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KATA PENGANTAR
Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
limpahan berkah yang tercurah, sehingga Laporan Indeks Kemerdekaan Pers
(IKP) 2022 ini dapat diselesaikan pada paruh kedua tahun 2022.
Kehadiran laporan IKP 2022 ini merupakan salah satu langkah Dewan Pers
untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers
nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Apabila
kemerdekaan pers semakin menguat, niscaya kehidupan berbangsa dan
bernegara yang semakin demokratis akan pula semakin meningkat.
Melalui IKP 2022, Dewan Pers menyajikan gambaran situasi kemerdekaan
pers di tingkat nasional dengan berpijak dari situasi kemerdekaan pers di 34
Provinsi. IKP 2022 menyajikan gambaran kemerdekaan pers di Indonesia dalam
rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2021.
Penyelesaian laporan IKP 2022 ini berada di tengah masa pergantian
keanggotaan Dewan Pers periode 2019-2022 kepada Dewan Pers periode 20222025. Proses persiapan sampai dengan pelaksanaan survei IKP diselenggarakan
bersama Anggota Dewan Pers periode 2019-2022, sementara finalisasi laporan
diselenggarakan bersama Anggota Dewan Pers periode 2022-2025. Proses ini
membuat penyelesaian IKP 2022 menjadi bertambah kaya termasuk dengan
adanya sejumlah catatan untuk penyempurnaan penyusunan IKP pada tahuntahun mendatang. Secara khusus, Dewan Pers mengucapkan terima kasih kepada
Anggota Dewan Pers periode sebelumnya yang telah mewariskan tradisi survei ini
sebagai ruang pemantauan atas perkembangan situasi kemerdekaan pers di
Indonesia.
Selain itu, Dewan Pers juga mengucapkan terima kasih kepada PT
Sucofindo (Persero) yang telah bekerja tepat waktu menyelesaikan laporan IKP
2022 ini, sebagaimana IKP 2020 dan IKP 2021. Ucapan terima kasih juga kami
sampaikan kepada para Informan Ahli yang merupakan pengurus aktif dari
organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Demikian pula kepada Dewan Penyelia Nasional (National
Assessment Council/NAC), terima kasih atas kontribusi melakukan triangulasi
hasil nilai IKP Provinsi untuk menghasilkan nilai IKP Nasional 2022.
Kami berharap, IKP 2022 ini dapat dijadikan titik pijak untuk membangun
berbagai langkah ke depan dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers di
Indonesia.
Jakarta, Juli 2022
Azyumardi Azra
Ketua Dewan Pers
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BAB I PROVINSI ACEH
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi Aceh. Survei IKP 2022 di provinsi ini
berlangsung Februari 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli yang
mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Sementara FGD berlangsung di Kota Banda Aceh, 12 April 2022.
Kegiatan yang dipimpin oleh moderator Enden Darjatul Ulya yang merupakan
Tenaga Ahli IKP 2022 tersebut dilaksanakan secara hibrida dan dihadiri oleh
sembilan Informan Ahli. Delapan Informan Ahli di antaranya hadir secara tatap
muka, sedangkan sisanya secara daring.
Berdasarkan hasil survei, IKP Aceh tahun 2022 berada dalam kategori
”Cukup Bebas” dengan nilai 76,39. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,55
poin dibandingkan tahun lalu, yaitu 75,84. Nilai tersebut diperoleh dari
Lingkungan Fisik dan Politik (81,65), Lingkungan Ekonomi (74,26), dan
Lingkungan Hukum (68,20). Tahun ini hanya Lingkungan Fisik dan Politik yang
mengalami peningkatan. Sementara dua lingkungan yang lain, yakni Lingkungan
Ekonomi dan Hukum, nilainya menurun. Penurunan pada Lingkungan Hukum
bahkan menyebabkannya masuk ke dalam kategori “Agak Bebas” dari yang
sebelumnya “Cukup Bebas”.
Secara

umum

IKP

2022

di

Provinsi

Aceh

menunjukkan

perlunya

pembenahan pada Lingkungan Ekonomi. Terutama dalam hal tata kelola
perusahaan pers, khususnya dorongan agar perusahaan pers dapat mengikuti
standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Salah satunya, mampu memberikan
kesejahteraan yang baik bagi wartawan sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan. Selain tata kelola perusahaan pers, sektor lembaga penyiaran publik
juga termasuk subindikator yang mendapat sorotan.
Beberapa permasalahan yang mengemuka pada lingkungan hukum di
antaranya implementasi etika pers yang masih rendah serta permasalahan
perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini, belum ada
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regulasi dari pemda yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

1.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI ACEH
Daftar responden yang menjadi Informan ahli pada kegiatan survei IKP

2022 di Provinsi Aceh berjumlah sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam
empat unsur meliputi pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan
pers, pemerintah, dan masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya disajikan
dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Aceh 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Khalidin Umar Barat

PWI Babussalam

Ketua

2.

Mustajab

IJTI

Sekretaris

3.

Juli Amin

AJI

Ketua Divisi
Advokasi

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Hendro Saki

Popularitas.com

Pemimpin Redaksi

5.

Zainal Arifin

Harian Serambi Aceh

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Muhammad Nasir Age

Setda Kabupaten Aceh
Utara

Kasubag Media
Massa

7.

Amrina Habibi

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
(PPPA) Provinsi Aceh

Kepala
Pemenuhan Hak
Anak

8.

Munawal Hadi

Kejaksaan Tinggi Aceh

Kasi Penkum dan
Humas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Teuku Kemal Pasha

Universitas Malikul
Saleh

Akademisi
Antropologi Media

10.

Hj. Nurlaily Idrus, SH, MH

Komisi Informasi Aceh

Komisioner

Kota
Babussalam

Kabupaten Aceh
Utara

Kabupaten Aceh
Utara
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1.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI ACEH

1.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Aceh
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Aceh

berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,39. Nilai tersebut diperoleh
dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (81,65), Kondisi Lingkungan Ekonomi
(74,26), dan Kondisi Lingkungan Hukum (68,20).

Gambar 1.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Aceh

1.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Aceh
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Aceh, seperti tahun-tahun

sebelumnya, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,39.
Nilainya meningkat sebesar 0,55 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75, 84.
Indikator ini selalu berada di kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

3

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022
Tabel 1.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Aceh

Tahun ini, dari tiga kondisi lingkungan hanya Lingkungan Fisik dan Politik
yang nilainya meningkat (2,94 poin). Sementara dua lingkungan yang lain, yakni
Lingkungan Ekonomi dan Hukum, nilainya menurun. Kondisi lingkungan yang
menurunnya paling tinggi adalah Lingkungan Hukum (2,62 poin). Penurunan ini
bahkan menempatkan lingkungan tersebut berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Tabel 1.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Aceh 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Media Alternatif
Pendidikan Insan Pers
Akses atas Informasi Publik
Keragaman Pandangan
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan dari Intervensi
Akurat dan Berimbang
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers
Lembaga Penyiaran Publik
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

ACEH
76,39
81,65
89,15
88,90
88,20
83,25
82,90
81,63
81,00
76,57
73,63
74,26
85,20
79,38
76,17
75,30
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IKP TOTAL
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Mekanisme Pemulihan
Etika Pers
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

ACEH
76,39
61,27
68,20
83,33
78,25
77,90
75,50
69,05
26,50

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh
indikator untuk kategori ini Kebebasan Berserikat bagi Wartawan pada Lingkungan
Fisik dan Politik dengan nilai 89,15.
Sementara itu, tercatat ada dua indikator yang berada dalam kategori “Agak
Bebas”. Terdiri dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Lingkungan Ekonomi
(61,27) dan Etika Pers pada Lingkungan Hukum (69,05). Adapun satu-satunya
indikator yang berada dalam kategori “Tidak Bebas” sekaligus menempati nilai
terendah

adalah

Perlindungan

Hukum

bagi

Penyandang

Disabilitas

pada

Lingkungan Hukum (26,50).
1.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Aceh
Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Aceh tahun ini berada dalam kategori

“Cukup Bebas” dengan nilai 81,65. Nilai ini meningkat dibandingkan nilai pada
tahun 2020 (77,78) dan tahun 2021 (78,71). Sejak tahun 2018, lingkungan ini
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Tabel 1.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Aceh 2022 Lingkungan
Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila
dibandingkan dengan nilai tahun lalu, pada tahun ini hampir seluruh indikator
mengalami peningkatan. Indikator yang tahun ini mengalami peningkatan
tertinggi adalah Kesetaraan akses bagi kelompok rentan (5,58 poin). Hanya satu
indikator yang nilainya menurun, yakni Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (2,72
poin).

Gambar 1.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Aceh
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Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (89,15). Sebaliknya, indikator
dengan nilai terendah dimiliki oleh Kesetaraan Akses bagi Kelompik Rentan
(73,63).
1.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Aceh
Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Aceh

berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 89,15. Nilainya menurun 2,72
poin dibandingkan tahun 2021. Akibat penurunan ini, indikator tersebut terhempas
dari kategori “Bebas” yang ditempati tahun lalu.

Gambar 1.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Aceh

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Bebas”, yakni subindikator wartawan bebas memilih
organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa
maupun pelaku bisnis (92,40). Diikuti oleh wartawan bebas bergabung atau tidak
bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa
intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (91,90).
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Sementara dua subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Terdiri dari subindikator organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa
hambatan dari pihak manapun (87,90) dan organisasi profesi wartawan di daerah
ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret
yang dijalankan selama ini (84,40).
Sejalan dengan hasil survei, para Informan Ahli sepakat wartawan di
provinsi ini tidak memiliki hambatan untuk bergabung atau tidak bergabung ke
organisasi yang diinginkan sesuai hati nurani seperti PWI, AJI, IJTI, dan lainnya.
Wartawan di Provinsi Aceh juga bebas menentukan mau atau tidak bergabung ke
dalam serikat pekerja tanpa intervensi karena merupakan bagian dari hak
wartawan. Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, yakni Sekretaris
IJTI Mustajab, keikutsertaan wartawan dalam serikat pekerja itu penting sebagai
wadah bagi wartawan untuk berlindung ketika berhadapan dengan masalah saat
sedang menjalankan tugasnya.
Para Informan Ahli juga sepakat bahwa organisasi wartawan di provinsi ini
dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun baik
pemerintah, organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Bahkan
pemerintah menjadi salah satu pihak yang mendukung terhadap berjalannya
fungsi organisasi wartawan. Dukungan tersebut di antaranya berupa bantuan dana
dan kerja sama untuk menyelenggarakan program bagi wartawan.
Selain itu, para Informan Ahli umumnya sependapat bahwa organisasi
profesi wartawan di provinsi ini telah berkontribusi positif dalam memajukan
kemerdekaan pers melalui berbagai program kongkrit diantaranya pelatihan dan
pendidikan bagi peningkatan kapasitas wartawan dan bidang pengetahuan lain.
Contohnya, pelatihan liputan khusus tentang migas. Namun, menurut Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan Ketua Persatuan wartawan
Indonesia

(PWI)

Kota

Subulussalam

Khalidin,

kegiatan-kegiatan

tersebut

berkurang selama pandemi COVID-19.
1.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Aceh
Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2021 Provinsi Aceh berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,00. Nilai ini meningkat 1,73 poin
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dibandingkan tahun 2021. Sejak 2018, indikator tersebut selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 1.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Aceh

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (86,90).
Sementara skor terendah ditempati subindikator Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan
politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media (74,70).
Terkait hal ini, pada saat wawancara, para Informan Ahli umumnya
berpendapat masih menemukan adanya kepentingan ekonomi apalagi dalam
kondisi pandemi COVID-19. Banyak media yang mengedepankan kepentingan
bisnis karena situasi pandemi membuat pendapatan dari iklan menurun drastis.
Sementara itu, Informan Ahli dari unsur masyarakat yang merupakan
akademisi Universitas Malikussaleh Teuku Kemal Pasha tidak sependapat dengan
subindikator yang menyatakan redaksi sudah independen. Sebab, ia masih
menemukan adanya upaya menggiring berita sesuai keinginan pemilik media.
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Misalnya, pada kasus beasiswa yang menimpa beberapa anggota DPRD Aceh.
“Tidak semua media memberitakan peristiwa tersebut. Kemungkinan ini disinyalir
karena adanya kepentingan dari pemilik media,” ujarnya.
Sejalan dengan pernyataan Wibowo (2009). Dalam bukunya berjudul
Menuju Jurnalisme Beretika, Peran Bahasa, Bisnis dan Politik di Era Mondial,
intervensi pada ruang redaksi itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga
wartawan dari berbagai negara. Mereka pun masih mendapat tekanan politik atau
tekanan dari pemilik media. Tekanan dari pemilik media biasanya terkait dengan
kerja sama iklan. Bahkan, masih ditemukan pemilik media yang memaksa
wartawannya menyajikan laporan jurnalistik dengan kurang memerhatikan
kebutuhan informasi bagi masyarakat. Padahal transparansi dalam dunia global
yang demokratis menuntut peran media sebagai forum publik untuk lebih banyak
memberitakan kepentingan publik, kritik, hingga menyalurkan aspirasi publik.
1.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Aceh
Indikator Kebebasan dari Kekerasan di IKP 2022 kembali berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,63. Nilainya meningkat sebesar 3,58 poin
dibandingkan tahun lalu. Indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”
sejak 2018.

Gambar 1.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Aceh
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Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator aparat
penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari
ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh
berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan
(84,30). Sementara skor terendah adalah tidak ada intervensi aparat negara mulai
dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan,
atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan
(77,70).
Berdasarkan wawancara, dua dari sembilan Informan Ahli tidak sependapat
dengan subindikator aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik.
Sebab, mereka masih menemukan adanya tindakan kekerasan dalam bentuk
usaha menghalang-halangi pemberitaan dalam bentuk ancaman fisik maupun
verbal. Mereka juga berpendapat aparat penegak hukum di provinsi ini belum
dikatakan sepenuhnya melindungi wartawan. Padahal sudah ada MoU antara
aparat penegak hukum dengan Dewan Pers.
Dilansir dari javacrime.online (2021), ancaman dialami oleh wartawan
AcehEkspres.com dari sekelompok orang yang berada dalam lingkar pinggang
penguasa di Kota Subulussalam. Pengalaman ancaman dengan kekerasan, seperti
yang dikutip dari baranewsaceh.co (2021), juga dialami oleh wartawan sekaligus
Wakil Kepala Biro Sniper.news Muhariadi pada 21 Oktober 2021.
Kekerasan yang terjadi terhadap wartawan di provinsi ini terbilang
memprihatinkan.

Dilansir

dari

nasional.okezone.com

(2019),

Dewan

Pers

memaparkan dua alasan yang menjadi penyebab masih terjadinya kasus
kekerasan terhadap wartawan. Pertama, pelaku kekerasan belum memahami
kinerja wartawan. Atau, sebaliknya, wartawan tersebut tidak bersikap profesional.
Wartawan profesional memahami tugasnya dan bekerja sesuai dengan kode etik
jurnalistik dan undang-undang yang berlaku.
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1.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Aceh

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Aceh, selama lima
tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini
nilainya 88,90 atau meningkat 4,94 poin dibandingkan tahun lalu.

Gambar 1.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Aceh

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi adalah
jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan
pers (89,40). Diikuti oleh pemda mengakui, mendorong, dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta
warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga (88,40).
Secara umum, Informan Ahli sepakat tidak ada larangan dari pemerintah
untuk menciptakan media alternatif. Sekretaris IJTI Mustajab yang merupakan
Informan Ahli dari unsur pengurus aktif organisasi wartawan mengatakan,
kehadiran media alternatif membantu pemerintah, masyarakat, bahkan media itu
sendiri untuk mengetahui informasi terkini yang luput dari pantauan. Contohnya,
informasi jalan rusak atau longsor. Meski begitu, para Informan Ahli berpendapat
jurnalisme warga di provinsi ini belum maksimal dan masih memerlukan
pembenahan dalam hal penyampaian informasi.
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1.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Aceh
Indikator Keragaman Pandangan di IKP 2022 Provinsi Aceh berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,90. Nilai ini meningkat 3,46 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 79,44. Sejak 2018, indikator ini selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 1.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Aceh

Indikator

Keragaman

Pandangan

tardiri

atas

tiga

subindikator.

Subindikator dengan skor tertinggi adalah ada upaya dari pemerintah daerah
melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau
kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya (86,40).
Sementara skor terendah ditempati oleh pemda mendorong keragamanan isi
pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk
wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta
liputan perempuan, anak dan adat (79,90).
Menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kepala bidang Pemenuhan
Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Aceh
Amrina Habibi, pemerintah melalui Dinas PPPA sudah melakukan upaya untuk
mendorong adanya keberagaman isi pemberitaan. Dengan cara melakukan kerja
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sama untuk mengadakan pelatihan bagi wartawan untuk membuat penulisan yang
responsif terhadap anak.
Namun, menurut Informan Ahli dari unsur organisasi yang merupakan
Ketua Divisi Advokasi AJI Juli Amin, upaya tersebut masih terasa kurang. Pelatihan
justru lebih banyak diberikan oleh organisasi pers seperti AJI. Bahkan, AJI memiliki
bidang khusus kesetaraan gender perempuan, anak dan adat. Melalui bidang ini,
AJI aktif mengadakan kegiatan penguatan kapasitas dalam menulis isu terkait.
Contohnya, pelatihan menulis ketika anak menjadi korban dan/atau pelaku sesuai
dengan yang diatur dalam UU Pers.
1.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Aceh
Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Aceh berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,57. Nilainya meningkat 2,78 poin setelah
sebelumnya mengalami penurunan terus-menerus sejak 2018. Tahun lalu, nilai
dari indikator ini merosot hingga 5,10 poin.

