Telah jelas 

jalan yang benar daripada jalan yang sesat), dan aspek kebenaran yang 

disebut Allah dengan ungkapan al-‘urwat al-wutsqa (buhul tali yang amat 

kuat yang tidak akan putus). Kebebasan pers (berpikir dan 

mengungkapkan), juga kebebasan-kebebasan lain pada umumnya, tidak 

                                                             
18 Mafri Amir , 1999 , Etika Komunikasi Massa ,Jakarta: PT  Logos Wacana Ilmu, hlm 107. 
19 Al Quran Surah Al Baqarah ayat 256 
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mutlak tanpa batas. Adanya batasan-batasan, bukan untuk mengebiri 

kreatifitas dan kebebasan, namun untuk menghormati hak dan kebebasan 

pihak lain, namun untuk menghormati dan hak dan kebebasan pihak lain. 

Islam melarang pelecehan atau perbuatan yang dapat menjatuhkan nama 

baik seseorang. Sebagaimana Islam juga melarang perbuatan-perbuatan 

yang tidak mengindahkan etika umum, menyebarkan kemungkaran melalui 

berita atau yang lain, atau tindakan permusuhan terhadap syiar-syiar agama. 

20
 

   Kebebasan yang diberikan kepada pers untuk menerima dan 

menyebarluaskan informasi tersebut harus dibarengi dengan rasa tanggung 

jawab. Dalam arti informasi yang disampaikan harus benar serta 

mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia karenanya kebebasan yang 

diberikan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Bebas satu sisi dan 

tanggungjawab sisi yang lain tidak mungkin dipisahkan. Pers bebas dalam 

menyiarkan sesuatu tetapi harus mempertanggungjawabkan apa yang 

disiarkannya, ia harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada 

khalayak. Setiap jiwa memang tidak pernah diberi tugas dan tanggung 

jawab di luar kemampuannya. Namun apa yang ia kerjakan akan 

dipertanggungjawabkan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang 

diusahakannya Firman Allah surat Al-Thur ayat 21 : 

                                                                                                                                                                      

                

artinya : tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (Q.S At-

Thur:21) 

                                                             
20

 Sri Ayu Astuti, 2015 , Kebebasan Pers dan Etika Pers Dalam Perspektif Islam, Genta Publising,  Yogyakarta, 

hlm 44 
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Dapat dipahami bahwa tidak satupun amalan manusia yang bisa lepas 

dari tanggungjawab. Meskipun diberikan kebebasan, namun semuanya 

harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikian pula lah 

terhadap insan pers yang harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan 

jurnalistiknya. Disamping ia bertanggungjawab pada Allah selaku makhluk, 

orang-orang pers juga harus mempertanggungjawabkan semua 

perbuatannya kepada publik pembaca, pendengar dan para pemirsa.
21

 

2. Kejujuran Komunikasi 

  Dalam Alquran, jujur itu identik dengan amanah, yaitu kepercayaan 

yang lebih berkonotasi kepada kepercayaan kepada Tuhan. Komunikator 

dituntut untuk menjaga amanah, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak 

diketahui, tidak bertentangan antara ucapan dan perbuatan, serta 

mempertimbangkan kewajaran dan kelayakan suatu informasi untuk 

disiarkan.
22

 Kebohongan merupakan kejahatan yang dilarang oleh Allah. 

Banyak ayat Alquran yang melaknat pembohong. Dalam Quran surah An-

Nahl ayat 105 telah dijelaskan  

                                                                                   
                         

       

artinya : Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah 

orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan 

mereka Itulah orang-orang pendusta. (Q.S. An-Nahl: 105) 

Dengan jelas dalam ayat tersebut Allah sangat melarang perbuatan dusta. 

Dalam konteks komunikasi massa seperti seorang wartawan, maka 

berbohong merupakan sifat tercela, karena sangat berbahaya. Kebohongan 

dalam komunikasi massa akan menyesatkan masyarakat disebabakan telah 

                                                             
21 Kholil Syukur.2007, Komunikasi Islami. Bandung: Citapustaka Media, hlm 70 
22 Ibid,hlm 30 
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menyerap informasi yang salah. Tentu kaomunikasi seperti itu menyalai 

etika komunikasi dan ajaran Islam berdasarkan Alquran. 

3. Adil, Tidak Memihak 

  Dalam praktek jurnalistik berlaku prinsip etis adil dan berimbang. 

Artinya tulisan atau suatu berita harus disajikan secara tidak memihak. 

Belaku adil adalah ajaran Islam, kata al-adl dalam istilah islam berarti 

memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu 

dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Adil juga berarti sama dan 

seimbang dalam memberi balasan.
23

 Dalam surat An-An‟am ayat 152 

Allah berfirman :  

                                                                 
                                                                        

                                                                                                                                            

                    
                                               

 artinya : 

Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, 

kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang 

demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. An-

An’am:152) 

     Yang menjadi topik saat ini adalah soal berkata-kata dengan adil. Ini 

berarti umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi baik lisan maupun 

tulisan dengan adil, artinya harus berkomunikasi dengan benar,tidak 

memihak, berimbang, dan tentunya dengan sesuai dengan haknua 

seseorang. Khusus dalam menyebarkan informasi kepada publik seorang 

insan pers tidak boleh memberi pengaruh terhadap rasa sayang atau rasa 

                                                             
23 Amir Mafri, 1999,. Etika Komunikasi Massa. Jakarta: PT logos Wacana Ilmu, hlm 58 
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benci kepada seseorang atau golongan, sehingga informasi yang 

disampaikan dalam media massa tidak memenuhi etika keadilan atau azas 

berimbang 
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4. Keakuratan Informasi 
24

 

   Keakuratan informasi dalam komunikasi massa atau bagi seorang 

wartawan bisa dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah diteliti 

dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah 

mencapai ketepatan. menyampaikan informasi secara tepat merupakan 

landasan pokok untuk tudak mengakibatkan masyarakat pembaca, 

pendengar, pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan 

oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan 

betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak. 

Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi yang 

akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama 

oleh kalangan pers, terutama wartawan. 

   Ajaran Islam mengakomodasikan etika akurasi informasi tersebut 

melalui beberapa ayat seperti dalam surat Al-Hujarat ayat 6 :  

                                                                    
                                                    

                                              

artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 

(Q.S. Al-Hujarat 6)
25

 

       Alquran mengisyaratkan adanya orng-orang yang ingin dan berusaha 

agar sesuatu informasi yang buruk itu tersebar di tengah-tengah 

masyarakat. Karena itu, seseorang yang terlibat dalam kegiatan 

                                                             
24 Daniel Dhakidae, 1997, Negara dan Kecemburuannya Pada Pers : Suatu Tinjauan Ideologis, Midas Surya 

Grafindo, hlm 30 
25 Al Quran Surah Al Hujurat ayat 6 
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komunikasi, harus melakukan check and recheck terhadap kebenaran 

sesuatu inforamasi yang diterimanya sebelum disampaikan kepada orang 

lain. Selain meneliti materi informasi yang diterima, etika jurnalistik 

mengisyaratkan untuk meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang 

memberikan informasi, keterpercayaan sumber merupakan prasyarat 

dalam jurnalistik. Wartawan sebagai seorang yang mempunyai akal 

sebagai pisau analisisnya akan selalu selektif dalam menerima informasi 

sebelum menyiarkan kepada orang lain.
26

 Dalam surat Al-Dzumar ayat 18 

Allah berfirman :  

                                                                  
                                          

                                      

artinya : 

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di 

antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk 

dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.(Q.S Al-

Dzumar:18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 Abd al-Wahhab Khalaf,1992 , „Ilm Ushûl al-Fiqh ,Dâr al-Qalam ,  Beirut , hlm 68 
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       Ayat ini mengungkapkan ciri orang yang disebut dengan ulu al-

albab. Ciri orang ini ialah bersifat menganalisis informasi, maksudnya 

ialah berusaha mengetahui sesuatu dengan cara nengarahkan pikirannya 

kepada sesuatu itu secara serius. Berusaha mendengar sesuatu berarti 

memikirkan dan menganalisisnya secara seksama. Ia membedakan 

informasi mana yang baik dan mana yang buruk dan menggunakan 

ilmunya secara kritis. 
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5. Kritik Kontruktif 

        Salah satu etika komunikasi massa adalah melakukan kritk yang 

membangun terhadap hal-hal yang berjalan tidak menurut semestinya, baik di 

lihat dari sudut undang-undang yang berlaku maupun menurut etika dan 

norma yang hidup di tengah masyarakat lingkungannya. Pers adalah penjaga 

gawang kebenaran di tengah pembacanya. Segala penyimpangan tidak boleh 

dibiarkan, dengan caranya pers melakukan kritik agar penyimpangan tidak 

berlangsung lagi.
27

 Cara pers dalam melaksanakannya bisa macam-macam 

bentuknya. Kadang ia menulis dalam bentuk tajuk komentar, ulasan, kritik dan 

kadang juga berbentuk pembeberan penyimpangan dalam bentuk laporan atau 

penulisan berita. Dalam Alquran, orang. Pesan- pesan komunikasi yang 

bersifat membangun sangat ditekankan dalam komunikasi Islam.. 

Kritik membangun yang disampaikan oleh komunikator atupun 

komunikan, dapat menjadi bahan untuk perbaikan pada masa depan, dan dapat 

menghindari pengulangan kesalahan. Dalam Alquran, orang beriman diminta 

untuk melaksanakan suatu kewajiaban berupa pekerjaan mengajak orang lain 

untuk berbuat baik, menyuruh orang lain melaksanakan kebaikan, dan 

melarang orang untuk menjahui kemungkaran, seperti dicantumkan dalam 

surat Ali Imran ayat 103  

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      

             

 artinya : 

                                                             
27 Darussalam Santika 1986 , Jurnalistik (Sebuah Pengantar), Rinta, Surabaya,hlm 40 
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Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran : 103) 

 Dalam ayat ini memang bukan setiap pribadi orang beriman dituntut 

untuk melaksanakan perintah ini, karena adanya perbedaan kemapuan.tetapi 

pada hakikatnya setiap individu punya kewajiban untuk berdakwah sesuai 

dengan kemampuannya. Kritik konstruktif dalam komunikasi massa, kritik 

yang dimaksudkan untuk pembangunan, bukan untuk menjatuhkan seseorang 

atau institusi lain. 
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2. Pengertian Kebebasan Pers ditinjau dari Aspek Hukum Positif  

