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Abstrak 

Indonesia saat ini berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah, 

dengan menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan tingkat literasi. Berdasarkan 

survei yang dilakukan pada 2019 oleh Program for International Student Assessment 

(PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

Konflik yang terjadi akibat provokasi di media sosial pernah kita rasakan. Konflik 

karena terprovokasi ujaran kebencian di dunia maya pun pernah terjadi. Literasi yang 

rendah dalam memaknai demokrasi membuat penyalahgunaan media sosial seperti: 

whatsapp,instagram,facebook, twitter,Tik tok,Youtube. Media sosial tersebut hanya 

dijadikan ajang penyebaran kebencian, saling hujat, kritik terhadap suatu kebijakan 

namun tidak rasional dan tidak kredibel. Perdebatan publik hingga aksi-aksi penipuan 

bahkan sampai tindakan radikalisasi yang mengakibatkan persatuan bangsa pun 

terancam. Sebuah demokrasi hanya akan berkembang sekaligus berkelanjutan di suatu 

masyarakat yang para warganya adalah pembaca, adalah individu-individu yang merasa 

perlu untuk membaca, bukan sekadar pendengar dan berbicara. Pers baik cetak atau 

elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat 

penting bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan refleksi 

jati diri masyarakat, di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi 

karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan 

masyarakat di mana pers berada. Pers berfungsi sebagai media kontrol sosial dalam 

pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan 

konstitusi. Dinamika Sejarah media massa di Indonesia memperlihatkan adanya pasang 

surut peran media massa. Sistem kebebasan di dalam undang-undang atau secara legal 

concept lebih dikenal sebagai kemerdekaan pers. Kebebasan Pers yang berlebihan juga 

dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. 

Kata Kunci: Literasi, Demokrasi, Kebebasan,Pers,Pancasila. 

PENDAHULUAN 

 Indonesia saat ini berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah, 

dengan menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan tingkat literasi. Berdasarkan survei 

yang dilakukan pada 2019 oleh Program for International Student Assessment (PISA) yang di 

rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

Persoalan Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi. Literasi sendiri adalah kedalaman 

pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.  

 Kepala Perpusnas ( M. Syarif Bando) mengatakan Rendahnya tingkat literasi 

bangsa Indonesia ditengarai karena selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia hanya 

berkutat pada sisi hilir. sisi hilir yang dimaksud yakni masyarakat yang terus dihakimi sebagai 
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masyarakat yang rendah budaya bacanya. Otomatis karena diklaim sebagai bangsa yang rendah 

budaya bacanya, maka rendah pula indeks literasinya. Maka perlu adanya sisi hulu, termasuk 

peran negara yang dapat menghadirkan buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari 

Sabang sampai Merauke, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pelosok.1 

  Masyarakat di Indonesia tidak semua mempunyai budaya baca yang cukup. Karena 

dianggap masih rendah sehingga literasinya ikut juga rendah. Seluruh informasi yang 

berkembang di media online  dianggap sebagai informasi yang benar. Padahal, dalam beberapa 

tahun belakangan ini informasi yang berkembang di media online juga banyak dihiasi dengan 

informasi bohong. Penyebaran hoaks atau informasi bohong menjadi hal yang 

mengkhawatirkan. Tingkat toleransi serta keberagaman di negara Indonesia ini dianggap 

menjadi sumber persoalan yang terus digulirkan melalui informasi bohong. Sehingga berakibat 

semuanya dianggap bertentangan dengan pemahaman sebagian kelompok. Kondisi ini 

dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk saling menjatuhkan, menebar kebencian, mencari 

kejelekan atau kepentingan yang lain.  Hal yang mengkhawatirkan ketika informasi bohong 

dianggap sebuah kebenaran oleh masyarakat, sehingga dapat berpotensi konflik di tengah 

kehidupan masyarakat. 

 Konflik yang terjadi akibat provokasi di media sosial pernah kita rasakan. Konflik 

karena terprovokasi ujaran kebencian di dunia maya pun pernah terjadi.

