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ABSTRAK 

Dalam praktek sehari-hari, media cetak telah memainkan peranan penting dalam 

pembentukan opini, komunikasi yang lahir di tengah-tengah pergaulan hidup manusia. 

Dengan posisi yang demikian ini dunia jurnalistik menghadapi tanggun jawab yang cukup 

berat dalam artian pengembangan kepercayaan masyarakat berada di tangan jurnalisme. 

Setiap mass media, media cetak pada umumnya dan surat kabar pada khususnya, 

umumnya mempunyai kolom khusus berupa forum hak jawab yang diberikan kepada setiap 

pembacanya guna menanggapi apa yang telah diberitakannya. Kolom khusus ini biasanya 

disebut kolom, 'Pembaca Menulis', 'Surat Pembaca’, ‘Kolom Pembaca’, 'Surat Redaksi', dan 

lain-lain yang pada pokoknya memberi hak kepada masyarakat dan perorangan untuk 

menjawab atau merupakan hak jawab terhadap pemberitaan atau tulisan-tulisan yang meraka 

anggap merugikan atau tidak benar. 
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PENGGUNAAN HAK JAWAB DALAM MEMBANTAH 

PEMBUATAN DAN PENYIARAN BERITA OLEH SUATU MEDIA CETAK

U ra ian  Fakta

Dalam praktek sehari-hari, media cetak telah
memainkan peranan penting dalam pembentukan opini,
komunikasi yang lahir di tengah-tengah pergaulan hidup
manusia. Dengan posisi yang demikian ini dunia

jurnalistik menghadapi tanggun jawab yang cukup berat
dalam artian pengembangan kepercayaan masyarakat berada

di tangan jurnalisme.
Pers pada umumnya dan surat kabar pada khususnya 
secara bebas dan bertanggung jawab menyampaikan 
kabar dan berita. Kabar dan berita ini dicari untuk 
disebarluaskan. apa yang dikabarkan dan diberita- 
kan, harus peristiwa yang besar dalam rangka 
memperjuangkan kebenaran dan keadilan berdasar 
sumber yang jelas.

Setiap mass media, media cetak pada umumnya dan 
surat kabar pada khususnya, umumnya mempunyai kolora 
khusus berupa forum hak jawab yang diberikan kepada 
setiap pembacanya guna menanggapi apa yang telah di 
beritakannya. Kolom khusus ini biasanya disebut kolom, 

'Pembaca Menulis', 'Surat Pembaca Kolom Pembaca 
'Surat Redaksi', dan lain-lain yang pada pokoknya 
meraberi hak kepada masyarakat dan perorangan untuk

1»Pencemaran Nama Seseorang Masalah
Pemberitaan Mass Media" 
100, Januari 1994, h .34

Varia Peradilan, Tahun
Yuridis 
IX, No.

M I L I L  
FERPUSTAKAAM 

"VHITB&S1TAS AUOaNOQA1
S U R A B A Y A
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menjawab atau merupakan hak jawab terhadap pemberitaan 

atau tulisan-tulisan yang meraka anggap merugikan atau 
tidak benar.

Dalam Undang-Undang Pokok Pers No.21 Tahun 1982 
maupun dalam Kode Etik Jurnalistik telah ditentukan 
bahwa pers sebelum menyiarkan suatu berita melalui 
media cetak, maka wartawan waj ib melakukan chek dan 
rechek kebenaran berita tersebut. Apabila hal ini 
tak dilakukan dan kemudian ternyata berita tersebut 
tidak benar isinya sehingga merugikan pihak-pihak 
yang diberitakan, maka dapatlah dikatakan bahwa si 
wartawan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum 
(Onrechtmtige Daad). .

Hal inilah yang menimpa seorang pengusaha dari 
kota Medan bernama Anif, pengusaha ini merasa nama 

baiknya dicemarkan oleh isi berita dari sebuah surat 
kabar bernama Harian Garuda yang terbit di kota Medan. 
Di mana Anif tidak mempergunakan Hak Jawab yang 
diberikan oleh harian sore tersebut melalui forum hak 
jawab, namun ia melalui kuasa hukumnya mengajukan 
gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan,' terhadap 
para pihak yang di anggapnya, mencemarkan/merusak nama 
baiknya sebagai pengusaha. Pengusaha Anif tersebut 
sebagai pihak Penggugat menggugat Surat Kabar Harian 
Garuda dan pihak-pihak yang terkait atas pemuatan 
berita tentang dirinya di surat kabar tersebut sebagai 
perbuatan pencemaran nama baik oleh karenanya 

berdasarkan pasal 1365 BW (yang merupakan pasal tentang 

Onrechtmatige Daad) dimana pihak yang karena

2Ibid. ■ h.10
3Ibid .
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perbuatannya membawa kerugian kepada orang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Anif, adalah salah seorang pengusaha terkenal di 

kota Medan, Direktur Utama dari P T . Anugrah Langkat 
Makmur, yang berkedudukan di Medan. P T . Anugrah Langkat 
Makmur ini bergerak di bidang usaha menjalankan usaha- 
usaha pemborongan uraum (General Contractor) untuk 
segala jenis dan segala bidang pekerjaan serta usaha- 
usaha lainnya. Pada suatu saat Anif, membaca surat 
kabar Harian Garuda (Edisi Sore) Medan tertanggal 14 
Nopember 1989, yang judulnya beritanya, “Buat Masalah", 
yang isinya beritanya pada pokoknya memaparkan bahwa ia 

