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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul analisis pencemaran nama baik yang dilakukan oleh
Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Hukum
Islam, permasalahan yang diteliti sebagai fokus penelitian ini adalah bagaimana
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers menurut Undang-undang Nomor
40 Tahun 1999 Tentang Pers dan hukum Islam dan bagaimana mekanisme
penyelesaian delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers menurut
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Hukum Islam. Penelitian
ini menggunaka metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan
pendekatan yuridis normatif, sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum
primer dan skunder.Bahan hukum primer dalam memperoleh data seperti alQur’an, al-Hadits, Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan objek
penelitian.Bahan hukum skunder berupa jurnal yang berkaian dengan objek
penelitian. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Tindak
pencemaran
nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik orang yang dapat
mengakibatkan rasa harga diri dan martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan
atau di rendahkan. Sedangkan menurut Imam al-Ghazali pencemaran nama baik
adalah, menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan
umum. Langkah penyelesaian delik pers melalui Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers lebih efektif dan merupakan pemecahan yang samasama menguntungkan kedua belah pihak dari pada mekanisme penyelesaian
melalui peradilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya besar dan
hanya muncul satu pemenang yang mengakibatkan hubungan relasional antara
pers dengan sumber berita bisa retak.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut Pasal 1 butir I Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang
Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan 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.1
Namun dengan adanya kebebasan Pers yang diberikan oleh Undangundang kepada Pers, Pers tidak boleh memberikan suatu informasi yang tidak
akurat dan juga harus memperhitungkan opini pembaca yang dapat mencemarkan
nama baik seseorang.2Karena itu, berita yang disajikan Pers harus mengandung
unsur fakta dan unsur kepentingan publik.Namun apabila faktanya lemah, Pers
seharusnya tidak mengeksposnya atau ditunda dulu sambil mencari faktafaktanya.3 Hal ini untuk menghindarkan pencemaran nama atau fitnah yang akan
merugikan obyek yang menjadi sumber beritanya, untuk itu Pers dituntut untuk
bekerja secara profesional.

1

Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 Butir 1
Aceng Abdullah, Pers Relation Kiat-Kiat Berhubungan dengan Pers, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2000), hlm. 4
3
Tjipta Lesmana, Pencemaran Nama Baik dan Kebbasan Pers Antara Indonesia dan
Amerika, (Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005), hlm. 73
2

Kebebasan Pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus disertai
dengan tanggung jawab, Pers terkadang kebablasan dalam mengekspos berita dan
menyimpang dari koridor hukum sehingga dibuatlah Undang-undang khusus
menjamin kebebasan Pers yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang
Pers. Akan tetapi, Undang-undang tersebut belum mengakomodir mengenai
permasalahan kehormatan seseorang.
Kalangan Pers berpendapat bahwa di dalam Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers sudah diatur mekanisme penyelesaian delik Pers yaitu
melalui hak jawab. Jika hak jawab tidak dapat menyelesaikan masalah maka akan
diselesaikan oleh dewan Pers yang bertindak sebagai mediator, jika upaya
penyelesaian yang dilakukan oleh dewan Pers gagal maka Persoalan tersebut
dibawa ke pengadilan. Dengan demikian usaha menggugat Pers ke pengadilan
tanpa melalui mekanisme hak jawab dianggap telah melanggar Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dapat kita ketahui bahwa di dalam kejahatan pencemaran nama baik dapat
dijatuhi hukuman oleh dewan Pers terhadap Pers yang melakukan tindakan
pencemaran nama baik berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh seseorang karena
dari perilaku tersebut dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang
terjadi antara Pers dan masyarakat.4 Selain itu dalam pandangan hukum Islam
dijelaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan tercela
atau akhlak yang tidak baik. Namun di sisi lain juga bisa termasuk dalam kategori

4

Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia dan Profesi Wartawan,
(Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 51

sebagai tindak pidana, dengan berbagai jenis perbuatannya seperti menfitnah,
menuduh wanita baik-baik berzina, menghina dan mencela.5
Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat
manusia.Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik
secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah
SWT.6Dalam hukum Islam dijumpai istilah jinayah, yaitu suatu perbuatan yang
dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan
dan akal.7
Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku
qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang
merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman ta’zir yang pelaksanaan
hukumannya diserahkan kepada penguasa, hakim atau yang oraang mempunyai
kekuasaan yudikatif.8
Pembuktiannya dalam al-Qur’an mengenai penuduhan zina (qadzaf) yang
telah jelas landasan hukumnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah AnNur ayat 4:9

5

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 68.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60
7
Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka,
2004), hlm. 2
8
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 129
6

9 An-Nur (24): 4

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat
zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka
(yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka untuk selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang fasik.” (QS. AnNur: 4)
Ayat di atas dengan jelas menjelaskan hukuman terhadap pelaku penuduh
zina (qadzaf) sehingga pelakunya harus di dera. Kategori pencemaran nama baik
yang disamakan dengan menfitnah dalam Islam ini tidak terlepas dari jarimah
menuduh zina. Hukuman tersebut dijatuhkan jika tuduhannya mengandung
kebohongan. Namun, apabila tuduhannya dapat dibuktikan kebenarannya, jarimah
qadzaf itu tidak ada lagi dan berubah menjadi jarimah zina. Artinya bila penuduh
tidak dapat membuktikan tuduhannya dikarenakan lemahnya pembuktian atau
kesaksiannya, maka hukuman qadzaf dijatuhkan bagi si penuduh tersebut.10
Selanjutnya dijelaskan pula dalam Qur’an Surah Al-Anfal: 25 tentang
pelarangan fitnah.11

“Dan takutlah kalian terhadap fitnah (siksaan) yang tidak khusus
menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu.Dan ketahuilah, bahwa
Allah amat keras siksaan-Nya.” (QS. Al-Anfal: 25).

10

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 79
8): 25

11 Al-Anfal (

Dengan demikian, maka pencemaran nama baik jelas tidak dibenarkan
secara hukum positif maupun hukum Islam. Namun pada bentuk sanksinya
hukum Islam berbeda dengan hukum positif, jika di dalam hukum positif
kategorinya memang tindak pidana pencemaran nama baik, sedangkan kategori
pencemaran nama baik dalam hukum Islam hanya dikenal dengan istilah
menuduh wanita baik-baik berzina (qadzaf) dan fitnah sehingga pada taraf
hukumannya juga berbeda.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di latar belakang masalah,
maka permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers menurut
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan hukum Islam?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian delik pencemaran nama baik yang
dilakukan oleh Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers dan Hukum Islam?
C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah, mengingat luasnya masalah
dalam penelitian ini. Maka dibutuhkan suatu batasan masalah yang diteliti
maupun dibahas agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau menjadi tidak konsisten,
dalam hal ini penulis hanya membahas mengenai pencemaran nama baik yang
dilakukan oleh Pers dan mekanisme penyelesaian delik pencemaran nama baik
menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan hukum Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Bagaimana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers menurut
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan hukum Islam
b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian delik pencemaran
nama baik yang dilakukan oleh Pers menurut Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers dan hukum Islam
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan rujukan bagi pihak terkait yang hendak mempelajari hal-hal
yang berkaitan dengan delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh
Pers dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi orangorang yang ingin mempelajari.
b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang lebih luas
tentang ilmu hukum mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh
Pers terhadap seseorang
c. Sebagai salah satu Persyaratan guna untuk meraih gelar sarjana strata satu
(S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi

E. Kerangka Teori
1. Pencemaran Nama Baik
a. Pengertian pencemaran nama baik
Pencemaran nama baik berasal dari kata “cemar, nama dan baik”,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):12
Cemar, berarti : kotor, keji, cabul, mesum,buruk (nama dan sebagainya)
Nama, berarti : 1. (kata menyatakan) panggilan atau sebutan orang
2. gelar, sebutan
3. kemasyhuran, kebaikan, kehormatan, marwah
Baik, berarti : elok, patut, teratur (apik, rapi, tak ada celanya).
Disebutkan juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjaga
nama baiknya, menjaga kehormatannya.13 Sehingga nama baik merupakan
sinonim dari kehormatan.
Menurut Rudy Satriyo M (Ahli Hukum Pidana), nama baik bukan
sinonim dari kata kehormatan, kehormatan tidak di punyai atau di miliki
oleh semua orang dan merupakan penghargaan yang diberikan seseorang
karena dipandang orang tersebut telah mempunyai sesuatu hal yang
kemudian patut diberi panghargaan. Contoh keberanian di medan
pertempuran, maka kemudian seseorang memperoleh medali kehormatan.

