


PENGERTIAN PERS 

• Pers berasal dari kata pers yang artinya menekan. 

• Pers dalam arti kata sempit  

–Kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan 

perantara barang cetakan. 

• Pers dalam arti kata luas 

–Kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan media 

cetak maupun media elektronik seperti radio, tv, 

internet. 



FALSAFAH PERS 

Four Theories of the Press : 

Authoritarian Theory (Teori Pers Otoriter) 

Libertarian Theory 

Social Responsibility Theory 

The Soviet Communist Theory 



AUTHORITARIAN THEORY 

• Teori pers paling tua, berasal dari abad 16. 

• Berasal dari falsafah kenegaraan yang membela 

kekuasaan absolut. 

• Pendekatan dilakukan dari atas ke bawah 

• Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan 

mengabdi kepada negara. 

 



LIBERTARIAN THEORY 

• Mencapai puncak abad 19 

• Manusia dipandang sebagai mahluk rasional yang dapat membedakan 

antara yang benar dan tidak benar. 

• Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran dan bukan 

sebagai alat pemerintah. 

• Tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah berkembang berdasarkan 

teori ini.  



Muncul sebutan pers sebagai pilar keempat demokrasi. 

Muncul teori pers bebas : 

 John Milton : 

  self righting process : proses menemukan sendiri kebenaran. 

 Free market of  ideas : kebebasan menjual gagasan 

 



• Teori Libertarian paling banyak memberi landasan kebebasan 

yang tak terbatas kepada pers. 

• Banyak memberi informasi, hiburan dan tirasnya banyak. 

• Paling sedikit berbuat kebajikan untuk masyarakat umum. 

• Sedikit melakukan kontrol pada penguasa. 

• Hanya menciptakan keuntungan bagi pemiliknya. 



SOCIAL RESPONSIBILITY THEORY 

Th 1949 dalam laporan Commission on Freedom of the Press yang diketuai 
Robert Hutchins, mengajukan 5 prasyarat bagi pers : 

 

 Media harus menyajikan berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, 
lengkap dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna. 

 Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. 

 Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari 
kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. 

 Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai 
masyarakat. 

 Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi yang tersembunyi. 

 



THE SOVIET COMMUNIST THEORY 

• Th 1919 di Rusia , berakar dari authoritarian theory. 

• 11 negara di bawah Soviet menganut teori ini. 

• Sistem ini menopang kehidupan sistem sosialis Soviet dan 

memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap 

segala kegiatan. 

• Dengan bubarnya negara Uni Republik Sosialis Soviet pada 25 

Desember 1991, lepaslah sistem politik komunisnya. 



PERBEDAAN THE SOVIET COMMUNIST THEORY 

DENGAN TEORI LAINNYA 

• Dihilangkannya motif profit pada media 

• Menomorduakan topikalitas 

• Berorientasi pada perkembangan dan perubahan masyarakat 



DENIS MCQUAIL 

Teori pers pembangunan : 

Negara dunia ketiga yang tidak punya infrastruktur 

komunikasi, ketrampilan profesional, sumberdaya, produksi 

dan kultural 

Teori pers partisipan demokratik 

Pada masyarakat liberal yang sudah maju 

Sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media. 



FUNGSI PERS 

• Fungsi informatif 

• Fungsi kontrol / watchdog 

• Fungsi interpretatif dan direktif 

• Fungsi menghibur 

• Fungsi regeneratif : menyampaikan warisan sosial 

• Fungsi pengawalan hak-hak warga negara 

• Fungsi ekonomi : iklan 

• Fungsi swadaya 

 

 

 