dalam menjalankan perusahaannya P T . Anugrah Langkat 
Makmur, telah melakukan penyimpangan yang merugikan 
rakyat, penggusuran, pemindahan gedung SMA II Medan, 
pembangunan stasiun kereta api Medan jalan yang 
terkendala itu, kini ia merambah ke Langkat 
masyarakat mengirim delegasi ke Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Sumatra Utara mengenai penggusuran tanah- 

n y a . ..dst.
Pengusaha Anif ini merasa nama baiknya 

dicemarkan oleh isi berita yang dibuat dan dimuat oleh 
Harian Garuda tersebut, karena berita tersebut 
dianggapnya tidak benar. Tanpa melakukan chek dan 
rechek atas isi berita tersebut, langsung dimuat dan 

disiarkan oleh surat kabar Harian Garuda. Sehingga
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berakibat ia menderita kerugian moril berupa 
tercemarnya nama baik selaku pengusaha dan kerugian 
materiil, yaitu keuntungan yang semestinya diperoleh 

karena adanya berita itu lalu menjadi hilang.
Pengusaha ini tidak menyangkal berita yang 

dianggap tidak benar ia melalui forum '’hak jawab" dalam 

surat kabar tersebut, melainkan melalui kuasa hukumnya, 
kemudian mengajukan gugatan perdata di Pengadilan 
Negeri Medan terhadap :

1. Surat Kabar Harian Garuda (Edisi Sore).
2. Y.Soeyadi, pimpinan redaksi dan penanggung jawab
3. Syawal Indra, wartawan yang membuat berita.
4. Irianto Wijaya, pimpinan perusahaan.
5. Yayasan Obor Harapan Medan, yang menerbitkan 

surat kabar Harian Garuda.

Dalam tuntutannya Anif, sebagai penggugat minta agar 
pengadilan, menghukum para tergugat untuk minta maaf 
kepada penggugat dan dimuat di empat buah surat kabar 
pada halaman pertama, menyatakan para tergugat 
melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige 
Daad), menghukum para tergugat secara tanggung renteng 
membayar kepada penggugat uang ganti rugi R p . 5 
milyard, meletakkan sita jaminan terhadap tanah kantor 
surat Harian Garuda tersebut, menghukum para tergugat 
membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat.

Pengadilan Negeri Medan dalam kasus ini 
menjatuhkan putusan, mengabulkan sebagian gugatan
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yaitu, menyatakan para tergugat melakukan Perbuatan 
Malanggar Hukum (Onrerchtmatige Daat) serta menghukum 

para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti 
rugi sebesar R p . 50 juta. Adapun pertimbangan hukum 
yang mendasari hakim pertama yang mengadili sengketa 

ini pada pokoknya adalah bahwa dalam kasus pembuatan 
berita ini tergugat ternyata tidak melakukan apa yang 
ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik 

Jurnalistik, yaitu melakukan chek dan rechek sebelum 
pembuatan dan pemuatan berita dan ternyata berita 
tersebut tidak benar isinya, karena bukti yang diajukan 

oleh tergugat tidak mendukung kebenaran isi berita 
tersebut, dengan demikian para tergugat telah melakukan 
perbuatan melanggar hukum dan melakukan pencemaran nama 

baik orang lain yaitu penggugat baik sebagai pribadi 
maupun sebagai Direktur Utama P T . Anugrah Langkat 
Makmur, sedang mengenai besarnya ganti rugi materiil, 
hakim pertama memakai tolak ukur dari segi kedudukan 
sosial dari penggugat sebagai pengusaha yang mempunyai 
relasi luas dikalangan para pengusaha, sehingga dengan 
adanya berita tersebut, nama baiknya menjadi tercemar 
(putusan PN Medan tertanggal 11 Pebruari 1991).

Upaya banding pun dilakukan oleh para tergugat, 
namun setelah memeriksa perkara ini Hakim Banding pun 
memberi putusan yang menguatkan putusan pada tingkat 

pengadilan pertama, dengan pertimbangan hukum yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa isi pemberitaan yang menjadi
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sengketa tersebut adalah bukan merupakan informasi yang 
obyektif, dan bukan pula kritik yang konstruktif nainun 
merupakan pelanggaran atas hal subjectif orang lain, 
sedang mengenai hak jawab adalah hak seseorang, 

sehingga tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk 
menggunakan hak jawab atau membela kepentingan di muka 
Hakim Perdata. Adanya hak jawab tidak merupakan suatu 
alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum 
dari suatu perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam 
penyiaran berita melalui pers. Sehingga dengan alasan 
juridis diatas maka Hakim Banding memberi putusan; 

menguatkan putusan Hakim Pertama (putusan Pengadilan 
Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 10 Juni 1991).