12

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka,
1976), hlm. 188
13
Ibid, hlm 189

Sedangkan nama baik dimiliki oleh setiap orang bukan karena prestasinya
di bidang tertentu tetapi karena ia adalah manusia.14
Tindak pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang
menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan
ucapan (kata atau rangkaian perkataan) dengan cara menuduh melakukan
perbuatan tertentu dan yang ditujukan pada kehormatan atau nama baik
orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri dan martabat orang itu
dicemarkan, dipermalukan atau di rendahkan.15
Sehingga dapat dikatakan pencemaran nama baik merupakan
tindak pidana yang mengakibatkan rusaknya nama baik seseorang dengan
tuduhan telah melakukan perbuatan tertentu dan kemudian tuduhan itu
disampaikan kepada orang banyak sehingga ia menjadi malu. Perbuatan
tertentu itu tidak harus telah melakukan tindakan melanggar hukum, akan
tetapi dapat juga yang bukan merupakan tindakan melanggar hukum.
b. Pencemaran nama baik sebagai delik aduan
Pada umumnya pencemaran nama baik adalah delik aduan (yaitu
delik yang hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang
merasa dirugikan), akan tetapi ada juga yang bukan delik aduan yaitu
hanya delik biasa. Contoh pencemaran nama baik yang merupakan delik
aduan adalah jika penghinaan itu ditujukan pada orang yang bukan pejabat

14
15

89

Putusan Pidana No. 1426/ Pid. B/ 2003/ PN. Jkt, Pst hlm. 66
Adami Chasawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm.

pemerintah atau pejabat pemerintah yang sedang tidak melakukan
tugasnya dengan sah.
Jika penghinaan tersebut dilakukan terhadap seorang pejabat
pemerintah yang sedang melaksanakan tugasnya yang sah (Pasal 316, 319
KUHP)16, penghinaan itu merupakan delik biasa. Artinya tanpa adanya
pengaduan dari pihak manapun, kalau suatu pemberitaan Pers dianggap
melakukan penghinaan terhadap aparat

pemerintah yang sedang

melakukan tugasnya yang sah maka aparat kepolisian secara otomatis akan
memprosesnya secara hukum.
Obyek dari penghinaan tersebut haruslah manusia Perseorangan,
maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan
ataupun segolongan penduduk. Bila itu objeknya bukan manusia
Perseorangan maka dikenakan pasal khusus seperti ini:17
1) Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden sebagaimana
diatur dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 137 KUHP
2) Penghinaan terhadap kepala negara asing sebagaimana diatur
dalam Pasal 142, 143, 144 KUHP
3) Penghinaan terhadap pegawai agama sebagaimana diatur dalam
Pasal 177 KUHP
4) Penghinaan terhadap orang yang tidak mau duel sebagaimana
diatur dalam Pasal 138 KUHP

16

R. Soesilo, KitabUndang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1981), hlm. 195
17
KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, 2014

5) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia
sebagaimana diatur dalam Pasal 207, 208 KUHP
6) Penghinaan terhadap golongan sebagaimana diatur dalam Pasal
156, 157 KUHP
Apabila anda menjadi korban pencemaran nama baik, fitnah dan
perbuatan melawan hukum serta menginginkan penyelesaian secara
hukum, anda bisa menempuh penyelesaian secara pidana atau hukum
perdata atau kedua-duanya. Penyelesaian secara hukum pidana dibutuhkan
oleh pihak korban untuk melaporkan kasus tersebut kepada polisi agar
diproses lebih lanjut sampai ke pengadilan, tanpa keaktifan dari pihak
korban sendiri untuk melaporkan kasus tersebut, polisi tidak akan
menjalankan proses hukumnya sebab dasar dari proses kasus itu harus ada
aduan dari pihak yang di rugikan karena tindak pidana pencemaran nama
baik dan fitnah salam hukum pidana termasuk dalam delik aduan.
Sedangkan apabila kasus tersebut ingin diselesaikan secara perdata,
pihak korban harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri
dimana Pers memberitakan itu terbit atau di wilayah hukum di mana
kerugian itu dirasakan korban.18 Misalnya apabila ada pemberitaan yang
merugikan nama baik Anda pada sebuah surat kabar X yang terbit di Kota
Jambi. Apabila Anda tinggal di Kota Jambi juga maka gugatannya
diajukan ke pengadilan Negeri Kota Jambi karena terjadinya peristiwa dan
kerugian yang ditimbulkannya juga di Kota Jambi. Biasanya gugatan
18

Prija Djatmika, Strategi Sukses Berhubungan Dengan Pers dan Aspek-aspek
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perdata untuk meminta ganti kerugian terhadap pihak Pers yang telah
merugikan nama baik seseorang.
Akan tetapi pada saat sekarang ini apabila ada unsur pencemaran
nama baik pada sebuah pemberitaan yang dilakukan insan Pers, terlebih
dahulu pihak yang merasa dirugikan itu menggunakan Hak Jawabnya yang
telah disediakan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ini dikarenakan setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung yang
memeriksa kasus Tempo yang terdakwanya adalah Bambang Harymurti,
yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa mendahulukan
Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 daripada KUHP.19
Jika Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, maka dapat diajukan
gugatan ke pengadilan sebagai upaya terakhir yang oleh hakim pengadilan
tentunya akan menggunakan pasal-pasal KUHP.
2. Pers
a. Pengertian Pers
Pers berasal dari bahasa Inggris, yaitu Press yang dalam bahasa
Indonesia berarti menekan berita, kewartawanan, percetakan. 20Sebagian
orang menyebut istilah Pers sebagai kependekan dari kata pesurat kabaran.
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Pengertian Pers menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers adalah lembaga sosial dan wahana
komunikasi massa yang melaksanakan tugas jurnalistik meliputi mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan
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. 21
1) Pengertian delik Pers
Berdasarkan Ensiklopedi Pers Indonesia pengertian delik Pers
adalah tindakan pidana yang dapat diancam dengan hukuman, karena
pelanggaran yang berkaitan dengan penerbitan Pers. Meliputi; delik Pers
terhadap ketertiban umum, delik Pers yang bersifat hasutan, delik Pers
yang bersifat penghinaan, delik Pers penyiaran kabar bohong dan delik
Pers yang melanggar susila atau disebut delik susila. Delik Pers artinya
semua tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan melalui media
massa.22
Beberapa pendapat sarjana yang memberikan arti delik Pers yang
dikutip oleh Waluyadi dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia yaitu:23
a) Mr. W.P.J. Pompe, bahwa yang termasuk kejahatan-kejahatan
dengan barang cetakan, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan
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barang cetakan yang terdiri atas pernyataan dan pikiran yang
dapat dipidana
b) Mr. J.E. Jonkers, delik Pers yang hanya mungkin apabila
kejahatan itu terjadi semata-mata hanya publikasi
c) Mr. D Hazewingkel Suringa, delik Pers adalah pernyataan
pikiran dan perasaan yang dapat dijatuhi pidana yang untuk
penyelesaiannya membutuhkan publikasi dengan drukPers
Sedangkan

menurut

Waluyadi

sendiri,

delik

Pers

adalah

berubahnya sebuah Persoalan Pers menjadi Persoalan hukum yang dapat
disebabkan oleh adanya kekeliruan menurut berita.24
Delik Pers harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
a) Harus dilakukan dengan barang cetakan
b) Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran
atau perasaan
c) Harus ada publikasi yang merupakan suatu syarat untuk dapat
menumbuhkan kejahatan, apabila kejahatan tersebut dilakukan
dengan suatu tulisan.
Dapat dikatakan semua kejahatan-kejahatan yang dirumuskan
didalam KUHP dilakukan melalui Pers sebagai medianya, sehingga pada
gilirannya termasuk delik Pers.25
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3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Suatu lokakarya dengan tema Peliputan Sidang Umum MPR 1999 di
Bogor pada tanggal 10 Oktober 1999, yang dilaksanakan oleh Ikatan Jurnalis
Televisi Indonesia (IJTI) mengungkapkan sinyalemen berikut ini:
“….kebebasan

Pers

sekarang

ini…..”

dari

segi

kualitas

dan

profesionalisme sebenarnya belum banyak yang berubah.26Malah muncul
kekhawatiran bahwa Pers Indonesia belakangan ini semakin tidak sabar dan
enggan bekerja keras untuk menyajikan informasi yang sehat dan
berkualitas.Sebuah gosip dan rumor bisa begitu saja tampil sebagai
berita.Sangat sedikit yang berusaha memeriksa atau mengujinya untuk
mendapatkan kebenaran yang layak disajikan kepada publik, sehingga
menjadi pertanyaan dimana letak penghormatan Pers terhadap hak masyarakat
untuk mengetahui fakta publik yang sebenarnya.27
Dalam konteks inilah Pers perlu melakukan refleksi dan reorientasi
terhadap baik itu kebutuhan Pers sendiri maupun kebutuhan atau hak publik
untuk mendapatkan informasi, dan momentuk Sidang Umum MPR 1999
kiranya dapat dioptimalkan oleh Pers Indonesia untuk menunjukan secara
profesional bahwa kebebasan Pers itu sangat mendasar bagi terwujudnya
demokrasi.28
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Sekaranglah kesempatan emas bagi Pers Indonesia, baik media Pers cetak
maupun media siaran radio dan televisi untuk dapat bekerja dengan perasaan
lebih tentram, setelah Undang-undang Pers yang disetujui Dewan Perwakilan
Rakyat pada 13 September 1999 disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh
Menteri Sekretaris Negara pada 23 September 1999.29
4. Hukum Islam
Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan hukum Islam adalah segala sesuatu
yang disyariatkan untuk para manusia, baik yang disyariatkan dengan alQur’an ataupun dengan sunnah Rasul. Hal ini melengkapi Ushuluddin (pokokpokok agama), sebagaimana melengkapi pula apa yang menjadi tujuan hidup
untuk memperoleh puncak ketinggian dan jalan-jalan yang harus di tempuh
untuk itu dan tujuan penghabisan dari hidup ini. 30 Menurut Anwar Haryono,
hukum Islam adalah dasar-dasar atau hukum-hukum yang diwahyukan oleh
Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang diwajibkan kepada umat Islam
untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya, baik dalam hubungan dengan Allah
maupun dengan sesama manusia31
F. Tinjauan Pustaka
Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk
mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas atau diteliti pada
penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan
juga merujuk pada buku-buku atau kitab-kitab yang membahas mengenai
29
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penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini tidak ada pengulangan materi secara
mutlak.
Atmakusumah (2012) tentang Etika dan Hukum Pers mengupas tentang
Kebebasan Pers, Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik kajiannya menerangkan
bahwa Pers bertanggung jawab kepada publik, maka Pers dituntut bukan hanya
menyajikan fakta, melainkan juga kebenaran tentang fakta itu. Berita bukan
sekedar untuk dijual, melainkan dan terutama demi kepentingan umum. 32
Rossa Agustina (2004) dalam jurnalnya berjudul Pencemaran Nama Baik
dan Perbuatan Melawan Hukum, membahas tentang Gugatan Tomy Winata
melawan Koran Tempo merupakan salah satu dari sekian banyak gugatan
pencemaran nama baik yang diperiksa oleh pengadilan. Dalam gugatannya Tomy
(Penggugat) mendalilkan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh koran Tempo
(Tergugat) merupakan penghinaan, pencemaran nama baik dan menfitnah
Penggugat. Perbuatan tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan atau juga merupakan
penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata. 33
Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, penelitian ini pernah
diteliti oleh Novita Mandarin, Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Fakultas Syariah dengan judul “Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pencemaran
Nama Baik Seseorang Menurut Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan
Hukum Islam” dimana Novita Mandarin lebih menitikberatkan pada hukum
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yuridis mengenai pertanggungjawaban Pers dalam delik pencemaran nama baik
seseorang. Kemudian Skripsi Ade Afrita Mahasiswa Universitas Sumatera Utara,
Fakultas Hukum dengan judul “Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh
Pers Ditinjau Dari KUHP dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang
Pers” dimana Ade Afrita ini menitikberatkan pada perbandingan kajian hukum
yang di atur oleh KUHP dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 serta
dapatkah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dijadikan asas lex specialis
terhadap KUHP.
G. Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini agar dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah
untuk membahas penelitian ini disertai dengan data atau informasi yang benar dan
akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (library research).34
1. Pendekatan penelitian
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif dengan menganalisa Pasal-pasal Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
yang berkaitan dengan delik Pers khususnya pencemaran nama baik serta
meneliti bahan-bahan kepustakaan. Metode pendekatan tersebut digunakan
berhubungan erat dengan permasalahan yang diuraikan dalam skripsi ini.
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2. Jenis dan sumber data
a. Jenis data
1) Data primer
Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan hukum
pustaka yang berupa kaidah atau peraturan perUndang-undangan
mengenai pertanggungjawaban pidana Pers terhadap tindak pidana
pencemaran nama baik.
2) Data skunder
Data skunder adalah data yang erat kaitannya dengan bahan hukum
primer dan dapat membantu untuk proses analisis seperti: buku-buku
ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal dan literatur, pendapat
ahli (doktrin) baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
b. Sumber data
Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah terdiri dari literatur-literatur pokok dan literatur-literatur lain yang
sangat berhubungan erat dalam masalah ini.
3. Teknik pengumpulan data
Dalam penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
a. Teknik kepustakaan
Teknik kepustakaan adalah cara pengumpulan data dari informasi
dengan