 Kebebasan pers harus tetap mengedepankan semangat keindonesiaan. Agar pers tidak 

keluar dari jalurnya. Kebebasan pers bukan berarti bebas memihak kelompok-kelompok 

tertentu, Kebebasan pers harus berpihak pada kepentingan publik. 

 Peran Pers sangat penting saat ini, pers harus mampu meredam maraknya ujaran 

kebencian yang sering dimunculkan oleh oknum tertentu. Dengan mengingatkan tentang nilai-

nilai kearifan lokal yang telah ada di masing-masing daerah  menjadi salah satu cara yang bisa 

dilakukan. Harus ditumbuhkan kesadaran di masyarakat tentang membaca setiap informasi 

yang ada secara kritis dan terbuka, agar rasionalitas tetap terjaga di dalam diri kita. 

Permasalahan 

1. Apa pentingnya Literasi dalam membangun demokrasi yang sehat? 

2. Bagaimana dinamika kebebasan pers dalam Undang-undang Dasar dan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia? 

PEMBAHASAN 

                                                           
 1Larasati Dyah Utami,Tingkat Literasi Indonesia di Dunia Rendahranking 62 dari 70 negara, 

perpustakaan.kemendagri.go.id 
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 Indonesia mempunyai tingkat keanekaragaman karakteristik budaya yang sangat tinggi. 

Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang  yang harus kita jaga, supaya 

generasi berikutnya tetap dapat menikmati keanekaragaman Indonesia. Dengan membiasakan 

budaya literasi merupakan salah satu cara agar tidak saling membenci satu dengan yang lainnya 

sehingga persatuan kesatuan bangsa Indonesia dapat terjaga.  

A. Literasi Dalam Membangun Demokrasi Yang Sehat 

 Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat 

melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu 

berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan 

membaca dan menulis. Saat ini, istilah Literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih 

luas. Dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan 

politik.  

 Literasi yang rendah dalam memaknai demokrasi membuat penyalahgunaan media 

sosial seperti: whatsapp,instagram,facebook, twitter,Tik tok,Youtube. Media sosial tersebut 

hanya dijadikan ajang penyebaran kebencian, saling hujat, kritik terhadap suatu kebijakan 

namun tidak rasional dan tidak kredibel. Perdebatan publik hingga aksi-aksi penipuan bahkan 

sampai tindakan radikalisasi yang mengakibatkan persatuan bangsa pun terancam. 

        “Sebuah demokrasi hanya akan berkembang sekaligus berkelanjutan di suatu 

masyarakat yang para warganya adalah pembaca, adalah individu-individu yang 

merasa perlu untuk membaca, bukan sekadar pendengar dan berbicara.” (Daoed 

Joesoef, 2004) 

 Daoed Joesoef, menteri pendidikan dan kebudayaan era pemerintahan Soeharto dalam 

Bukuku (2004) itu menegaskan bahwa membaca adalah salah satu syarat mutlak yang harus 

dipenuhi Indonesia jika ingin melangkah lebih jauh sebagai negara demokrasi. Namun, 

persyaratan tersebut hingga saat ini belum seutuhnya terpenuhi. Jika merujuk pada publikasi 

sejumlah lembaga dalam beberapa tahun terakhir, terlihat rendahnya minat orang Indonesia 

untuk membaca. 

 Kata demokrasi mempunyai ragam makna yang sangat luas. Namun dalam dunia 

modern, pengertian demokrasi dapat ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam 

urusanurusan politik ada di tangan rakyat. Seperti yang dirumuskan oleh negarawan Amerika 

Serikat Abraham Lincoln, menurutnya demokrasi dapat diartikan dengan bentuk pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 4 Secara literal, Demokrasi berasal dari bahasa 

yunani yakni “demos” yang berarti rakyat dan “kratos/kratien” yang berarti berkuasa 

(goverment of rule by the people), dengan pemaknaan kekuasaan tertinggi berada ditangan 



rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem 

pemerintahan yang bebas.2 

 Menurut Miriam Budiardjo, Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai 

hubungan negara dan hukum di yunani kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara 

antara abad 4 SM-6 M, Akan tetapi konsep demokrasi ini kembali digunakan pada zaman 

modern sekurangnya ada dua hal penting pada peristiwa yang mendorong timbulnya kembali 

“demokrasi”. Peristiwa pertama, ketika terjadinya. 

 Pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. kebebasan 

berbicara serta berkumpul dan berserikat, Kebebasan memilih pemimpinnya merupakan 

contoh ide demokrasi yang dapat di berikan. 

 Di era modern seperti saat ini, hampir seluruh negara mengklaim penganut paham 

demokrasi. Hal ini, dikarenakan demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di 

dalam sistem bermasyarakat dan bernegara. Dewasa ini, mengenai demokrasi dalam praktiknya 

menerapkan standar yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya masing-masing. 

 Masyarakat harus jeli dalam bersikap selektif menggunakan media sosial untuk 

memilah mana berita yang faktual dan mana yang hoaks. Literasi yang rendah menyebabkan 

publik tidak kritis dan bersikap selektif terhadap informasi yang tersebar. Masyarakat 

Indonesia termasuk sebagai pengguna facebook terbesar di dunia, hal ini menjadi peluang bagi 

para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan sendiri dengan 

menyebarkan berita palsu hingga kasus kejahatan siber. Masyarakat  cenderung tidak mencari 

kebenaran melainkan atas dasar sesuatu yang sesuai keyakinan dan perasaan, walaupun berita 

itu tidak benar. Kondisi seperti inilah yang sedang menjangkit di masyarakat Indonesia. 

Mengedepankan emosi, bukan rasio dan nalar yang digunakan dalam menghadapi suatu isu 

atau informasi. 

 Pemahaman mengenai Demokrasi Pancasila dan kurangnya literasi media masyarakat 

menyebabkan praktik demokrasi tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai falsafah bangsa yakni 

Pancasila. Di mana Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 

Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan serta keadilan sosial belum bisa seutuhnya diamalkan oleh masyarakat Indonesia. 

Diskriminasi, ujaran kebencian, berita hoaks, fitnah dan konflik yang ditimbulkan dari 
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kebebasan di media sosial dengan mengatasnamakan demokrasi adalah salah satu tanda bahwa 

diharuskannya kita mendefinisikan kembali demokrasi Pancasila. 

 Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: 

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-

royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur 

berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, 

berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.3  

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri 

atau dengan persetujuan rakyat.4 

3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus 

diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.5 

4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita 

hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada 

dominasi mayoritas atau minoritas.6 

Prinsip-prinsip Demokasi Pancasila:7 

1) Kebebasan atau persamaan (Freedom/Equality) 

Kebebasan / persamaan adalah dasar demokrasi.Kebebasan dianggap sebagai sarana 

mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa 

pembatasan dari penguasa.Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap 

sama,tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam 

demokrasi Pancasila ini tidak berarti Free Fight Liberalism yang tumbuh di Barat, tapi 

kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. 

2) Kedaulatan Rakyat (people’s Sovereignty). 

Dengan konsep kedaulatan rakyat,hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak 

rakyat dan untuk kepentingan rakyat.Mekanisme semacam ini akan mencapai dua 

hal.Pertama.kecil kemungkinan terjadinya penyalah gunaan kekuasaan,sedangkan 

kedua,terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan.Perwujudan 

                                                           
 3 Mohammad Hatta,”Indonesia Merdeka” dalam karya lengkap Bung Hatta.Buku I: Kebangsaan dan 

Kerakyatan(Jakarta:Penerbit LP3ES),1998,hal.87  
4Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution,Demokrasi Konstitusional,Kompas,Jakarta,2010,hal 3-4.  

 5 Yudi Latif,Negara Paripurna.Historisitas,Rasionalitas dan aktualitasPANCASILA,Gramedia,Jakarta, 

2011,hal 383. 

 6 Ibid,hal, 250  

 7 Jimly Asshiddiqie,Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi,Sinar Grafika,Jakarta,2011, hal 198-
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lain konsep kedaulatan adalah pengawas oleh rakyat.Pengawasan dilakukan karena 

demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. 

3) Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab 

a. Dewan Perwakilan Rakyat yang representatip.  

b. Badan kehakiman / peradilan yang bebas dan merdeka. 

c. Pers yang bebas  

d. Prinsip Negara hukum 

e. Sistem dwi partai atau multi partai.  

f. Pemilihan umum yang demokratis 

g. Prinsip mayoritas.  

h. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas 

 Setiap masyarakat yang berdemokrasi harus mengedepankan rasionalitas dengan 

melakukan tindakan komunikatif untuk mencegah praktik demokrasi yang menyimpang seperti 

menyebar ujaran kebencian, berita hoaks, tindakan saling fitnah. Peningkatan literasi 

masyarakat perlu dilakukan oleh segenap elemen bangsa, demi terlaksananya demokrasi yang 

adil dan beradab, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan berlandaskan nilai-

nilai Pancasila untuk membangun bangsa Indonesia. 

 Demokrasi yang sehat hanya akan tumbuh dan berkembang di ruang digital yang terang 

benderang dan sehat, oleh karena itu masyarakat Indonesia seluruhnya harus menjaga agar 

ruang digital kita senantiasa bersih dan sehat dengan meningkatkan ekspresi demokrasi yang 

bertanggung jawab. 

 literasi bukan sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis namun menambah 

pengetahuan, keterampilan serta kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki 

kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu 

berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif 

dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa jati diri bangsa Indonesia. 

oleh sebab itu literasi untuk membangun demokrasi yang sehat harus berlandaskan sila-sila 

pancasila. Hal ini, merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghidupkan 

kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

 Peningkatan literasi masyarakat perlu dilakukan oleh segenap elemen bangsa, demi 

terlaksananya demokrasi yang adil dan beradab, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan 

bangsa dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk membangun Indonesia yang harmoni. 

Oleh karena itu dengan literasi dapat membangun kebebasan pers yang bertanggung jawab, 

guna mewujudkan demokrasi  yang sehat di Indonesia. 



B. Dinamika Kebebasan Pers Dalam Undang-Undang Dasar Dan Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia 

Pers baik cetak atau elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup 

bermasyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers 

juga merupakan refleksi jati diri masyarakat, di samping fungsinya sebagai media 

informasi dan komunikasi karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya 

adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada. Pers berfungsi sebagai media 

kontrol sosial dalam pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin 

berdasarkan konstitusi. 

Berbica mengenai demokrasi dan perkembangannya maka tidak akan terlepas dari 

pembahasan tentang kebebasan pers, inti dari sistem pers adalah sistem kebebasannya. 

Suatu sistem pers diciptakan justru untuk menentukan bagaimana sebaiknya pers tersebut 

dapat melaksanakan kebebasan dan tanggung jawabnya. Di Indonesia, sistem kebebasan 

pers itu sendiri adalah merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar, ialah sistem 

kemerdekaan untuk “mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan”, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 28 UUD 1945. Di Negara barat disebut “freedom of expression”. 

Kebebasan berekspresi atau disebut kebebasan berbicara merupakan salah satu jenis 

kebebasan yang diakui oleh konstitusi Indonesia. Kebebasan berekspresi juga diakui oleh 

dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Kebebasan berekspresi 

ialah bagian dari hak dasar manusia yang harus dihormati setiap orang dan dilindungi 

negara. Mesipun demikian, beberapa negara membatasi kebebasan jenis ini khususnya 

yang terkait dengan apa yang disebut “percakapan kebencian” (hate speech), yakni 

percakapan apa saja yang bisa menghina seseorang berdasarkan ras, gender, orientasi seks, 

etnisitas, dan agama. Kebebasan berekspresi bukan hanya menyangkut kebe basan 

berbicara, tapi juga kebebasan mengemukakan dan menyebarluaskan pendapat dan 

informasi lewat berbagai medium, baik berbentuk cetak (seperti buku, surat kabar, dan 

majalah) maupun elektronik (seperti film, televisi, radio, dan internet). Dalam pengertian 