       Kebebasan pers tidak terelakkan lagi merupakan suatu unsur penting 

dalam pembentukkan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan 

transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi 

yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya 

keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers 

sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi, dijamin 

kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting 

untuk menjaga objektifitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga 

pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut 

atau dibawah ancaman sebagaimana masa Orde Baru berkuasa (self-

censorship). Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri, hal tersebut telah 

diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam 

Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh karena itu, jelas 

negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan 

kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan negara yang 

demokratis dan berdasarkan atas hokum. Namun demikian, perlu disadari 

bahwa insan pers tetaplah warga negara biasa yang tunduk terhadap hukum 

yang berlaku di Indonesia. 
28

 

   Dalam hal ini,  bagaimanapun juga asas persamaan di hadapan hukum 

atau equality before the law tetap berlaku terhadap semua warga negara 

Indonesia termasuk para wartawan, yang notabene adalah insan pers. Asas 

persamaan di hadapan hukum tersebut juga diatur secara tegas dalam UUD 

1945 yang telah diamandemen, yaitu di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 

                                                             
28 Eisy, M Ridlo. (2007). Peranan Media dalam Masyarakat. : Dewan Pers. Jakarta,hlm 89 
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D Ayat (1).
29

 Dengan demikian para insan pers di Indonesia tidak dapat 

dikecualikan atau memiliki kekebalan  (immune) sebagai subjek dari hukum 

pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

("KUHP") yang berlaku di Indonesia , akan tetapi, hal tersebut bukan berarti 

kebebasan pers telah dikekang oleh undang-undang. Justru, konsep berpikir 

yang harus dikembangkan adalah perangkat perundang-undangan tersebut 

dibuat dan diberlakukan dengan tujuan untuk membentuk pers yang seimbang, 

transparan dan profesional. Dapat diakui bahwa pers di Indonesia belum 

seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan 

bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini patut diwaspadai 

mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat 

intelegensia yang memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan 

tanggung jawab, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi 

yang dapat mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang 

notabene lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik.  

         Oleh karena itu kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan, 

paling tidak melalui rambu hukum. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh 

pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab. Yang menjadi 

masalah adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah 

atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita 

(news), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (opzet) 

dan unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi 

yang perlu ditekankan disini adalah, pidana tetap harus diberlakukan terhadap 

pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan 

                                                             
29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1). 
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menggunakan pemberitaan pers sebagai media.  Sementara kebebasan pers 

dapat melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung 

jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap 

tidak boleh dipidana. harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya 

telah menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab 

dalam membuat pemberitaan.
30

 Hal ini patut diwaspadai mengingat belum 

seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensia yang 

memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab, 

maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi yang dapat 

mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang notabene 

lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh karena 

itu kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan, paling tidak 

melalui rambu hukum. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat 

menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab. 
31

 

  Yang menjadi masalah adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai 

alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak 

mempunyai nilai berita (news), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat 

unsur kesengajaan (opzet) dan unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah, pidana 

tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan 

penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. 

Sementara kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang 

dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan 

dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana. Kebebasan pers dalam 

                                                             
30 Oemar Seno Adji, 1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia,  Erlangga, Jakarta,hlm 1 
31

 Alex Sobur, 2001 ,Etika pers: profesionalisme dengan nurani, humaniora utama press , Bandung,hlm 60 

 



 

35 
 

mengemukakan berita tetap dijaga, akan tetapi bukan berarti kriminalisasi 

dalam pers tidak dimungkinkan. Dalam hal media pers telah menjadi alat 

untuk  melakukan penghinaan dan fitnah tentu saja oknum tersebut harus 

dapat dipidana. Jadi bukan pers sebagai media pemberitaan yang 

dikriminalisasi tetapi  pelaku, oknum yang mungkin saja menunggangi pers 

atau memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum itulah 

yang akan dikriminalisasi. Jadi yang diadili adalah si pelaku dan bukan pers. 
32

 

       Dalam pembuktian pidana penghinaan dan fitnah yang dilakukan melalui 

media pemberitaan pers, tentu saja harus terdapat opzet atau kesengajaan 

pelaku untuk melakukan tindak pidana, dan juga adanya schuld atau kesalahan 

dalam perbuatan tersebut. Jadi sesungguhnya bukan pemberitaan pers yang 

dipidanakan, tetapi perbuatan menghina atau memfitnah tersebut yang 

dipidana. Harus diakui bahwa belum semua pers Indonesia dikelola secara 

profesional dan mampu melakukan pemberitaan yang bertanggung jawab. 

Banyak perusahaan pers yang mengeluarkan berita-berita gosip dan 

pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau biasa. Dilihat dari sisi lain 

kepentingan masyarakat, tentu saja pers yang tidak berkualitas akan sangat 

merugikan karena tidak mendidik masyarakat dan sebagai pembentuk opini 

publik. Pers akan sangat berbahaya jika dimanfaatkan oleh oknum-oknum 

terbentu yang memiliki tujuan-tujuan yang melanggar hukum oleh karena itu 

jika dipandang dari sudut pandang hukum pidana khususnya dalam RUU 

KUHP, hukum secara seimbang telah mengatur antara kebebasan pers dan 

pertanggung jawaban isi dari beritanya dan perlu diingat bahwa pasal-pasal 

penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP adalah pasal-pasal yang mengatur 

                                                             
32 Banjarnahor, Gundar. Wartawan Freelance. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994,hlm70 
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mengenai tindak pidana penghinaan dan fitnah secara umum (general) jadi 

tidak hanya mengacu pada pemberitaan pers saja. Justru dengan adanya pasal-

pasal mengenai penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP, maka pers 