Gambar 1.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Aceh

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator tidak ada
upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
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menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakannya (80,90).
Sementara skor terendah ditempati subindikator publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah ini (70,40).
Sebagian besar Informan Ahli sependapat publik di provinsi ini belum
sepenuhya mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Pernyataan
tersebut diperkuat oleh Kasubag Media Massa Setda Kabupaten Aceh Utara M.
Nasir Age, Informan Ahli dari unsur pemerintah. Menurutnya, masih ada media,
terutama media baru, yang menurunkan berita karena kepentingan ekonomi.
Pendapat Nasir diamini oleh akademisi Universitas Malikussaleh Teuku
Kemal Pasha yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat. Ia masih
menemukan media yang tidak menjalankan praktik cover both side. Selain itu,
wartawan yang belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) umumnya tidak
mengetahui Kode Etik Jurnalistik. Inisiatif untuk melakukan verifikasi juga
tergolong lemah. Bagi mereka, sensasi lebih penting ketimbang akurasi.
Belum sepenuhnya masyarakat Aceh mendapatkan informasi yang akurat
dan berimbang tentu menjadi potret yang memprihatinkan. Dilansir dari
Baranewsaceh.co (2021), oknum wartawan media on-line dilaporkan ke Polres
Aceh Utara terkait pemberitaan yang cenderung mengandung unsur opini,
menghakimi dan tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Sementara

terkait

swasensor,

Informan

Ahli

dari

unsur

organisasi

wartawan, Ketua Divisi Advokasi AJI Juli Amin mengatakan, media melakukan
swasensor dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, terkait dampak yang
dapat ditimbulkan dari suatu berita. Namun, ada kalanya aktivitas swasensor tidak
berjalan dengan semestinya terutama jika wartawannya berperan ganda. Yakni,
sebagai jurnalis sekaligus editor. “Ada juga pemilik media yang menerapkan
kebijakan mekanisme tayang atau tidaknya suatu berita. Jadi, swasensor tidak
sepenuhnya melalui editor,” kata Informan Ahli yang merupakan Seketaris IJTI
Mustajab.
1.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Aceh

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Aceh kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai total 83,25. Nilai ini meningkat
sebesar 2,42 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 1.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Aceh

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator di
daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik
(86,90). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator wartawan asing
diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini (80,40).
Menanggapi survei tersebut, Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini
bebas mencari, meliput dan memperoleh informasi publik. Begitu juga dengan
wartawan asing. Hanya satu Informan Ahli yang berpendapat wartawan asing tidak
mudah meliput di Provinsi Aceh, terutama saat pandemi COVID-19.
1.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Aceh

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Aceh berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan skor 88,20. Nilainya meningkat 1,95 poin
dibandingkan tahun 2021. Indikator ini sempat berada dalam kategori “Bebas”
dengan nilai 90,30 pada tahun 2018.
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Gambar 1.10 Nilai Indikator Pendidikan Insan Pers Provinsi Aceh

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselengarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah (88,20).
Semua Informan Ahli sepakat dengan pernyataan ini. Menurut Informan Ahli
dari unsur masyarakat, akademisi dari Universitas Malikussaleh Teuku Kemal
Pasha, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas wartawan
serta meningkatkan pemahaman mengenai kaidah jurnalistik. Selain kepada
wartawan, pelatihan dasar di bidang jurnalistik juga diberikan bagi siswa dan
mahasiswa.
Pada tahun 2021, organisasi pers seperti PWI, AJI dan Sumatera Tropical
Forest Journalism (SFTJ) mengadakan pelatihan jurnalistik bagi wartawan di
Provinsi Aceh di berbagai wilayah. Di antaranya, Aceh Barat Daya, Aceh timur, dan
Lhokseumawe.
Dilansir

dari

beritanasional.id

(2021),

PWI

Kabupaten

Aceh

Timur

mengadakan pelatihan jurnalistik dasar dan sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan,
13 September 2021. Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan wartawan dari berbagai
organisasi wartawan di Aceh Timur.
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Pelatihan jurnalistik juga sering kali terlaksana karena adanya kerja sama
dengan

pemerintah,

swasta,

maupun

BUMN.

Dikutip

dari

www.acehtribunnews.com (2021), pemda bahkan melibatkan Bupati Aceh Barat
Daya sebagai salah satu pemateri dalam pelatihan peningkatan kapasitas
wartawan yang diselenggarakan tanggal 8 Juli 2021.
Pelatihan tersebut mengangkat tema-tema spesifik seperti yang dilansir dari
ri.co.id (2021). puluhan wartawan di Lhokseumawe pada tanggal 25 September
2021 mengikuti pelatihan liputan energy kelistrikan yang diselenggarakan oleh
AJI. Sementara itu, Sumatera Tropical Forest Journalism (SFTJ) dan Yayasan
Orangutan

Sumatera

Lestari-Orangutan

Information

Centre

(YOSL-OIC)

menggelar Pelatihan Jurnalistik Investigasi di Explore Sumatera River Camp Sei
Bingai,

Kabupaten

Langkat

bagi

wartawan

Aceh

dan

Sumatera

Utara

(AcehEkspres.com 2021).
1.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Aceh

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Provinsi Aceh masih berada dalam kategori “Agak Bebas”. Meski begitu, nilainya
meningkat signifikan hingga 5,58 poin menjadi 73,63. Sebelumnya selama tiga
tahun berturut-turut nilai dari indikator ini selalu mengalami penurunan.

Gambar 1.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Aceh
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Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Lima subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sedangkan sisanya “Kurang Bebas”. Nilai
tertinggi di kategori ini ditempati oleh subindikator media di daerah ini memberi
ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat
miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran hak asasi manusia
(HAM), dan/atau kelompok minoritas (85,20). Sementara nilai terendah adalah
media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabiitas,
misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra (35,00).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat media di Provinsi
Aceh memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti
masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran hak
asasi manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas. Media di provinsi ini juga
dinilai oleh sebagian besar Informan Ahli sudah mengedepankan pemberitaan
ramah anak dan membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif
HAM.
Akan tetapi, tiga Informan Ahli berpendapat pers di Provinsi Aceh belum
sepenuhnya membuat pemberitaan berperspektif gender. Hal ini dikarenakan
mereka masih menemukan pemberitaan bias gender. Informan Ahi dari unsur
organisasi pers, Ketua PWI Kota Subulussalam Khalidin Umar Barat mengatakan,
ada beberapa alasan yang membuat pemberitaan tidak berperspektif gender.
Salah satunya, karena perempuan dianggap sebagai objek yang mampu menarik
pembaca. Di samping itu, masih ada penggunaan kata yang dianggap lumrah dan
ditujukan bagi korban pemerkosaan, yakni perkosa menjadi rudapaksa.
Menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kepala Pemenuhan Hak Anak
Dinas PPPA Amrina Habibi, pemberitaan berperspektif gender ini harus menjadi
perhatian bersama. Pemimpin Redaksi popularitas.com Hendro Saki sependapat.
Ia mengatakan, upaya pemberitaan berperspektif gender dapat dilakukan dengan
penguatan materi tentang gender. “Komitmen ini bukan menjadi tanggung jawab
insan pers, tapi juga pemerintah dan perusahaan pers”, ujarnya.
Sementara itu, sebagian besar Informan Ahli sepakat dengan hasil survei
yang menunjukkan rendahnya skor pada subindikator media pers menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang
tunarungu dan tunanetra. Menurut mereka, belum ada media di provinsi ini yang
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menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas kecuali media
penyiaran nasional.
Menurut Informan Ahli dari PWI Kota Subulussalam, Khalidin Umar Barat,
hal ini dikarenakan media lebih memastikan keberlanjutan organisasi alih-alih
menggandeng pihak lain atau menambah teknologi agar dapat menayangkan
berita yang mudah dicerna bagi disabilitas. Padahal kaum disabilitas memiliki hak
yang sama dalam mendapatkan informasi. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi
Kementrian Kesehatan RI (2019), jumlah penyandang disabilitas umur 10 tahun
ke atas di Provinsi Aceh mencapai 9,98 % dari seluruh jumlah penduduk di
Indonesia pada tahun 2015.
1.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Aceh
Tahun ini, Lingkungan Ekonomi IKP 2022 Provinsi Aceh kembali berada

dalam kategori “Cukup Bebas”. Namun, nilainya menurun 1,01 poin dibandingkan
tahun 2021, menjadi 74,26. Tahun lalu, lingkungan ini mengalami penurunan
tertinggi hingga 6,95 poin.
Tabel 1.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Aceh 2022 Lingkungan
Ekonomi

Penurunan IKP 2022 pada Lingkungan Ekonomi tidak dapat dihindari karena
dari tiga dari lima indikator mengalami penurunan. Indikator yang menurun paling
signifikan ditempati oleh indikator Lembaga Penyiaran Publik (6,95 poin).
Sebaliknya, indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Independensi
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (3,29 poin).
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Gambar 1.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Aceh

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Empat indikator berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Sama seperti tahun lalu, indikator dengan nilai
tertinggi untuk kategori ini masih ditempati oleh Keragaman Kepemilikan (85,20).
Sementara itu, satu-satunya indikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus memiliki nilai terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(61,27).
1.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Aceh

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2021 Provinsi Aceh berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,38. Nilai
ini lebih rendah 0,45 poin dibandingkan tahun 2021. Sejak 2018, indikator ini
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 1.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Provinsi Aceh

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator
individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan
menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi
komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers (83,50). Sementara skor
terendah adalah kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang
akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwara (71,90).
Mayoritas Informan Ahli sepakat alokasi dana untuk iklan dan advertorial
dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang
redaksi. Namun, tidak demikian menurut tiga Informan Ahli yang lain. Informan
Ahli yang merupakan Ketua Divisi Advokasi AJI Juli Amin mengatakan, ketika
ketergantungan media terhadap pemerintah tinggi otomatis kedekatannya
semakin akrab. “Kedekatan media dengan pemberi iklan membuat fungsi kontrol
sosial berkurang,” katanya.
Informan Ahli umumnya sependapat kepentingan publik dalam pemberitaan
media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwara.
Seperti penyataan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Hendro Saki.
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“Semua ada porsinya masing-masing. Informasi mengenai layanan publik dan
peristiwa, tetap menempati porsi pemberitaan yang lebih besar,” ujarnya.
Berbeda dengan tiga Informan Ahli yang lain. Mereka berpendapat
pernyataan dari subindikator itu tidak sesuai. Menurut mereka, alokasi iklan telah
mengambil hak publik dan membuat media berhati-hati dalam menyampaikan
suatu berita. Pernyataan ini diperkuat oleh Informan Ahli dari unsur masyarakat,
Komisioner Komisi Informasi Aceh Nurlaily Idrus. Ia mengatakan, kepentingan
publik berkurang karena alokasi iklan. “Siapa yang memesan berita iklan atau
advertorial, tentu memiliki porsi yang lebih banyak untuk diberitakan,” imbuhnya.
1.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Aceh

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Aceh berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,30. Nilai ini
meningkat 3,29 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 1.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Aceh

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Dari keenam
subindikator itu, lima di antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”, sisanya
berada dalam kategori “Agak Bebas”.
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Skor

tertinggi

dan

berada

dalam

kategori

“Cukup

Bebas”

adalah

subindikator pemda menghargai kerja profesional pers (87,40). Sementara skor
terendah dan termasuk dalam kategori “Agak Bebas” ditempati oleh situasi
ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada
pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai
sumber pendanaan (62,00).
Berdasarkan wawancara, sebagian besar Informan Ahli sepakat wartawan
atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi
media. Tidak demikian dengan tiga Informan Ahli yang lain. Mereka masih
menemukan media atau wartawan yang menerima “amplop”. Terutama wartawan
dari media baru yang belum memahami Kode Etik Jurnalistik atau wartawan yang
menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Informan Ahi dari unsur pemerintah, Kasubag Media Massa Setda
Kabupaten Aceh Utara M. Nasir Age, tidak menyangkal adanya pemberian uang
untuk wartawan. “Humas Setda Aceh Utara menyediakan anggaran untuk
wartawan yang telah menerima rilis. Meski saya lebih menyukai mereka meliput
berita yang sudah diagendakan di ruang redaksi. Sebab, angle beritanya berbeda
dan menjadi lebih beragam,” katanya.
Sebaliknya, Pemimpin Redaksi Harian Serambi Aceh Zainal Arifin yang
merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers secara tegas mengatakan,
wartawan di medianya tidak boleh menerima amplop. “Jika ada wartawan yang
kedapatan menerima amplop, yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi mulai
dari teguran hingga pemutusan hubungan kerja.
Mayoritas Informan Ahli juga sepakat bahwa pemberian uang dan/atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh
terhadap isi media. Namun demikian, tiga Informan Ahli menyatakan pemberian
uang/fasilitas akan memengaruhi emosional yang berdampak pada terjadinya
batasan dalam pemberitaan.
Menurut Pemimpin Redaksi popularitas.com Hendro Saki yang merupakan
Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, ada beberapa pemberian yang boleh
diterima

wartawan.

Sebaliknya,

ada

yang

dilarang

karena

karena

akan

memengaruhi isi media. Contoh yang dilarang karena berpotensi memengaruhi
emosional wartawan adalah menerima fasilitas berwisata dan menginap di hotel
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yang biasanya dibalut dalam agenda media gathering. “Kalau ada masalah yang
terkait dengan kepentingan publik, mereka akan menghubungi redaksi untuk
negosiasi,” ujarnya.
Informan Ahli yang merupakan akademisi dari Univeritas Malikussaleh
Teuku Kemal Pasha berpendapat jika wartawan/media menerima sesuatu, pasti
ada harapan dari si pemberi. Meski tidak ada tekanan, namun secara pribadi ada
perasaan tidak enak yang dirasakan wartawan.
Terkait intervensi dari pemilik perusahaan, mayoritas Informan Ahli sepakat
tidak terdapat intervensi dari pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi
di daerah ini. Menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kasi Penkum dan
Humas Kejaksaan Tinggi Aceh Munawal Hadi, tidak ada intervensi karena sudah
ada batas yang tegas antara redaksi dengan pemilik media. Redaksi fokus pada
konten dan harus berkomitmen untuk kepentingan publik. Sebaliknya, tiga
Informan Ahli tidak sependapat. Menurut mereka, redaksi di Provinsi Aceh belum
sepenuhnya independen dari intervensi pemilik perusahaan pers. Intervensi dari
pemilik media masih ada meski tidak secara langsung. Pernyataan ini diamini oleh
Informan Ahli yang merupakan Komisioner Komisi Informasi Aceh Nurlaily Idrus.
Hendro Saki, Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers, sepakat.
Menurutnya, sebagian media di provinsi ini masih diintervensi oleh pemilik media.
Hal ini dikarenakan pemilik media harus memastikan kebijakan redaksi tidak
merugikan dari sisi bisnis. Selain itu, intervensi ini bertujuan agar hubungan
dengan mitra bisnis tetap terjaga dengan baik.
Rendahnya skor pada subindikator situasi ekonomi di provinsi ini tidak
menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik,
kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan ternyata
diamini oleh tujuh dari sembilan Informan Ahli.
Menurut mereka, media di provinsi ini memiliki ketergantungan yang tinggi
terhadap iklan pemerintah. Sebab, belum banyak kerja sama yang datang dari
korporasi terutama

bagi media baru, apalagi semenjak pandemi. “Sekitar 50

persen media di provinsi ini masih bergantung pada iklan dari pemerintah,” kata
Informan Ahli dari unsur organisasi pers, Ketua Divisi Advokasi Juli Amin.
Kondisi ini tentu saja berpotensi memengaruhi independensi pers. Untuk
itu, pers dituntut untuk kreatif mencari potensi bisnis yang lain agar dapat tetap
bertahan. “Harian Serambi Aceh memiliki berbagai usaha di luar media, seperti
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percetakan, untuk menunjang operasional,” ujar Informan Ahli yang merupakan
Pemimpin Redaksi Harian Serambi Aceh Zainal Arifin.
1.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Aceh

Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Aceh kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 85,20. Nilainya meningkat 0,20 poin
dibandingkan tahun 2021. Indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup
Bebas” sejak 2018.

