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Jaminan Konstitusi untuk
Kemerdekaan Pers
• Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia. (Pasal 28F)

Hak Berkomunikasi
dan Memperoleh Informasi
• Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan
informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi
Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang
berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan
Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan
mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk
kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari,
menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui
media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas
wilayah".

Keterbukaan Informasi Publik
b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan
hak asasi manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri penting negara
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik;
c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan
sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara dan
Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang
berakibat pada kepentingan publik;

UU no 40/1999 tentang Pers
Pasal 18, (1) Setiap orang yang secara melawan hukum
dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat
menghambat atau menghalangi pelaksanaan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta
rupiah).
Pasal 4 (2). Terhadap pers nasional tidak dikenakan
penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
Pasal 4 (3). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers
nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan
menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pemohon Informasi Publik
UU KIP, Pasal 2, (3) Setiap Informasi Publik harus dapat
diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat
dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
UU KIP, Pasal 22, (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang
bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis
(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang
waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

MoU Dewan Pers & KIP
Pasal 2 ayat (1): Mencegah terjadinya upaya
yang menghambat pelaksanaan fungsi pers
dan kegiatan jurnalistik setelah
diberlakukannys UU no 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Pasal 7: Para pihak sepakat dalam melaksanakan
kegiatan jurnalistik pers tunduk kepada UU no
40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik
Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

