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ABSTRAK 

 

Pada masa pemerintahan orde baru kebebasan pers di bungkam dan di 

belenggu dengan dikeluarkannya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang 

dianggap sebagai alat yang dibuat oleh pemerintah orde baru dalam membungkam 

pemberitaan yang dilakukan oleh para wartawan dan media-media pers. 

Selanjutnya pada  era reformasi terjadi banyak perubahan di dunia pers salah 

satunya adalah dengan dicabutnya segala bentuk peraturan perizinan seperti 

SIUPP, yang menggambarkan pers benar-benar telah merdeka yang mana para 

wartawan dapat dengan mudah berbicara mengenai fakta dan hal yang sebenarnya 

terjadi dan wartawan harus selalu menghormati Nilai-nilai agama,kesusilaan serta 

asas praduga tak bersalah sebagai wujud dari terlaksananya kebebasan pers. 

Selanjutnya indenpendensi jurnalis atau wartawan juga di bebaskan dari pengaruh 

maupun tekanan apapun yang berasal dari luar kepentingan publik dan hati nurani 

wartawan itu sendiri dalam  menyampaikan informasi atau berita kepada publik. 

Walaupun demikian, Undang-Undang pers yang dianggap dapat menjamin 

kemerdekaan berekspresi dan berpendapat ternyata belum dapat menjamin 

sepenuhnya terhadap kebebasan wartawan dalam melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini. Hal 

ini dapat terlihat pada mekanisme yang tersedia  di dalam Undang-undang pers 

nomor 40 tahun 1999 seperti hak jawab (right to hit back) yang sering kali tidak 

dipergunakan oleh mereka yang merasa nama baiknya tercemarkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi 

Kebebasan Wartawan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 

tentang Pers dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat 

Implementasi Kebebasan Wartawan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers.Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data melalui 

wawancara dan observasi langsung dilapangan. Adapun sumber data sekunder 

(secondary data) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari 

dari dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari 

media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik 

permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan yakni, teknik 

deskriptif kualitatif. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan 

sesuai dengan fakta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebebasan Wartawan 

Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah 

terlaksana dengan baik akan tetapi kebebasan wartawan tersebut terlihat dihambat 

atau di batasi yang diakibatkan oleh prilaku wartawan yang tidak sopan dalam 

memberitakan sebuah berita,kurang profesionalnya para wartawan dalam meliput 

berita serta kurangnya pemahaman wartawan terhadap Undang-Undang Nomor 40 

tahun 1999 tentang Pers tersebut. 

 

 
 