Para tergugat menolak putusan Hakim Banding 

tersebut mengajukan pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung 
setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya menilai 
bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi dan 
Pengadilan Negeri), salah menerapkan hukum dan dengan 
mengadili sendiri memberi putusan; menolak gugatan 
penggugat seluruhnya (putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia tanggal 28 April 1993). Adapun pertimbangan 
Mahkamah Agung RI pada pokoknya adalah, bahwa 
pemberitaan yang dilakukan oleh tergugat masih rangka 
keterbukaan dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol 
untuk melindungi kepentingan rakyat kecil di Sumatera 
Utara. Berita tersebut tidak bersifat antagonistik, 
sukuisme, agamaisme, rasialisme. Berita tersebut
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memenuhi batas minimal invesgation reporting serta 
konfirmatif dari berbagai sumber di masyarakat. Berita 

tersebut dalam batas keseimbangan yang mengandung 

kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai Pers Nasional yang 
komitmen pada cita-cita memperjuangkan aspirasi 
kebenaran, keadilan dan hati nurani rakyat dengan 
korelasi dan interaksi positif antara pers, pemerintah 

dan masyarakat. Berita yang disiarkan itu masih dalam 
batas nilai-nilai kebenaran yang bersifat estimasi. 
Bila berita tersebut dinilai oleh penggugat adalah 
tidak benar, maka ia dapat menggunakan hak jawab, namun 
ternyata hak itu tidak dipergunakan oleh penggugat, 
maka dari perbuatan penggugat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa apa yang diberitakan oleh para 
tergugat dalam Harian Garuda tersebut mengandung 
kebenaran atau paling tidak mengandung nilai estimasi.

Mengenai hak jawab yang diberitakan oleh suatu 
media cetak kepada masyarakat atau perorangan serta 
kriteria dari pembuatan dan penyiaran suatu berita 

dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum 
(Onrachtmatige Daad), inilah yang akan dibahas dalam 
memo hukum ini.

Sesuai uraian di atas maka permasalahan yang akan 

dibahas adalah :
a. Bagaimanakah suatu pemberitaan yang menyangkut 

tentang seorang pengusaha melalui media cetak
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dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melanggar 
hukum?

b. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung menge- 
nai penggunaan hak jawab dalam membantah 
pembuatan dan penyiaran suatu berita oleh suatu 

media cetak?.

Katagorisasi Perbuatan Melanggar Hukuit Terhadap 
Penyiaran Berita Dalam Media Cetak.

Untuk membahas hal tersebut diatas tentunya 
harus diketahui lebih dahulu definisi dari suatu 
berita. "Apakah berita itu? Berita itu bukan fakta, 
berita itu laporan tentang fakta. Suatu peristiwa 

menjadi berita hanya apabila ditemukan dan dilaporkan 
wartawan".4

Peristiwa itu sendiri bisa fisik, bisa abstrak. 
Tetapi untuk menjadi berita, baik fisik maupun 
abstrak, peristiwa itu harus dikonkretkan, 
diaktualkan. Itu sebabnya supaya laporan tentang 
suatu peristiwa bisa menjadi berita, diperlukan 
kwalifikasi tambahan, ialah menarik dan aktual.

Pemberitaan adalah bagian terpenting dari
jurnalistik, bahkan bagian terpenting yang merupakan
cerminan dari kerja jurnalistik yang dijadikan tolak

4Jakob Oetomo, Eer_spektif Pers Indonesia, cet.
II, LP3ES, Jakarta, 1989,h.195.

5Ibid.,h .196
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ukur untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh 

suatu perusahaan pers atau misi yang diembannya. 
Pemberitaan yang baik pada pokoknya adalah pemberitaan 
yang jelas dan mudah dimengerti isinya. Ada tiga hal 
yang perlu diperhatikan dalam menyajikan berita, yaitu 

ketepatan, menarik, serta jelas kapan terjadinya. "Juga 
perlu diperhatikan ciri berita, yaitu publisitas 
(diperuntukkan demi kepentingan uraum), universal 
(memuat aspek kehidupan manusia), aktualitas (kecepatan 
dalam melaporkan berita)'1̂

Dalam pembuatan berita, kode etik jurnalistik 
harus dipahami untuk dasar moral wartawan, mencari, 
raerabuat, menerbitkan berita, karena wartawan memikul 
kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pers yang 
bebas dan bertanggung jawab mempunyai korelasi dengan 
pembuatan dan penyiaran berita yang baik. Objektifitas 
dalam berita adalah obyektifitas yang subyektif. Karena 
berita yang dipilih pers adalah berita yang aktual dan 
menarik. Sesuatu berita yang obyektif, tergantung pada 
wartawan yang memuat berita, kualitas wartawan untuk 
meneliti dan menerbitkan fakta. Seorang wartawan harus 
teliti meilihat suatu fakta, dengan melakukan 
pengecekan ia akan mengetahui apakah berita tersebut 
layak dimuat atau tidak dan menghasilkan pemberitaan

60nong Uchjona Effendi, IImi KoMunikasi. Teori 
dan praktek. cet.I, Remaja Karya, Bandung, 1984, h.200- 
2 0 1 .
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yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. "Kata 
kunci untuk pekerjaan jurnalistik ialah aktualitas. Itu 
berarti, secepat mungking dan selengkap mungkin 
memberitakan peristiwa yang terjadi" P

Dari bunyi pasal 1(3) dan 4 UU No.11/1966 jo 
pasal 1 UU No.21/1982 diperoleh pengertian tentang 
kewartawanan dan wartawan, pasal 1(3) dan ayat (4) 

berbunyi :
(3) Kewartawanan ialah pekerjaan/kegiatan/usaha yang 

sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengelo- 
lahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, 
ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya 
untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film.

