
BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat

ditarik suatu kesimpulan bahwa:

a.  Perbuatan insan Pers dalam menyembunyikan identitas pelaku tindak

pidana dalam melakukan wawancara adalah dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana apabila tidak dilanjuti dengan melaporkan perbuatan tindak

pidana yang diketahui oleh insan Pers tersebut kepada aparat penegak

hukum dalam hal ini adalah kepolisian. Tiga unsur dari tindak pidana

yang dipenuhi dalam perbuatan insan Pers tersebut adalah perbuatan

yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan

kenapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam

rangkaian sebab musabab itu. Sehingga perbuatan insan pers dalam

melakukan wawancara dengan narasumber yang melakukan tindak

pidana dapat dijerat dengan pasal 165 KUHP. Penggunaan hak

tolak yang dijadikan dasar insan pers tidak dapat digunakan apabila

melanggar ketentuan perundang-undangan dan ketertiban umum.

b. Pertanggungjawaban pidana oleh insan pers menurut  KUHP  dikenal

pertanggungjawaban individual atau pribadi secara langsung yang tidak

dapat dialihkan. Hanya wartawan yang menulis atau pemimpin redaksi

yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan menurut UU no 40

tahun 1999 tentang Pers Pasal 12 beserta Penjelasannya menganut prinsip
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pertanggungwaban fiktif, atau juga disebut sebagai Stair System (sistem

bertangga) yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi

media yang diwakili oleh Pemimpin Redaksi (Pemred).

2. Saran

Setelah pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka penulis

memberikan saran yang diharapkan dapat berguna untuk menjamin

kepastian hukum bagi insan Pers serta untuk menciptakan rasa keadilan dan

keamanan bagi seluruh masyarakat. Untuk terciptanya suatu kepastian hukum

bagi insan Pers, maka UU Pers harus memberikan suatu pengaturan yang

lengkap dan jelas, salah satunya dengan memberikan batasan tentang

penerapan penggunaan hak tolak. Apabila cakupan penggunaan hak tolak di

dalam UU Pers tidak dinyatakan batasan yang jelas maka tidak akan ada

kesalahpahaman ataupun penyelewengan penggunaan hak tolak oleh insan Pers

dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Sesuai dengan peranan insan Pers dalam

memperjuangkan keadilan dan kebenaran maka insan Pers seharusnya dapat lebih

memperhatikan kepentingan umum dan bukannya hanya semata-mata

mementingkan rating acara.
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