bantuan

macam-macam

materi

yang

terdapat

diruang

perpustakaan, misalnya dalam bentuk koran, naskah, catatan, kisah

sejarah, dokumen-dokumen dan lain sebagainya yang relevan dengan
penelitian.
Teknik kepustakaan merupakan seragkaian yang berkenaan dengan
metode pengumpulan data pustaka dan mempelajari serta menelaah bukubuku untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.Kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data
dengan teknik kepustakaan adalah memahami sistem yang digunakan agar
mudah ditemukan buku-buku yang dapat menunjang dan berkaitan erat
dengan topik penelitian yang sedang dibahas sehingga diperoleh data yang
mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah dalam penelitian
ini.
Adapun buku yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini
adalah Fiqh Jinayah karangan H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Panduan
Jurnalistik Praktis dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi
ini.
b. Teknik dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui
peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga bukubuku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang
berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi diperlukan
untuk data masa lampau dan data masa sekarang, sebab bahan-bahan
dokumentasi memiliki arti metedologis yang sangat penting dalam

penelitian masyarakat yang mengambil orientasi historis. Dalam hal ini
penelitian tidak terbatas pada literatur-literatur ilmiah, tetapi juga merujuk
pada sumber lain seperti majalah, jurnal, dan lain-lain yang relevan dengan
penelitian.
c. Teknik analisis data
Dalam dunia penelitian, khususnya dalam studi kepustakaan,
seleksi bergantung pada metode kritik teks.metode kritik teks pada
dasarnya mempertimbangkan tiga unsur, di antaranya adalah:
1) Teks, tidak dipahami semata-mata sebagai studi bahasa. Teks

bukan hanya sekedar kata-kata yang tercetak atau tertulis pada
lembaran kertas, tetapi semua jenis komunikasi, ucapan, musik,
gambar, efek suara, citra dan sebagainya.
2) Konteks ialah relasi antarteks yang memasukkan semua situasi

yang terkait pula dengan hal-hal yang berada di luar teks, tetapi
pemakaian bahasa.
Proses verifikasi teks dalam metode sejarah secara umum disebut
dengan metode kritik sumber, yakni kritik eksternal dan internal. Kritik
eksternal berkenaan dengan proses pengujian keaslian bahan atau material
(asli atau palsu atau merupakan salinan atau copy). Kritik internal berkenaan
dengan proses pengujian kebenaran isi (content), yaitu menguji kesahihan
pernyataan-pernyataan dalam teks.

H. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam
penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:
Pembahasan diawali dengan Bab I,

Pendahuluan. Bab ini pada hakikatnya

menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, memuat latar belakang masalah, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori,
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Ditinjauan
kepustakaan penulis mencari landasan teori mengenai pencemaran nama baik dan
Pers, pencemaran nama baik dibahas mengenai pengertian pencemaran nama baik
dan pencemaran nama baik sebagai delik aduan. Selanjutnya penulis membahas
pengertian Pers, pengertian delik Pers dan Undang-undang Pers serta pengertian
hukum Islam.
Bab II gambaran umum pencemaran nama baik, dalam bab ini berisikan 4
(empat) sub bab yaitu: pengertian pencemaran nama baik, pencemaran nama baik
menurut hukum Islam, faktor pemberitaan yang berakibat pencemaran nama baik
dan pencemaran nama baik dalam kebebasan Pers.
Bab III dalam bab ini berisikan tentang ketentuan pidana delik pencemaran
nama baik. Dalam bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yaitu ketentuan pidana delik
pencemaran nama baik menurut KUHP, ketentuan pidana delik pencemaran nama
baik menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan ketentuan
pidana delik pencemaran nama baik menurut hukum Islam.

Dalam bab IV menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian delik
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers menurut Undang-undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers dan mekanisme penyelesaian delik pencemaran nama
baik yang dilakukan oleh Pers menurut hukum Islam serta analisa penulis
mengenai mekanisme penyelesaian delik pencemaran nama baik.
Dan dalam V bab ini penulis membuat suatu kesimpulan dari uraian
penulis yang dituangkan di dalam skripsi ini, penulis juga memberikan saran yang
bersifat membangun semoga nantinya dapat menjadi sumbangan pemikiran yang
baik.

BAB II
GAMBARAN UMUM PENCEMARAN NAMA BAIK
A. Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Oleh Pers
Menurut R. Soesilo, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama
baik seseorang, yang diserang biasanya merasa malu. Maksud dari kehormatan
disini adalah nama baik seseorang, bukan kehormatan dalam lapangan seksual.
Perbuatan menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk
dalam kejahatan penghinaan akan tetapi masuk dalam kejahatan kesopanan atau
kesusilaan. Apabila seseorang merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh Pers
dalam pemberitaan media massa, menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999
tentang Pers dapat ditafsirkan bahwa Pers telah menyalahi atau melanggar Pasal 5
ayat (1), selanjutnya pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan Hak
Jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan hak Koreksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang wajib dipenuhi oleh Pers atau
Pers memiliki kewajiban koreksi seperti ditentukan dalam Pasal 1 angka 12
Undang- Undang Pers. Undang-undang Pers telah mempertegas Pers untuk
memiliki sikap yang bertanggung jawab.35
Kalangan instansi pemerintahan atau swasta dan masyarakat ada yang
berpandangan sinis terhadap aktivitas jurnalistik yang dicap tidak lagi
menghormati hak-hak narasumber.Penampilan Pers nasional atau daerah pun
banyak menuai kritik dan dituding oleh masyarakat. Sementara banyak contoh
kasus dan kejadian yang menimpa Pers atau media massa, maraknya intimidasi
35
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serta kekerasan terhadap wartawan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2010
kita teringat atas kasus pemukulan wartawan SCTV Juhri Samanery di Pengadilan
Negeri Ambon, kemudian tahun 2004 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara bagi Bambang Harymurti,
pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam kasus pencemaran
nama baik Tomy Winata, salah seorang pengusaha ternama di Jakarta.
Selanjutnya Pimpinan Redaksi Rakyat Merdeka, Karim Paputungan

juga

dihukum penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan karena
dianggap menghina Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tanjung, dan
Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka, Supratman dijatuhi hukuman penjara
6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (duabelas) bulan karena dianggap
menghina Presiden Megawati.36
Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia
penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam
KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini
malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan Pers
dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Penggunaan ketentuan
pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan
menimbulkan bahaya ketidak pastian hukum karena berpotensi tinggi akan
mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran
nama baik dalam KUHP bisa sangat tidak objektif karena tergantung tafsir yang
sepihak dan bisa jadi tidak berdasar.
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Dalam kasus pidana yang melibatkan Pers tentu saja tidak bisa serta merta
pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP.
Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, kalaupun ada penggunaan instrumen
hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus
dihubungkan dengan Undang-undang Pers.
B. Faktor Pemberitaan yang Berakibat Pencemaran Nama Baik
1. Faktor pemberitaan yang berakibat pencemaran nama baik menurut para ahli
Menurut Mondary faktor penyebab pencemaran nama baik dalam
pemberitaan Pers adalah:37
a. Tidak akurat atau cermat, suatu berita ditulis dengan cermat, baik data,
seperti angka, nama maupun pernyataan, karena Pers atau media massa
perlu melakukan check dan recheck sebelum menulis berita
b. Tidak lengkap, dalam pemberitaan harus lengkap dan utuh sehingga pihak
lain tahu informasinya dengan benar, tetapi bukan berarti menulis berita
harus dipanjang-panjangkan karena hal itu efesien dan tidak lengkap.
c. Kronologis, dalam pemberitaan ditulis berdasarkan waktu peristiwa, agar
urutannya jelas dalam pemberitaan, tidak membingungkan masyarakat.
d. Daya tarik (imagnitnde), penulisan berita harus berimbang yang
diistilahkan civer both side. Artinya dalam pemberitaan tidak boleh ada
pemihakan, bila terdapat para pihak yang berbeda, tidak dibenarkan Pers
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atau media massa dalam menulis berita berdasarkan informasi dari suatu
pihak saja.
Hal ini ditegaskan oleh Ndraha Simanjuntak, faktor-faktor penyebab salah
dalam pemberitaan adalah:38
a. Kemampuan dan kualitas kerja wartawan yaitu dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan, pengalaman kerja, usia, gender, kepribadian atau kemampuan
mental atau kemampuan fisik wartawan
b. Sarana pendukung, meliputi: alat perlengkapan kerja wartawan, seperti
mesin produksi, kamera, dan lain-lain;
c. Supra sarana yaitu meliputi hal yang berhubungan dengan peraturan
pemerintah, dan perUndang-undangan.
Dari hal tersebut jelaslah bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam
pemberitaan yaitu suatu berita harus ditulis dengan cermat dan akurat, penulisan
berita harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar,
berita ditulis sesuai waktu peristiwa agar apa yang diberitakan itu benar, penulisan
berita harus mempertimbangkan daya tariknya dan berimbang.