(4) Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan 
kewartawanan seperti yang dimaksud dalam ayat (3) 
pasal ini secara kontinu.

Dari sini diperoleh pengertian bahwa wartawan adalah
orang yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan
pengumpulan, pengelolaan dan penyiaran dalam bentuk
fakta, pendapat, ulasan untuk perusahaan pers dan
melakukan secara kontinu. Sedangkan redaktur adalah
sebutan untuk redaksi yaitu orang yang bertanggung
jawab atas tulisan yang akan diroasukkan ke dalam surat

kabar.®
Dalam pembuatan dan penyiaran berita wartawanlah 

yang berperan aktif. Dalam pembuatan berita wartawan

70p.cit..h.135.
®Tim Penyusunan Kamus, Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan bahasa, Resar Indonesia. cet.,Balai
Pustaka, Jakarta, 1989,h.734.
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pasti mengenal prinsip 5 W + 1 H yang pernah 

dikemukakan oleh Rudyard Kipling.^ Yaitu ada unsur 
what, who, when, where dan why plus how. Prinsip ini 
berlaku untuk bidang apa saja dan dalam keadaan 
bagaimanapun juga.10 Demikian pula dalam tehnik 

penulisan harus dipertahankan perbedaan antara fakta 
dan opini. Ini untuk membedakan mana yang benar-benar 
fakta dan mana yang hanya opini penulisannya.

Dalam kasus pengusaha Anif dari Medan ini, fakta 
yang ada telah dinilai benar berdasar dari pertimbangan 
hukum dari putusan Mahkamah Agung tentang sengketa 
masalah ini yang menyatakan bahwa berita yang dibuat 
dan disiarkan oleh surat kabar Harian Garuda telah 
mengandung kebenaran atau paling tidak mengandung nilai 
estimasi. Sedang dari pihak pengusaha Anif yang merasa 
nama baiknya dicemarkan terutama oleh karena ia tidak 
merasa telah dilakukan chek dan rechek terhadap dirinya 
oleh wartawan dari surat kabar Harian Garuda, membantah 
berita tersebut. Pihak surat Kabar Harian Garuda 
sendiri menyatakan bahwa berita yang dimuatnya hanyalah 
sekedar reportasi ulang dari surat kabar Harian Sinar 
Indonesia Baru.

Menurut saya untuk dapat mengetahui apakah 
pembuatan dan penyiaran suatu berita oleh seorang

9Wina Armada S.A., Mengtfugat__Kebehasan Pers.
cet.I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h.14.

10Lbid..
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wartawan/redaktur di suatu madia cetak sehingga dapat
dikatagorikan sebagai Perbuatan Malanggar Hukum

(Onrechtmatige Daad), tentu harus kita tinjau dari
pengertian Perbuatan Melanggar Hukum tersebut. Pasal
1365 BW berbunyi :

Tiap___ perbuatan__melanggar hukum. yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnva menerbitkan kerugian itu, 
kerugian tersebut (garis bawah dari penulio,.

Dalam perbuatan malanggar hukum ini terdiri dari unsur-

unsur : 1). Harus ada suatu perbuatan; 2). Perbuatan
itu harus onrechtmatige; 3). Pelaku harus mempunyai
kesalahan; 4). Perbuatan itu menimbulkan kerusakan (ada
hubungan kausal); 5). Norma yang dilanggar haruslah
melindungi kepentingan yang terkena/tersangkut . ^  Dari
uraian tersebut tidak terlihat rumusan tentang
perbuatan melanggar hukum, namun hanya menyebutkan
unsur-unsurnya saja.

Berpedoman pada unsur-unsur diatas, dalam kasus 
pengusaha Anif ini, menurut saya tampaknya telah 

terpenuhi. Dalam hal harus ada perbuatan, telah 
terpenuhi dengan adanya pembuatan dan penyiaran berita 
yang berjudul "Buat Masalah” pada surat kabar Harian 
Garuda. Unsur perbuatan itu harus melanggar hukum,

^Burgerlijk Wetboek, Kitab Undantf-Undang__Hukua
Perdata. cet., XVII, Terjemahan R. Subekti dan 
R.Toitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, 
h .310.

1 9 . Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena 
Pohan, Qnrechtnatitfe Daad, Djumali, Surabaya, 1979, h.l
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justru ini yang terpenting akan dibahas dengan 
mengaitkan dengan unsur kelima. Unsur perbuatan itu 
menimbulkan kerusakan (ada hubungan kausal) terpenuhi 
dengan tercemarnya nama baik pengusaha Anif, yang 
kemudian menimbulkan akibat keuntungan yang akan 

didapat menjadi hilang. Di sini haruslah diingat bahwa 
nama baik dan kepercayaan masyarakat adalah suatu modal 
yang sangat penting bagi seorang pengusaha untuk 
menjalankan usahanya. Unsur kelima yakni norma yang 

dilanggar haruslah melindungi kepentingan yang 
terkena/tersangkut. Justru unsur kelima inilah yang 
merupakan dasar pokok dari kriteria perbuatan melanggar 
hukum yang disyaratkan pada unsur ketiga diatas dalam 
pembuatan dan penyiaran berita oleh seorang wartawan/ 

redaktur dari suatu media cetak.
Norma yang dilanggar haruslah norma yan£ 

melindungi kepentingan yang terkena. Norma yans? 

