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Media cetak merupakan media komunikasi massa yang melakukan kegiatan 

jurnalistik dengan cetakan yang berfungsi sebagai kontrol sosial, hiburan dan 

sebagai media informasi. Namun dalam kegiatannya media cetak berpotensi 

menciptakan dampak negatif terhadap masyarakat atau pihak lain apabila berita 

yang diterbitkan adalah berita yang tidak benar. Untuk itu, diperlukan upaya 

hukum sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah antara pihak yang dirugikan 

dengan media cetak yang menerbitkan berita. Dengan adanya upaya hukum 

tersebut maka media cetak yang menerbitkan berita harus bertanggungjawab atas 

berita yang diterbitkan. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tanggung 

jawab media cetak dalam memuat berita yang tidak benar. Adapun yang menjadi 

pokok bahasan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab media cetak dalam 

memuat berita yang tidak benar, upaya hukum yang ditempuh oleh pihak yang 

dirugikan apabila ada pemberitaan yang tidak benar.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang 

digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data 

primer yang diperoleh dari wawancara tertulis kepada pihak Harian Umum 

Lampung Post dan pihak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung 

dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan 

studi wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, 

penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul 

kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa tanggung jawab media cetak 

dalam memuat berita yang tidak benar dilakukan berdasarkan UU No. 40 Tahun 

1999 tentang Pers dan KUHPerdata, yaitu media cetak harus melakukan koreksi 

atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak 



benar yang telah diberitakan dan media cetak segera menerbitkan kelengkapan 

atau kebenaran berita pada berita berikutnya. Media cetak juga wajib membayar 

ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh berita yang diterbitkan tersebut, 

baik kerugian materil maupun kerugian imateril. Tanggung jawab tersebut muncul 

setelah pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan berdasarkan 

perbuatan melawan hukum yang di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan 

tanggung jawab tersebut diambil alih pimpinan redaksi pada masing-masing 

departemen yang bersangkutan. Upaya yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan 

apabila ada pemberitaan yang tidak benar adalah dengan cara mengajukan upaya 

keberatan kepada media cetak untuk meminta melakukan ralat berita atas berita 

yang telah diterbitkan. Pihak yang dirugikan juga dapat mengadukan kepada 

dewan pers melalui PWI. Selanjutnya PWI akan memanggil pihak-pihak yang 

bersangkutan. Jika melalui PWI juga tidak menemukan penyelesaian, maka pihak 

yang dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan. 
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