Gambar 1.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Aceh

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber (85,20). Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli
sepakat kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber sangat
beragam di Aceh. Hanya ada satu Informan Ahli yang tidak sependapat.
Menurutnya, pemilik perusahaan media cetak dan penyiaran di provinsi ini tidak
beragam karena untuk mendirikannya membutuhkan biaya besar.
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1.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Aceh

Seperti tahun lalu, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022
Provinsi Aceh kembali berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 61,27.
Nilainya menurun signifikan hingga 6,21 poin dibandingkan tahun lalu. Ini adalah
tahun kedua indikator tersebut berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 1.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Aceh

Ada tiga subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator
publik dapat mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham
perusahaan pers (74,90) dan tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan
sesuai dengan kepentingan publik (71,90).
Sementara satu subindikator lainnya berada dalam kategori “Kurang Bebas”
sekaligus menempati skor terendah. Yakni, wartawan mendapat paling sedikit 13
kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 berada dalam kategori “Kurang
Bebas” dengan skor terendah (37,00).
Berdasarkan wawancara, lima dari sembilan Informan Ahli sepakat publik
dapat mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham
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perusahaan pers. “Sangat mudah bagi publik untuk mengetahui afiliasi politik
perusahaan pers. Cukup dengan melihat pemberitaan yang ada di media
tersebut,” kata Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Pemimpin Redaksi
popularitas.com Hendro Saki. Ia memberi contoh, “Media tersebut lebih banyak
menyampaikan berita tentang salah satu partai, maka kemungkinan besar
pemiliknya berafiliasi ke partai tersebut.”
Tidak demikian dengan empat Informan Ahli yang lain. Seperti pernyataan
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua Divisi Advokasi AJI Juli Amin,
“Tidak semua. Masih ada media yang menyembunyikan kepemilikan medianya.”
Terkait tata kelola perusahaan pers, tiga Informan Ahli mengaku masih
menemukan perusahaan pers yang lebih mengedepankan bisnis sehingga
memengaruhi hak publik untuk mendapatkan informasi. “Pergeseran ini masih
terjadi. Kepentingan bisnis lebih menonjol,” kata Informan Ahli dari unsur
masyarakat yang merupakan akademisi dari Universitas Malikussaleh Teuku
Kemal Pasha,
Menanggapi skor subindikator kesejahteraan wartawan yang memiliki skor
terendah, seluruh Informan Ahli sepakat. Menurutnya, wartawan di provinsi ini
belum mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi
(UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan

Dewan

Pers

Nomor

03/Peraturan

DP/X/2019

tentang

Standar

Perusahaan Pers. Kecuali, medianya berafiliasi dengan media nasional. Upah yang
minim ditambah tidak adanya jaminan sosial membuat wartawan menjadi tidak
independen dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Sekretaris IJTI
Mustajab, masih banyak media di provinsi ini yang belum mampu memenuhi hak
wartawannya. Bahkan, menurut Informan Ahli yang merupakan Pemimpin Redaksi
popularitas.com Hendro Saki, aturan bagi perusahaan pers untuk membayar 13
kali gaji sesuai UMP terasa berat. “Hal inilah yang menjadi kegelisahan kami.
Terutama ketika kami disamakan dengan media lain yang belum terverifikasi,”
katanya.
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1.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Aceh

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Aceh kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,17. Nilainya turun
signifikan hingga 6,75 poin dibandingkan tahun lalu. Selama tiga tahun berturutturut, indikator ini tercatat nilainya terus mengalami penurunan.

Gambar 1.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Aceh

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Enam di antaranya
termasuk

ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh

subindikator Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan
kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (83,30).
Sementara satu-satunya subindikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus memiliki skor terendah adalah fungsi perangkat daerah bidang
komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat setempat (68,50).
Berdasarkan FGD, mayoritas Informan Ahli sepakat Dewan Pers telah
mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai
upaya mengembangkan kemerdekaan pers. Namun, tidak demikian menurut dua
Informan Ahli yang lain. Menurut mereka, Dewan Pers terkesan pasif karena tidak
menegur media yang tidak menjalankan peran maupun fungsinya sesuai aturan.
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Lima dari sembilan Informan Ahli sepakat pemda mendorong dan
memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada
kepentingan publik. Tidak demikian dengan empat Informan Ahli lainnya. Mereka
menilai upaya pemda belum maksimal.
Apalagi hingga saat ini tidak ada peraturan dari pemda terkait hal tersebut
seperti pernyataan Informan Ahli dari unsur organisasi pers, Ketua Divisi Advokasi
AJI Juli Amin. “Saya menilai dorongan ke arah sana masih 50% karena sampai
saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut,” katanya. “Belum
ada satu qanun (peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi
Aceh) pun yang dikeluarkan. Malah kemarin ada qanun mau dikeluarkan, tapi
terhambat, dan akhirnya tidak jadi,” imbuhnya.
Sementara menurut Informan Ahli yang merupakan Pemimpin Redaksi
popularitas.com Hendro Saki, bentuk dorongan mungkin tidak tampak secara
langsung. “Tidak adanya upaya menghambat media dalam menjalankan tugas
jurnalistiknya sudah merupakan suatu dorongan dari pemda agar media lebih
mengutamakan kepentingan publik,” katanya.
Sebagian besar Informan Ahli sepakat bahwa Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) di provinsi ini telah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers. Namun, tiga
Informan Ahli tidak sependapat. Menurut mereka, KPID belum maksimal dalam
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, enam Informan Ahli sepakat fungsi perangkat daerah bidang
Komunikasi dan Informatika di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat setempat. “Dorongan dari perangkat daerah sudah berjalan.
Buktinya, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui media, meskipun media
memiliki keterbatasan untuk dapat menjangkau semua aspirasi masyarakat,” kata
Informan Ahli dari unsur organisasi pers, Sekrretaris IJTI Mustajab.
Tidak demikian dengan Informan Ahli yang lain. Alasannya, perangkat
daerah cenderung menjalankan tupoksinya saja. “Peran Dinas Komunikasi dan
Informatika lebih kepada menjalankan tupoksinya. Kalau terlihat upayanya untuk
mendorong informasi masyarakat

adat dan dinamika sosial. Dulu, masih ada

mobil yang berkeliling untuk menyampaikan informasi. Sekarang sudah tidak ada
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lagi,” kata Informan Ahli yang merupakan Komisioner Komisi Informasi Nurlaily
Idrus.
1.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Aceh
Tahun ini, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Aceh harus berada dalam

kategori “Agak Bebas” dengan nilai 68,20. Nilainya menurun 2,62 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 70,82. Sebelumnya, indikator ini berada dalam
kategori “Cukup Bebas”.
Tabel 1.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Aceh 2022 Lingkungan
Hukum

Tahun ini, empat dari enam indikator Lingkungan Hukum mengalami
penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada indikator Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (11,42 poin). Sementara dua indikator lainnya mengalami
peningkatan meskipun tidak signifikan. Indikator yang tahun ini nilainya
meningkat paling tinggi adalah Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan (1,90 poin).
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Gambar 1.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Aceh

Ada enam indikator Lingkungan Hukum yang disurvei. Empat indikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi ditempati
oleh Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (83,33). Ada satu indikator yang berada
dalam kategori “Agak Bebas”. Yakni, Etika Pers (69,05). Sedangkan satu indikator
lainnya, yaitu Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, berada dalam
kategori “Tidak Bebas” dengan nilai 26,50.
1.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Aceh

Tahun ini indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,90 poin dibandingkan tahun lalu
menjadi 78,25. Nilai tersebut menempatkan indikator ini berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Tahun lalu, indikator ini tercatat mengalami peningkatan signifikan
hingga 6,79 poin.
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Gambar 1.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Aceh

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban unutuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers (82,90). Sementara skor terendah adalah lembaga
peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undangundang lain (71,90).
Berdasarkan wawancara, enam Informan Ahli sepakat bahwa lembaga
peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undangundang lain. Sementara empat Informan Ahli yang lain tidak sependapat. Hal ini
dikarenakan mereka masih menemukan kasus pers yang ditangani dengan UU
pidana atau Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kondisi ini ditengarai terjadi
akibat aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai
UU Pers.
Menyikapi hal tersebut, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan,
Ketua Advokasi AJI Juli Amin, berpendapat perlu ada koordinasi intensif antara
Dewan Pers dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. “Sudah ada
MoU di antara keduanya, tapi tidak berjalan efektif,” ujarnya.
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1.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Aceh

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Aceh
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,90. Nilainya turun sebesar
2,10 setelah meningkat pesan pada tahun 2021. (lihat Tabel 1.6).

Gambar 1.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Aceh

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawacara, para Informan Ahli tidak sependapat.
Menruut mereka, Pemerintah Aceh tidak mengeluarkan aturan khusus. Namun,
kata Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan
Tinggi Aceh, pemerintah menjamin memberikan ruang kepada wartawan untuk
menjalankan tugas jurnalistiknya dengan mengacu pada undang-undang yang
berlaku secara nasional. Pernyataan itu diamini oleh Informan Ahli dari perusahaan
pers, Pemimpin Redaksi popularitas.com Hendro Saki.
1.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Aceh

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2022 berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Nilainya sedikit meningkat 0,83 poin, yaitu 83,33. Indikator ini
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tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” selama lima tahun berturutturut.

Gambar 1.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Aceh

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator di daerah
ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (84,90).
Sementara skor terendah dimiliki oleh subindikator pemerintah daerah tidak penah
menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan
umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan
pers.
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan
pada empat subindikator tersebut. Menurut mereka, semuanya sudah sesuai
dengan kondisi riil di lapangan saat ini. Antara lain, tidak adanya peraturan yang
memberlakukan sensor terhadap pers serta yang memberi hukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik. Di
Aceh

tidak

ada

peraturan

yang

dapat

memidana

wartawan

karena

pemberitaannya. Pemerintah juga tidak pernah menggunakan alasan keamanan
sosial, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
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1.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Aceh

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Aceh berada dalam kategori “Agak
Bebas” dengan nilai 69,05. Nilainya menurun cukup signifikan hingga 4,28 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 73,33. Sejak 2020, nilai dari indikator ini terus
mengalami penurunan.

Gambar 1.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Aceh

Ada dua subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kondisi “Agak Bebas”. Masing-masing adalah subindikator wartawan di
daerah ini menaati UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan
Peraturan-peraturan Dewan Pers (69,20). Diikuti oleh subindikator pemda
mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers (68,90).
Hasil FGD menunjukkan, enam Informan Ahli sepakat bahwa wartawan di
daerah ini telah menaati UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik,
dan Peraturan-peraturan Dewan Pers. Namun, tidak demikian dengan empat
Informan Ahli yang lain. Alasannya, mereka masih menemukan kondisi yang
sebaliknya di lapangan. Mulai dari wartawan yang tidak memahami etika
jurnalistik, menulis berita sesuka hati, hingga berita yang tidak berimbang.
Pernyataan ini makin diperkuat dengan nilai indikator Etika Pers IKP Provinsi Aceh
yang terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir.
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Para Informan Ahli juga menyoroti soal ketaatan wartawan terhadap etika
pers pada tahun ini juga dinilai masih rendah. Hal ini sangat kontras dengan hasil
survei mengenai pendidikan insan pers di mana cukup banyak pelatihan bagi
wartawan di Aceh yang diselenggarakan sepanjang tahun 2021.
Menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kasubag Media Massa Setda
Kabupaten Aceh Utara, M. Nasir Age, pelanggaran kode etik jurnalistik itu terjadi
karena disebabkan oleh tujuan dari wartawan yang bersangkutan adalah untuk
mendapatkan pendapatan, bukan karena kemampuan menulis.
Lain halnya dengan Ketua PWI Kota Subulussalam Khalidin Umar Barat,
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan. Ia lebih menyorot soal rendahnya
kualitas SDM yang membuat wartawan masih kerap membuat berita sesuka hati.
Untuk itu, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan
Sekretaris IJTI, mendorong agar pelatihan bagi wartawan terus ditingkatkan.
Adapun enam Informan Ahli sepakat bahwa pemda mendukung dan
mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan
pers. Pernyataan ini didukung oleh Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kasubag
Media Massa Setda Kabupaten Aceh Utara M. Nasir Age. Menurutnya pemda turut
mengevaluasi kualitas perusahaan media dengan mempertanyakan legalitas
perusahaan dan memastikan wartawan yang bersangkutan sudah terdaftar di
Dewan Pers.
Sebaliknya, empat Informan Ahli lain tidak sependapat. Mereka menilai
dukungan dari pemda belum maksimal dan tegas. Menurut Komisioner Komisi
Informsi Aceh Nurlaily Idrus yang merupakan Informan Ahli dari unsur
masyarakat, pelanggaran etika jurnalistik di Aceh ada keterkaitannya dengan
kondisi perusahaan media yang belum mapan secara finansial dan sesuai standar
perusahaan pers. Contohnya, pemilik perusahaan juga berperan sebagai redaktur
sekaligus wartawan. Tidak memiliki alamat kantor yang jelas dan medianya kerap
membuat berita yang tidak bertanggung jawab.
1.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Aceh

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Aceh berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,50. Nilai ini menurun 1,72

poin

dibandingkan tahun 2021, yakni 77,22.
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Gambar 1.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Aceh

Ada

enam

subindikator

yang

disurvei

dalam

indiaktor

ini.

Empat

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sedangkan dua lainnya
berada dalam kategori “Agak Bebas”. Tahun ini subindikator yang memiliki skor
tertinggi dan terendah masih sama dengan tahun lalu. Yakni, skor tertinggi
ditempati oleh subindikator Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik (85,80). Sementara skor terendah adalah
subindikator penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini
selalu mengedepankan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers (66,30).
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli setuju bahwa aparat
hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.
Sebaliknya, tiga Informan Ahli menilai pernyataan tersebut belum sepenuhnya
sesuai. Sebab, mereka masih menemukan adanya proses hukum yang tidak
merujuk pada UU Pers.
Menyoal kinerja KPID, secara umum Informan Ahli sepakat Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini sudah bekerja secara bebas dan
independen. Akan tetapi, tiga Informan Ahli yang lain berpendapat kinerja KPID
belum maksimal dan terbatas dari anggaran yang dikucurkan pemerintah.

38

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Mayoritas Informan Ahli sepakat penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.
Hanya tiga Informan Ahli yang tidak sependapat. Alasannya, mereka masih
menemukan beberapa kasus yang ditangani oleh pihak pengadilan dan lebih
mengedepankan hukum pidana. “Selama ini kami masih melihat ada beberapa
kasus pers yang ditangani pihak pengadilan. Penyelesaian perkaranya cenderung
menggunakan hukum pidana,” kata Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan,
Ketua Divisi Advokasi AJI Juli Amin.
Selain itu, empat Informan Ahli setuju penyelesaian perkara pers oleh
lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan UU No. 40 Tahun 1999
tentang Pers. Sedangkan enam Informan Ahli yang lain berpendapat penyelesaian
perkara pers lebih mengedepankan UU lain, seperti UU ITE. Oleh karenanya,
sosialisasi mengenai UU Pers harus lebih ditingkatkan. “Undang-undang Pers ini
sepertinya masih kurang dipahami oleh penegak hukum,” kata akademisi dari
Universitas Malikussaleh Teuku Kemal Pasha yang merupakan Informan Ahli dari
unsur masyarakat.
1.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Aceh

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 berada dalam kategori “Tidak Bebas” dengan nilai 26,50. Nilai indikator ini
kembali menurun seperti dua tahun sebelumnya. Tahun ini penurunan signifikan
hingga 11,42 poin dibandingkan tahun lalu.
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Gambar 1.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Aceh

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra. Subindikator ini berada dalam kategori “Tidak Bebas” dengan nilai
26,50.
Semua Informan Ahli sepakat dengan pernyataan dari subindikator ini.
Menurut Pemimpin Redaksi Harian Serambi Aceh Zainal Arifin tidak ada aturan
daerah ini yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang disabilitas dan sejauh ini media lokal yang ada juga
belum mampu menjalakannya. Kecuali media TV Nasional . Sedangkan media
cetak belum ada baik di Aceh maupun media cetak yang sekaliber nasional.
Meskipun IKP provinsi Aceh tahun ini meningkat, akan tetapi indikator
Perlindungan Hukum bagi Penyandang dIsabilitas ini menuruns cukup signifkan.
Perlu itikad bersama dari seluruh stakeholder untuk mencari solusi demi
mewujudkan tersedianya informasi

yang

dapat

dicerna oleh penyandang

disabilitas. Pemerintah perlu turun tangan untuk memberikan dukungan terkait
regulasi, termasuk akses terhadap tenaga ahli penterjemah.
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1.3.

SIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI ACEH
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Aceh, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Simpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Aceh
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,39. Nilai tersebut
diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (81,65), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (74,26), dan Kondisi Lingkungan Hukum (68,20). IKP
Aceh tahun ini meningkat 0,55 poin, lebih tinggi dari tahun lalu. IKP Aceh
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” selama lima tahun berturutturut. Peningkatkan nilai IKP disumbangkan dari peningkatan pada
Lingkungan Fisik dan Politik.

2.

Simpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Nilai Lingkungan Fisik dan Politik meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal
ini dikarenakan dari sembilan ada delapan indikator yang nilainya
mengalami peningkatan. Sementara hanya satu indikator, yakni
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan yang nilainya menurun. Nilai
tertinggi pada lingkungan Fisik dan Politik tahun ini masih dimiliki oleh
indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (89,15). Sementara
indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (73,63) kembali
menempati nilai terendah. Kedua indikator tersebut termasuk ke dalam
kategori

“Cukup Bebas”.

Adapun pemberitaan yang akurat

dan

berimbang serta masih minimnya berita yang dapat dicerna oleh
penyandang

disabilitas

menjadi

permasalahan

yang

mewarnai

Lingkungan Fisik dan Politik.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
IKP pada Lingkungan Ekonomi meningkat tipis 0,20 poin dibandingkan
tahun

lalu.

Indikator

Keragaman

Kepemilikan

(85,20)

kembali

menduduki nilai tertinggi. Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik
juga kembali mendapatkan nilai terendah (61,27). Nilainya menurun
signifikan 6,21 poin sehingga menempatkan indikator ini pada kategori
“Agak Bebas”. Sedangkan indikator yang mengalami peningkatan adalah
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Indepedensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat dan Keragaman
Kepemilikan. Kondisi keduanya menunjukkan telah adanya perbaikan
dibandingkan tahun lalu. Sementara Tata Kelola Perusahaan Pers dan
Lembaga Penyiaran Publik masih perlu pembenahan serius.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Nilai tertinggi pada Lingkungan Hukum dan masuk ke dalam kategori
“Cukup Bebas” dimiliki oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
(83,33). Sedangkan nilai terendah adalah indikator Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas (26,50). Indikator ini memang selalu
menempati nilai terendah. Namun, tahun ini nilainya mengalami
penurunan signifikan hingga menempatkannya di kategori “Tidak
Bebas”. Indikator lainnya yang harus menjadi perhatian dikarenakan
nilainya

yang

masih

rendah

adalah

Kebebasaan

Mempraktikkan

Jurnalisme dan Etika Pers.

1.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
ACEH
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Aceh, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Aceh dapat meningkat pada survei IKP tahun
mendatang apabila adanya dukungan dari insan pers di provinsi ini untuk
meningkatkan nilai-nilai, khususnya pada Lingkungan Ekonomi dan Hukum.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sinergi dan
koordinasi di antara para pemangku kepentingan agar industri pers dapat
berkembang lebih baik. Sehingga, media dapat mengimplementasikan etika
jurnalistik dan menghasilkan produk jurnalistik yang bermanfaat bagi
masyarakat.

2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Meningkatkan peluang bagi wartawan untuk melakukan Uji Kompetensi
Wartawan (UKW) serta kompetensi jurnalis melalui berbagai pelatihan.
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Khususnya, untuk menghadirkan pemberitaan khusus, salah satunya
pemberitaan yang berperspektif gender. Selain itu, perlu adanya
jaminan agar wartawan dapat menjalankan tugasnya jurnalistiknya
dengan kondusif, termasuk kepada jurnalis perempuan.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
Semua pihak mendukung independensi jurnalis dan newsroom. Serta,
memastikan

komitmen

dari

perusahaan

pers

untuk

menjamin

kesejahteraan insan pers dengan cara memperketat pengawasan tata
kelola perusahaan agar sesuai dengan standar Dewan Pers. Salah
satunya, dengan memberikan sanksi.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Perlu adanya buku yang memuat kumpulan regulasi dari Dewan Pers
untuk semua stakeholder dan saluran khusus untuk konsultasi. Selain
itu, komitmen dan dukungan dari lintas sektor untuk menjamin
kebebasaan pers dalam melakukan praktik jurnalisme serta mewujudkan
jurnalisme yang menjunjung etika pers. Ada regulasi khusus yang
mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas.
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BAB II PROVINSI SUMATERA UTARA
Bab ini merupakan uraian dari hasil survei dan focus group discussion (FGD)
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi Sumatera Utara. Survei IKP
2022 di provinsi ini dilaksanakan pada Februari 2022. Respondennya melibatkan
10 Informan Ahli yang mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers,
pemerintah daerah, hingga masyarakat. Sementara FGD berlangsung di Kota
Medan, 22 maret 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh delapan orang Informan
Ahli secara tatap muka dan satu orang anggota Dewan Pers secara daring dengan
Enden Darjatul Ulya, Tenaga Ahli IKP 2022, sebagai moderator.
Tahun ini, IKP Sumatera Utara berada dalam kategori ”Cukup Bebas”
dengan nilai 75,92. Nilai ini meningkat tipis sebesar 0,42 poin dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu 75,50. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik
dan Politik (76,63), Kondisi Lingkungan Ekonomi (76,04), dan Kondisi Lingkungan
Hukum (74,42). Lingkungan Fisik dan Ekonomi serta Lingkungan Ekonomi
mengalami peningkatan. Sebaliknya, nilai Lingkungan Hukum kembali menurun.
Berdasarkan survei, permasalahan utama di provinsi ini antara lain masih
ditemukannya kasus kekerasan terhadap wartawan. Dari sisi ekonomi, penilaian
terhadap tata kelola perusahaan pers yang ada di Sumatera Utara juga belum
membaik. Hal ini dikarenakan masih ada perusahaan pers yang belum mampu
memberikan jaminan kesejahteraan kepada wartawan sesuai ketentuan Dewan
Pers. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga masih menjadi isu.
Kondisi ini terjadi karena sampai saat ini belum ada aturan khusus untuk
mewajibkan perusahaan pers menyediakan informasi yang mudah dicerna oleh
penyandang disabilitas.

2.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI SUMATERA UTARA
Tercatat ada sepuluh Informan Ahli yang menjadi responden dalam survei

IKP 2022 di Provinsi Sumatera Sumatera Utara. Mereka terbagi ke dalam empat
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unsur meliputi pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers,
pemerintah, dan masyarakat. Selengkapnya daftar Informan Ahli disajikan dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara
2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Christison Sondang Pane

AJI

Ketua

2.

Farianda Putra Sinnik

PWI

Ketua

3.

Syaiful Anwar Lubis

IJTI

Penasehat

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Ngatirin

Mimbarumum.co.id

Pemimin Redaksi

5.

Rika Suartiningsih

Harian Mistar

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Harvina Zuhra

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Sumatera Utara

Kepala Bidang
Pengelolaan
Informasi Publik

7.

Ilyas Sitorus

Dinas Pendidikan
Kabupaten Batubara

Kepala Dinas

8.

Kombes Pol. Hadi
Wahyudi

Polda Sumatera Utara

Kabid Humas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Ramdeswati Pohan

Komisi Informasi
Sumatera Utara

Komisioner

10.

Mutia Atikah

KPID

Ketua

Kota Medan

Kota Pematang
Siantar

Kabupaten
Batubara
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2.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI SUMATERA
UTARA

2.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sumatera Utara
Secara umum rata-rata nilai IKP tahun 2022 di Sumatera Utara berada

dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,92. Nilai ini diperoleh dari Kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik (76,63), Kondisi Lingkungan Ekonomi (76,04 ), dan
Kondisi Lingkungan Hukum (74,42).

Gambar 2.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sumatera Utara

2.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sumatera Utara
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sumatera Utara termasuk ke

dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,92. Nilainya meningkat tipis 0,42
poin dibandingkan tahun sebelumnya.
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Tabel 2.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara

Tahun ini, lingkungan yang nilainya meningkat adalah Lingkungan Fisik dan
politik serta Lingkungan Ekonomi masing-masing 0,62 poin dan 2,25 poin.
Sebaliknya, nilai Lingkungan Hukum, seperti tahun sebelumnya, menurun.
Penurunannya mencapai 1,61 poin.
Tabel 2.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Pendidikan Insan Pers
Keragaman Pandangan
Akses atas Informasi Publik
Akurat dan Berimbang
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan Media Alternatif
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kebebasan dari Kekerasan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Lembaga Penyiaran Publik
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

SUMATERA
UTARA
75,92
76,63
85,10
84,90
82,07
81,68
78,13
76,78
73,65
70,42
68,90
76,04
86,00
81,59
77,54
74,92
68,33
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SUMATERA
UTARA
IKP TOTAL
75,92
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
74,42
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
83,80
Etika Pers
79,00
Mekanisme Pemulihan
78,03
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
76,50
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
72,95
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
54,20
Nilai dari ketiga lingkungan IKP 2022 di provinsi ini berada dalam kategori
“Cukup bebas”. Mayoritas indikatornya juga berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Hanya ada dua indikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Masing-masing adalah Kebebasan dari Kekerasan pada Lingkungan Fisik dan
Politik serta Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Lingkungan Ekonomi. Adapun
satu-satunya indikator yang berada dalam kategori “Kurang Bebas” adalah
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum.
2.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Sumatera Utara
Tahun ini, Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Sumatera Utara berada

dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,63. Dengan kata lain, meningkat
0,62 dibandingkan tahun lalu, yakni 76,01. Lingkungan ini sempat berada dalam
kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.
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Tabel 2.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, ada
enam indikator yang nilainya meningkat. Peningkatan tertinggi dialami oleh
indikator Keragaman Pandangan (6,15 poin). Sementara itu, tiga indikator lainnya
mengalami penurunan. Penurunan tertinggi tarjadi pada indikator kebebasan
media alternatif (2,72 poin).

Gambar 2.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Sumatera Utara
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Tahun ini, delapan dari sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan
Fisik dan Politik berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun indikator yang
menempati nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (85,10).
Sedangkan indikator dengan nilai terendah sekaligus berada dalam kategori “Agak
Bebas” adalah Kebebasan dari Kekerasan (68,90).
2.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Sumatera Utara

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Sumatera
Utara berada dalam kategori

“Cukup Bebas” dengan nilai

85,10. Nilai ini

meningkat 1,33 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 83,77. (lihat Tabel
2.4).

Gambar 2.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Sumatera
Utara

Terdapat empat subindikator pada indikator Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan. Subindikator dengan skor tertinggi adalah wartawan bebas memilih
oganisasi wartawan sesuai dengan

hati nurani tanpa intervensi dari penguasa

maupun pelaku bisnis (88,80). Sedangkan skor terendah ditempati oleh
subindikator wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja
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wartawan sesuai hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun palaku
bisnis (79,40).
Berdasarkan hasil wawancara, semua Informan Ahli sepakat wartawan di
Sumatera Utara bebas memilih oganisasi wartawan tanpa intervensi atau paksaan
dari penguasa maupun pelaku bisnis. Sepanjang tahun 2021, tidak ditemukan
adanya upaya menghalangi wartawan untuk berorganisasi.
Tujuh Informan Ahli juga sependapat wartawan bebas bergabung atau tidak
bergabung ke serikat pekerja. Hanya tiga Informan Ahli yang berbeda pendapat.
Alasannya, mereka menilai setiap pimpinan redaksi memiliki orientasi sendiri
sehingga memberikan pembatasan. Di satu sisi, wartawan terikat dengan
organisasinya.
2.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Sumatera Utara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,78. Meski nilainya
meningkat tipis, namun indikator ini selalu mengalami peningkatkan selama tiga
tahun terakhir.

Gambar 2.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sumatera Utara
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Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sedangkan satu subindikator termasuk
dalam kategori “Agak Bebas”.
Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur negara (birokrasi, tentara,
polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam
berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (85,50). Skor terendah ditempati
subindikator pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat
pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik media (67,90).
Berdasarkan FGD, mayoritas Informan Ahli sepakat unsur negara (birokrasi,
tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan
dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers. Hanya satu Informan Ahli
yang tidak sependapat. Menurutnya, pasti ada tekanan yang dialami pers secara
individu.
Sebagian besar Informan Ahli juga setuju tidak pernah terjadi upaya sensor
isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai
politik. Namun, tidak demikian bagi tiga Informan Ahli yang lain. Sebab, mereka
masih menemukan adanya upaya penyensoran.
Hal ini diungkapkan oleh Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang
merupakan Ketua AJI Medan Christison Sondang Pane. “Ada upaya penyensoran
dari

oknum

tertentu/ormas

yang

keberatan

dengan

pemberitaan.

Yang

bersangkutan mendatangi penulis untuk melakukan teror,” ujarnya.
Sementara terkait intervensi dari pemilik media, tujuh Informan Ahli
sepakat redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur
tangan pemilik media. Tiga Informan Ahli tidak sepakat. Menurut mereka, pemilik
media memiliki kebijakan masing-masing. Mereka pasti mengoreksi. Belum lagi
jika ada hal yang berkaitan dengan iklan.
Enam Informan Ahli juga menilai pers di provinsi ini belum bebas dan
independen dalam membuat pemberitaan dari kepentingan politik dan ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik media. Pemimpin Redaksi Harian Mistar Rika
Suartiningsih yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers
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mengatakan, masih ada media yang berpihak dalam ajang politik di daerah.
Pemilik media juga membatasi gerak redaksi untuk menghindari benturan.
2.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Sumatera Utara
berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 68,90. Nilainya menurun 2,35
poin dibandingkan dengan tahun lalu. Sejak 2021, nilai dari indikator ini tercatat
mengalami penurunan, setelah pada dua tahun sebelumnya nilainya selalu
meningkat.

Gambar 2.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sumatera Utara

Terdapat

tiga

subindikator

yang

disurvei

pada

indikator

ini.

Satu

subindikator berada pada kategori “Cukup Bebas”, sedangkan dua lainnya “Agak
Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi ditempati oleh aparat penegak hukum
dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai
kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (78,10).
Sementara skor terendah dimiliki oleh subindikator tidak ada intervensi aparat
negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
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terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi
pemberitaan (63,80).
Survei menunjukkan industri pers di Provinsi Sumatera Utara masih
diwarnai dengan tindakan kekerasan terhadap wartawan baik dalam bentuk
intimidasi, tekanan maupun kekerasan fisik. Baik yang dilakukan oleh aparat
negara ataupun kekuatan non-negara. Berdasarkan informasi sekunder dari
Kompas TV (2021) melaporkan rentetan tindakan kekerasan yang dilakukan
kepada media selama Mei hingga Juni 2021. Mulai dari kasus percobaan
pembakaran rumah, pembakaran mobil, pembakaran rumah orangtua jurnalis,
hingga penembakan terhadap Pemimpin Redaksi lassernewstoday.com Mara
Salem Harahap alias Marsal Harahap.
Menurut laporan yang dilansir dari cnnindonesia.com (2021), penembakan
itu diduga karena media tersebut kerap memberitakan dugaan penyelewengan
yang dilakukan oleh pejabat BUMN. Di samping berita mengenai maraknya
peredaran narkoba dan judi di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun, serta
bisnis hiburan malam yang diduga melanggar aturan. Informasi serupa juga
menjadi sorotan Tempo.co (2021). Dalam laporannya, Tempo memberitakan
tindakan penyiraman air keras ke wajah wartawan dari Jelajah Perkara. Kejadian
tersebut diduga karena yang bersangkutan kerap memberitakan tentang perjudian
yang terjadi di sejumlah tempat di Kota Medan.
Sementara itu, berdasarkan FGD, enam Informan Ahli menilai aparat
penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari
ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh
berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.
Tidak demikian dengan empat Informan Ahli yang lain. Sebab, mereka masih
menemukan adanya praktik intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik terhadap
wartawan meskipun sudah ada nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan
aparat kepolisian.
Enam dari sepuluh Informan Ahli juga sepakat masih adanya intimidasi
kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi atau untuk memengaruhi
isi pemberitaan. Demikian pula terkait adanya intervensi aparat negara dala,
bentuk bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap
wartawan,

atau

tindakan

lainnya

untuk

memengaruhi

atau

menghalangi

pemberitaan. Penembakan terhadap wartawan Mara Salim adalah bukti nyata.
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Adapun faktor yang memicu tindakan kekerasan terhadap wartawan,
menurut para Informan Ahli, salah satunya karena lemahnya penerapan kode etik
jurnalistik. Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabid Humas Polda Sumatera
Utara Kombes Pol. Hadi Wahyudi mengatakan, kasus penembakan dan teror
terhadap wartawan dikarenakan oleh adanya pemberitaan yang tidak berimbang.
Ditambah adanya kepentingan pribadi dari oknum wartawan untuk melakukan
pemerasan.
Nuraryo (2020) dalam jurnalnya berjudul Intimidasi Terhadap Jurnalis
Daerah Ditinjau dari Faktor Pendorong dan Implikasi Psikologis mengatakan,
fenomena kekerasan yang terjadi di kalangan wartawan di provinsi ini didorong
karena jurnalis yang tidak mengedepankan kode etik jurnalistik selama bertugas.
Misalnya, mengambil gambar tanpa izin dan berperilaku tidak sopan kepada
narasumber.
Hal senada disampaikan oleh Informan Ahli dari unsur pemerintah yang
merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Utara Harvina Zuhra. Menurutnya, pemicu tindakan
kekerasan karena jurnalis tidak bersikap profesional dalam menjalankan tugas
jurnalistiknya. Adapun tindakan kekerasan terhadap wartawan dilakukan oleh
oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.
Sementara berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penasihat IJTI
Syaiful Anwar Lubis, Informan Ahli dari unsur organisasi, ada kalanya kekerasan
yang terjadi kepada wartawan bukan karena informasi yang dia beritakan
melainkan adanya masalah pribadi. Misalnya, yang bersangkutan memiliki utang
judi.
Untuk itu, para Informan Ahli sepakat perlu adanya upaya peningkatan
kompetensi jurnalis sehingga mereka dapat bekerja secara profesional. Dengan
demikian diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan terhadap wartawan.
2.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sumatera Utara

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Sumatera
Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,65. Namun, nilainya
menurun 2,72 dibandingkan tahun 2021, yaitu 76,38. Indikator ini tercatat
mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut.
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Gambar 2.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sumatera Utara

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator pemerintah daerah mengakui,
mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi
alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga berada
pada skor tertinggi dengan skor 76,60. Diikuti oleh subindikator Jurnalisme warga
di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (70,70).
Secara umum, Informan Ahli sepakat pemerintah daerah mengakui,
mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi
alternatif. Namun, tidak dengan tiga Informan Ahli yang lain. Menurut mereka,
jurnalisme warga perlu didukung dengan peningkatan literasi jurnalistik.
Meski begitu, mereka umumnya sepakat jurnalisme warga di provinsi ini
memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Ada empat Informan Ahli
yang tidak sepakat. Mereka menilai jurnalisme warga di Provinsi Sumatera Utara
umumnya masih bersifat spontan, melakukan praktik-praktik buzzer dan doxing.
Menurut Susanto (2011), keberadaan berbagai media alternatif akibat
dampak

dari

perkembangan

teknologi

komunikasi

tidak

dapat

dihindari.