dimaksud dis ini adalah yang terkandnng da lam Kode
Flt-.-k Jnrnsl ist.ik Indonesia (terlihat dari pertimbangan 
hnkum putusan Mahkamah Agung tentang sengketa masalah 
ini) .
Dalam Kode Etik Jurnalistik disebutkan :
Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3
2. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan :

a. hal-hal yang sifatnya destruktif dan dapat 
merugikan Negara dan Bangsa;

b. hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan;
c. hal-hal yang dapat menyinggung perasaan__ susila.

agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang atau 
sesuatu golongan yang dilindungi oleh undang- 
undang (garis bawah oleh penulis).
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3. Wartawan Indonesia melakukan pekerjaan berdasarkan 
kebebasan yang bertanggung jawab demi keselamatan 
umum. Ia tidak menyalahgunakan jabatan dan keca- 
kapannya untuk kepentingan sendiri dan / atau 
kepentingan golongan.

Pasal 3(1),(2),(3),(4),(5) dan (6)
1. Wartawan Indonesia menempuh jalan dan oara yang 

jujur untuk inemperoleh bahan-bahan berita dan tulis- 
an dengan selalu menyatakann identitasnya sebagai 
wartawan apabila sedang melakukan tugas peliputan.

2. Wartawan Indonesia meneliti kebenaran sesuatu berita 
atau keterangan sebelum menyiarkannya, dengan juga 
memperhatikan kredibilitas sumber berita yang 
bersangkutan.

3. Di dalam menyusun suatu berita, wartawan Indonesia 
membedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat 
(opini), sehingga tidak mencampurkan fakta dan opini 
tersebut.

4. Kepala-kepala berita harus mencerminkan isi berita.
5. Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang sesuatu 

kejadian (byline Sory), Wartawan Indonesia selalu 
berusaha untuk bersikap objektif, jujur dan sportif 
dan berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab dan 
menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang 
sensasional, immoral atau melanggar kesusilaan.

6. Penyiaran setiap berita atau tulisan yang berisi 
tuduhan yang tidak berdasarkan, desas-desus, hasutan 
yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan 
Negara, fitnahan, pemutarbalikkan sesuatu kejadian, 
merupakan pelanggaran berat terhadap profesi 
jurnalistik.

Dari bunyi kode etik jurnalistik diatas, maka 
dikatakan, bahwa norma yang menyangkut masalah 
yang dapat menyinggung perasaan susila 
haruslah dihindari. Dalam kasus pengusaha 
walaupun pihak redaksi surat 
menyatakan bahwa pemberitaan 
hanyalah sekedar reportasi
Harian Sinar Indonesia Baru, 
terhadap yang bersangkutan 
Anif) tetap harus dilakukan,

dapatlah 
hal-hal 

seseorang 
Anif ini, 

kabar Harian Garuda 
yang dibuat dan disiarkan 
ulang dari surat kabar 
hendaklah chek dan rechek 
(dalam hal ini pengusaha 
karena kalau tidak hal ini
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dianggap sebagai penyiaran berita atau tulisan yang 
berisi tuduhan yang tidak mendasar, sehingga merupakan 

pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik.
Dengan demikian kandungan maksud dalam Kode Etik 

Jurnalistik Indonesia dapat dijadikan pertimbangan 
ataupun menentukan tentang pelanggaran hak sehingga 

dipenuhi rumusan unsur perbuatan melanggar hukum (pasal 
1365 B W ) di dalam pembuatan dan penyiaran berita oleh 
seorang wartawan/redaktur dari suatu media cetak. Dalam 
kasus pengusaha Anif, berdasarkan pertimbangan hukum 
dari Mahkamah Agung ternyata pembuatan dan penyiaran 
berita ternyata tidak bersifat antagonis,sukuisme, 
agamaisme serta rasialisme akan tetapi berita tersebut 
masih dalam batas-batas azas Moral dan Etik Jurnalistik 
(yang di ukur dari pasal 2 dan pasal 3 dari Kode Etik 

Jurnalistik), karena apa yang diberitakan itu, masih 
dalam batas nilai-nilai kebenaran yang bersifat 
estimasi. Hal inilah yang antara lain menjadi dasar 
pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung RI, sehingga 
selanjutnya dengan mengadili sendiri dengan amar, 
menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Dari sini terlihat sekali pentingnya pemahaman 
Kode Etik Jurnalistik Indonesia, dipahami dan dihayati 
oleh wartawan/redaktur suatu media cetak, karena 
walaupun bukan berbentuk Undang-Undang dan hanya 
merupakan ketetapan dari PWI (Persatuan Wartawan 

Indonesia), namun Kode Etik Jurnalistik merupakan dasar
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moral dalam pembuatan dan penyiaran suatu berita.

Pertimbangan Mahkamah Agung Mengenai Penggunaan Hak 
Jacrab

Di kalangan pers sendiri untuk menghindari 

tuntutan ganti rugi yang cukup besar dari obyek berita 
ataupun orang yang merasa dirugikan dengan adanya 
penyiaran berita yang dilakukannya, biasanya 
raenggunakan dalih, pihak yang merasa dirugikan 
dipersilahkan menggunakan forum hak jawab yang tersedia 
dalam suatu media cetak.