38

Ndraha Simanjuntak, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia,
(Jakarta: PT. Rika Cipta, 1999), hlm. 37

C. Pencemaran Nama Baik dalam Kebebasan Pers
1. Pengertian Kebebasan Pers
Kebebasan Pers dalam terminologi Pers berarti kebebasan mengeluarkan
pikiran dan pendapat secara lisan maupun tulisan serta melalui sarana-sarana
komunikasi massa.39Dari pengertian di atas maka kebebasan Pers mencakup
kebebasan berpikir, kebebasan berbicara dan kebebasan menyatakan pendapat.
Rumusan Pers yang bebas menurut Prof. Oemar Seno Adji adalah Pers
yang tidak dikenakan sensor preventif dalam kehidupan hukum.Termasuk sensor,
pembredelan, pencabutan Surat Izin Terbit dan sebagainya.Segala kekangan dan
perizinan bertentangan dengan esensi dari Pers yang bebas.40
2. Fungsi Pers dan Dewan Pers
Pasal 3 (tiga) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
menyebutkan:41
a. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,
hiburan dan kontrol sosial
b. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1) Pers nasional dapat
berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
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3. Dasar Jaminan Kebebasan Pers
Agar dapat menjalankan fungsi dan peranan Pers dengan baik dibutuhkan
suatu kebebasan.Oleh karena itu, Undang-undang harus memberikan jaminan
kepada Pers agar Pers merasa tidak terkekang dalam menjalankan profesinya.
Dasar jaminan kebebasan Pers adalah:
a. Pasal 28 Amandemen Undang-undang Dasar 1945, “Kemerdekakaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”
b. Pasal

28F

Undang-undang

Dasar

1945,

“Setiap

orang

berhak

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”
c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyatakan
bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi
sejalan dengan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: “Setiap orang yang berhak atas
kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini
termasuk kebebasan memiliki tanpa gangguan, dan untuk mencari,
menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media
massa apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah Pasal 2
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa

“Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang
berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum”.
Dari pernyataan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Pers
memposisikan dirinya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.Karena negara ini
milik rakyat, maka Pers perlu diberikan kebebasan seluasnya untuk
melaksanakan amanat rakyat tadi.
Sedangkan bentuk pelaksanaan kebebasan Pers yang diberikan oleh
Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada Pers sebagai
jaminan dari kebebasan Pers, adalah:42
a. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan
atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 ayat (2))
b. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh
materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan
teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun,
dan atau pelaksanaan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 butir 8 Undangundang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)
c. Pembredelan atau larangan penyiaran adalah penghentian penerbitan
dan peredaran dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4
ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
d. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi
(Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)
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e. Adanya kewenangan yang dimiliki Pers sangat besar, seperti yang
tercantum didalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, yaitu:43
1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilainilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum
dan Hak Asasi Manusia serta menghormati kebhinekaan
2) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang
tepat, akurat dan benar
3) Melakukan pengawasan, kritik, korelasi da saran terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan kepentingan umum
4) Adanya kemudahan untuk memperoleh Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers (SIUPP) sehingga untuk mendirikan perusahaan
Pers sangatlah mudah.
Hal ini didasari pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, yaitu:44
(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirika
perusahaan Pers Setiap perusahaan Pers harus berbentuk badan
hukum Indonesia
(2) Siapapun dapat menjadi wartawan dan masuk dalam organisasi
Pers manapun, tidak ada lagi kewajiban hanya menginduk dalam
satu organisasi Pers
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Hal ini didasari pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40
Tahun1999 tentang Pers, yaitu: “Wartawan bebas memilih organisasi
wartawan”. Organisasi wartawan tersebut antara lain PWI (Persatuan
Wartawan Indonesia) yang didirikan di Solo tanggal 9 Februari 1964, AJI
(Aliansi Jurnalistik Independent), KOWRI (Koprs Wartawan Republik
Indonesia) dan lain sebagainya.Dibubarkannya Departemen Penerangan RI
sebagai malaikat pencabut “nyawa Pers” oleh Peresiden KH. Abdurrahman
Wahid.45
4. Pers Bebas dan Bertanggung Jawab
Kebebasan Pers memang mutlak ada dalam sistem pemerintahan yang
demokratis.Namun,

semua

pelaku

Pers

harus

menjunjung

tinggi

hukum.Kebebasan dan tanggung jawab perlu dilaksanakan secara berimbang,
hak-hak pribadi warga negara tidak boleh dikorbankan hanya untuk tegaknya
kebebasan Pers.
Oleh karena itu, kebebasan Pers itu tidaklah absolut sifatnya.
Kebebasan Pers harus diimbangi dengan pertanggungjawaban sosial, sehingga
kita mengenal apa yang disebut dengan bebas dan bertanggung jawab.
Pers yang bertanggung jawab menurut Prof. Oemar Seno Adji Pers
yang isinys tidak memuat penghinaan, penghasutan, pernyataan memusuhi
agama, pornografi dan penyiaran kabar bohong.Termasuk didalamnya tak
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mengganggu keamanan nasional dan ketertiban umum dan tak menghambat
jalannya peradilan.46
Menurut SL Batubara dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia
(MPPI) yang dikutip oleh Aceng Abdullah dalam bukunya “Press Relation
Kiat Berhubungan dengan Media Massa” mengemukakan batasan kebebasan
Pers itu adalah moral, norma dan tata nilai dalam masyarakat, ekonomi, kode
etik jurnalistik dan KUHP.
Pers yang bertanggungjawab dapat mengarah pada Pers yang sehat,
yaitu Pers yang tidak membuat hal-hal yang negatif tentang masyarakat atau
pemerintah tetap memperhatikan nilai-nilai kepribadian dan kebudayaan
seperti menjunjung kesopanan, proposional dan menggunakan bahasa yang
tidak menusuk perasaan.47
Pers yang sehat tidak boleh menghasut, menghina atau menggunakan
kata-kata yang mengandung insituasi, menfitnah, mencemarkan nama baik
seseorang, mengobarkan sensasi serta mengundang spekulasi. Dihubungkan
dengan Pers yang bertanggung jawab, Pers yang sehat juga harus cukup
bijaksana dalam memuat berita yang mengandung unsur sara.
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5. Hak-hak Pers Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
merupakan hak-hak Pers, yaitu:48
1. Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
2. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran
3. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan dapat dihukum. Wartawan
mempunyai Hak Tolak
Selain hak-hak tersebut yang dimiliki Pers, terdapat hak-hak lain yang
disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu:
a. Hak Tolak
Menurut Pasal 1 butur 10 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk
menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita
yang harus dirahasiakannya. Dari bunyi Pasal tersebut Hak Tolak ini
merupakan hak yang dimiliki oleh wartawan karena profesinya.
Sedangkan pada Pasal 5 ayat (3), “ Pers wajib melayani Hak Tolak”.
Ini berarti Pers memiliki kewajiban menggunakan Hak Tolaknya, jika
diminta oleh sumber berita untuk merahasiakan identitasnya kepada
wartawan yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar wartawan dapat
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melindungi sumber-sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan
identitas sumber informasi.
Apabila identitas sumber berita dirahasiakan oleh wartawan yang
bersangkutan, wartawan dan redaktur Pers bersangkutan akan mengambil
alih tanggung jawab hukumnya. Pers tidak bisa dipaksa oleh siapapun juga
pengadilan untuk menyebutkan identitas jati diri sumbernya.
Hal tersebut didukung juga oleh Pasal 170 KUHAP yang berbunyi “
Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban
untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang
dipercayakan kepada mereka”. Dengan demikian Hak Tolak ini dilindungi
oleh Undang-undang.Namun konsekuensi dan konsistensi wartawan untuk
memegang teguh Hak Tolak tersebut merupakan tanggungjawab
profesinya untuk melindungi sumber berita dari konsekuensi hukum atas
informasi-informasi yang sudah diberikannya kepada Pers sekalipun
konsekuensi hukumnya adalah wartawan atau redakturnya yang harus
mengambil alih tanggung jawab hukumnya.49
Namun di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers, Hak Tolak dapat dibatalkan demi
kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang
dinyatakan oleh pengadilan. Dari penjelasan tersebut, Hak Tolak inipun
sebenarnya juga dibatasi pada saat muncul perkara yang membahayakan
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keselamatan negara dinyatakan melalui pengadilan.Demi keselamatan
negara, wartawan atau redakturnya wajib memberikan jawaban atas
pertanyaan sumber berita itu.50
b. Hak Jawab
Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, Hak Jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta
yang merugikan nama baiknya.
Sedangkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, “Pers wajib melayani Hak Jawab” secara harfiah
mengandung arti bahwa yang wajib melakukan Hak Jawab adalah Pers
sedangkan pihak masyarakat (yang merasa dirugikan oleh sebuah
pemberitaan) kewajiban itu tidak ada. Jadi apabila Pers tidak melayani
Hak Jawab maka Pers akan terkena sanksi pelanggara terhadap Pasal 18
ayat (2) Unadang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Masyarakat memiliki hak untuk menjawab dan mengoreksi, tetapi
apakah hak tadi akan dipergunakan atau tidak oleh pihak yang dirugikan.
Hal itu sepenuhnya tergantung pada yang bersangkutan, karena Hak Jawab
itu hanya merupakan hak bukan kewajiban.
Pelaksanaan Hak Jawab ini biasanya dilakukan melaui ralat dalam
books atau inisiatif pihak redaksi. Namun ada pula Hak Jawab muncul
berupa bantahan melalui kolom surat pembaca atau pemuatan berbentu
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berita lagi yang ditulis bisa oleh wartawan yang memuat berita yang
merugikan atau wartawan lainnya.51
c. Hak Koreksi
Menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau
membenarkan kekeliruan informasi yang diberitahukan oleh Pers baik
tentang dirinya maupun tentang orang lain.
Pada Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers, kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat
terhadap suatu informasi data, fakta, opini atau gambar yang tidak beanr
yang telah diberitakan oleh Pers yang bersangkutan
Pada pasal tersebut terdapat kesan yang kuat bahwa kewajiban koreksi,
inisiatif datang dari Pers sendiri. Segera setelah Pers menyadari adanya
kekeliruan atas informasi, data atau gambar yang telah dipublikasinya
yang mungkin akan merugikan pihak ketiga, Pers melakukan koreksi.
Pelaksanaan koreksi bisa dilakukan dalam bentuk pembenaran,
penyempurnaan atau pencabutan berita.52 Koreksi biasanya juga diikuti
dengan permintaan maaf53
Penggunaan kewajiban koreksi ini Pers dapat menghindar dari gugatan
hukum pihak ketiga yang merasa dirugikan.Tetapi, dalam praktek pres
jarang ingin mengoreksi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukannya,
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sehingga jarang sekali Pers mengambil inisiatif untuk mengoreksi
berita.54Ini dikarenakan setiaap wartawan menyadari bahwa makin sering
berita diralat atau dicabut, maka makin jatuh prestise atau harga diri
medianya di mata masyarakat.
D. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam
Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat
manusia.setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik
secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah
SWT.55 Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu
domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan
tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau
kemuliaan manusia.Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosadosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan
memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.56
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Menurut