Kehadirannya juga semakin berkembang seiring dengan demokratisasi informasi.
Namun, eksistensi media baru yang beragam dan kompleks ini harus didukung
dengan literasi kode etik dalam menyampaikan informasi ke ruang publik.
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2.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Sumatera Utara

Nilai dari indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Sumatera
Utara meningkat pesat hingga 6,15 poin. Tepatnya, dari yang awalnya 75,92
menjadi 82,07. Nilai tersebut kembali menempatkan indikator ini berada dalam
kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 2.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Sumatera Utara

Terdapat tiga subindikator pada indikator keragaman pandangan. Ketiganya
termasuk dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi
adalah ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas
dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya (86,50). Sementara skor terendah dimiliki oleh
subindikator pemda mendorong keragamanan isi pemberitaan di daerah ini yang
ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi
wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak dan adat
(76,70).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat dengan pernyataan
subindikator bahwa ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik
diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Sembilan dari sepuluh

57

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Informan Ahli juga sependapat pemda ikut mendorong keragaman kepemilikan
media. Hanya satu Informan Ahli yang tidak sepakat. Alasannya, dorongan dari
pemda tidak pernah menyentuh sampai ke daerah.
Sementara itu, empat dari enam Informan Ahli

menilai pemda belum

maksimal mendorong keragaman isi pemberitaan yang ditunjukkan dengan
adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait
kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat. Hal tersebut
diluruskan oleh Informan Ahli dari unsur pemerintah yang merupakan Kepala
Bidang Pengelolaan Informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara Harvina Zuhra. “Pemerintah selaku pembina sudah melakukan
berbagai pelatihan. Antara lain, pelatihan wartawan terkait isu pemberitaan
perempuan dan anak. Serta, program khusus yang melibatkan wartawan
komunitas,” katanya.
2.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Sumatera Utara

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Sumatera Utara berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,13 Nilainya menurun 0,28 poin
dibandingkan tahun 2021. Penurunan serupa juga terjadi pada tahun lalu.

Gambar 2.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Sumatera Utara
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Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan
dari pejabat atau dari lembaga di luar pers (80,80). Skor terendah ditempati oleh
tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam
bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakannya
(75,90).
Mayoritas Informan publik di Sumatera Utara sudah mendapatkan informasi
yang akurat dan berimbang. Hanya ada dua Informan Ahli yang tidak sependapat.
Menurut mereka, masih ada kepentingan bisnis/kelompok. Masyarakat pun
dipaksa untuk menerima opini tersebut.

2.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Sumatera Utara

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Sumatera Utara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan niai 81,68. Nilai ini meningkat
sebesar 2,34 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,33.

Gambar 2.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara
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Terdapat empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Subindikator
dengan skor tertinggi adalah Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan
yang mencari informasi publik untuk diberitakan (86,50). Sedangkan subindikator
dengan skor paling rendah adalah wartawan asing diizinkan untuk meliput
pemberitaan di daerah ini (73,10).
Umumnya Informan Ahli sepakat bahwa wartawan di Sumatera Utara bebas
mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik. Dengan catatan, belum
semua wartawan mendapatkan sarana yang memadai dari pemda untuk
menunjang aktivitasnya dalam menjalankan tugas jurnalistik. Terutama wartawan
di daerah.
2.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Sumatera Utara

Nilai indikator Pendidikan Insan Pers provinsi IKP 2022 Sumatera Utara
adalah 84,90. Nilai ini menempatkan indikator tersebut dalam kategori “Cukup
Bebas”. Tahun ini, nilainya meningkat 0,98 poin setelah tahun sebelumnya sempat
menurun.

Gambar 2.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Sumatera Utara

Terdapat satu subindikator dalam indikator pendidikan insan pers. Yakni, di
daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
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wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/ atau
pemerintah daerah. Pernyataan pada subindikator ini disepakati oleh sembilan
atau mayoritas informan ahli (84,90).
Berdasarkan FGD, para Informan Ahli sepakat dengan pernyataan dari
subindikator tersebut. Sementara dari informasi sekunder seperti yang dulansir
dari hariansib.com (2021), sepanjang lalu telah diselenggarakan berbagai
pelatihan untuk menigkatkan kompetensi waratwan. Salah satunya, pelatihan
yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) bekerjasama
dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 9 April 2021.
Sementara

itu,

berdasarkan

laporan

dari

asahankab.go.id

(2021),

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Asahan mengadakan workshop
bertema “Etik dan Profesionalisme Wartawan” dan subtema “Penguatan Kode Etik
Jurnalistik
Kekerasan

untuk

Mewujudkan

Pers”,

Kamis

Wartawan

(25/11/21).

Profesional

Sedangkan

di

Tengah

kliksumut.com

Ancaman
(2021)

menayangkan informasi tentang pelatihan untuk wartawan ekonomi dan bisnis
yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara, 29 – 31 Oktober 2021.
2.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Sumatera Utara

Tahun ini, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022
Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai 70,42. Meski nilainya meningkat tipis
sebesar 0,89 poin, namun cukup untuk membawa indikator tersebut berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Setelah tahun sebelumnya berada di kategori “Agak
Bebas”.
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Gambar 2.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Sumatera
Utara

Terdapat enam subindikator pada indikator Kesetaraan akses bagi kelompok
rentan. Dua dari enam subindikator berada pada kategori “Cukup Bebas”.
Sedangkan empat indikator lainnya termasuk ke dalam kategori “Agak Bebas”.
Subindikator dengan skor tertinggi adalah media di daerah ini memberi ruang
pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin,
penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM),
dan/ atau kelompok minoritas (88,80). Sementara skor terendah ditempati oleh
media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
Misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.
Berdasarkan FGD, sebagian Informan Ahli sepakat media di daerah ini
memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti
masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran hak
asasi manusia (HAM), dan/ atau kelompok minoritas. Namun, tidak dengan lima
Informan Ahali yang lain.
Mayoritas Informan Ahli setuju pers di daerah ini mengedepankan
pemberitaan ramah anak. Tidak demikian dengan empat Informan Ahli yang lain.
Mereka masih menemukan media dan wartawan yang mengabaikan kode etik
jurnalistik.

Pernyataan

tersebut

diperkuat

oleh

Pemimpin

Redaksi
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Mimbarumun.co.id Ngatirin yang merupakan Informan Ahli dari unsur pemimpin
perusahaan pers. Ia tak memungkiri masih menemui media yang menayangkan
berita tidak ramah anak. Penyebabnya karena adanya keterbatasan kemampuan
dari wartawan. Di satu sisi, perusahaan media tempatanya bekerja juga tidak
melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi para wartawannya. Faktor
lainnya, adanya keinginan untuk membuat berita yang bisa menimbulkan sensasi
sehingga dapat menarik perhatian pembaca.
Informan Ahli dari unsur masyarakat yang merupakan Ketua KPID Mutia
Atikah juga masih kerap menemukan pemberitaan tidak ramah di televisi.
Menurutnya,

hal

ini

dikarenakan

minimnya

pemahaman

wartawan

serta

kendornya kendali dari sisi pengawasan. Sehingga, ada gambar yang lolos padahal
tidak layak tayang karena tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik.
Lima dari sepuluh Informan Ahli sepakat media di provinsi ini telah
membuat pemberitaan yang berprespektif gender. Sebagian Informan Ahli yang
tidak sepakat berpendapat masih ada media yang mendiskreditkan kaum
perempuan.
Pemimpin Redaksi Harian Mistar Rika Suartiningsih, Informan Ahli dari
unsur perusahaan pers, berpendapat melaksanakan pemberitaan berspektif
gender memang masih menjadi tantangan di industri media. “Perlu komitmen
semua pihak untuk bersama-saama menjaga etika,” katanya. Adapun upaya
meningkatkan pelatihan bagi wartawan sebaiknya tidak hanya menjadi tanggung
jawab perusahaan pers, tapi juga lintas sektor mulai dari Dewan Pers, organisasi
pers, pemerintah, lembaga, hingga korporasi.
“Kita perlu membuat parameter untuk mengukur pemberitaan yang layak.
Salah satunya, untuk menghindari pemberitaan yang dinilai tidak menghormati
kaum perempuan,” kata Syaiful Anwar Lubis, penasehat IJTI yang merupakan
Informan Ahli dari perusahaan pers.
Enam dari sepuluh Informan Ahli juga sepakat pemda belum melakukan
upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok
minoritas, diberitakan media di daerah ini.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Utara Harvina Zuhra yang merupakan Informan
Ahli dari unsur pemerintah tidak sependapat. Menurutnya, pemerintah telah
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mendorong upaya pemberitaan mengenai masyarakat adat dengan memberikan
fasilitas seperti media visit. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kesempatan
kepada media dalam menggali isu berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan.
Selain itu, pemda juga turut berpartisipasi memperluas diseminasi informasi
tentang berbagai aktivitas pemerintah melalui kanal YouTube.
Sementara itu, untuk meningkatkan minat media mengangkat informasi
tentang masyarakat adat, Komisioner KI Provinsi Sumatera Utara Ramdeswaty
Pohan

mengusulkan

agar

mengadakan

program

fellowship/beasiswa

bagi

wartawan.
Berdasarkan hasil FGD, mayoritas Informan Ahli lagi-lagi sepakat media
pers di provinsi ini belum menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang
disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra. Menurut Ketua
AJI Christison Sondang Pane, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan,
semua pihak perlu mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas.
Sehingga, mereka memiliki hak yang setara dalam mengakses, termasuk mudah
dalam mencerna informasinya.
2.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sumatera Utara
Lingkungan Ekonomi IKP 2022 Provinsi Sumatera Utara berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,04. Nilainya meningkat 2,25 poin
dibandingkan tahun 2021. (lihat Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara 2022
Lingkungan Ekonomi
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Ada lima indikator yang disurvei pada Lingkungan Ekonomi. Tahun ini,
semua indikator tersebut nilainya meningkat. Indikator yang nilainya meningkat
paling tinggi adalah Keragaman Kepemilikan (3,08 poin). Sementara yang
meningkatnya

palinbg

rendah

kebebasan

pendirian

dan

operasionalisasi

perusahaan pers (0,90 poin).

Gambar 2.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Empat indikator berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Hanya satu indikator yang termasuk dalam
kategeri “Agak Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi adalah indikator
Keragaman Kepemilikan (86,00). Indikator ini tercatat selalu berada di peringkat
teratas sejak 2018. Sementara indikator dengan nilai terendah dan kembali
menempati kategori “Agak Bebas” adalah tata kelola perusahaan yang baik
(68,33).
2.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
81,59. Nilai ini lebih tinggi 0,90 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 2.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Provinsi Sumatera Utara

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator
Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang
ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (87,50). Sementara itu
ada dua subindikator menempati skor terendah (75,90).

Masing-masing

subindikator alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak
menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi dan pemda tidak
memengaruhi kebijakan redaksi melalui berita berbayar dan/atau advertorial.
Berdasarkan FGD, semua Informan Ahli setuju dengan pernyataan
subindikator pemda tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang
ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.
Sementara itu, hanya tiga dari sepuluh Informan Ahli yang sepakat alokasi
dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi. Sedangkan tujuh Informan Ahli lainnya
tidak sependapat. Menurut mereka, masih ada pemasang iklan yang menekan
redaksi agar tidak menyiarkan berita yang tidak sesuai atau bernada negatif
tentang organisasinya.
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Tekanan itu ada kalanya datang dari pemilik media seperti yang diutarakan
oleh Ketua AJI Kota Medan Christison Sondang Pane yang merupakan Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan. “Ada berita mengenai kasus dari perusahaan
yang kebetulan beriklan di media tersebut. Pemilik media langsung turun tangan
meminta redaksi untuk tidak menaikkan berita tersebut,” katanya.
Sementara menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah yang merupakan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara Ilyas Sitorus, berita berbayar atau
advertorial itu dimaksudkan agar menjadi kontrol sekaligus penyeimbang berita.
Dengan adanya berita berbayar itu juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi
masyarakat/pembaca untuk mendapatkan informasi yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Tujuh Informan Ahli sepakat pemda tidak memengaruhi kebijakan redaksi
melalui berita berbayar dan/atau advertorial. Namun, tidak dengan tiga Informan
Ahli yang lain. Sebab, mereka masih menemukan pemasang iklan yang menekan
redaksi.
2.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sumatera Utara

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,92.
Apabila dibandingkan tahun lalu, nilai dari indikator ini meningkat 2,51 poin.
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Gambar 2.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sumatera Utara

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Ada lima
subindikator yang berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sedangkan satu
subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Skor tertinggi ditempati oleh subindikator perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya (82,20). Sementara
skor terendah adalah subindikator wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir

pemberian

uang

dan/atau

fasilitas

dari

individu

atau

lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media (66,70).
Enam dari sepuluh Informan Ahli sepakat masih ada media atau wartawan
yang menerima “amplop”. Menurut mereka, salah satu faktor yang memicu praktik
ini belum bisa sepenuhnya hilang dari wajah pers di tanah air, khususnya Provinsi
Sumatera Utara, karena rendahnya tingkat kesejahteraan wartawan.
Praktik “amplop” ini diyakini dapat memengaruhi pemberitaan. “Kami
biasanya sudah bisa mencium ada “sesuatu” (wartawan sudah menerima
“amplop”), apabila ada berita yang tidak naik karena yang bersangkutan tidak
kunjung membuat beritanya,” kata Informan Ahli dari unsur perusahaan pers yang
merupakan Pemimpin Redaksi Mimbarumum.co.id Ngatirin.
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Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Utara Harvina Zuhra yang merupakan Informan
Ahli dari unsur pemerintah mengamini. “Kami sudah mengurangi praktik
pemberian uang kepada wartawan, kecuali untuk transportasi saat mereka
menghadiri konferensi pers,” ujarnya.
Dalam aturan, praktik “amplop” melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 6. Di
dalamnya menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan
profesi dan tidak menerima suap. Adapun makna suap berarti segala pemberian
dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi
independensi wartawan/media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Sementara itu, ada delapan Informan Ahli yang sependapat dengan
subindikator situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau
perusahaan besar sebagai sumber pendanaan. Namun, tidak dengan dua Informan
Ahli yang lain. Alasannya, ketika media menjadi bisnis, maka konsekuensinya
media menjadi bergantung pada pihak lain, termasuk pemerintah. Alasan tersebut
dibenarkan oleh Ketua PWI Farianda Putra Sinnik, Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan. “Bagaimana pun orientasi perusahaan tetaplah bisnis,”
ujarnya.
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua AJI kota Medan
Christison Sondang Pane memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, ada juga media
yang tidak mengalami ketergantungan. Sebagian media bertahan melalui berbagai
kerja sama, kreativitas, dan terobosan/inovasi.
2.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Sumatera Utara

Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Sumatera
Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,00. Nilainya
meningkat 3,08 poin dibandingkan tahun 2021. Indikator ini tercatat selalu
mengalami peningkatan setiap tahun.
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Gambar 2.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sumatera Utara

Terdapat satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber (86,00). Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli
sepakat dengan pernyataan tersebut. Hanya satu Informan Ahli yang berpendapat
belum banyak media di Sumatera Utara.
2.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sumatera Utara

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance)
IKP 2022 Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan nilai sebesar 1,58 poin
dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, indikator ini berada dalam kategori
“Agak Bebas” dengan nilai 68,33.
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Gambar 2.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sumatera Utara

Ada tiga subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator
Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan
publik (80,10) dan subindikator publik dapat mengetahui afiliasi politik/bisnis dari
pemilik dan pemegang saham perusahaan pers (73,80). Sementara satu
subindikator yang lain menempati skor terendah dan berada dalam kategori
“Kurang Bebas”. Yakni, wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers No 03/2019 (51,10).
Berdasarkan FGD, tujuh Informan Ahli sepakat publik dapat mengetahui
afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers. Namun,
tidak dengan tiga Informan Ahli yang lain. Menurut mereka, tidak banyak
perusahaan pers yang menampilkan profil dan latar belakang pendiri/pemilik
perusahaan pers. Di satu sisi, masyarakat tidak peduli dengan hal itu.
Menurut Penasihat IJTI Syaiful Anwar Lubis, Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan, media terbuka terhadap informasi mengenai afiliasi
politik/bisnisnya.