Hak Jawab berdasarkan bunyi pasal 15a Undang- 
Undang No.21 tahun 1982 adalah sebagai berikut :
(1) Hak Jawab merupakan hak seseorang, organisasi atau 

badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan 
dalam sebuah atau beberapa penerbitan pers, untuk 
meminta kepada penerbitan pers yang bersangkutan 
agar penjelasan dan tanggapannya terhadap tulisan 
yang disiarkan atau diterbitkan, dimuat di 
penerbitan pers tersebut.

(2) Dalam batas-batas yang pantas penerbitan pers wajib 
memenuhi permintaan masyarakat pembacanya yang akan 
menggunakan Hak Jawab.

(3) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang Hak Jawab 
akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar 
pertimbangan Dewan Pers.

Dari bunyi pasal 15a Undang-Undang No.21 tahun 1982 
tersebut diatas diketahui bahwa setiap orang, organisa
si atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan 
atau berita dalam sebuah atau beberapa penerbitan pers 
dapat membuat tanggapan terhadap tulisan yang disiarkan 
atau diterbitkan oleh penerbitan pers yang memuat

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGGUNAAN HAK JAWAB ... AGUSTINA P.E.W 



17

tulisan tersebut dan membantah atau menjelaskan bahwa 
apa yang ditulis oleh si wartawan/redaktur penerbitan 

pers tersebut tidak benar. Dan penerbitan pers, dalam 

batas-batas yang pantas wajib memenuhi permintaan 
masyarakat pembacanya yang akan menggunakan Hak Jawab.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kedudukan hak jawab dalam membantah pembuatan dan 

penyiaran suatu berita oleh sebuah media cetak, 
terutama sekali berita yang oleh orang menjadi obyek 
berita dianggap merugikan dirinya penting sekali.

Mahkamah Agung pun dalam salah satu pertimbangan 
hukum putusan tentang sengketa antara pengusaha Anif 
dan surat kabar Harian Garuda menyatakan bahwa, apabila 

berita yang ditulis oleh surat kabar Harian Garuda 
dinilai tidak benar, maka ia (penggugat) dapat 
mempergunakan hak jawab yang diberikan oleh surat kabar 
tersebut, namun ternyata hak itu tidak dipergunakan 
oleh penggugat, sehingga dari perbuatan penggugat 
tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang diberitakan 
oleh para tergugat tersebut adalah mengandung kebenaran 
atau paling tidak mengandung nilai estimasi. Sehingga 
tindakan pengusaha Anif dengan tidak menyangkal berita 
yang dianggapnya tidak benar melalui forum hak jawab 
melainkan langsung mengajukan gugatan perdata di 
Pengadilan Negeri terhadap si pembuat dan penyiar 
berita menyebabkan gugatannya ditolak seluruhnya 
(putusan Mahkamah Agung RI No. 3173.K/Pdt/1991,
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tanggal 28 April 1993). Yang tentu sangat merugikan 

akibat bagi pengusaha Anif.
Hanya saja masalahnya, bagi pers yang melanggar 

hak jawab, dalam Undang-Undang Pers No.21 tahun 1982 
tidak dikenai sanksi tegas, meskipun dikatakan hal 

tersebut adalah sebagai pelanggaran berat terhadap 
profesi jurnalistik. Sanksi bagi pers yang melanggar 
hak jawab hanya ada berdasar tafsir terhadap Undang- 
Undang Pokok saja. Dalam Undang-Undang Pokok Pers No.21 
tahun 1982 pasal 19 ayat 1 dikatakan :
(1) Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan 

hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan 
pribadi atau golongan, dan mengakibatkan penyele- 
wengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi hak dan 
kewajiban pers sebagai diraaksud dalam pasal 2 dan 
pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 
sebagimana telah diubah dengan Nomor 4 tahun 1967 
dan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dipidana 
dengan pidana penjara selam-lamanya 4 (empat) tahun 
dan atau denda sebanyak-banyaknya R p .40.000.000, 
(empat puluh juta rupiah).

Sedangkan dalam Undang-Undang Pokok Pers pasal 2 ayat 2 
sub c mengatakan pers nasional bertugas dan berkewaji- 
ban, raemperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar 
kebebasan pers yang bertanggung jawab. Lalu dalam pasal 
2 ayat 3 ditegaskan, fungsi pers antara lain sebagai 
penyebar informasi yang obyektif.

Dari pasal-pasal diatas dapatlah dikatakan, 

pelanggaran terhadap hak jawab dapatlah ditafsirkan 
juga melanggar Undang-Undang Pokok Pers pasal 2 ayat 2 
sub c dan pasal 2 ayat 3. Hal ini membawa akibat, pers
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yang melanggar hak jawab juga dikenakan sanksi pidana
1 ̂yang ada dalam Undang-Undang Pokok Pers sendiri.

Resimpulan itu diperkuat dengan pengaturan hak 

jawab dalam Kode Etik Jurnalistik. Dalam pasal 4 Kode 
Etik Jurnalistik ditegaskan bahwa bila ada berita yang 
menyesatkan atau tidak benar, pers yang bersangkutan 
harus mencabutnya dan pihak yang dirugikan harus diberi 

kesempatan meraakai hak j a w a b . ^  Kode Etik Jurnalistik 
Indonesia pada pasal 4 mengatakan :

1. Setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak 
benar atau berisi hal-hal yang menyesatkan harus 
dicabut kembali atau diralat atas keinsafan wartawan 
sendiri.

2. Pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan 
secepatnya untuk menjawab atau memperbaiki pemberi 
taan yang dimaksud, sedapat mungkin dalam ruangan 
yang sama dengan pemberitaan semula dan maksimal 
sama panjangnya, asal jawaban atau perbaikan itu di 
lakukan seoara wajar.

Jadi sanksi terhadap pelanggaran hak jawab hanya ter- 
dapat seoara implisit melalui penafsiran terhadap 
Undang-Undang Pokok Pers, sedangkan ekspisit sesuai 
terurai dalam Kode Etik Jurnalistik bagi 
wartawan/redaktur yang melakukan pemberitaan dan ter
nyata kemudian tidak benar, hanya di kenai sanksi 
mencabut atau meralat kembali berita tersebut ber
dasarkan keinsafannya.

13Wina Armada S .A ..Menggugat Kebebasan__Urea,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993,h.99

14Ibid.h.100.
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Dalam praktek, sanksi terhadap wartawan/ 
redaktur suatu media cetak yang membuat dan menyiarkan 
berita tanpa melakukan chek dan rechek terhadap pihak 
yang diberitakan berbeda-beda, tergantung pada pera- 
turan penerbitan pers itu sendiri. Namun pada umumnya 
mempunyai kesamaan yakni, bagi si wartawan/ redaktur 

yang menulis berita tersebut diharuskan menulis berita 

yang bersifat ralat terhadap berita sebelumnya. 
Sedangkan bagi wartawan yang dinilai melanggar Kode 
Etik ' Jurnalistik secara "berat", biasanya dicutikan 
setelah mendapat peringatan, dicutikan disini berarti 
tidak diperkenankan menulis berita apapun dalam jangka 
waktu tertentu. Sedangkan bagi wartawan yang menjadi 
anggota organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) 
sanksinya adalah dikenakan skorsing setelah diberi 
peringatan keras . ^

Namun pihak pers sendiri, khususnya media cetak 
biasanya telah melakukan antisipasi untuk menghindari 

gugatan dari pihak-pihak yang diberitakan.
Dalam menuliskan suatu berita, apabila ternyata pihak 
yang hendak diberitakan sulit sekali ditemui atau 
enggan memberi keterangan, entah karena alasan apa, 
biasanya di dalam berita yang hendak dicetak diberi

1 sWawancara dengan wartawati majalah Nova, 5 Mei 
1994 serta wawancara dengan wartawan surat kabar 
Surabaya Post, 9 Mei 1994.

16Wawancara dengan Wakil Direktur Pelaksana 
Surat Kabar Surabaya Post, 1 Juni 1994.
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keterangan, bahwa pihak yang diberitakan setelah 
dilakukan chek dan rechek sulit ditemui atau enggan di 

konfirmasi, sehingga wartawan terpaksa karena dikejar 
deed line menulis berita apa adanya, yang tentu saja 
kadang menurut versi berita wartawan/redaktur itu 
sendiri dan tentu saja selera pembaca, yang sesuai 

dengan keterangan yang dapat diperolehnya. Antisipasi 
yang lain ialah melalui kegiatan editoring, yaitu 
penyensoran berita yang biasanya dilakukan oleh 

redaktur senior, yang melakukan penyensoran baik dari 
segi bahasa maupun dari segi pemberitaan apakah suatu 
berita layak muat atau tidak berdasar etika pers yang 
mengacu pada Kode Etik Jurnalistik.

Kendati demikian tentu tetap saja ada suatu 
pembuatan dan penyiaran berita yang lolos dari sensor 
dan dimuat dalam media cetak yang merugikan pihak yang 
diberitakan yang pada akhirnya menyebabkan pihak pers 
khususnya media cetak dapat digugat ke pengadilan 
berdasarkan gugatan pencemaran nama baik. Dalam hal 
terjadi demikian, pihak pemimpin redaksi atau kuasa 
hukumnya, yang bertanggung jawab atas keseluruhan isi 
berita yang dimuat di majalah atau surat kabarnya yang 

turun tangan, dalam artian dia yang maju mengadapi 
tuntutan hukum tersebut, walupun ia dapat saja 
memindahkan pertangungjawaban terhadap hukum, mengenai 
sesuatu tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau 
kepada penulisnya yang bersangkutan. Demikian seterus
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nya, seperti air terjun, sehingga mekanisme itu 

dinamakan "pertanggungjawaban air t e r j u n " Y a n g  tentu 
saja pada akhirnya si penulis yaitu wartawan/ redaktur 
yang membuat berita tersebut yang terkena akibat 

hukumnya. Dan hal ini dimungkinkan berdasar pasal 15 
ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Pokok Pers yang 
berbunyi :

(3) Pemirapin Redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Redaksional dan wajib melayani hak jawab dan 
koreksi.

(4) Pemimpin Redaksi dapat memidahkan pertanggung 
jawaban terhadap hukum, mengenai sesuatu tulisan 
kepada anggota redaksi yang lain atau kepada penu 
lisnya yang bersangkutan.