al-Ghazali

pencemaran

nama

baik

adalah,

menghina

(merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. 57 Sementara
dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran
nama baik, yaitu:58
1. Sukhriyyah: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena
sebab tertentu.
2. Lamzu: adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan
kejelekan orang lain.
3. Tanabuz: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau
memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling
buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.
Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat
dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa atau fitnah tuduhan
melakukan suatu perbuatan tertentu. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya
dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang,
karirnya, juga dapat menggoncangkan masyarakat.59 Di dalam al-Qur’an Surat alHujurat Ayat: 11, Allah berfirman:60
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“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari
mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok)
wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan)
lebih baik dariwanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu
sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang
siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim” (QS.
Al-Hujurat: 11)
Dari ayat diatas menunjukkan bahwa mengolok, olok, mengejek,
menghina dan merendahkan orang lain merupakan kesombongan yang
tersembunyi dan harus dihindari dalam pergaulan hidup manusia. Ayat tersebut
menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak merasa bahwa
dirinya serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup,. Padahal setiap manusia
terdapat segala macam kekurangan,kealpaan dan kesalahan. 61
Tindak pidana pencemaran nama baik oleh Pers belum diatur dalam
hukum pidana islam. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam
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kategori jarimah ta’zir karena tidak ditentukan di dalam al-Qur’an ataupun asSunnah.Hukuman ta’zir adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak
timbulnya bahaya.sehingga penetapan hukuman jarimah adalah wewenang ulil
amri (penguasa) berdasarkan kemaslahatan umat. 62
Dalam tinjauan hukum Islam pencemaran nama baik juga termasuk dalam
perbuatan fitnah, adapun maksud dari fitnah itu sendiri adalah perkataan bohong
yang disebarkan dengan maksud menjelekkan seseorang, seperti menodai nama
baik, merugikan kehormatan orang. Adapun pelarangan fitnah terdapat didalam
Surah Al-Baqarah Ayat 191:63

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah
mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih
besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di
Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu.Jika mereka
memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan
bagi orang-orang kafir” (Al-Baqarah: 191).
Oleh karena itu, sebagai solusinya Islam menekankan orang mukmin agar
saling mengayomi antara satu dan yang lainnya, yaitu dengan cara mempererat
jalinan ukhuwah islamiyah, menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela, mencoba
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untuk selalu berbaik sangka terhadap saudaranya, serta melakukan tabāyun
terhadap hal-hal yang belum jelas adanya, sehingga tidak ada lagi kebencian dan
rasa dengki yang akan memicu timbulnya fitnah.

BAB III
KETENTUAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
A. Ketentuan Pidana Delik Pencemaran Nama Baik Menurut KUHPidana
1. Menurut Leden Marpaung penghinaan adalah perbuatan dengan sengaja
menyerang kehormatan seseorang dan membaginya menjadi 6 macam, yaitu:64
a. Menista dengan lisan (smaad)
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia , menista berarti mengaibkan,
mencela, mengumpat dan menghinakan. Menista dengan lisan diatur dalam
Pasal 310 ayat (1) KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan
atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya
terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.”
b. Menista dengan tulisan (smaadschrift)
Penghinaan tertulis disebut juga dengan istilah libel. Dalam Ensiklopedi
Pers Indonesia, libel adalah penghinaan tertulis melalui media massa yang
dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik. Menista dengan tulisan
diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu: “Jika hal itu dilakukan dengan
tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan
dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana
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penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.”
c. Menfitnah (laster)
Menurut Maryanto, M.Hum fitnah adalah perkataan bohong yakni
perkataan tanpa berdasarkan bukti.65Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah
menista atau menista dengan tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu
diizinkan untuk membuktikannya dan ternyata tidak dapat membuktikannya.
Tindak pidana menfitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu: “Jika
yanng melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan
untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya,
dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia
diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
d. Penghinaan ringan (lasterlijke aanklacht)
Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP, yaitu: “Tiap-tiap
penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran tertulis yang
dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan,
maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan
surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan
ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
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Dari Pasal 315 KUHP, unsur-unsurnya adalah:
1) Penghinaan
2) Sengaja
3) Tidak bersifat menista dengan tulisan
4) Ditempat umum maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan
atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau
ditemakan kepadanya.
e. Mengadu dengan menfitnah (lasterlijke aanklacht)
Mengadu secara menfitnah itu dilakukan baik secara tertulis maupun
secara lisan dengan permintaan supaya ditulis, harus sengaja palsu. Orang itu
harus mengetahui benar-benar, bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu
tidak benar, sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik
orang yang diadukan itu.
Mengadu dengan menfitnah diatur dalam Pasal 317 KUHP, yaitu:
(1) Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitaan
palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,
tentang seseorang, sehingga kehormatan dan nama baiknya terserang,
diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan

f. Tuduhan secara menfitnah (lasterlijke verdachtmaking)
Tuduhan secara menfitnah diatur dalam Pasal 318 KUHP, yaitu:
(1) Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja maupuns secara palsu
Persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan
pidana, diancam karena menimbulkan Persangkaan palsu, dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat
dijatuhkan.
Obyek

dari penghinaan tersebut haruslah manusia Perseorangan,

maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan
ataupun segolongan penduduk. Apabila penghinaan itu ditujukan bukan
kepada manusia Perseorangan maka akan dikenakan pasal-pasal khusus.
g. Delik Penyebar Kebencian
Dalam Pasal 154 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa di muka umum
menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap
Pemerintah Negara Indonesia, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Dalam Pasal 155 KUHP yang berbunyi:
(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan
atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan
permusuhan,

kebencian atau

penghinaan

terhadap

Pemerintah

Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui
oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu
menjalankan jabatannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun
sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan
semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dipecat dari jabatannya
tersebut.
h. Delik Kesusilaan/ Pornografi
Pasal 282 KUHP yang berbunyi:
(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di
muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya
melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin
tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri,
atau memiliki Persediaan , ataupun barang siapa secara terangterangan

atau

dengan

mengedarkan

surat

tanpa

diminta,

menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh,
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan
atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Barangsiapa menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan di
muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan
atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam

negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki
Persediaan, ataupun barangsiapa barangsiapa yang terang-terangan
atau dengan mengedarkan

surat tanpa diminta, menawarkan, atau

menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat
baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu
melanggar kesusilaan, dengan pidana lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama
sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana paling lama
dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh
lima ribu rupiah.
B. Ketentuan Pidana Delik Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
1. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi:66
i. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan
tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
(Lima ratus juta rupiah).