ini, kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Kebebasan pers umumnya 

berfokus hanya pada dunia jurnalisme dan bagaimana pemberitaan dikelola. Kebebasan 

berekspresi berbeda dengan kebebasan berpikir yang kadang dikenal juga dengan istilah 

kebebasan berpendapat (dalam bahasa Inggris digunakan kata freedom of thought, freedom 

of conscience dan freedom of ideas). Sementara kebebasan berekspresi menekankan aspek 



pengungkapan dan penyaluran informasi atau pendapat, kebebasan berpikir menekankan 

aspek pemikiran seseorang sebagai sebuah gagasan independen.8 

Simorangkir mengemukakan beberapa ciri kebebasan pers adalah sebagai berikut:  

a) Pers yang bebas dan bertanggung jawab 

b) Pers yang sehat  

c) Pers sebagai penyebar informasi yang obyektif 

d) Pers melakukan kontrol sosial dan kontruktif  

e) Pers sebagai penyalur aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan pastisipasi 

masyarakat.  

f) Terdapat interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.9 

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab 

demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara terjamin. 

Demokrasi menurut Jimly Assidiqie adalah pertama-tama merupakan gagasan yang 

mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian 

yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, 

untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, 

dan karena itulah rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang 

sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem 

penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu 

sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama 

dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.10 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dirumuskan 

pengertian pers, yaitu lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan 

kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan 

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, 

dan segala jenis saluran yang tersedia. Dari pengertian pers menurut Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki dua arti, yaitu luas dan sempit. Dalam 

arti luas, pers menunjukkan pada lembaga sosial atau pranata sosial yang melaksanakan 

kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, sedangkan 

                                                           
 8 Adinda tenriangke muchtar,antonius wiman koban, menegakan hukum dan hak warga negara, 

pers,buku dan film, (Jakarta: Freedom Institute, 2010), hal,2. 

 9 J.C.T. Simorangkir, Hukum dan kebebasan pers, Jakarta] : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

Departemen Kehakiman 1980, hal,23. 

 10 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hal. 241-242.  



dalam arti sempit pers merujuk pada wahana atau media komunikasi massa baik elektronik 

maupun cetak.11 

Kehidupan pers diberi harapan untuk berkembang seperti yang diinginkan oleh 

kalangan pers sendiri, yakni keluar dari belenggu sistem pihak otoriter. Oleh karena itu, 

berbagai kritik yang pedas sering muncul dalam media pers pada saat itu, ditujukan rezim 

yang baru jatuh (demokrasi terpimpin) maupun kepada rezim yang baru naik. Pemerintah 

Orde Baru bersikap toleran terhadap cara penyajian yang kadang kala “panas” itu. Tetapi 

pada era Orde Baru hanyalah bersifat sementara, yakni selama pemerintah memantapkan 

pembuatan format politik baru di Indonesia. Segera setelah format politik baru itu 

terbentuk (melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 16 

Tahun 1969) mulailah bergeser ke  otoritarian dan pembredelan terhadap pers tetap terjadi 

secara terus-menerus. Pada periode ini sudah ada undang-undang yang mengatur 

kehidupan pers, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-

ketentuan Pokok Pers, yang dikeluarkan pada awal era Orde Baru. Undang-undang Nomor 

11 Tahun 1966 ini tampak cukup responsif dan dapat dikatakan berisi pemenuhan terhadap 

apa yang pernah diperjuangkan di kalangan pers dalam menentang sikap otoriter rezim 

Orde Lama, hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 

1966 yang “terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan” dan 

ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 yang menentukan bahwa untuk 

menggunakan hak penerbitan pers tidak diperlukan Surat Izin Terbit. Tetapi undang-

undang ini tidak mencabut sekaligus ketentuan syarat memiliki Surat Izin Terbit 

(selanjutnya disingkat SIT), sebab dalam Pasal 20 (yang mengatur tentang peralihan) 

ditentukan bahwa ketentuan SIT sementara masih berlaku, ketentuan ini dapat dilihat dari 

ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Pasal 20 yang berbunyi : 

 (1) a. Dalam masa peralihan keharusan mendapat Surat Izin Terbit masih berlaku  

         sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan DPR.  

  b. Ketentuan-ketentuan mengenai Surat Izin Terbit dalam masa peralihan diatur oleh 

         pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.12 

Meskipun ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 dapat ditunjukkan sebagai bukti bahwa 

pemerintah menjamin kebebasan pers dan hal ini tentunya sesuatu yang tidak pernah 

                                                           
 11Pengertian, Fungsi dan Peran Serta Perkembangan Pers di Indonesia, 

http://mkholilblog.blogspot.com/2012/08/pengertia n-fungsi-dan-peran-serta.html, diakes tanggal 10 Agustus 

2021 Pukul: 14.57. 

 12 Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. 



diperoleh pada masa demokrasi terpimpin, tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 20 yang 

dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan pembredelan. Sehingga pada awal 

perjalanan Orde Baru, yakni antara tahun 1966-1969/1971, pers cukup leluasa untuk 

berekspresi tetapi setelah membentuk format baru politik yaitu pada tahun 1969/1971 

maka pengekangan terhadap pers mulai terlihat lagi.13 

Dari sudut peraturan perundang-undangan dapat dicatat bahwa keharusan memiliki 

SIT yang oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 hanya ditolerir untuk berlaku 

sementara ternyata setelah undang-undang tersebut diubah (diperbaharui) dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1967, masalah itu tidak disinggung-singgung dalam undang-

undang baru itu, undangundang baru itu berisi pencabutan Penpres Nomor 4 Tahun 1963. 

Ketika Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 

itu diubah (diperbaharui) lagi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 memang ada 

pencabutan terhadap berlakunya lembaga SIT, tetapi undang-undang yang baru ini pun 

ternyata memuat lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (selanjutnya disingkat SIUPP). 

Meskipun SIUPP ini ditujukan terhadap usaha penerbitannya, tetapi secara langsung ia 

dapat berakibat pada berhentinya penerbitan pers. Jika dilihat secara praktis adanya 

lembaga SIUPP itu konsekuensinya lebih besar daripada lembaga SIT, hal ini disebabkan 

SIUPP akan menghentikan kegiatan unit usaha yang bukan hanya menyangkut mereka 

yang terlibat langsung pada pengelolaan redaksional penerbitan pers, tetapi juga pada unit-

unit lain yang tidak ikut terlibat pada manajemen redaksi.14 

Sesuatu sistem pers itu diciptakan untuk menentukan bagaimana sebaiknya pers 

tersebut dapat melaksanakan kebebasan dan tanggung jawabnya. Seluas apapun kebebasan 

yang dimiliki oleh pers tetap saja kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa sistem kebebasan pers itu sendiri adalah merupakan 

sebagian saja dari suatu sistem yang lebih besar yaitu sistem kemerdekaan untuk 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat 

UUD 1945).15 

Wartawan memiliki kebebasan disebut dengan kebebasan pers, yaitu kebebasan 

mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Undang-undang 

terbaru yang mengatur mengenai Pers yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 

                                                           
 13 Moh. Mahfud MD, 2011, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 233-235.   

 14Ibid, hal. 235-236.  

 15 Atmadi, 1985, Sistem Pers Indonesia, PT. Saksama, Jakarta, hal. 43. 



tentang Pers dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin 

sebagai hak asasi warga negara, bahkan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, 

pembredelan, atau pelarangan penyiaran. 

keberadaan informasi sangatlah diperlukan oleh warga negara Indonesia. Informasi 

tersedia dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Informasi yang disediakan 

oleh media cetak selama ini didominasi oleh pihak penerbit, akan tetapi informasi yang 

disediakan oleh media elektronik seperti internet dapat disediakan oleh siapa saja walau 

bukan dari kalangan penerbit atau pun wartawan sebagai salah satu profesi di bidang pers. 

