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1. Wartawan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, 

atau disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum. Wartawan merahasiakan 

identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak, khususnya yang 

diduga, disangka, dan didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana 

atas kejahatannya.  

2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio 

yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat diskripsi/rekonstruksi 

peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.  

3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar 

kapasitas anak untuk menjawabnya, seperti peristiwa kematian, perceraian, 

perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau 

kejahatan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. 

 

  

Pemberitaan tentang kasus penganiayaan oleh tersangka MD (20 tahun) dan

 SL  (19  tahun)  masih  menjadi  perhatian  utama  media  massa.  Kasus  ini  melibatkan 

dua anak. Satu anak menjadi korban (DO, 17 tahun) dan satunya lagi seorang 

anak perempuan (AG, 15 tahun) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, kini 

dalam  penanganan  LPKS  (Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial). 

Sehubungan dengan hal itu, Dewan Pers menyerukan kepada semua media agar 

dalam melakukan pemberitaan kasus ini tetap berpegang pada Peraturan Dewan Pers 

Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak serta

 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dewan Pers mengingatkan kembali beberapa hal yang

 perlu  menjadi  perhatian  media  massa  dalam  memberitakan  kasus  hukum  yang 

terkait anak adalah sebagai berikut.  
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4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang 

peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan 

audio identitas atau asosiasi anak.  

5. Selain itu, berdasarkan Pasal 3 KEJ, dalam pemberitaan terkait tindak pidana, 

wartawan agar menerapkan asas praduga tidak bersalah, yaitu prinsip tidak 

menghakimi seseorang sebagai bersalah sebelum ada putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

Demikian siaran pers ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan 

pers.  

 

Jakarta, 11 Maret 2022 
Dewan Pers 

 

DR. Ninik Rahayu, S.H.,M.S 
Ketua 

 

 

 

 

Narahubung:  

1. Asmono Wikan (ketua Komisi Informasi dan Komunikasi): 0811191936. 

2. A Sapto Anggoro (wakil ketua Komisi Informasi dan Komunikasi): 0818807419.  