Indonesia didorong untuk menjadi lebih profesional dan Iebih bertanggung 

jawab dalam menerbitkan pemberitaan.  
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             Hal tersebut karena pers selain mempunyai tugas untuk memberikan 

informasi secara terbuka dan transparan terhadap masyarakat, juga memiliki 

tanggung jawab untuk mendidik  masyarakat dan untuk menjaga opini publik, 

yang rentan terhadap situasi sosial politik di negara seperti Indonesia. Jadi, 

kebebasan pers, dalam perspektif hukum positif, merupakan salah satu wujud 

kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan prinsip-

prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kebebasan pers itu 

bukanlah kebebasan tak terbatas, melainkan kebebasan yang 

bertanggungjawab. Tanggungjawab tersebut tercermin dalam fungsi, 

kewajiban, hak, dan peranan pers sebagaimana diatur dalam Undang Undang 

Pers.  
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                A.2.   Pengertian Etika Pers 

      Etika  berasal dari bahasa Latin, ethica, yang berarti aturan atau kaidah-

kaidah moral, tata susila yang mengikat suatu masyarakat atau kelompok 

masyarakat, atau profesi. Sedangkan Pers adalah lembaga sosial dan wahana 

komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi 

baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan 

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, 

media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. (menurut UU pers no 

40 tahun 1999). Secara etimologis, kata Pers (Belanda), atau Press (inggris), 

atau presse (prancis), berasal dari bahasa latin, perssare dari kata premere, 

yang berarti “Tekan” atau “Cetak”, definisi terminologisnya adalah “media 

massa cetak” atau “media cetak”. 33
 

        Etika Pers adalah filsafat di bidang moral pers, yaitu bidang yang 

mengenai kewajiban-kewajiban pers dan tentang apa yang merupakan pers 

yang baik dan pers yang buruk, pers yang benar dan pers yang salah, pers yang 

tepat dan pers yang tidak tepat.
34

 Etika pers juga adalah ilmu atau studi tentang 

peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pers; atau, dengan perkataan 

lain, etika pers berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-

orang yang terlibat dalam kegiatan pers.
35

 

 

 

 

                                                             
33  Eisy, M Ridlo. 2007. Peranan Media dalam Masyarakat. Jakarta : Dewan Pers,hlm 30 
34  Elvinaro Ardianto,Lukiati Komala,Siti Karlinah (2007). Komunikasi Massa. Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media. hlm. 196. 
35  Ibid ,hlm1 46 
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1. Pengertian Etika Pers ditinjau dari Aspek Hukum  Islam 

     Tanggungjawab dalam perspektif hukum Islam sangat terkait dengan segala 

yang dikerjakan manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap manusia 

akan dimintai pertanggungjawaban tentang segala yang diperbuatnya.
36

 Sebagai 

mukallaf, segala aktifitas manusia yang bermuatan dan berdimensi hukum, 

mempunyai akibat dan karenanya memerlukan tanggungjawab. Manusia 

mempunyai tanggungjawab karena memiliki kecakapan tertentu yang dalam 

disiplin ushûl al-Fiqh disebut al-ahliyah, baik ahliyah al-wujûb maupun ahliyah al-

adâ‟. Ahliyah alwujûb adalah kepantasan manusia untuk ditetapkannya hak atau 

diwajibkannya  kewajiban padanya. Dasarnya adalah esensi manusia yang berbeda 

dengan hewan, yang di kalangan ahli Ushûl al-Fiqh disebut al-dzimmah, yaitu sifat 

pembawaan dalam diri manusia yang karenanya ia mendapat hak dan kewajiban. 

Sedang ahliyah al-ada‟ adalah kepantasan manusia untuk, secara syar‟iyah, 

perbuatan dan perkataannya mengandung hukum, di mana bila ia melakukan 

perbuatan ibadah dan lainnya dinilai sebagai perbuatan syar‟î .
37

   

Dalam hal kecakapan yang kedua, manusia terbagi menjadi tiga keadaan. 

Pertama, manusia tidak mempunyai kecakapan untuk berbuat sama sekali seperti 

anak kecil dan orang gila. Kedua, manusia yang kecakapannya untuk berbuat 

kurang, yaitu orang yang sudah mumayyiz tapi belum baligh. Ketiga, manusia 

yang mempunyai kecakapan sempurna untuk berbuat, yakni orang yang berakal 

dan baligh
38

. Disini para pengelola pers di jamin kebebasannya dan harus 

bertanggung jawab, sebab dalam melaksanakan tugasnya mutlak berpedoman dan 

bertumpu kepada Al-Qur‟an dan hadits.Ada beberapa konsep yang bersumber dari 

Al-Qur‟an yang di jadikan prinsip etika dalam berkomuikasi: 

                                                             
36  Muslim ibn al-Hajjaj, 1992, Shahih Muslim, juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, hlm. 187 
37 Abd al-Wahhab Khalaf, 1978, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh, Beirut: Dâr al-Qalam, hlm. 136 
38 Ibid., hlm. 135-13  
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1.      Qaulan sadidan,ini berhubungan dengan isi pesan yang benar dan jujur. 

2.      Qaulan baliqhan yaitu pesan yang di sampaikan harus menyentuh kalbu 

khalayak dan sesuai dengan kebutuhan khalayak. 

3.      Qualan maysuran yaitu tulisan tau bahasa yang di sajikan harus mudah di 

pahami. 

