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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Keputusan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan  Presiden 

Nomor 10 Tahun 2021,  maka miras kembali masuk dalam bidang usaha tertutup. 

Keputusan ini tidak lepas dari peran media massa sebagai fouth estate. Dalam hal 

ini, ada beberapa Peran yang dilakukan media Tempo.co sebagi fourth estate 

terhadap Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman 

Modal, diantaranya: 

1. Media Tempo.co melakukan monitoring dengan memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang masalah-masalah publik, seperti kebijakan 

pemerintah, dan sebagainya. Dalam hal ini media Tempo.co menanggapi 

Peraturan Presiden prihal izin investasi miras, dengan memberitakannya 

ke masyarakat. 

2. Media Tempo.co memberikan platform terhadap diskursus politik publik, 

artinya pers harus memfasilitasi sarana debat publik dan opini publik 

termasuk didalamnya memberikan tempat kepada berbagai pendapat 

yang saling berlawanan, tanpa mengulangi nilai-nilai demokrasi. 

Berkaitan dengan Perpres izin investasi miras, medi Tempo.co menerima 

berbagai pendapat mulai dari kelompok religius, pengusaha maupun 

politisi. 

3. Melalui agenda settingnya yang bersifat mutual (saling mempengaruhi), 

media Tempo.co berhasil mempengaruhi agenda publik, dan pada 

akhirnya mempengaruhi agenda kebijakan. 

4. Sebagai alat kontrol yang mengawasi jalannya Pemerintahan, media 

Tempo.co menempati posisi netral dan objektif dalam penyampaian 

pemberitaannya terkait Perpres investasi miras. 

5. Media Tempo.co selalu menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak 

berpihak pada kepentingan politik manapun, Tempo.co secara 
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profesional dalam penyampaian beritanya secara akurat dan berimbang. 

6. Dalam kasus ini, Tempo.co membantu mengungkapkan sudut pandang 

yang beragam dan memfasilitasi partisipasi warga negara dalam 

kehidupan sosial, politik dan seterusnya. 

7. Media Tempo.co menyampaikan kritik dan saran atas kontroversi perpres 

investasi miras. 

 Upaya ini semua yang dilakukan Tempo.co, sebagai wujud dukungan kepada 

proses demokratisasi. Dengan demikian keberadaannya dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara sangat dibutuhkan.  

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah dalam pengambilan keputusan harusnya transparan, dan 

berdasarkan kajian yang mendalam. Karena dengan begitu, pemerintah tidak 

perlu tunduk kepada tekanan kelompok tertentu bila pengambilan 

keputusannya sudah transparan dan melalui kajian yang mendalam. Melalui 

proses ini, setiap kebijakan ekonomi yang berdampak terhadap banyak orang 

akan lebih mudah dipertanggungjawabkan. 

2. Bagi Media 

Sebagai fourth estate of democracy, tetap menjunjung tinggi jurnalisme 

yang  tidak berpihak pada kekuasaan manapun termasuk pengaruh kekuasaan 

pemilik media.  Dan tetap mempertahankan sikap profesional dalam 

menyebarkan informasi yaitu secara, jujur, akurat, berimbang, objektif, dan 

relevan.  

3. Bagi Masyarakat 

Masyarakat harus lebih kritis dalam menyikapi informasi dari media 

(pers). Sikap bijak kita sebagai pengguna media itu sendirilah yang 

selanjutnya harus menjadi bahan pertimbangan saat menyaring informasi.  