Hal

ini

dikarenakan

syarat

perusahaan

media

adalah

mencantumkan nama pemilik dan susunan organisasi di medianya.
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Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua PWI Farianda Putra
Sinnik, tidak sependapat. Menurutnya, untuk urusan afiliasi politik/bisnis
perusahaan pers biasanya tidak bisa diketahui publik. “Masyarakat bisa menilai
dari isi pemberitaannya saja,” katanya.
Bicara soal wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam
satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan
Pers No 03/2019, ada delapan dari sepuluh Informan Ahli yang tidak sependapat.
Pernyataan ini diperkuat oleh Pemimpin Redaksi Harian Mistar Rika Suartiningsih.
Menurutnya, perusahaan media di daerah umumnya sulit untuk memenuhi
ketentuan yang diatur oleh Dewan Pers. Apalagi jika harus memberikan jaminan
sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. “Kondisi kami di daerah
ini lebih parah. Bagaimana kita bisa mengharapkan adanya independensi dari
jurnalis?” ujarnya seraya bertanya.
Sementara itu, menurut Informan Ahli dari unsur perusahaan pers,
Pemimpin Redaksi Mimbarumum.co.id Ngatirin, situasi sulit ini membuat wartawan
harus mencari penghasilan tambahan. Salah satunya, menjadi guru. Apalagi ada
beberapa wartawan yang harus mengalami keterlambatan pembayaran gaji
selama pandemi COVID-19.
2.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sumatera Utara

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Sumatera Utara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,54. Nilainya meningkat 2,25
poin dibandingkan tahun lalu. Indikator ini sempat mengalami penurunan nilai
hingga 4,33 poin pada tahun 2021.
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Gambar 2.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sumatera Utara

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati
oleh subindikator Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi
masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers
(81,50). Sedangkan skor terendah ditempati oleh subindikator Fungsi perangkat
daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat (74,60).
Hasil FGD menunjukkan, delapan Informan Ahli sepakat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers. Ada dua
Informan Ahli yang tidak sependapat. Menurut mereka, KPID di provinsi ini belum
menjalankan fungsinya dengan optimal, kinerja pun belum terlihat.
Mayoritas Informan Ahli setuju fungsi perangkat daerah bidang komunikasi
dan informasi di Sumatera Utara mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat setempat. Akan tetapi, dua Informan Ahli tidak sepakat. Mereka
berpendapat, perangkat daerah bidang Informasi dan Komunikasi di daerah ini
cenderung hanya sebagai corong informasi.
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Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Sumatera Utara berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,42. Seperti tahun sebelumnya, nilainya
kembali menurun. Tahun ini, penurunannya mencapai 1,61 poin.
Tabel 2.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei pada Lingkungan Hukum. Dua di
antaranya nilainya meningkat. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi
adalah Kriminalisasi dan Intimidasi 1,86 poin). Sementara empat indikator yang
lain, nilainya menurun. Indikator yang nilainya menurun paling signfikan adalah
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (8,30 poin).

Gambar 2.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Sumatera Utara
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Tahun ini ada lima dari enam indikator yang berada pada kategori “Cukup
Bebas”. Indikator yang menempati peringkat tertinggi adalah Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (83,00). Sementara indikator yang memiliki nilai terendah
sekaligus sebagai satu-satunya indikator yang berada dalam kategori “Kurang
Bebas” adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (54,20).
2.2.4.6.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Sumatera Utara

Nilai IKP 2022 pada indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Sumatera Utara adalah 72,95. Nilainya menurun 1,57 poin dibandingkan
tahun lalu. Kendati demikian, indikator ini masih berada dalam kategori “Cukup
Bebas”.

Gambar 2.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Sumatera Utara

Terdapat empat subindikator yang disurvei dalam indicator ini. Dua di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Dua lainnya “Agak Bebas”.
Subindikator yang menempati nilai tertinggi adalah lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen dan tidak berpihak (79,70). Sedangkan
subindikator dengan nilai terendah dimiliki oleh peraturan atau kebijakan di daerah
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ini

mendorong

aparat

pemerintah

daerah

menghormati

dan

melindungi

kemerdekaan pers (65,80).
Sebagian Informan Ahli setuju
mengedepankan

prinsip

kemerdekaan

lembaga peradilan lebih di provinsi ini
pers

daripada

undang-undang

lain.

Sementara lima Informan Ahli yang lain tidak sependapat. Sebab, mereka masih
menemukan perkara pers yang diselesaikan menggunakan UU ITE atau pidana.
Menurut Informan Ahli dari unsur masyarakat, Komisioner Komisi Informasi
Sumatera Utara Ramdeswaty Pohan, penanganan kasus pers menggunakan UU
pidana

dikarenakan kasus terjadi setelah liputan. Sehingga, menjadi kasus

kriminal (pidana umum). Namun, jika terjadi saat peliputan menggunakan UU
Pers.
Ketua AJI kota Medan Christison Sondang Pane, Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan, mengatakan, keberadaan UU ITE membuat masyarakat yang
tidak menyukai isi pemberitaan dari media yang bersangkutan mengadukannya ke
aparat hukum sehingga menjadi kasus pidana.
Sementara itu, enam dari sepuluh Informan Ahli sepakat peraturan atau
kebijakan di daerah ini mendorong pemda menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers. Namun,

tidak dengan empat Informan Ahli yang lain.

Alasannya, hingga saat ini belum ada peraturan daerah maupun aturan tertulis
yang mendukung hal tersebut.
Namun, baik Informan Ahli dari Ketua AJI Christison Sondang Pane maupun
Penasihat IJTI Syaiful Anwar Lubis, tidak memungkiri meskipun hingga sata ini
pemda di provinsi ini belum memiliki aturan khusus mengenai itu, namun pada
praktiknya sudah menunjukkan keberpihakan terhadap kemerdekaan pers.
Informan Ahli yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Harvina Zuhra
meluruskan bahwa bukan ranah pemda membuat aturan tentang pers. Meski
begitu, pemda sangat menghormati pers beserta kebijakan dan peraturannya.
2.2.4.7.
Indikator

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Sumatera Utara

Kebebasan

Mempraktikkan

Jurnalisme

IKP

2022

Provinsi

Sumatera Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,50. Nilainya
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turun 3,58 poin. Tahun lalu, nilai dari indikator ini juga mengalami penurunan
hingga 3,42 poin.

Gambar 2.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Sumatera
Utara

Terdapat satu subindikator yaitu peraturan dan kebijakan di daerah ini
menjamin

wartawan

menjalankan

tugas

jurnalistiknya

(76,50).

Mayoritas

Informan Ahli sepakat dengan pernyataan dari subindikator tersebut. Hanya dua
Informan Ahli yang tidak sependapat. Alasannya, belum ada peraturan dan
kebijakan terkait. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PWI Farianda Putra Sinnik,
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan. “Belum ada aturan khusus,
melainkan masih merujuk kepada UU No. 40/1999 tentang Pers,” ujarnya. Kendati
demikian,

pemda

tetap

mendukung

wartawan

dalam

menjalankan

tugas

jurnalistiknya.
2.2.4.8.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sumatera
Utara

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2022 Provinsi Sumatera
Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai dari indikator ini terus
meningkat selama tiga tahun terakhir. Tahun ini, nilainya 83,80 atau naik 1,86
poin dibandingkan tahun lalu.
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Gambar 2.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sumatera Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator pemerintah
daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum,
dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers (85,90). Sedangkan skor terendah adalah di daerah ini tidak
terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya
(81,90).
Berdasarkan hasil survei, Informan Ahli umumnya sepakat dengan
pernyataan dari keempat subindikator di atas. Informan Ahli berpendapat di
provinsi tidak ada aturan untuk membatasi kebebasan pers, melakukan sensor,
memidana wartawan karena pemberitaan, dan untuk memberi hukuman/sanksi
berlebihan kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
2.2.4.9.

Etika Pers Provinsi Sumatera Utara

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Sumatera Utara berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,00. Nilainya menurun 0,38 poin. Padahal,
sebelumnya nilai dari indikator ini selalu meningkat.
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Gambar 2.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Sumatera Utara

Terdapat dua subindikator pada indikator ini. Keduanya berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh pemda mendukung dan
mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan
pers (81,40). Diikuti dengan subindikator wartawan di daerah ini menaati UU No.
40/1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers
(76,60).
Berdasarkan

wawancara,

mayoritas

Informan

Ahli

sepakat

pemda

mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik serta
standar perusahaan pers. Hanya satu Informan Ahli yang tidak sependapat.
Menurutnya, pemerintah tidak penah campur tangan untuk urusan tersebut.
Berkenaan dengan ketaatan wartawan di provinsi ini menjalankan ramburambu jurnalistik, ada delapan Informan Ahli yang sepakat. Dua lainnya tidak
sependapat. Sebab, mereka masih menemukan wartawan yang tidak menaati UU
tersebut. Contohnya, wartawan pemula. Atau, dikarenakan ada pemicu lain, salah
satunya faktor ekonomi.
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2.2.4.10.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Sumatera Utara

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Sumatera Utara berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,03. Nilainya meningkat 0,89 poin.
Tahun lalu, indikator ini mengalami penurunan cukup signifikan, yakni 4,69 poin.

Gambar 2.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Sumatera Utara

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indiaktor ini. Lima subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sedangkan satu indikator berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi adalah Komisi
Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen (86,00).
Sementara subindikator dengan skor terendah dimiliki oleh penyelesaian perkara
pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata
daripada hukum pidana (67,00).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli mencatat ada tiga subindikator
yang harus menjadi perhatian. Pertama, empat Informan Ahli tidak sepakat
penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di

daerah ini sudah

mengedepankan UU No. 40/1999 tentang Pers. Kedua, dua Informan Ahli
menyatakan aparat hukum belum sepenuhnya adil dalam melakukan proses
hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penghukuman
kekerasan terhadap wartawan.
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Ketiga, enam Informan Ahli juga tidak sepakat bahwa penyelesaian perkara
pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata
daripada hukum pidana. Mereka masih menemukan penyelesaian perkara pers
yang mengedepankan hukum pidana. “Penyelesaian perkara pers tidak selalu
mengedepankan hukum perdata, terkadang masih berbenturan dengan UU ITE
yang berujung pada kasus pidana,” kata Ketua PWI Farianda Putra Sinnik yang
merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan.
Untuk itu, menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua
AJI kota Medan Christison Sondang Pane perlu adanya pemahaman bersama
antara

insan

pers

dengan

penegak

hukum/lembaga

peradilan

tentang

penyelesaian perkara pers yang semestinya menggunakan UU Pers.
2.2.4.11.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sumatera Utara

Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2022
Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori “Kurang Bebas” dengan nilai
54,20. Nilai ini terus menurun setiap tahun. Tahun ini, penurunannya hingga 8,30
poin.

Gambar 2.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Sumatera Utara
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Pada indikator ini hanya terdapat satu subindikator yang disurvei. Yakni,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra (54,20).
Sesuai dengan hasil survei, delapan dari sepuluh Informan Ahli saat
wawancara saat FGD pun sepakat belum ada peraturan terkait. Inilah yang
kemudian

menjadi

salah

satu

faktor

yang

menyebabkan

media

belum

memprioritaskan pemberitaan bagi penyandang disabilitas. Media juga belum
memiliki fasilitas untuk mendukung pemberitaan yang ramah bagi disabilitas.
Sebenarnya, kata Informan Ahli yang merupakan Ketua KPID Mutia Atikah,
ada peraturan, salah satunya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran (P3SPS), yang mengatur agar media penyiaran memberikan ruang, salah
satunya kepada tuna rungu. Sehingga, mereka dapat mencerna informasi dari
televisi.
Menurut Mardijanto (2016), hak penyandang disabilitas atas akses berita
yang dapat dicerna sesuai dengan kemampuan inderanya dapat terpenuhi melalui
niat baik dari pihak yang mampu untuk mengakomodasinya. Negara telah hadir
melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang
tersebut memuat 23 hak penyandang disabilitas. Salah satunya, hak untuk
memperoleh informasi.
Dalam pasal 24, masih dari UU tersebut, disebutkan para penyandang
disabilitas berhak untuk menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan
komunikasi berupa bahasa, braille , dan komunikasi argumentatif dalam interaksi
resmi.
Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan terpenuhinya hak penyandang disabilitas.
Dengan adanya pemenuhan hak atas informasi bagi penyandang disabilitas berarti
mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
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2.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SUMATERA UTARA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sumatera Utara, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Kesimpulan Umum
Selama tiga tahun terakhir, IKP Provinsi Sumatera Utara berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini nilainya 75,92 atau meningkat 0,42 poin
dibandingkan tahun lalu. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan
Fisik dan Politik (76,63), Kondisi Lingkungan Ekonomi (76,04), dan Kondisi
Lingkungan Hukum (76,63). Tahun ini nilai dari Lingkungan Fisik dan Politik
serta Lingkungan Ekonomi. Sebelumnya, IKP Sumatera Utara sempat
berada dalam kategori “Agak Bebas” selama dua tahun berturut-turut.

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Ada sembilan indikator yang disurvei. Enam di antaranya nilainya
meningkat dibandingkan tahun lalu. Sementara tiga lainnya menurun.
Indikator yang menempati nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat
bagi Wartawan (85,10). Sementara indikator yang nilainya terendah
Kebebasan dari kekerasan (68,90).
b. Kondisi Lingkungan Eonomi.
Nilai IKP Lingkungan Ekonomi meningkat 0,25 poin dibandingkan tahun
lalu. Meski peningkatannya tidak signifikan, namun semua indikator
pada lingkungan ini nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu.
Indikator Keragaman Kepemilikan memiliki nilai tertinggi (86,00).
Sementara seperti tahun sebelumnya, Tata Kelola Perusahaan yang Baik
kembali menempati nilai terendah (68,33).
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Tahun ini indikator yang memiliki nilai tertinggi sekaligus berada dalam
kategori “Cukup Bebas” pada Lingkungan Hukum adalah indikator
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (83,80). Sementara nilai terendah dan
menempati kategori “Kurang Bebas” adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (54,20).
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2.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SUMATERA UTARA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sumatera Utara, maka

dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Sumatera Utara dapat meningkat di tahun depan lintas
sektor saling bersinergi dan mendukung. Salah satunya, bersinergi untuk
meningkatkan nilai pada Lingkungan Hukum yang tahun ini mengalami
penurunan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan inde
pendensi dan kepastian hukum di lembaga peradilan, menjamin kebebasan
dalam mempraktikkan jurnalisme, mendorong implementasi etika pers,
serta regulasi tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan UKW dan UKJ dengan cara
memperketat kompetensi para penguji, selektif dalam memberikan
serifikat kelulusan, disertai evaluasi. Selain itu, perlu adanya komitmen
dari lintas sektor untuk meningkatkan keterampilan wartawan agar
mengangkat berita berperspektif gender. Dewan Pers memberikan
sanksi tegas terhadap oknum jurnalis yang melakukan pelanggaran kode
etik jurnalistik.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
Dewan Pers dan perusahaan media memberikan perhatian khusus
kepada wartawan yang sudah memiliki sertifikasi. Salah satunya,
memastikan

kesejahterannya terjamin.

Dewan Pers memperketat

proses verifikasi dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan pers
agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan Dewan Pers.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Dewan Pers membuat turunan dari undang-undang yang mengatur
tentang

pers.