4.      Qualan layyinan yaitu komunikasi itu di sampaikan dengan cara lembut. 

5.      Qualan kariman menyiratkan satu prinsip etika yaitu penghormatan. 

6.     Qualan ma‟rufan perkatan atau ungkapan yang baik dan jelas. 

      Ada empat macam konsep etika pers dalam hukum islam yang bersumber 

pada Al-Qur‟an yaitu : 

1.Fair ( mencakup kejujuran, adil, kewajaran dan kepatutan) 

2.Akurat  

3. Bebas dan bertanggung jawab.  

4. Kritik konstruktif.
39

 

      Dari penjelasan di atas bisa di katakan dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

pers dalam prespektif etika dan hukum islam itu jelas mempunyai batasan-batasan dan 

aturan tertentu yang sesuai dengan ajaran-ajaran Alqur‟an dan Hadist. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Hariyono  Nur Kholis , Kebebasan Pers Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Islam  , diakses melalui 

https://hariansku.blogspot.com  pada tanggal 18 Juni 2019 

https://hariansku.blogspot.com/
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2. Pengertian Etika Pers ditinjau dari Aspek Hukum Positif  

   Etika Pers yaitu suatu aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur suatu media 

dalam mempublikasikan suatu sajian program, berita atau informasi. Dalam buku 

Alviano Andrianto, Etika Pers diartikan sebagai bidang mengenai kewajiban-

kewajiban pers dan tentang pers yang baik dan pers yang buruk, pers yang benar dan 

pers yang salah, pers yang tepat dan pers yang tidak tepat. Sumber etika pers adalah 

kesadaran moral yaitu pengetahuan tentang baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan 

tidak tepat, bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Unsur-unsur dalam 

etika Pers yakni sebagai berikut : 

1.  Tanggung Jawab (Seorang jurnalis yang terlibat dalam pers harus memunyai 

tanggung jawab atas dampak dari informasi yang disampaikan). 

2.   Kebebasan Pers (Semua orang, termasuk jurnalis boleh dengan bebas 

menyampaikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

tanpa pengekangan)                                        

  Pers, yang merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan 

pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan 

dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional.. Pers, yang 

merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini 

harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan dengan sebaik-

baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat 

jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari 

manapun. Kegiatan tentang pers telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

1999 tentang Pers (UU Pers). UU ini menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1966 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU 
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Nomor 4 Tahun 1967 dan UU Nomor 21 Tahun 1982. Dalam Pasal 5 UU Pers 

terdapat etika perilaku pers yang harus dijalankan, yaitu: 

a. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan 

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas 

praduga tak bersalah; 

b. Pers wajib melayani Hak Jawab; 

c. Pers wajib melayani Hak Tolak.
40
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B. Independensi Pers  

 B.1. Independensi Pers ditinjau dari Aspek Hukum Islam  

      Media Islam berfungsi sebagai penyeimbang terutama ketika suatu hal 

sangat menyangkut kepentingan umat Islam. Ketika media umum tidak 

memberitakan secara seimbang, maka media Islam bisa meluruskan. Media 

Islam tentu mempunyai misinya sendiri untuk membela kepentingan umat 

Islam karena itu Media Islam harus berpihak kepada kebenaran yang bermutu, 

dan tidak mencampurkan antara fakta dan opini. Media nasional seringkali 

mengklaim sebagai media independen, tapi kenyataannya pada kasus-kasus 

tertentu justru pemberitaannya tidak berimbang. Justru terkesan menyudutkan 

umat Islam..
41

 

     Para pengelola keredaksian media punya keterbatasan-keterbatasan tertentu 

ketika harus berhadapan dengan manajemen atau pemilik modal. Di sinilah 

nurani para jurnalis diuji sebab hakikatnya, di kursi jabatan manapun ia duduk 

hakikatnya  tetap sebagai seorang jurnalis yang terikat dengan kode etik 

khususnya harus berpegang pada hati nurani. Jika para penanggung jawab 

keredaksian menyerah pada tuntutan kepentingan internal, mengabaikan 

kebenaran dan hati nurani, pada akhirnya publik yang akan menghukum media 

yang bersangkutan dengan tidak membaca, membeli, mendengar atau 

menontonnya tetapi lagi-lagi hal itu tidak bisa menyelesaikan persoalan, ketika 

media misalnya, terus melakukan pelanggaran etika jurnalistik dengan 

mengabaikan aspirasi publik. 
42

 Jurnalisme independen di era globalisasi 

dituntut untuk memberikan pencerahan kepada publik dengan 

menginformasikan berita yang kebenarannya teruji secara empiris dan 

                                                             
41 Aryo Pribumi , Tokoh Pers Indonesia: Ketika Media Umum Tidak Independen, Maka Media Islam-lah yang 

Meluruskan diakses http://www.voa-islam.com pada tanggal 19 Juni 2019 
42  Op.cit 

http://www.voa-islam.com/
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sistematis. Tidak ada niatan lain kecuali itikad baik untuk mendudukkan 

perkara secara adil dan proporsional. Tujuannya, publik mendapatkan informasi 

yang benar. Dari manapun mereka mengakses, informasi yang didapatkan 

adalah informasi yang benar, bebas dari unsur-unsur fitnah. Dalam hukum 

Islam, kebebasan berbuat termasuk 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. 

