
 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab media cetak dalam memuat berita yang tidak benar dilakukan 

berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik 

yaitu tanggung jawab media cetak terhadap pihak yang dirugikan timbul 

apabila pihak yang dirugikan mengajukan keberatan kepada media cetak dan 

meminta media cetak membetulkan kekeliruan informasi dan melakukan 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. Tanggung jawab tersebut diambil alih 

oleh perusaahan media cetak dalam hal ini diwakili oleh pimpinan redaksi. 

Sedangkan tanggung jawab perdata atas pemberitaan yang tidak benar yang 

dilakukan oleh media cetak adalah perbuatan melawan hukum yang di atur 

dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu media cetak 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, dan tanggung 
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jawab tersebut diambil alih pimpinan redaksi pada masing-masing departemen 

yang bersangkutan.  

2. Upaya yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan apabila ada pemberitaan 

yang tidak benar adalah dengan cara mengajukan upaya keberatan kepada 

media cetak untuk meminta media cetak melakukan ralat berita atas berita 

yang telah diterbitkan. Jika pihak media cetak tidak melayani atau 

menanggapi upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan 

tersebut, maka pihak yang dirugikan 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. 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik harus menjunjung tinggi 

profesionalisme dan etika jurnalistik agar berita yang diterbitkan tidak 

merugikan pihak lain. 