Selain

itu,

meningkatkan

pemahaman

dengan

meningkatkan kegiatan sosialisasi UU Pers kepada seluruh stakeholder,
memberikan kepastian hukum, menjamin kebebasan dalam melakukan
tugas jurnalistik. Dewan Pers juga diharapkan berkontribusi aktif dalam

84

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

meningkatkan pemahaman kode etik jurnalistik hingga mendorong
terwujudnya kemudahan akses bagi penyandang disabilitas untuk
mendapatkan informasi.
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BAB III PROVINSI SUMATERA BARAT
Bab ini merupakan laporan yang menguraikan hasil survei dan focus group
discussion (FGD) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi Sumatera
Barat. Survei IKP 2022 di provinsi ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022.
Responden survei melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili unsur
organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Sedangkan FGD berlangsung di Kota Padang, 19 April 2022. FGD diselnggarakan
secara hibrid. Kegiatan ini diikuti oleh delapan Informan Ahli serta Jamalul Insan
yang merupakan anggota Dewan Pers. Sementara Enden Darjatul Ulya yang
merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 didapuk sebagai moderator.
IKP Sumatera Barat tahun 2022 berada dalam kategori ”Cukup Bebas”
dengan nilai 78,72 Nilai ini menurun sebesar 2,87 poin dibandingkan tahun
sebelumnya yaitu 81,59. Nilai ini diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan
Politik (80,33), Kondisi Lingkungan Ekonomi (75,38), dan Kondisi Lingkungan
Hukum (78,62).
Tahun ini bukan merupakan tahun yang baik bagi IKP Provinsi Sumatera
Barat. Hal ini dikarenakan nilai dari ketiga lingkungan di provinsi ini mengalami
penurunan dibandingkan tahun lalu. Penurunan tertinggi dialami oleh Lingkungan
Ekonomi sebesar 5,22 poin. Diikuti oleh Lingkungan Fisik dan Politik menurun
3,07 poin, lalu Lingkungan Hukum 0,35 poin. Berbeda dengan tahun lalu. Ketika
itu, hanya Lingkungan Ekonomi yang nilainya menurun.
Berdasarkan survei dan FGD ternyata ditemukan beberapa permasalahan
yang paling menonjol. Khususnya, terkait kemerdekaan pers di Provinsi Sumatera
Barat. Antara lain, Informan Ahli berpendapat rendahnya tata kelola perusahaan
pers. Hal ini ditujukan terhadap rendahnya kemampuan perusahaan pers dalam
memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi insan pers. Padahal hal ini
berkaitan dengan independensi wartawan. Selain itu, perlindungan hukum bagi
penyandang disabilitas juga masih menjadi permasalahan mengingat belum
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adanya aturan khusus atau regulasi yang mewajibkan perusahaan pers agar para
penyandang disabilitas dapat memperoleh informasi melalui media massa.

3.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI SUMATERA BARAT
Kegiatan survei IKP 2022 melibatkan sepuluh Informan Ahli sebagai

responden. Masing-masing responden mewakili empat unsur. Antara lain,
pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan
masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Tabel 3.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat
2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Aidil Ichlas

AJI

Ketua

2.

Dina Amrina

PWI Bukittinggi

Ketua Bidang
Perempuan

3.

Melani Friati

IJTI

Bendahara II

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Andri El Faruqi

Asosiasi Media Siber
Indonesia (AMSI)

Ketua

5.

Khairul Jasmi

Harian Singgalang

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Jasman Rizal, MM

Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas

7.

Heppy Darmawan

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Solok

Sekretaris

Kota Solok

8.

Ipda Adha Tawar

Polresta Padang

Kasi Humas

Kota Padang

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Dr. Mulyanti Syas

Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi Universitas
Islam Negeri Imam
Bonjol Padang

Kota Bukittinggi

Akademisi Ilmu
Komunikasi

87

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

No.
10.

Nama Lengkap
Jimmi Syah Putra
Ginting

Nama Lembaga
KPID Sumatera Barat

Jabatan/Posisi

Keterangan

Komisioner KPID
periode 20182022

3.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI SUMATERA
BARAT

3.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sumatera Barat
Secara umum, nilai rata-rata IKP Sumatera Barat tahun 2022 berada dalam

kategori ”Cukup Bebas” dengan nilai 78,72. Nilai ini diperoleh dari Kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik (80,33), Kondisi Lingkungan Ekonomi (75,38), dan
Kondisi Lingkungan Hukum (78,62).

Gambar 3.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sumatera Barat

3.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sumatera Barat
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sumatera Barat kembali

berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,72. Namun, nilainya
mengalami penurunan sebesar 2,87 poin dibandingkan tahun sebelumnya, 81,59.
Pada tahun 2018, IKP Provinsi Sumatera Barat sempat berada dalam kategori
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“Agak Bebas”. Namun, sejak 2019 hingga sekarang selalu berada di kategori
“Cukup Bebas”.

Tabel 3.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat

Menurunnya IKP IKP Sumatera Barat 2022 tidak dapat dihindari. Hal ini
dikarenakan pada tahun ini ketiga nilai kondisi lingkungan di provinsi ini
mengalami penurunan. Nilai Lingkungan Fisik dan Politik, misalnya, menurun 1,07
poin sedangkan Lingkungan Hukum menurun 0,35 poin. Penurunan tertinggi
dialami oleh Lingkungan Ekonomi. Nilainya menurun hingga 5,22 poin.
Tabel 3.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan Media Alternatif
Keragaman Pandangan
Akurat dan Berimbang
Akses atas Informasi Publik

SUMATERA
BARAT
78,72
80,33
87,98
76,33
79,07
83,55
80,43
78,13
82,08
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SUMATERA
BARAT
IKP TOTAL
78,72
Pendidikan Insan Pers
89,50
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
76,75
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
75,38
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
83,65
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
71,02
Keragaman Kepemilikan
87,50
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
68,93
Lembaga Penyiaran Publik
80,55
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
78,62
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
78,60
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
79,50
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
86,18
Etika Pers
79,40
Mekanisme Pemulihan
80,28
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
64,40
Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh
Pendidikan Insan pers pada Lingkungan Fisik dan Politik (89,50). Sementara itu,
terdapat dua indikator yang termasuk kategori “Agak Bebas” sekaligus berada
pada posisi terendah. Masing-masing adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(68,90) pada Lingkungan Ekonomi dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (64,40).
3.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Sumatera Barat
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat kembali

berada pada kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,33. Nilainya meningkat 3,07
poin dibandingkan tahun lalu. Ini adalah kali kelima sejak 2018, lingkungan ini
berada pada kategori “Cukup Bebas”.
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Tabel 3.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi S umatera Barat 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, hanya
dua indikator yang nilainya meningkat. Yakni, Pendidikan Insan Pers (1,00 poin),
diikuti Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan (0,47 poin). Sementara tujuh
indikator lainnya nilainya menurun. Penurunan tertinggi dialami oleh indikator
Kebebasan dari Intervensi (6,13 poin), diikuti Akurat dan Berimbang (6,01 poin).
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Gambar 3.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Tahun ini, indikator yang menempati peringkat tertinggi adalah Pendidikan
Insan Pers (89,50). Sementara urutan terendah ditempati oleh Kebebasan dari
Intervensi (76,33).
3.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Sumatera Barat

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Sumatera
Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,98. Nilainya
meningkat tipis 0,47 poin dibandingkan tahun lalu. Meski begitu, selama
penyelenggaraan survei IKP, nilai indikator ini selalu meningkat.
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Gambar 3.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Sumatera
Barat

Terdapat empat subindikator yang disurvei pada indikator ini. Satu
subindikator berada dalam kategori “Bebas” sekaligus menempati peringkat
teratas. Yakni, wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat
pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa
maupun pelaku bisnis (93,00). Sementara tiga lainnya berada pada kategori
“Cukup Bebas”. Skor terendah ditempati subindikator organisasi wartawan dapat
menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun (84,40).
Berdasarkan wawancaram Informan Ahli sepakat bahwa wartawan di
provinsi ini bebas dalam memilih organisasi pers tanpa paksaan. Mereka juga
bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja. Hanya dua Informan
yang tidak sepakat. Alasannya, tidak ada serikat pekerja di Sumatera Barat.
Mayoritas Informan Ahli juga sependapat organisasi profesi wartawan di
Sumatera Barat berkontribusi memajukan kemerdekaan pers. Meskipun dua
Informan Ahli berpendapat organisasi wartawan belum banyak bersuara terhadap
kasus kekerasan yang menimpa sesama rekan seprofesi. Selain itu, ada dua dari
sepuluh Informan Ahli yang mengatakan, organisasi wartawan belum sepenuhnya
dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.

93

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

3.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat
berada pada kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,33. Tahun ini, nilainya
menurun signifikan hingga 6,13 poin jika dibandingkan nilai tahun lalu.

Gambar 3.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sumatera Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh indikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak
pernah

melakukan

tekanan

dalam

berbagai

bentuk,

seperti

menunjuk,

memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers (79,50). Sementara skor terendah ditempati oleh tidak pernah terjadi upaya
sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau
partai politik (74,10).
Berbeda dari dengan hasil survei, hasil wawancara menunjukkan mayoritas
Informan Ahli sepakat pers di Sumatera Barat belum terbebas dari intervensi. Baik
itu dalam bentuk upaya sensor, intervensi dari oknum aparat maupun dari pemilik
media.
Meski demikian, tujuh dari sepuluh Informan Ahli setuju bahwa unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
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melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers. Hanya tiga
Informan Ahli yang tidak sepakat. Alasannya, mereka masih menemukan adanya
tekanan dari oknum TNI dan pemerintah yang melarang menayangkan berita
tertentu apabila ingin melanjutkan kerja sama.
Pernyataan ini diperkuat dari data sekunder yang dilansir dari Merdeka.com,
3 September 2022. Berita tersebut mengangkat isu tentang AJI Padang menerima
laporan adanya dugaan oknum pemerintah berupaya menghalang-halangi kerja
jurnalis dengan cara mendikte wartawan untuk tidak menanyakan pertanyaan
tertentu.
Masih berdasarkan wawancara, enam Informan Ahli setuju pers di daerah
ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media. Tidak
demikian menurut empat Informan Ahli yang lain.
Enam dari sepuluh Informan Ahli juga sepakat redaksi bersikap independen
dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media. Namun, empat
Informan Ahli berpendapat redaksi di provinsi ini tidak sepenuhnya independen
karena masih banyak ditemukan pemilik media yang merangkap sebagai redaksi.
Rangkap jabatan ini membuka potensi berita lolos tanpa penyaringan dari
editor. Sehingga, ada kemungkinan berita tidak sesuai dengan kode etik jurnalisik.
Contohnya, tidak mengedepankan kepentingan publik dengan tidak menghadirkan
akurasi dan keberimbangan dalam menulis berita karena ada kepentingan lain.
3.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilainya 79,07 atau turun 2,43 poin
dibandingkan tahun sebelumnya. Selama dua tahun terakhir, indikator ini terus
mengalami penurunan.
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Gambar 3.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sumatera Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei pada indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator tidak ada
intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun
penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau
menghalangi pemberitaan (83,80).
Hasil wawancara menunjukkan delapan dari sepuluh Informan Ahli
sependapat dengan pernyataan ini, sedangkan dua lainnya menilai upaya
perlindungan dilakukan secara tidak langsung melalui MoU dan kedekatan dengan
penegak hukum.
Sementara itu enam Informan Ahli sepakat dengan pernyataan dari
subindikator yang menempati skor terendah pada indikator ini. Yaitu, tidak
terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi
pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (74,00).
Namun, tidak demikian dengan empat Informan Ahli lainnya. Menurut
mereka, hingga saat ini masih ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat
untuk memengaruhi pemberitaan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan
Ahli yang merupakan Ketua Bidang perempuan PWI Bukittinggi Dina Amrina. “Di
daerah saya masih terjadi intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara
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untuk memengaruhi isi berita. Salah satunya, terkait kasus illegal logging,”
katanya.
Menurut Nuraryo (2020), perlakuan intimidasi adalah faktor yang berperan
cukup besar dalam mendorong terjadinya gangguan psikologis para jurnalis
seperti stres atau trauma.
3.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sumatera Barat

Tahun ini, indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Sumatera
Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,55. Namun,
nilai ini menurun signifikan hingga 4,95 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 88,50.

Gambar 3.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sumatera Barat

Indikator kebebasan media alternatif terdiri atas dua subindikator.
Keduanya berada pada kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers (85,40). Diikuti oleh pemerintah daerah mengakui, mendorong,
dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif,
seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga (81,70).
Informan Ahli umumnya sepakat jurnalisme warga di daerah ini memberi
kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Hanya satu Informan Ahli yang
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tidak sependapat. Alasannya, masih banyak jurnalisme warga yang lebih
mengedepankan opini dan berisi informasi yang salah.
Sembilan dari sepuluh Informan Ahli juga setuju pemda di provinsi ini telah
mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme
warga. Satu Informan Ahli tidak sepakat. Menurutnya, saat ini media jurnalisme
warga masih “dianaktirikan”.
3.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Sumatera Barat

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,43. Seperti indikator lainnya,
indikator ini juga nilainya menurun. Bahkan, penurunannya hingga mencapai 3,02
poin. Padahal sebelumnya nilai dari indikator ini selalu meningkat.

Gambar 3.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Sumatera Barat

Indikator Keragaman pandangan terdiri atas tiga subindikator. Ketiganya
termasuk dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi
adalah pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media (82,78).
Sedangkan skor terendah dimiliki oleh subindikator pemda mendorong keragaman
isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk

98

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta
liputan perempuan, anak, dan adat (79,00).
Menanggapi ketiga subindikator ini, delapan dari sepuluh Informan Ahli
sepakat pemda ikut mendorong keragaman kepemilikan media. Mereka juga
mengapresiasi upaya dari pemda melarang praktik diskriminatif atas dasar suku,
etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya.
Pun dengan pernyataan subindikator ketiga yang menempati urutan
terendah pada indikator ini. Mayoritas Informan Ahli sepakat pemda mendorong
keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya
program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat. Hanya dua Informan Ahli yang
tidak sependapat. Menurutnya, belum ada program dari pemerintah yang
mendorong keragaman isi pemberitaan.
3.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Sumatera Barat

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,13. Lagi-lagi nilainya menurun
bahkan hingga mencapai 6,01 poin dibandingkan tahun lalu, 84,14.
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Gambar 3.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Sumatera Barat

Indikator akurat dan berimbang terdiri dari tiga subindikator. Ketiganya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi
ditempati oleh media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan,
dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers (81,00).
Sedangkan skor terendah adalah tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers
untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan
dalam mencari berita sampai memberitakannya (76,00).
Berdasarkan survei, delapan dari sepuluh Informan Ahli sepakat media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan
dari pejabat atau dari lembaga di luar pers. Tidak demikian dengan dua Informan
Ahli yang lain. Menurut mereka, belum semua media melakukan swasensor,
termasuk melakukan swasensor untuk melindungi narasumber dan saksi.
Lima Informan Ahli setuju tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers
untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan
dalam mencari berita sampai memberitakannya. Sedangkan lima Informan Ahli
lainnya menilai pernyataan dari subindikator ini belum sepenuhnya sesuai. Sebab,
mereka masih menemukan adanya paksaan dari pemilik media yang meminta agar
narasumber membayar sejumlah uang apabila ingin beritanya tayang di media.
Sementara itu, enam dari sepuluh Informan Ahli setuju dengan pernyataan
publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman
opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini. Namun, empat
Informan Ahli berpendapat pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai. Sebab,
mereka masih menemukan wartawan yang belum mengonfirmasi berita, hanya
sekadar menyadur berita, dan berita yang mengandung unsur opini wartawan.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan
Ketua Bidang perempuan PWI BUkittinggi Dina Amrina, saat ini banyak media baru
bermunculan. Berita yang ditayangkan di media-media tersebut sebagian besar
hanya mengadalkan rilis. “Jadi, isi berita sampai tulisannya sama semua,”
katanya.
Kondisi ini menurut Dina semakin memprihantinkan. Terutama ketika ia
menemukan praktik serupa juga dilakukan oleh wartawan yang sudah lolos Uji
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Kompetensi Wartawan (UKW). “Beritanya sebagian besar bersumber dari rilis atau
menyalin dari berita yang ditulis oleh wartawan lain,” imbuhnya.
Pernyataan Dina diamini oleh Informan Ahli dari unsur pemerintah, yakni
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan

statistik Provinsi Sumatera Barat,

Jasman Rizal. “Selain menyalin berita habis-habisan, mereka juga baru melakukan
konfirmasi pada saat beritanya sudah naik,” ujarnya. “Alhasil berita yang benar
terhimpit oleh berita yang punya tendensi tertentu,” imbuhnya.
Padahal salah satu isi dari Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 adalah wartawan
bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak
beriktikad buruk. Dengan demikian wartawan wajib melakukan upaya konfirmasi
dan klarifikasi sebelum mempublikasikan suatu berita. Selain itu, menempatkan
siaran pers sebagai bahan berita untuk diolah kembali.
Berbeda dengan Informan Ahli yang lain, Informan Ahli dari unsur
pemerintah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Heppy
Darmawan, tidak seratus persen menyalahkan media dan wartawan. Sebab, ia
menilai bisa jadi pemicunya karena aparat Pemda sulit diminta konfirmasi oleh
wartawan. “Saya tidak memungkiri bahwa masih ada aparat di pemda yang takut
ketika diminta konfirmasi oleh wartawan. Sehingga, mereka memberikan banyak
alasan untuk menolak,” katanya.