66

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18

ii. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2),
serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak RP. 500.000.000,00 (Lima
ratus juta rupiah)
iii. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus
juta rupiah)
Dari bunyi Pasal 18 di atas maka dapat diuraikan bahwa ketentuan pidana
yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:67
a. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers, yaitu: “Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
pembredelan atau pelanggaran penyiaran”
Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers, yaitu: “Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional
mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan
informasi.”
Subyek tindak pidana yang melanggar ketentuan pasal ini adalah
setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan
tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).Pasal 4 menupakan jaminan
terhadap pelaksanaan kebebasan Pers, oleh karena itu penyensoran,
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pembredelan atau pelanggaran penyiaran tidak berlaku pada media setak
dan media elektronik.
b. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers, yaitu: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini
dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat
serta asas praduga tak bersalah”
Jenis pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) adalah
pelanggaran terhadap norma agama, norma susila dan asa praduga tak
bersalah. Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi
atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasuskasus yang masih dalam proses peradilan. Pasal ini merupakan batas dari
pelaksanaan kebebasan Pers.
Pasal 5 ayat (2) Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers, yaitu: “Pers wajib melayani hak jawab.” Jenis
pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) adalah pelanggaran
Hak Jawab. Pers berkewajiban untuk melayani Hak Jawab apabila
seseorang atau sekelompok oranng memberikan tanggapan atau sanggahan
terhadap pemberitaan yang berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
c. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 13
Pasal 13 Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, yaitu: “Perusahaan Pers dilarang membuat iklan:

1) Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau
mengganggu kerukunan hidup antar unat beragama, serta
bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
2) Minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang
berlaku.
3) Peragaan wujud rokok dan ataupun penggunaan rokok
d. Perusahaan Pers yang melanggar Pasal 9 ayat (2)
Pasal 9 ayat (2) Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers, yaitu: “Setiap badan Pers harus berbentuk badan
hukum Indonesia.” Setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan
perusahaan Pers sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan
yang berlaku.Perusahaan Pers yang didirikan harus berbentuk badan
hukum.
e. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 12
Pasal 12 Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, yaitu: “Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat,
dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan;
khusus untuk penerbitan Pers ditambah nama dan alamat percetakan.”
Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban
atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Dari ketentuan pidana yang dikemukakan oleh Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak ada memuat ketentuan pidana
mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers. Oleh karena
itu banyak sekali terjadi perdebatan khusus diantara para ahli hukum
apakah Undang-undang Pers tersebut dapat dijadikan Lex specialis atau
tidak.
Dalam hal pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut
diwakili oleh penanggung jawab. Penanggung jawab adalah penanggung
jawab perusahaan Pers yang meliputi bidang usaha dan redaksi
(Penjelasan Pasal 12 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)
Di dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) disebutkan pula bahwa
dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan Pers, maka
perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers.
C. Ketentuan Pidana Delik Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam
Syari’atIslam tidak diatur hukuman mengenai pencemaran nama baik
namun mengqiyaskan dengan hukuman qadzaf sebagai ketentuan hukumannya.
Qadzaf adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita, dengan
memberikan tuduhan zina namun tidak dapat menghadirkan bukti pasti apa yang
dikatakan atau dituduhkannya. Dalil atau bukti pasti yang diminta Islam dalam
kasus ini sangat sulit dihadirkan, karena tuduhan tidak akan terealisasi melainkan
dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar adil, yang

memberikan kesaksian bahwa dengan mata kepala sendiri mereka melihat
perbuatan zina itu dilakukan, dalam bentuk yang tidak ada keraguan sedikit pun. 68

Syari’atIslam diturunkan Allah SWT untuk melindungi Manusia termasuk
harkat dan martabatnya. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat
manusia, baik secara pribadi maupun anggota masyarakat tentu dilarang oleh
Pencipta Manusia, yaitu Allah swt.Perbuatan zina merupakan perbuatan keji dan
sangat tercela.seseorang melakukan perbuatan zina dalam bentuk kata-kata
maupun bentuk tulisan yang mengakibatkan nama baiknya tercemar. Oleh karena
itu, syari‟ at.69
Islam melarang membiarkan seseorang melakukan perbuatan yang keji
dan dilarang oleh hukum Islam.Qadzaf atau fitnah merupakan suatu pelanggaran
yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau
meragukan silsilahnya. Qadzaf merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan
melakukan disebut pelanggar yang berdosa.70
Setiap muslim diharapkan agar memelihara kehormatan dan keluhuran
saudaranya, sesama muslim bukanny membuka rahasia yang akan mencemarkan
muslim lain. Maka kalau ada orang yang menuduh seseorang muslim berzina,
namun tidak dapat membuktikannya dengan mengemukakan empat orang saksi
yang juga telah melihat kejahatan itu telah dilakukan akan saat dan tempat yang
sama, maka si penuduh akan dihukum cambuk delapan puluh kali, dianggap
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sebagi orang fasiq dan kesaksiannya tidak akan diterima lagi kapanpun
mengajukan Persaksian.71
Mengenai penuduhan zina (qadzaf) yang telah jelas landasan hukumnya,
sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 4:72

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat
zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka
(yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka untuk selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang fasik.” (QS. AnNur: 4)
Menuduh orang berbuat zina termasuk dosa besar dan mewajibkan
hukuman dera. Seorang yang merdeka didera delapan puluh kali dan seorang
budak didera empat puluh kali dengan beberapa syarat yang akan dibahas
kemudian.73Adapun dalil hukuman terhadap hamba (empat puluh kali dera).
Sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 25:74
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“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh
mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah
mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain,
karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin
mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara
diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai
piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian
mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman
dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini
budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga
diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik
bagimu.Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa: 25)

Syarat dijatuhkannya hukuman Qadzaf yaitu:
1. Orang yang menuduh itu sudah balig, berakal, bukan ibu, bapak, atau
nenek dan seterusnya dari yang tertuduh.
2. Orang yang dituduh orang Islam, sudah dewasa, berakal, merdeka dan
terpelihara (orang yang baik).75
Hukuman had ada enam yaitu: zina, (semacamnya seperti: sodomi,
lesbian, qiyadah), qadzaf (tuduhan zina), minum khamr, mencuri dan
merampok. Tuduhan zina menyebabkan hukuman (hudud) yang telah di
nashkan dalam syari‟ at, ada tiga rukun yaitu:76
a. Ungkapan tuduhan tersebut, yaitu menuduh orang lain telah berzina
atau melakukan sodomi, baik yang dituduh itu lelaki atau perempuan.
Tuduhan zina ini dapat terjadi dalam bahasa apapun, dengan syarat
kata-kata yang digunakan tegas menuduh, dan penuduh menyadari hal
itu. Adapun kepahaman tertuduh itu, maka ia bukanlah syarat. Jika
seseorang Arab berkata kepada seorang ajam (selain orang Arab): (Hai
pezina) atau: (Hai homoseks), maka tuduhan ini telah terjadi dengan
semua syaratnya, meskipun si tertuduh tidak memahami karena
tuduhan yang diucapkan dengan bahasa asing baginya.
b. Rukun yang kedua ialah penuduh. Dia tidak dikenai hukuman hudud
sepenuhnya kecuali jika dia berakal dan dewasa. Tidak ada hukuman
hudud untuk anak kecil dan orang gila, melainkan ta‟ zir dengan
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tingkat hukuman yang ditetapkan oleh hakim agar keduanya tidak
menggangu siapa pun. Dalam hal, tidak ada bedanya, baik tertuduh
(maqdzuf) adalah orang dewasa yang berakal atau anak kecil dan gila.
c. Rukun ketiga ialah tertuduh disyariatkan padanya akal, kedewasaan,
keislaman, dan bahwa dia bukan orang yang terang-terangan berbuat
zina. Barangsiapa menuduh anak kecil, atau orang gila, atau nonMuslim, atau orang yang terang-terangan berbuat zina, maka tidak ada
hudud atasnya, meskipun penuduh ini berakal dan dewasa. Akan
tetapi, dia dihukum ta‟ zir dengan tingkat yang ditentukan hakim.

BAB IV
MEKANISME PENYELESAIAN DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK
A. Mekanisme Penyelesaian Delik Pencemaran Nama Baik Menurut Undang undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Tidak ada jaminan bahwa berita yang dimuat di surat kabar, majalah
ataupun media massa lainnya tidak ada yang salah sehingga mengecewakan dan
merugikan kepentingan sumber berita baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang.77Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang mengakibatkan terjadinya
kesalahan pemberitaan seperti yang telah diterangkan pada bab-bab terdahulu.
Salah satunya disebabkan oleh suasana bekerja wartawan yang menekan karena
dikejar waktu tenggat (dead line) sehingga keterbatasan waktu menyebabkan
dikalahkannya akurasitas berita.
Oleh karena itu, apabila terdapat pemberitaan yang salah. Ada beberapa
langkah yang harus dilakukan, yaitu:78
1. Meminta nasihat atau Persfektif orang lain agar mereka ikut membaca
berita tersebut dan memberikan penilaian mereka. Misalnya, kedudukan
koraban sebagai subjek yang beritakan dalam pemberitaan itu akan
membuat pihak korban tersebut dibandingkan orang lain membaca berita
tersebut. Bisa jadi pihak korban menilai kesalahan pemberitaan itu
sedemikian besar sehingga akibatnya akan sangat merugikan kepentingan
perusahaan, karier dan juga reputasinya. Namun, bagi pembaca lain
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kesalahan pemberitaan tersebut tidaklah begitu besar, hanya berupa
kekeliruan pengutipan yang elementer, tidak prinsip, sehingga dampak
negatifnya bagi kepentingan pihak korban pun kurang signifikan.
2. Namun apabila kesalahan pemberitaan tersebut diyakini sangat merugikan
kredibilitas, reputasi korban atau lembaga bahwan unsur pencemaran
nama baik atau fitnah dan perbuatan melawan hukum. Prija Djatmika
mengatakan ada beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu:
Penyelesaian delik Pers melalui Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers tidak mengatur tentang delik-delik penghinaan maupun
pencemaran nama baik, akan tetapi jika terjadi kesalahan pemberitaan maka
Undang-undang Pers sudah mengatur mekanisme penyelesaiannya, yaitu:79
1. Menggunakan Hak Jawab
Penggunaan Hak Jawab ini terdapat dalam Pasal 5 butir 2 Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu “Pers wajib melayani Hak Jawab”
dan terdapat juga pada ketentuan Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik PWI, yaitu
“Wartawan dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap
pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan
Hak Jawab secara proposional kepada sumber atau obyek berita”.
Dalam kaitannya menggunakan Hak Jawab maka ada beberapa langkah,
yaitu:80
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a. Mengirimkan surat keberatan atas adanya pemberitaan yang salah
tersebut kepada redaktur atau langsung kepada pemimpin redaksinya.
Jadi, bukan kepada wartawan yang menulis berita tersebut, karena
belum tentu ia akan mengirimkan surat keberatan tersebut kepada
redakturnya karena akan berdampak pada penilaian atas prestasi
kerjanya.
b. Surat keberatan yang dikirim kepada redaktur surat kabar disertai
dengan tembusan ke Dewan Pers, yakni lembaga atau dewan
kehormatan profesi Pers, yang dibentuk oleh pemerintahan dan PWI
(Persatuan Wartawan Indonesia).
c. Apabila lembaga Pers itu memiliki lembaga ombudsman, yaitu
lembaga yang dibentuk oleh perusahaan Pers tersebut untuk menjaga
kehormatan profesi dan profesionalisme waratawannya (seperti Jawa
Pos dan Kompas), maka surat tembusan berita dan tuntutan pelusuran
berita itu dikirimkan juga ke lembaga ombusdmannya.
d. Dalam surat itu selain pernyataan keberatan, sebaiknya disertakan pula
informasi-informasi untuk pelusuran berita yang diinginkan agar
dimuat sesegera mungkin atau dapat juga berbicara langsung dengan
redakturnya untuk membicarakan masalah pemberitaan tersebut dan
menemukan solusinya bersama dengan membuat janji pertemuan
terlebih dahulu dengan redakturnya.
e. Penetapan Hak Jawab seharusnya dilakukan pada kolom dan halaman
yang sama pada pemberitaan yang sebelumnya demikian juga besar