Informasi yang tersedia dalam media elektronik ini selain harganya lebih murah jika 

dibandingkan dengan media cetak dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat umum 

untuk berbagi informasi seperti halnya dengan pembuatan blog di internet oleh individu 

yang berisi mengenai apa pun yang diketahuinya dan ingin dibaginya dengan orang-orang 

pengguna internet, selain itu penyajian informasi melalui internet sebagai media elektronik 

tersedia lebih cepat dan lebih up date daripada yang tersaji dalam media cetak.  

Pengaturan mengenai kemerdekaan pers yang meliputi pula kebebasan berekspresi, 

tidak hanya diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 

tetapi diatur juga di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan perundang-undangan 

lainnya yang mengatur mengenai kemerdekaan pers. 

Dalam Bab II Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, 

disebutkan bahwa pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan 

dan kontrol sosial. Pada ayat (2) disebutkan bahwa pers nasional dapat berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi. 

Era Reformasi pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Memperhatikan substansi Tahun 1999 tentang Pers, maka dapat diperoleh data dan fakta 

mengenai pengaturan dari undang-undang tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers telah mencerminkan perlunya kebebasan pers sebagaimana 

dimuat dalam diktum pertimbangan yang menyebutkan: Kemerdekaan pers merupakan 

salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk 

menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis; 

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan 

menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, 



merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan 

keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa; Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk 

opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajiban, dan peranannya dengan 

sebaikbaiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus dapat 

menjamin dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari 

manapun.  

kebebasan pers sebelum Reformasi contohnya seluruh headline harus sama dan 

terjadinya tekanan penguasa terhadap pers. Sebelum Reformasi kebebasan pers 

dilaksanakan menurut Undang-Undang 21 Tahun 1982 didasarkan atas tanggung jawab 

nasional. 16 kekurangannya akibat kontrol ketat serta intervensi dari Pemerintah yang 

mengakibatkan pers kehilangan jati diri untuk menjalankan secara bebas fungsi 

alamiahnya. Era sebelum Reformasi sistem pers otoriter keredaksian ditentukan 

Pemerintah, sedangkan kebijakan redaksi harus sesuai dengan kebijakan komunikasi 

Pemerintah. 

Setelah reformasi Terjadilah regulasi yang baik untuk kegiatan pers Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini merupakan awal dari kemardekan pers di 

Indonesia, hal itu dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini 

menghapus semua ketentuan represif yang pernah berlaku pada masa orde baru, seperti:17 

a. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 meniadakan keharusan 

mengajukan SIUPP untuk menerbitkan pers;  

b. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menghilangkan ketentuan 

sensor dan pembredelan pers;  

c. Pasal 4 ayat 2 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999: 

Melindungi praktisi pers dengan ancaman pidana dua tahun atau denda Rp. 

500.000.000,- bagi yang menghambat kemerdekaan pers. 

 Dinamika Sejarah media massa di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut 

peran media massa. Sistem kebebasan di dalam undang-undang atau secara legal concept 

lebih dikenal sebagai kemerdekaan pers, yang sedari masa Orde Baru telah dirasakan oleh 

kaum pers. Jika ditelaah, Orde Baru tidak saja akan membatasi diri pada pengakuan 

                                                           
 16 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 

Tahun 1966 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor 4 Tahun 1967. 

 17 Wikrama Iryans Abidin, Politik Hukum Pers Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2005, hal.95. 



Kemerdekaan Pers sebagai suatu azas demokrasi melainkan akan mengikatkan diri dengan 

menjunjung tinggi serta mengamalkan azas Kemerdekaan Pers tersebut. 

 Setelah reformasi Kebebasan Pers yang berlebihan juga dapat menyebabkan kerugian 

bagi masyarakat. Kekurangan pers dalam praktik sesudah era Reformasi oleh sebagian 

penerbitan pers justru kebebasan lebih diutamakan dari pada tanggung jawabnya. 

Akibatnya ada sebagian penerbitan pers terjebak dalam atribusi pers kuning (yellow pers), 

pers pop (popular pers) dan pers kebablasan, namun sebagian tetap ada yang 

mengutamakan mutu jurnalistik. 