       Konsep ini sejalan dengan al-Qur‟ân antara lain bahwa Allâh tidak 

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya (surat al-

Baqarah/2: 286), Allâh menghendaki kemudahan 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 antara memeluk atau tidak. Kedua, sedikit beban 

sebagai konsekuensi logis dari asas pertama, sebab banyaknya taklif dapat 

memberatkan.
43

 

 

 

 

                                                             
43 Ana Nadhya Abrar. 1997. Fenomena Jurnalisme Direfleksikan. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Penebar 
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              B.2. Independensi Pers ditinjau dari Aspek Hukum Positif  

     Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak  terikat 

dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri. tidak 

mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Dalam ruang 

lingkup pers, itu berarti pers tidak terikat pihak manapun, dan bebas 

memberitakan apa saja untuk kepentingan publik. Mengutip dari perkataan 

Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Rabu 26 Juni 2013 yang  menyatakan semua 

insan pers harus menjunjung tinggi prinsip independensi. Namun independensi 

itu bukan berarti sebuah media tidak boleh bersikap. Independen tidak sama 

dengan netral atau berdiam diri. Independen dalam demokrasi berarti bebas 

memilih, setiap media berhak memilih kebijakan dalam pemberitaannya. 

     Media juga berhak bersimpati dengan aliran politik tertentu. Hanya saja, 

yang harus jadi pegangan adalah pers merupakan lembaga yang bekerja untuk 

kebaikan masyarakat. Media harus menjelaskan kepada rakyat apabila 

mempunyai kecenderungan politik dan yang lain 

      UU Pers juga secara jelas  menyatakan , wartawan memiliki dan menaati 

kode etik jurnalistik (KEJ).  Dengan demikian, KEJ yang dibuat kalangan pers 

sendiri harus jadi pedoman dalam pekerjaan sehari-hari. Dewan Pers  yang 

mengesahkan kode etik itu berhak mengontrol dan melakukan pengawasan. 

Kesalahan dalam media cetak dapat dikenai sanksi etik dan sosial.
44

 Sanksi 

hukum dapat diberikan kepada media elektronik yang mempergunakan 

frekuensi milik publik. Salah satu tugas pers dan jurnalis yang penting adalah 

menyajikan berita secara obyektif. KEJ yang dibuat dengan sangat baik oleh 

organisasi wartawan dan disahkan oleh Dewan Pers antara lain merumuskan 

dengan sangat bagus: ”Wartawan Indonesia bersikap independen, 
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menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk”. 

Sementara UU Penyiaran menyatakan dengan tegas, isi siaran wajib dijaga 

netralitasnya dan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu (Pasal 

36 Ayat 4). Selanjutnya, sebagai turunan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) 

dan Standar Program Siaran (SPS): ”Lembaga penyiaran wajib menjaga 

independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran” (Pasal 11 

Ayat 2 P3).
45

  

      Dalam jurnalisme antara lain terdapat prinsip independensi dan netralitas 

yang harus dipegang teguh. Jika ingin jadi media yang baik, kedua prinsip itu 

harus dijalankan. Dalam hubungan ini kegiatan penting jurnalisme antara lain 

mengungkapkan peristiwa secara obyektif. Obyektivitas terdiri atas dua 

dimensi: faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas terdiri atas usaha mencari 

kebenaran, antara lain kelengkapan dalam pemberitaan, akurat, cermat, dan 

punya nilai berita. Sementara imparsialitas mengacu pada praktik jurnalistik 

yang mengedepankan balance/ non-partisanship dan neutral presentation. 

Balance berarti ada unsur keadilan dan keseimbangan dalam pemberitaan. 

Adapun netralitas berarti tidak berpihak dan tak membangun opini untuk 

kepentingan pihak tertentu.  

     Terdapat beberapa pihak yang mengatakan, media tidak bisa independen. 

Pendapat ini tentu sah berdasarkan perspektif tertentu, misalnya perspektif 

propaganda. Atau, menganggap berita adalah hasil konstruksi sosial, jadi tak 

mungkin obyektif. Ada juga yang mengatakan, media bisa independen, tetapi 

bisa saja tidak netral, boleh menentukan pilihan yang dianggap benar. Ini 

pernyataan yang tidak konsisten karena netralitas adalah turunan dari 
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obyektivitas dan independensi. Obyektivitas dalam jurnalisme memang tak 

mungkin mencapai tingkat sempurna. Namun, makin tinggi derajat 

obyektivitasnya, semakin tinggi kredibilitasnya. Itu sebabnya, kompetensi dan 

profesionalitas wartawan harus terus ditingkatkan. 
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C. Akibat Hukum terhadap Pers yang Menyampaikan Pemberitaan tidak 

didasarkan Independensi dan Jujur 

  C.1 Akibat Hukum terhadap Pers yang Menyampaikan Pemberitaan tidak 

didasarkan Independensi dan Jujur ditinjau dari Aspek Hukum Islam 

                Dunia dakwah dewasa ini telah mengalami tantangan telah semakin 

berkembang terutama dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta semakin kompleksnya problem sosial yang dihadapi manusia. Di 

sisi lain perkembangan media komunikasi yang semakin modern tampaknya akan 

sangat membantu aktivitas dakwah Islam. Peluang dakwah Islam akan semakin 

terbuka lebar ketika para da‟i mampu memanfaatkan media massa, karena 

peluang persebaran pesan-pesan dakwah akan semakin masif dengan perantaraan 

media massa yang ada. Perkembangan pesat dalam dunia pers dan media massa, 

telah menjadikan informasi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat modern 

dewasa ini.
46

  

               Manusia modern pada saat ini akan merasa sangat terasing dari dunianya 

apabila tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi. Situasi seperti ini 

menuntut adanya media penyaluran informasi yang disebut dengan media massa. 