muatan Hak Jawabnya harus sama besar berita yang dimuat
sebelumnya. Akan tetapi pemuatan Hak Jawab itu tergantung dari
kebijakan medianya sendiri dimana dan bagaimana penempatan Hak
Jawab itu.
1) Pencabutan berita dan permintaan maaf
Dalam

kasus-kasus

kesalahan

pemberitaan

yang

menimbulkan dampak luas bagi pihak yang dirugikan, seperti
pencemaran nama baik, untuk pelusuran pemberitaan dirasakan
tidak cukup apabila hanya menggunakan Hak Jawab saja. Sering
kali redaksi dituntut pula untuk membuat pernyataan pencabutan
berita tersebut disertai dengan permintaan maaf secara terbuka
kepada pihak yang dirugikan.
2) Penyelesaian melalui Dewan Pers
Apabila hak jawab tidak dapat menyelesaikan Persoalan,
maka diselesaikan di Dewan Pers yang bertindak sebagai mediator.
Pasal 15 ayat (2) butir d Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers, fungsi Dewan Pers yaitu:81 “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan
penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan
pemberitaan Pers.” Klausal ini menunjukkan sikap pasif Dewan Pers, dalam arti
Dewan Pers tidak akan melakukan tindakan apapun selama tidak ada laporam
yang diterimanya dari masyarakat.82
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Jika ada laporan atau keluhan anggota masyarakat termasuk pejabat
pemerintah mengenai pemberitaan yang dianggap merugikan kepada Dewan Pers
maka tindak lanjut Dewan Pers dalam menanggapi pengaduan yang diterimanya
adalah:83
a. Mengundang baik pihak yang mengadu maupun pimpinan media Pers
yang diadukan untuk menjelaskan kepada Dewan Pers versi masingmasing sebagai bahan pertimbangan bagi kesimpulan atau putusan
yang diambil Dewan Pers
b. Untuk kasus-kasus yang tidak memerlukan pertemuan dengan salah
satu

atau

kedua

pihak

tersebut,

Dewan

Pers

mengirimkan

tanggapannya secara tertulis kepada kedua pihak yang bersangkutan.
Namun dewan Pers hanya berfungsi untuk memberikan pertimbangan
yang mengandung arti saran dan pendapat.Oleh karena itu, putusan yang
diberikan Dewan Pers tidaklah mengikat sifatnya.Pihak yang menerima
pertimbangan Dewan Pers boleh melaksanakan pertimbangan tersebut atau boleh
juga tidak.Tidak ada sanksi apapun kepada Pers maupun masyarakat jika
pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pers tidak dijalankan.
Penyelesaian delik Pers pencemaran nama baik dapat juga dilakukan oleh
Dewan Kehormatan PWI jika wartawan tersebut merupakan anggota dari
organisasi PWI. Hal ini ditegaskan pada ketentuan Pasal 17 Kode Etik Jurnalistik
PWI, yaitu “Wartawan mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas
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pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya dari Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI”.
B. Mekanisme Penyelesaian Delik Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum
Islam
Hal ini jelas pembuktian dan penyelesaiannya dalam Al-Qur’an mengenai
penuduhan zina (qadzaf) yang telah jelas landasan hukumnya, sebagaimana
firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 4:84

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat
zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka
(yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka untuk selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang fasik.” (QS. AnNur: 4)
Hukum pidana Islam memandang bahwa saksi sangat perlu untuk
menemukan solusi dalam memutus perkara, di dalam Persoalan qadzaf (menuduh
zina) diperlukan 4 orang saksi untuk bersaksi dimuka pengadilan. Imam Syafi‟ i
dan Imam Malik berpendapat bahwa dalam hal tersebut kesaksian kurang dari
empat orang perempuan tidak dapat diterima, karena empat orang perempuan itu
kesaksianya sama sepeti kesaksian dua orang laki-laki, padahal Allah swt
memerintahkan kesaksian saksi dua orang laki-laki, dan jika tidak ada, maka satu
84 An-Nur (24): 4

orang laki-laki dan dua orang perempuan. Maka, diketahui bahwa kesaksian saksi
dua orang perempuan itu menempati kedudukan kesaksian saksi satu orang lakilaki.85
Syari‟ at Islam menjatuhkan empat orang saksi yang diPersiapkan bagi
mereka yaitu sanksi asli yang terbatas oleh waktu yang berupa fisik dengan
hukum dera sebanyak delapan puluh kali dan sanksi abadi untuk eksistensi,
kehormatan dan rasa percaya diri si penuduh. Sanksi ini menyebabkannya tidak
dapat diterima lagi kesaksiannya sepanjang hidupnya sampai ia bertaubat. 86
Imam Syafi‟ i berpendapat bahwa jumlah saksi dalam qadzaf tidak boleh kurang
dari empat orang saksi dan mereka adil.87 Sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat
15:88

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).
Kemudian apabila mereka telah memberi Persaksian, maka kurunglah mereka
(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai
Allah memberi jalan lain kepadanya”.(QS. An-Nisa: 15)
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Dalam peranan pembuktian, hampir dalam setiap proses pemeriksaan
perkara selalu ada kesaksian, kesaksian dari beberapa orang saksi diperlukan oleh
pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan guna
memutuskan perkara yang menjadi Persengketaan diantara pencari keadilan.
Pembuktian tersebut juga penting dalam pembuktian jarimah qadzaf. Menurut
hukum Islam pembuktian menuduh zina sebagai berikut:89
1. Dengan saksi
Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk jarimah qadzaf. Syarat-syarat
saksi sama dengan syarat saksi dalam jarimah zina sebagaimana yang sudah
dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu baligh, berakal, dapat berbicara, adil, Islam
dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah atau banyaknya saksi
dalam jarimah qadzaf sekurang-kurang nya dua orang.
2. Dengan pengakuan (Iqrar)
Jarimah qadzaf dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku
(penuduh), bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup
dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.
3. Dengan sumpah
Menurut imam Syafi‟ I, jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan sumpah
apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh
(korban) meminta kepada orang yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa
ia tidak melakukan penuduhan. Apabila enggan untuk bersumpah maka jarimah
qadzaf bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah.Demikian
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sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban)
bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan
melakukan sumpah, maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari
hukuman had qadzaf.90
Akan tetapi imam Malik dan imam Ahmad tidak membenarkan
pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh madzhab
Syafi‟ i. sebagian ulama Hanafiyah pendapatnya sama dengan madzhab Syafi‟ I
yaitu membenarkan pembuktian dengan sumpah, tetapi sebagian lagi tidak
membenarkannya. Menurut hemat penulis, pembuktian dengan sumpah ini kurang
meyakinkan bagi hakim, apalagi dalam jarimah yang hukumannya cukup berat
seperti halnya dalam jarimah qadzaf ini.91
Dalam pembuktian jarimah qadzaf, Jarimah qadzaf memiliki beberapa
unsur yaitu adanya tuduhan, orang yang dituduh adalah mushin dan adanya
maksud jahat atau niat untuk melawan hukum. Apabila pelaku menuduh korban
dengan tuduhan melakukan zina dan si pelaku tidak mampu membuktikan apa
yang dituduhkannya. Padahal tuduhan zina dapat menghilangkan nasab korban
seperti contohnya. Seorang ayah yang melontarkan kata-kata kepada anak nya
“hai anak zina”, itu berarti orang tersebut telah menghilangkan nasab anaknya
karena menuduh anak nya adalah hasil Perselingkuhan dan sekaligus menuduh
ibunya berbuat zina. Berbeda dengan kata-kata “hai pezina”, itu berarti hanya
menuduh zina dan tidak menghilangkan nasab nya.92
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Orang yang dituduh adalah muhshin (berasal dari kata ihsan), artinya
baik.Orang yang bersih dari zina.Atau dapat diartikan orang yang tidak mungkin
berbuat zina.Syaratnya adalah dia baligh dan berakal. Karena zina tidak mungkin
terjadi dari orang gila atau anak dibawah umur tidak dikenai hukuman had. 93
Adanya niat untuk melawan hukum, syarat ini dapat terpenuhi apabila ia
tahu bahwa apa yang dituduhkannya tidak benar dan seseorang dianggap
mengetahui ketidakbenaran tuduhannya apabila ia tidak mampu membuktikan
kebenaran tuduhannya tersebut. Ketentuan ini didasarkan kepada ucapan
Rasulullah SAW kepada Hilal ibnu Umayyah ketika menuduh istrinya berzina
dengan Syarik ibnu Sahma‟ , yaitu: “Datangkanlah saksi, apabila tidak bisa
mendatangkan saksi maka hukuman had akan dikenakan kepada kamu”. (HR.
Abu Ya’la)94
Padahal Hilal sendiri menyaksikan peristiwa perzinaan tersebut. Hilal
sendiri tidak dapat bebas dari hukuman had. Inilah yang ditunjukkan oleh alQur‟ an dengan jelas dalam surah An-Nur ayat 13, yaitu:95