 Media massa memiliki latar belakang sejarah yang erat hubungannya dengan 

pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional serta perjuangan untuk 

memperbaiki kehidupan rakyat. Pers itu sendiri merupakan bagian dari institusi media 

masa, baik cetak maupun elektronik. Fungsi pertama media yaitu memberi informasi atau 

berita. Jika tanpa informasi, maka apa yang terjadi dalam dinamika sosial, politik, 

ekonomi, hukum, dan sebagainya tidak dapat diketahui khalayak ramai. Maka dari itu, pers 

juga menjadi salah satu pilar proses berdemokrasi. Tanpa pers yang bebas, tanpa 

menyalahi kode etik jurnalistik, kehidupan sosial-politik disebuah negara tidak dapat 

berjalan demokratis. Fungsi lain media atau pers adalah sebagai kontrol sosial dengan tetap 

bersikap netral dalam pemberitaan. Memegang amanat sebagai kontrol sosial bukanlah hal 

yang mudah apalagi jika dihadapkan dengan kekuasaan. 

  Seluruh masyarakat dibebaskan untuk dapat mencari informasi, berpendapat, atau 

mengkritik namun harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung didalam 

pancasila. Dengan adanya kebebasan pers, komentar/kritikan dari masyarakat 

dapat disalurkan melalui pers yang selanjutnya dapat menjadi masukan bagi negara. 

masyarakat akan menjadi lebih open minded, cerdas, kritis, maupun terbuka terhadap 

masalah-masalah yang terjadi sebenarnya serta pemerintahan pun menjadi lebih 

transparant. Sistem pers di Indonesia didasarkan pada ideologi bangsa indonesia sendiri 

yaitu pancasila. Penyebarluasan berita harus berdasarkan dengan nilai-nilai yang 

terkandung di dalam pancasila. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1) Sebuah demokrasi hanya akan berkembang sekaligus berkelanjutan di suatu 

masyarakat yang para warganya adalah pembaca, adalah individu-individu yang 

merasa perlu untuk membaca, bukan sekadar pendengar dan berbicara. Demokrasi 



yang sehat hanya akan tumbuh dan berkembang di ruang digital yang terang benderang 

dan sehat, oleh karena itu masyarakat Indonesia seluruhnya harus menjaga agar ruang 

digital kita senantiasa bersih dan sehat dengan meningkatkan ekspresi demokrasi yang 

bertanggung jawab.literasi bukan sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis 

namun menambah pengetahuan, keterampilan serta kemampuan yang dapat membuat 

seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam 

berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan 

potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai 

ideologi bangsa jati diri bangsa Indonesia. oleh sebab itu literasi untuk membangun 

demokrasi yang sehat harus berlandaskan sila-sila pancasila. Dengan literasi dapat 

membangun kebebasan pers yang bertanggung jawab, guna mewujudkan demokrasi  

yang sehat di Indonesia. 

2) Dinamika Kebebasan Pers Dalam Undang-Undang Dasar Dan Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia, dalam Sejarah media massa di Indonesia memperlihatkan 

adanya pasang surut peran media massa. Sistem kebebasan di dalam undang-undang 

atau secara legal concept lebih dikenal sebagai kemerdekaan pers, yang sedari masa 

Orde Baru telah dirasakan oleh kaum pers. Jika ditelaah, Orde Baru tidak saja akan 

membatasi diri pada pengakuan Kemerdekaan Pers sebagai suatu azas demokrasi 

melainkan akan mengikatkan diri dengan menjunjung tinggi serta mengamalkan azas 

Kemerdekaan Pers tersebut.Setelah reformasi Kebebasan Pers yang berlebihan juga 

dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. media atau pers adalah sebagai kontrol 

sosial dengan tetap bersikap netral dalam pemberitaan. 

B. Saran 

1) literasi perlu ditingkatkan oleh segenap elemen bangsa, demi terlaksananya demokrasi 

yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. 

2) Memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum untuk membangun dan 

meningkatkan infrastruktur pendidikan. 

3) Kebebasan Pers harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila pancasila. 
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