Itulah sebabnya, abad modern adalah abad media massa karena abad ini ditandai 

dengan berbagai media massa yang merupakan salah satu sendi kehidupan 

masyarakat modern. Dampak langsung dari fenomena ini adalah fakta bahwa 

media massa dan dunia pers mempunyai kekuatan dahsyat untuk mempengaruhi 

perubahan budaya dan etika masyarakat, termasuk juga dalam nilai-nilai 

keyakinan masyarakat seperti agama. Syariat Islam maha universal untuk 

mengatur segala ranah kehidupan manusia, termasuk dunia jurnalisme. Dalam 
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kandungan kitab-kitab fikih (baik klasik maupun moden), terdapat kandungan 

yang harus dijadikan aturan dalam mengguluti kerja jurnalistik. Pers sebagai 

dunia profesionalisme dan kajian studi, meski relatif baru muncul dengan kaidah 

dan dasar aturan tertentu.
47

  

      Salah satu dari pada kode etik pers adalah bebas dan bertanggung jawab 

yang merupakan pedoman dalam perilaku dan perbuatan salah satunya bebas dari 

tekanan orang lain dalam mencari dan mengumpulkan serta menyampaikan 

pendapatnya melalui media dan menyajikan informasi kepada publik. Pandangan 

Al-Qur‟an dan Hadis mengenai kebebasan pers cenderung diformalkan oleh 

sistem pers yang berlaku, seperti juga semua teori lainnya tentang kebebasan 

pers, sehingga semua teori akan terserap ke dalam sistem tersebut. Sebenarnya 

sistem pers Pancasila tidak bertentangan dengan pandangan teologis mengenai 

kebebasan pers dan pembatasannya. Berarti, tanggung jawab bagi kebebasan pers 

atau kebebasan informasi menurut Islam, tak beda dengan apa yang ada dalam 

hukum pidana media massa atau hukum pidana komunikasi dan kode etik 

jurnalistik. Dari perspektif ini dapat dlihat adanya potensi dakwah dalam dunia 

jurnalistik. Tuntutan untuk berpijak pada kebenaran dalam melaksanakan tugas 

jurnalistik adalah sebuah tuntutan yang Islami. Dari sinilah dapat dikatakan 

bahwa seorang wartawan yang jujur dan benar adalah seorang penyampai 

kebenaran, dan karenanya dapat digolongkan sebagai seorang da‟i. Menurut Asep 

Syamsul M. Romli dalam bukunya Jurnalistik Online , jurnalis muslim adalah 

sosok juru dakwah (da‟i) di bidang pers, yakni mengemban dakwah bil qolam ( 

dakwah melalui tulisan). Ia adalah jurnalis yang terikat oleh nilai-nilai, norma, 

dan etika Islam.  
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        Jurnalis muslim laksana “penyambung lidah” para nabi dan ulama. Karena 

itu, iapun dituntut untuk memiliki sifat-sifat kenabian, seperti shidiq, amanah, 

tabligh, dan fathonah. Shidiq artinya benar, yakni menginformasikan yang benar 

saja dan membela serta menegakkan kebenaran itu.
48

  

         Standar kebenarannya tentu saja kesesuaian dengan ajaran Islam al-Qur‟an 

dan As-Sunnah. Amanah artinya terpercaya, karenanya tidak boleh berdusta, 

memanipulasi atau mendistorsi fakta, dan sebagainya. Tabligh artinya 

menyampaikan,yakni menginformasikan kebenaran, tidak menyembunyikannya. 

Fathonah artinya cerdas dan berwawasan luas. Jurnalis muslim dituntut mampu 

menganalisis dan membaca situasi, termasuk membaca apa yang diperlukan umat 

tanpa campur tangan dari pihak manapun.
49

 Empat sifat sebagaiamana telah 

disebutkan di atas sesungguhnya adalah sifat yang melekat pada pribadi Nabi 

Muhammad saw sebagai manusia panutan seluruh umat Islam. Sudah pasti para 

wartawan akan sangat kesulitan apabila mereka harus menerapkan sifat Nabi di 

atas secara ideal. Akan tetapi sifat-sifat Nabi di atas diharapkan mewarnai 

aktivitas para wartawan. Karena seperti halnya Nabi, para wartawan adalah 

pembawa berita bagi masyarakat. Bila Nabi Muhammad saw membawa berita-

berita tentang ajaran Islam pada masyarakat Mekah dan Madinah, maka para 

wartawan membawa berita atau informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di 

mana mereka berkarya. Apabila karena risalah agamanya, Nabi Muhammad saw 

digelari sebagai da‟i yang pertama dan utama, maka para wartawan pun kalau 

mereka berlaku ideal sesuai dengan etika kerja yang telah digariskan, maka 

sesungguhnya mereka bisa juga disebut da‟i dalam perspektif tertentu. Hal itu 

antara lain bisa dilihat dari lima peranan jurnalis Muslim, yaitu:  
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a. Sebagai pendidik (muaddib), yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang Islami. 