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang
saksi atas berita bohong itu?Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi
maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.”(QS. An-Nur: 13)
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Atas dasar inilah jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila saksi dalam
jarimah qadzaf kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman had
sebagai penuduh. Walaupun menurut sebagian yang lain mereka tidak dikenai
hukuman had selama mereka betul-betul bertindak sebagai saksi. Dalam jarimah
qadzaf terdapat hak Allah dan hak manusia, akan tetapi, menurut imam Abu
Hanifah, hak Allah lebih besar daripada hak manusia. Oleh karena itu, apabila
perkaranya telah sampai ke pengadilan, maka hukuman harus dilaksanakan
meskipun orang yang dituduh tidak mengajukan tuntutan.Disamping itu sebagai
konsekuensi dari hak Allah, hukuman qazdaf tidak terpengaruh oleh maaf dari
korban.96
Sedangkan menurut madzhab Syafi‟ I, di dalam jarimah qadzaf hak
manusia lebih kuat daripada hak Allah.Hal ini karena qazdaf merupakan jarimah
yang melanggar kehormatan korban dan kehormatan itu adalah haknya.Oleh
karena itu, apabila korban memberikan maaf kepada pelaku maka pelaku bisa
dibebaskan

dari

hukuman.Meskipun

perkaranya

sudah

sampai

ke

pengadilan.Pendapat ini juga diikuti oleh madzhab Hambali. Disamping itu,
sebagai konsekuensi dari hak manusia lebih dominan maka hukuman had bisa
diwaris oleh ahli waris dari korban apabila ia (korban) meninggal dunia. 97
Dikalangan madzhab Maliki juga tidak ada kesepakatan mengenai hal ini,
karena imam Malik sendiri mempunyai dua pendapat. Suatu ketika pendapatnya
sama dengan imam Syafi‟ I yaitu hak manusia lebih kuat daripada hak Allah,
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sehingga ada pengaruh maaf. Akan tetapi, pendapat yang masyhur dari imam
Malik adalah hak manusia lebih kuat daripada Allah sebelum adanya pengaduan
dari orang yang dituduh, tetapi setelah adanya pengaduan maka hak Allah lebih
kuat daripada hak manusia sehingga tidak ada pengaruh maaf. Alasan imam Malik
adalah bahwa hak Allah belum begitu terlihat kecuali setelah adanya pengaduan.
Apabila tidak ada pengaduan maka tidak ada hak lain kecuali hak manusia. Tetapi
setelah adanya pengaduan maka barulah terdapat hak Allah dan hak Allah lebih
besar daripada hak manusia.98
Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam rnenentukan hak Allah dan
hak manusia dalam jarimah qadzaf, namun karena adanya hak campuran di
dalamnya, mereka sepakat mengenai perlu adanya pengaduan dan tuntutan oleh
orang yang dituduh secara langsung, tidak boleh pengaduan itu oleh orang lain.
Ketentuan ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang berlaku dalam
syariat Islam, bahwa dalam jarimah hudud pengaduan dari korban tidak menjadi
syarat untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelaku.Alasan dari pendapat ini
adalah walaupun qadzaf termasuk jarimah hudud, namun jarimah ini melanggar
kehormatan orang yang dituduh secara pribadi.99
Orang yang berhak memiliki pengaduan itu adalah orang yang dituduh itu
sendiri. Apabila ia mati setelah mengajukan pengaduannya maka menurut Imam
Abu Hanifah tuntutan menjadi gugur, karena hak semata-mata yang tidak bemilai
mal (harta) tidak bisa diwaris. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan
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Imam Ahmad, hak pengaduan dan tuntutan bisa diwaris oleh ahli waris.Apabila
ahli warisnya tidak ada maka tuntutan menjadi gugur. 100
Apabila orang yang dituduh itu orang yang sudah meninggal maka
menurut jumhur fuqaha termasuk imam yang empat, bisa diadakan penuntutan
terhadap penuduh atas dasar pengaduan dari orang yang memiliki hak
pengaduan.Apabila pemilik hak pengaduan tidak ada maka tuntutan menjadi
gugur Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dianggap
sebagai pemilik hak pengaduan ini. Menurut Imam Malik, orang yang dianggap
sebagai pemilik hak pengaduan ini adalah orang tua dari orang yang dituduh dan
anak-anaknya yang laki-laki. Apabila mereka ini sama sekali tidak ada maka yang
menjadi pemilik hak, adalah ashabah dan anak-anaknya yang perempuan, setelah
itu saudara perempuan dan neneknya. Menurut Imam Abu Hanifah, hak
pengaduan itu dimiliki oleh semua anak dan keturunannya, orang tuanya,
termasuk cucu dari anak perempuan. Imam Syafi 'i berpendapat bahwa pemilik
hak pengaduan itu adalah semua ahli waris dari orang yang dituduh. 101
C. Analisis Penulis Dalam Menyelesaikan Delik Pencemaran Nama Baik
Allah memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh
orang-orang fasik dalam rangka mewaspadainya, sehingga tidak ada seorang pun
yang memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang fasik tersebut, di mana
pada saat itu orang fasik tersebut berpredikat sebagai seorang pendusta dan
berbuat kekeliruan, sehingga orang yang memberikan keputusan berdasarkan
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ucapan orang fasik itu berarti ia telah mengikutinya dari belakang. Padahal Allah
telah melarang untuk mengikuti jalan orangorang yang berbuat kerusakan.102
Di dalam Surah al-Hujurat Ayat 6 dijelaskan ayat tabayyun sebelum
menyebar berita:103

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawasuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
menimpakan suatumusibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat: 6)
Tabayyun merupakan perintah Allah SWT bagi seorang mukmin,
tabayyun merupakan salah satu ketaatan bagi seorang mukmin terhadap syari’at
ajaran agama Islam. Tabayyun dalam Alquran dimaknai teliti dalam menerima
berita dari orang lain, walaupun datangnya dari orang mukmin.
Apabila dalam suatu pemberitaan Pers ada pihak yang dirugikan atas
pemberitaan tersebut, maka mekanisme yang pertama harus ditempuh adalah
menggunakan Hak Jawab sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 11
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak Jawab adalah hak
seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan
terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain Hak
Jawab, menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
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Pers, setiap orang juga memiliki hak untuk mengoreksi atau membetulkan
kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pers, baik tentang dirinya maupun
tentang orang lain, atau yang disebut dengan Hak Koreksi.
Bila ada penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi, maka perusahaan Pers
wajib melayani kedua hak tersebut (Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers). Namun, bila pihak perusahaan Pers tidak
melayaninya, maka besar kemungkinan perusahaan Pers akan dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam
konteks ini, maka dimungkinkan pemidanaan bagi Pers oleh pihak yang dirugikan
atas pemberitaan.
Bila ada penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi, maka perusahaan Pers
wajib melayani kedua hak tersebut (Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers). Namun, bila pihak perusahaan Pers tidak
melayaninya, maka besar kemungkinan perusahaan Pers akan dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam
konteks ini, maka dimungkinkan pemidanaan bagi Pers oleh pihak yang dirugikan
atas pemberitaan.
Bila pertimbangan Dewan Pers tidak diindahkan, maka terbuka peluang
bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan gugatan ganti rugi atas pemberitaan
tersebut.Ini berarti mekanisme yang hendak dipakai adalah mekanisme peradilan
perdata, bukan pidana.
Mekanisme melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
telah diakui, dan bahkan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum dalam

putusan Mahkamah Konstitusi, suatu kasus pemberitaan Pers yang tanpa atau
tidak diawali penyelesaiannya melalui proses penggunaan Hak Jawab atau hingga
penyelesaian melalui Dewan Pers, dinilai tidak sesuai dengan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan gugatan atau pemidanaan atas kasus
tersebut kemungkinan besar akan dikalahkan. Itu sebabnya, mekanisme Hak
Jawab menjadi kunci yang penting posisi hukumnya dalam suatu penyelesaian
kasus pemberitaan Pers.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Tindak

pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang

nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau
rangkaian perkataan) dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu dan
yang ditujukan pada kehormatan atau nama baik orang yang dapat
mengakibatkan rasa harga diri dan martabat orang itu dicemarkan,
dipermalukan atau di rendahkan. Sedangkan menurut Imam

al-Ghazali

pencemaran nama baik adalah, menghina (merendahkan) orang lain di depan
manusia atau di depan umum.
2. Langkah penyelesaian delik Pers melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers lebih efektif dan merupakan pemecahan yang sama-sama
menguntungkan kedua belah pihak dari pada mekanisme penyelesaian melalui
peradilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya besar dan hanya
muncul satu pemenang yang mengakibatkan hubungan relasional antara Pers
dengan sumber berita bisa retak.

B. SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:
1. Untuk menjadi wartawan yang profesional, wartawan dalam melakukan
pekerjaannya harus memahami bahwa kebebasan dan pertanggungjawaban
harus dilaksanakan secara seimbang sehingga dapat terhindar dari kasus-kasus
Pers khususnya pencemaran nama baik
2. Perlu sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara-cara menyelesaikan kasus
Pers melalui penggunaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
apabila terdapat pemberitaan yang salah apalagi ada unsur pencemaran nama
baik di dalam berita yang dimuat Pers tersebut. Karena penggunaan Undangundang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penyelesaian kasus jauh
lebih efektif daripada permasalahan itu dibawa ke pengadilan yang
membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar
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