
 

 

ABSTRAK 

EMI SUSILAWATI: Asas Praduga tak Bersalah dalam Pandangan Wartawan AJI 

Bandung. 

 

 AJI (Aliansi Jurnalis Independen) merupakan salah satu organisasi profesi 

wartawan yang berdiri secara independen dengan visi dan misi perjuangan untuk 

mempertahankan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme, dan 

meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Wartawan AJI Bandung secara bertahap 

meningkatkan profesionalisme dengan berpegang teguh pada kode etik dan 

mamatuhinya dalam aktivitas sebagai wartawan. Salah satu pasal dalam kode etik 

tersebut adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan 

menganggap seseorang tidak bersalah sampai adanya keputusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wartawan AJI 

Bandung memandang asas praduga tidak bersalah. Pandangan tersebut meliputi tiga 

aspek, yakni aspek pemahaman, pemaknaan, dan penerapan.  

 Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas sebagai 

landasan. Teori tersebut terdiri dari tiga bentuk, yakni realitas sosial objektif, 

realitas sosial subjktif, dan realitas sosial simbolik.  

 Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, 

dengan menggunakan metode wawancara dan observasi di lapangan. Metodologi 

dengan pendekatan kualitatif digunakan agar memudahkan peneliti dalam 

menguraikan hasil penelitian sehingga menghasilkan data yang lengkap dan jelas 

tentang pokok permasalahan yang diteliti.   

Hasil dari penelitian ini, yaitu : pertama, wartawan AJI Bandung memahami 

asas praduga tidak bersalah dengan baik sebagai kode etik dan etika profesi yang 

harus dipatuhi. Ditinjau dari segi definisi, wartawan AJI Bandung mampu 

menjelaskannya dan mampu membedakan standar asas praduga tak bersalah 

menurut hukum dan pers. Kedua, wartawan AJI Bandung sudah menerapkan asas 

praduga tak bersalah dalam kegiatan sehari-harinya sebagai jurnalis ataau 

wartawan. Ditinjau dari segi penerapan, wartawan AJI Bandung melakukan disiplin 

verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi dalam proses penuangan fakta ke dalam 

berita. Selain itu, penerapan dilakukan dengan cara menyembunyikan identitas dan 

hanya menampilkan inisial saja. Ketiga, wartawan AJI Bandung sudah dan dapat 

memaknai asas praduga tidak bersalah. Ditinjau dari segi pemaknaan, wartawan 

AJI Bandung memaknai asas praduga tidak bersalah dengan cara menerapkannya 

dalam kegiatan jurnalistik dan tidak memiliki itikad buruk dari segi manapun dalam 

proses peliputan berita yang terkait isu penegakan hukum dan melibatkan seseorang 

yang terkena kasus perkara pidana. 
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