Ia harus lebih menguasai ajarabn Islam dan rata-rata khalayak pembaca. Lewat 

media massa, ia mendidik umat Islam agar melaksanakan perintah Allah SWT 

dan menjauhi larangan- Nya. Ia memikul tugas mulia untuk mencegah umat 

Islam dari berperilaku yang menyimpang dari syariat Islam, juga melindungi 

umat dari pengaruh buruk media massa non-Islami yang anti-Islam 

b. Sebagai Pelurus Informasi (musaddid). Setidaknya ada tiga hal yang harus 

diluruskan oleh para jurnalis Muslim. Pertama, informasi tentang ajaran dan 

umat Islam. Kedua, informasi tentang karya-karya atau prestasi umat Islam. 

Ketiga, lebih dari itu jurnalis Muslim dituntut mampu menggali –melakukan 

investigative reporting– tentang kondisi umat Islam di berbagai penjuru dunia. 

Peran Musaddid terasa relevansi dan urgensinya mengingat informasi tentang 

Islam dan umatnya yang datang dari pers Barat biasanya biased (menyimpang, 

berat sebelah) dan distorsif, manipulatif, alias penuh rekayasa untuk 

memojokkan Islam yang tidak disukainya. Di sini, jurnalis Muslim dituntut 

berusaha mengikis fobia Islam (Islamophobia) yang merupakan produk 

propaganda pers Barat yang anti-Islam. 

c. Sebagai Pembaharu (mujaddid), yakni penyebar paham pembaharuan akan 

pemahaman dan pengamalan ajaran Islam (reformisme Islam). Jurnalis 

Muslim hendaknya menjadi “jurubicara” para pembaharu, yang menyerukan 

umat Islam memegang teguh al-Quran dan as-Sunnah, memurnikan 

pemahaman tentang Islam dan pengamalannya (membersihkannya dari bid‟ah, 

khurafat, tahayul, dan isme-isme asing non-Islami), dan menerapkannya dalam 

segala aspek kehidupan umat. 
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d. Sebagai Pemersatu (muwahhid), yaitu harus mampu menjadi jembatan yang 

mempersatukan umat Islam. Oleh karena itu, kode etik jurnalistik yang berupa 

impartiality (tidak memihak pada golongan tertentu dan menyajikan dua sisi 

dari setiap informasi [both side information] harus ditegakkan. Jurnalis 

Muslim harus membuang jauh-jauh sikap sektarian yang baik secara ideal 

maupun komersial tidaklah menguntungkan 
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e. Sebagai Pejuang (mujahid), yaitu pejuang-pembela Islam. Melalui media 

massa, jurnalis Muslim berusaha keras membentuk pendapat umum yang 

mendorong penegakkan nilai- nilai Islam, menyemarakkan syiar Islam, 

mempromosikan citra Islam yang positif dan rahmatan lil‟alamin, serta 

menanamkan ruhul jihad di kalangan umat.
50

 

         Lima peran di atas jika dilakukan secara maksimal dipastikan akan banyak 

membantu roda informasi yang saat ini berbenturan terus menerus dengan peradaban 

kuffar. Di tangan jurnalis Muslim ini pulalah, diharapkan terbentuk sebuah informasi 

yang mampu mendorong terciptanya opini publik berdasarkan pada informasi yang 

diverifikasi tidak hanya berdasarkan teori-teori jurnalistik dan mass media akan tetapi 

juga berdasarkan pandangan hidup (world view).  
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           Islam yang bersumber kepada al-Qur‟an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, visi 

Dakwah jurnalitik Islami atau jurnalistik Dakwah adalah mempersempit ruang gerak 

media-media berbasis ideologi kuffar yang memiliki kemampuan teknologi dan 

sumber daya manusia handal. Setidaknya, akan muncul konsumsi media yang 

berimbang di tengah-tengah masyarakat. 
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C.2. Akibat Hukum terhadap Pers yang Menyampaikan Pemberitaan tidak didasarkan 

Independensi dan Jujur ditinjau dari Aspek Hukum Positif  

              Setiap wartawan harus ikut mempedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ 2006 

yang dikeluarkan Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan 

organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Di dalamnya telah lengkap 

diatur apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dalam menyajikan karya 

jurnalistik. Pokok-pokok penting dari isi KEJ adalah sebagai berikut :
51

  

1.  Bersikap independen, menghasilkan berita yag akurat, berimbang, dan tidak 

beriktikad buruk 

2. Menempuh cara-ara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik 

3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan 

fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah 

4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 

5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak 

menyebuutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan 

6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.  

7. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui 

identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 

belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.  

8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi 

terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras warna kulit, agama, jenis kelamin, 

dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa 

atau cacat jasmani.  
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9.  Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk 

kepentingan publik.  

10. Segera mencabut, meralat, dan meperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat 

disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 

11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
52

 

      Pada intinya prinsip-prinsip utama etika jurnalisme yang semestinya dianut 

yakni  akurasi, bahwa berita yang ditulis benar substansinya, fakta-faktanya dan 

penulisannya, berasal dari sumber informasi yang otoritatif dan kompeten, serta tidak 

biasa  Lalu  independensi, informasi yang disampaikan bukan hasil intervensi dari 

pihak manapun, dalam hal ini jurnalis menyampaikan berita karena kepentingan 

publik.  
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       Berikutnya objektivitas dan keberimbangan, pada prinsip ini usaha cover both 

side dilakukan, objektivitas mencegah jurnalis bersifat subjektif atau hanya 

berdasarkan sudut padang pribadi dalam menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi 

dan tidak berat sebelah, keberimbangan dimaksud bahwa jurnais memberikan porsi 

yang berimbang dalam pemberitaannya.
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