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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan di muka, Peneliti 

menraik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam 

Penelitian pada Penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan 

dalam menjalankan tugas pers sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, walau tidak disebutkan tindak 

kekerasan tersebut secara langsung namun pada Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sudah tersirat, namun 

masyarakat Indonesia dalam hal ini memang banyak belum 

mengetahui bagaimana penggunaan Hak Jawab dan Hak koreksi, 

sehingga dalam prakteknya banyak terjadi tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut, 

mereka sebagai cara cepat untuk memberi hukuman bagi pers yang 

menyebarluaskan informasi yang salah tentang dirinya. Sedangkan 

untuk beberapa kasus tindak kekerasan terhadap wartawan banyak 

yang diselesaikan melalui jalur berdamai, tidak diselesaikan melalui 

jalur litigasi. Dalam hal penyelesaian kasus tindak kekerasan ini juag 

Dewan Pers sudah membuat suatu ketentuan bahwa wartawan tersebut 

harus didampingi oleh perusahaan pers tempat wartawan tersebut 
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bekerja beserta didampingi oleh organisasi wartawan sampai masalah 

itu selesai.

2. Pemidanaan terhadap wartawan menurut Penulis untuk saat ini bisa 

terjadi apabila wartawan tersebut melakukan hal-hal yang merugikan 

orang lain dan memanfaatkan profesinya sebagai wartawan untuk 

kepentingan pribadi dengan menyalahgunakan profesi wartawan yang 

dimilikinya dalam melaksanakan tugas persnya. Dalam hal ini menurut 

peneliti tolak ukur wartawan dapat dipidana adalah itikad wartawan 

tersebut dalam menyampaikan informasi terkait. Apabila memang 

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang 

Pers, kemudian melanggar kode etik jurnalistik serta tindakannya 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka wartawan tersebut dapat 

dipidana. Tidak hanya wartawan namun redaksi dan pimpinannya bisa 

dipidanakan selama tindakan insan pers tersebut dapat dibuktikan telah 

melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, 

kemudian melanggar kode etik jurnalistik serta tindakannya memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana yang ada. Seperti contoh kasus "Obor 

Rakyat" yang telah melanggar Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

40 tahun 1999 tentang Pers yang dalam menjalankan kegiatan persnya 

perusahaan pers obor rakyat belum berbentuk badan hukum, namun 

terkait dengan pemberitaanya, belum ada delik aduan dari pihak yang 

merasa dirugikan secara langsung, sehingga sampai sekarang kasus 

tersebut belum bisa diproses oleh pihak Kepolisian. Walau demikian 
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banyak pihak dari masyarakat dan dari pers sendiri yang berpendapat 

bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Obor Rakyat bukanlah suatu 

produk jurnalistik melainkan ada kepentingan pribadi atau kepentingan 

orang lain didalam pemberitaan yang mereka lakukan, dan dalam hal 

ini menurut Peneliti pihak Obor Rakyat memang tidak mempunyai 

itikad yang baik atas pemberitaan tersebut. Artinya dalam hal ini 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melindungi 

wartawan pers tersebut apabila dalam menjalankan tugas persnya, 

wartawan tersebut melakukan kegiatan pers sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ada.  

B. Keterbatasan

Dalam menyusun Penulisan dalam penulisan skripsi ini, Penulis 

mengalami beberapa kendala yang dirasa cukup menghambat Penulis 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Keterbatasan referensi, dimana dalam penilitian ini Penulis sulit 

untuk menemukan referensi, sehingga banyak memakan waktu untuk 

mencarinya, karena di Kota Batam referensi yang membahasa 

tentang Pers bisa dikatakan cukup jarang dan untuk mencari 

referensi via online juga tidak banyak ditemukan referensi tentang 

hukum pers.    

2. Keterbatasan waktu, dimana Penulis dalam Penulisan hanya 

mendapat waktu mengerjakan selama 3 bulan dan disaat yang 
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bersamaan pada bulan Ramadhan serta kegiatan Penulis karena 

bekerja, begitu pula dengan Pembimbing yang juga mempunyai 

kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil Penulisan sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, maka Penulis memberikan saran kepada 

Pemerintah Negara Indonesia dan Pihak Dewan Pers untuk membuat atau 

merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur 

pelaksanaan penyelesaian kasus kekerasan terhadap insan pers khususnya 

dalam hal ini wartawan berdasarkan kasus-kasus, landasan teori dan 

peraturan atau pedoman yang telah dibuat oleh Dewan Pers. Dalam hal 

perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami tindak 

kekerasan, Pemerintah dalam hal ini khususnya Kepolisian harus lebih 

tanggap dalam menangani kasus tersebut. Dan harus dibuat ketentuan 

pidana yang lebih jelas lagi untuk wartawan yang menyalahgunakan 

profesinya sebagai wartawan agar pemidanaan wartawan yang melanggar 

ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan akan lebih jelas dasar 

hukumnya. 
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