Dalam pasal 1376 BW pun dikatakan :
Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat 
dikabulkan jika tidak ternyata adanya raaksud untuk 
menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap 
ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat 
untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat 
terhadap dirinya.

Isi pasal 1376 BW ini mempunyai dampak penting bagi 
pers. Pasal ini mengandung makna, undang-undang 
menempatkan kepentingan umum dalam kedudukan yang lebih 
tinggi dari kepentingan perorangan. Dalam hal ini, jika 
suatu berita ternyata terbukti berguna untuk 
kepentingan umum, penyebaran infortnasi itu mendapat

17Wina Armada S . A . . Menggugat__ Kebebasan__ Eers ,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993,h.25.

18Burgerlijke Wetboek, Ritab Undang-Undang_Hukum 
Perdata. cet. XVII, terjemahan R. Subekti dan 
R.Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta,1983, h.312- 
313.
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perlindungan undang-undang dari tuntutan individu yang 
dirugikan oleh adanya inforroasi itu. Dengan kata lain, 
bila sebuah berita dibuat untuk kepentingan umum, tidak 
ada hak bagi individu untuk merainta ganti rugi atas 
penyebaran beritanya.

Dengan adanya pasal ini, pers mempunyai alas 
hukum yang kuat untuk mengelak dari tuntutan ganti rugi 
bila pers yang dituntut dapat membuktikan, bahwa yang 
mereka lakukan adalah untuk kepentingan umum. Inilah 
tameng perdata yang amat ampuh bagi pers Indonesia 
menghadapi kemungkinan dituduh menghina dalam 
menjalankan fungsinya.

Dalam jaman citra dan reputasi perlu dilindungi 
oleh hukum, hak jawab memberi banyak sekali manfaat. 
Adanya hak jawab memungkinkan pihak yang namanya 
dicemarkan dapat segera membantah atau membela dirinya 

dari sosialisasi citranya yang buruk. Setidaknya, hal 
iru akan memberi keseimbangan antara berita pers dan 
“berita" versi mereka yang dirugikan. Selain itu, hak 
jawab juga merupakan harga sosial yang harus dibayar 
sebagai ganti rugi oleh pers atas kesalahannya. 
Sedangkan di pihak pers sendiri, dengan adanya hak 
jawab, memaksa bekerja lebih hati-hati dan lebih seim- 

bang.
Dengan demikian kedudukan hak jawab dalam

19Qp.cit. .h.101. __________________
M I k I E 
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membantah perbuatan dan penyiaran suatu berita oleh 

suatu media cetak penting. Terutama apabila isi berita 
yang dimuat ternyata tidak benar dan mempunyai darapak 
yang sangat merugikan bagi seseorang yang dijadikan 

obyek berita.

Kesinpulan
a. Pembuatan dan penyiaran berita dalam suatu media 

cetak oleh seorang wartawan/ redaktur surat kabar 
sehingga dapat dikatagorikan sebagai perbuatan 

melanggar hukum adalah apabila dipenuhi unsur-unsur 
yang terdapat dalam pasal 1365 B W , yaitu
1) Harus ada perbuatan;

2) Perbuatan itu harus oncrechtmatige;
3) Pelaku harus mempunyai kesalahan;
4) Perbuatan itu menimbulkan kerugian (ada hubungan 

kausal;
5) Norma yang dilanggar haruslah melindungi 

kepen tingan yang terkena/tersangkut. Dimana 
tolak ukur untuk unsur kedua dan kelima 
didasarkan pada Kode Etik Jurnalistik penting 
sekali, terutama bagi wartawan/ redaktur suatu 
media cetak, karena walaupun bukan berbentuk 

Undang-Undang dan hanya merupakan ketetapan dari 
PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), namun Kode 
Etik Jurnalistik merupakan dasar moral dalam 
pembuatan dan penyiaran suatu berita.
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b. Penggunaan hak jawab dalam membantah pembuatan dan 

penyiaran berita oleh suatu media cetak sangat 
penting terutama bagi pihak pihak yang merasa 
dirugikan oleh pemuatan berita di media cetak 
tersebut. Karena Mahkamah Agama menggunakan hak 
jawab ini sebagai salah satu dasar untuk menolak 

atau menerima suatu gugatan gant rugi terhadap 
pemuatan suatu berita yang dinilai merugikan bagi 
sebuah pihak di media cetak.

S a r a n
a. Dengan makin berpengaruhnya pers dalam kehidupan 

bermasyarakat sekarang ini, serta sangat ringannya 
saksi yang terdapat dalam perundang-undangan bagi 
wartawan/ redaktur yang menuliskan suatu berita yang 
merugikan bagi pihak yang diberitakan apabila berita 
tersebut tidak benar, maka pasal 1365 BW tetaplah 
sangat berarti bagi pihak yang menggugat pers, guna 
melindungi nama baiknya yang tercemar.

b. Adalah sangat bagus apabila peraerintah sebagai mitra 
pers untuk segera menetapkan suatu peraturan tentang 
sanksi yang tegas bagi wartawan/ redaktur yang 
menuliskan berita secara tidak benar. Serta 
menetapkan ukuran dan kelayakan ganti rugi mereka 
yang menggugat pers ke pengadilan agar kedua belah 
pihak penggugat dan tergugat (kalangan pers) semakin 
berhati-hati bila hendak mengajukan suatu gugatan 
ganti rugi di pengadilan.
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