3.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,08. Nilainya menurun
signifikan hingga 4,70 poin dibandingkan tahun lalu, 86,77.
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Gambar 3.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat

Terdapat empat subindikator yang disurvei pada indikator ini. Subindikator
dengan skor tertinggi adalah pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (86,10). Sedangkan
subindikator dengan skor terendah dimiliki oleh di daerah ini, wartawan bebas
mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik (77,00).
Terkait dengan kemudahan mengakses informasi publik, Informan Ahli dari
unsur pemerintah, Kasi Humas Polresta Padang Ipda Adha Tawar sependapat
bahwa bahwa tidak ada informasi yang sulit diakses. Menurutnya, hubungan yang
harmonis dengan wartawan tidak terlepas dari dukungan pemimpin. “Kami
memiliki hubungan yang harmonis dengan media,” ujarnya.
Bendahara II IJTI Melani Friati yang merupakan Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan tidak sepenuhnya sependapat. Menurutnya, wartawan tidak
selalu

mendapatkan

kemudahan

dalam

mengakses

informasi.

“Sekarang

wartawan susah untuk mendapat informasi publik. Komunikasi kita jadi
terhambat. Pada akhirnya masyarakat tidak memperoleh informasi,” katanya.
Informan Ahli dari unsur masyarakat yang merupakan akademisi dari
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Mulyanti Syas, sependapat. “Saya masih
menemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan adanya kekerasan verbal,
fisik, dan hambatan atau larangan tidak boleh begini dan begitu,” ujarnya.
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3.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Sumatera Barat

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat kembali berada pada
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 89,50. Nilai ini meningkat tipis 1,00 poin dibandingkan tahun
lalu. Selama tiga tahun terakhir, nilai pada indikator ini terus mengalami peningkatan.

Gambar 3.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Sumatera Barat

Hanya terdapat satu subindikator yang disurvei pada indikator ini. Yakni, di
daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan atau organisasi perusahan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah
daerah (89.50).
Sembilan dari sepuluh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan tersebut.
Hanya ada satu yang tidak sepakat. Menurutnya, pelatihan bagi wartawan
biasanya hanya diselenggarakan oleh organisasi wartawan.
Dari data sekunder menunjukkan sepanjang tahun lalu sudah ada beberapa
kegiatan pendidikan atau pelatihan bagi wartawan di Sumatera Barat dengan tema
spesifik. Seperti berita yang dilansir dari binews.id (2021), puluhan wartawan di
Sumatera Barat mengikuti bimbingan teknis jurnalistik yang diselenggarakan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) di Padang. Kegiatan
ini berlangsung selama tiga hari dari 26 – 28 November 2021. Salah satu
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pembahasannya mengenai teknis peliputan jurnalis berkaitan dengan politik
anggaran.
Selain itu, masih di tahun yang sama, tribunsumbar.com mengangkat berita
tentang pelatihan bagi pers yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI)
Provinsi Sumatera Barat. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para peserta
pelatihan tentang informasi terkini seputar KI.
3.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Sumatera Barat

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi
Sumatera Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,75. Nilainya
menurun 1,00 poin. Padahal selama dua tahun berturut-turut, nilai dari indikator
ini selalu meningkat.

Gambar 3.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Sumatera
Barat

Terdapat enam subindikator yang disurvei. Lima di antaranya berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Sementara satu subindikator berada dalam kategori
“Agak Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi ditempati oleh media di daerah
ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti
masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak

104

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Asasi

Manusia

(HAM),

dan/atau

kelompok

minoritas

(82,00).

Sedangkan

subindikator dengan skor terendah sekaligus berada di kategori “Agak Bebas”
adalah media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang
disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra (67,10).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli umumnya sependapat dengan hasil
survei tersebut. Menurut mereka, ada dua permasalahan yang menonjol dalam
indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Yakni, mengenai pemberitaan
ramah anak dan media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang

disabilitas.

Salah

satunya,

bagi

penyandang

tunarungu

dan

tunanetra.
Berdasarkan FGD, lima Informan Ahli sepakat bahwa pers di daerah ini
mengedepankan pemberitaan ramah anak. Tidak demikian dengan lima Informan
Ahli yang lain. Mereka menilai pernyataan dari subindikator itu belum sepenuhnya
sesuai, bahkan masih banyak yang bertentangan. Contohnya, pemberitaan ramah
anak. Mereka masih menemukan adanya pemberitaan yang mengeksploitasi,
menggunakan bahasa vulgar, dan mengungkapkan identitas korban anak.
Pernyataan ini dibenarkan oleh Ketua AJI kota Padang Aidil Ichlas yang
merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan. “Masih ada pemberitaan
yang tidak memperlihatkan wajah korban, tetapi mempertontonkan wajah pelaku.
Padahal pelakunya masih merupakan keluarga dari korban. Sehingga, publik
dengan mudah mengetahui identitas korban. Sementara usia korban masih di
bawah umur,” katanya.
Aidil juga menyayangkan masih menemukan berita yang memilih diksi
dengan tidak mengedepankan perspektif korban. Ia berkesimpulan masih banyak
wartawan yang membutuhkan pemahaman tentang aturan meliput soal anak.
Potret serupa juga ditemukan di daerah. Gambaran ini disampaikan oleh
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan Ketua Bidang
Perempuan PWI Bukittinggi Dina Amrina. Bahkan, kondisi di Bukittinggi terbilang
rentan.

Hal

ini

dikarenakan

minimnya

pengetahuan

wartawan

yentang

pemberitaan ramah anak. “Ketika ada peristiwa pelajar yang bertengkar hingga
menyebabkan salah satunya meninggal. Jurnalis dengan bebas memotret dan
memvideokan,” ujarnya.
Padahal menurut anggota Dewan Pers Jamalul Insan, wartawan tidak boleh
menayangkan berita hanya karena mengejar viral. Apalagi berita itu bertentangan
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dengan pedoman pemberitaan ramah anak. “Insan pers punya tanggung yang
lebih besar dari hanya sekadar menayangkan berita,” katanya, tegas.
Dilansir dari laman komunikasi.fisip.undip.ac.id, 22 Juni 2021, Komisioner
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati saat mengisi diskusi
Penulisan Berita Ramah Anak, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap
pemberitaan anak. Hal ini disebabkan era digital telah memberikan kemudahan
bagi anak dalam mengakses informasi. Sehingga, ketika ada pemberitaan kurang
baik akan berdampak langsung terhadap anak.
Sementara itu, lima Informan Ahli setuju bahwa media pers menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Salah satunya, bagi
penyandang tunarungu dan tunanetra. Tidak demikian menurut lima Informan Ahli
yang lain. Mereka menilai belum semua media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang disabilitas, terutama media lokal.
Salah satu faktornya, menurut Informan Ahli dari unsur organisasi
wartawan, Ketua Bidang Umum Perempuan Diana Amrina, karena adanya
keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dan anggaran.
Bagi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika kota Solok Heppy
Darmawan yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat, harapan
terhadap media pers mampu menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas bagaikan pepatah “jauh panggang dari api”. “Di Sumatera
Barat, fasilitas umum bagi penyandang disabilitas saja baru dimulai. Berbeda
halnya

dengan

negara

maju

seperti

Jepang

dan

Singapura

yang

telah

memberdayakan disabilitas sehingga keberadaan media menjadi sangat penting.
Dilansir dari liputan6.com (2022), Komunitas disabilitas Koneksi Indonesia
inklusif (Konekin) sepakat pemenuhan hak informasi bagi penyandang disabilitas
belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan akses informasi yang sampat saat ini
belum ramah bagi disabilitas. Beberapa upaya untuk memudahkan disabilitas
untuk mendapatkan akses informasi antara lain dengan menyediakan Bahasa
isyarat (JBI), takarir (caption) pada video, pembaca layar (screen reader), dan
teknologi lainnya.
3.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sumatera Barat
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Tahun ini, Lingkungan Ekonomi IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat kembali
berada

pada

kategori

“Cukup

Bebas”

dengan

nilai

75,38.

Namun,

jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilainya menurun cukup signifikan
hingga 5,22 poin.
Tabel 3.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat 2022
Lingkungan Ekonomi

Penurunan IKP pada lingkungan Ekonomi tidak dapat dihindari karena
seluruh indikator pada lingkungan Ekonomi tahun ini mengalami penurunan.
Penurunan yang paling besar dialami oleh indikator Tata kelola perusahaan yang
baik (good coorporate governance) yaitu sebesar 71,16.
Sementara itu, penurunan yang paling kecil dialami oleh indikator
Keragaman kepemilikan. Penurunan tersebut sebesar 0,50 poin.
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Gambar 3.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, empat indikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara satu indikator berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Indikator yang memperoleh nilai tertinggi adalah
keragaman kepemilikan menempati perolehan nilai paling tinggi (87,50).
Sementara nilai terendah ditempati oleh indikator tata kelola perusahaan yang
baik (68,93).
3.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP 2022 Provinsi
Sumatera Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,65. Nilai ini lebih rendah 1,31
poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 3.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Provinsi Sumatera Barat

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di
antaranya masuk ke dalam kategori “Bebas”. Sedangkan delapan subindikator
yang lain berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan
media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers (90,90).
Sementara itu, subindikator yang menempati tiga terendah dan patut
menjadi perhatian. Yang pertama adalah pemda tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan/atau advertorial. Delapan Informan Ahli
sepakat dengan pernyataan ini. Akan tetapi, dua Informan Ahli menyatakan hal
tersebut belum sepenuhnya sesuai.
Kedua, subindikator kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwara. Berdasarkan
wawancara, sembilan dari sepuluh Informan Ahli sepakat. Hanya satu Informan
Ahli

yang

menyatakan

alokasi

iklan,

termasuk

berita

pariwara,

pasti

memengaruhi pemberitaan.
Ketiga, subindikator alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.
Tujuh Informan Ahli sepakat. Namun, tiga Informan Ahli yang lain tidak
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sependapat. Alasannya, mereka masih menemukan adanya bentuk pengendalian
dan wartawan yang “disingkirkan” untuk kepentingan bisnis.
3.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Sumatera Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 71,02.
Tahun ini, nilainya merosot hingga 6,16 poin dibandingkan tahun sebelumnya,
77,18.

Gambar 3.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sumatera Barat

Ada enam subindikator yang disurvei. Tiga subindikator berada dalam
kategpri “Cukup Bebas” sedangkan sisanya “Agak Bebas”. Subindikator yang
menempati skor tertinggi adalah pemda menghargai profesionalisme pers.
(81,00).

Sedangkan subindikator dengan dengan skor terendah dimiliki oleh

situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers
pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar
sebagai sumber pendanaan (62,50).
Berdasarkan wawancara, lima Informan Ahli setuju pemberian uang
dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak
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berpengaruh terhadap isi media. Berbeda dengan lima Informan Ahli yang lain.
Menurut mereka, pemberian uang/fasilitas dapat memengaruhi isi media,
terutama bagi perusahaan pers yang memiliki kontrak kerja sama.
Mayoritas enam dari sepuluh Informan Ahli sepakat wartawan atau media
di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media. Namun,
tidak dengan empat Informan Ahli lainnya. Mereka menyatakan pernyataan pada
subindikator itu belum sepenuhnya sesuai karena mereka masih menemukan
media yang masih mengizinkan wartawannya menerima “amplop”.
Lima Informan Ahli juga setuju pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi
media. Tidak demikian dengan lima Informan Ahli yang lain. Mereka berpendapat
pemberian uang/fasilitas berpengaruh terhadap isi media, terutama bagi
perusahaan pers yang memiliki kontrak kerja sama.
Namun, Komisioner KPID Sumatera Barat Jimmy Syah Putra Ginting yang
merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat, menganggap biaya transportasi
yang kerap diberikan kepada wartawan merupakan tindakan legal dan tidak akan
mengontrol isi pemberitaan.
Tidak demikian halnya bagi Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan
yang merupakan Ketua AJI Kota Medan Christison Sondang Pane. Menurutnya,
semua bentuk pemberian kepada wartawan yang kerap dikenal dengan sebutan
“amplop” adalah merupakan tindakan yang menyalahi aturan. “Pemberian itu
mampu mengubah berita sehingga berita tidak bisa tajam,” ujarnya. Sebaliknya,
jika institusi masih peduli dengan wartawan, jangan berikan amplop. “Serahkan
anggaran transportasi itu kepada perusahaan. Biar nanti perusahaannya yang
memberikannya kepada wartawan,” katanya. “Tolong lindungi profesi kami.
Jangan karena alasan kasihan malah merusak,” imbuhnya.
Sementara itu, lima dari sepuluh Informan Ahli menyatakan setuju bahwa
situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers
pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar
sebagai sumber pendanaan. Sedangkan sebagian Informan Ahli yang lain menilai
situasi ekonomi saat ini menciptakan ketergantungan perusahaan media yang
sangat tinggi terhadap pemda.
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Bendahara II IJTI Melani Friati, yang merupakan Informan Ahli dari
perusahaan pers, membenarkan. “Sumatera Barat tidak seperti Riau atau
Sumatera Utara dari segi pendapatan daerahnya. Ibarat sebuah kue, dibagi-bagi
meskipun kecil,” ujarnya.
3.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Sumatera Barat

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,50. Nilai ini menurun tipis 0,50
poin. Tahun lalu, nilainya mencapai 88,00.

Gambar 3.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sumatera Barat

Terdapat satu subindikator yang disurvei dan berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Semua Informan Ahli sepakat bahwa di Sumatera Barat terdapat
keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber, baik
dari sisi latar belakang maupun lainnya.
3.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sumatera Barat

Indikator Tata kelola perusahaan yang Baik IKP 2022 Sumatera Barat masuk ke dalam
kategori “Agak Bebas” dengan nilai 68,93. Namun, nilainya merosot tajam hingga 7, 16 poin.
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Indikator ini kembali berada pada kategori “Agak Bebas”. Padahal sejak 2020 hingga 2021, indikator
ini pernah berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 3.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sumatera Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei pada indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sedangkan satu subindikator berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Subindikator yang memiliki skor tertinggi ditempati oleh
tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan
publik (73,50). Sedangkan subindikator dengan skor terendah adalah subindikator
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi
(UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan

Dewan

Pers

Nomor

03/Peraturan

DP/X/2019

tentang

Standar

Perusahaan Pers (61,78).
Dari hasil FGD menunjukkan tujuh Informan Ahli sepakat tata kelola
perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Namun, tidak dengan tiga Informan Ahli yang lain. Pernyataan ini diperkuat oleh
Informan Ahli dari unsur perusahaan yang merupakan Pemimpin Redaksi Harian
Singgalang Khairul Jasmi. Menurutnya, tidak semuanya tata kelola perusahaan
pers sesuai kepentingan publik. Apalagi ia masih menemukan adanya rangkap
jabatan antara pengelola perusahaan dengan redaksi.
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Mengenai afiliasi politik atau bisnis pemilik dan pemegang saham
perusahaan pers, hanya empati dari sepuluh Informan Ahli yang sepakat. Sisanya,
menilai belum ada keterbukaan. Menurut Komisioner KPID Sumatera Barat Jimmy
Syah Putra Ginting yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat, publik
sulit mengetahui dari konteks kepemilikan. Sehingga, mereka butuh usaha untuk
mengetahuinya.
Menanggapi subindikator dengan skor terendah, hanya empat Informan Ahli
yang sepakat bahwa wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah
Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019
tentang Standar Perusahaan Pers. Namun, tidak dengan enam Informan Ahli tidak
sepakat.
Berdasarkan wawancara, Ketua Asosiasi media Siber Indonesia (AMSI)
Andri El Faruqi yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers
mengatakan, belum seluruhnya wartawan mendapatkan kesejahteraan seperti
aturan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers, terutama dalam situasi pandemi
COVID-19.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Heppy Darmawan
yang merupakan Informan Ahli dari unsur pemerintah juga sependapat.
Menurutnya, mayoritas wartawan masih dibayar di bawah UMP. Ia berpendapat
apabila perusahaan media, terutama di daerah, mampu menyejahterakan
wartawannya , maka wartawan dapat terhidar dari praktik amplop.
Informan Ahli dari unsur organisasi Pers Ketua AJI Medan Christison Sondang
Pane sepakat. Menurutnya, banyak perusahaan media yang tidak layak dalam

menggaji wartawannya. “Bahkan ada wartawan yang dibayar kalau sudah
mencapai 1.000 kali klik. Sementara kalau kontributor baru dibayar apabila
beritanya sudah tayang. Ada juga yang melakukan penggajian dengan cara
dicicil,” imbuhnya.
Ketua AJI Padang, Aidil Ichlas juga menyoroti soal belum adanya aturan
perusahaan akan dberi sanksi tertentu jika tidak membayar THR wajib. AJI bahkan
sampai membuka posko aduan. Sayangnya, hingga saat ini masih jarang
wartawan yang melapor.
Akademisi dari Universitas Islam Imam Bonjol Padang Mulyanti Syas yang
merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat menawarkan solusi atas situasi
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ini. “Pekerjaan wartawan melibatkan fisik dan mental dengan keterbatasan
perusahaan. Dengan adanya teknologi seperti sekarang, media konvensional bisa
berkreasi dengan platform baru. Ini bisa menjadi solusi,” ujarnya bersemangat.

3.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sumatera Barat

Nilai pada indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Sumatera Barat
adalah 80,55. Meski nilai ini menurun 6,14 poin dibandingkan tahun sebelumnya,
namun indikator ini masih berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun 2021,
nilai dari indikator ini mencapai 86,69.

Gambar 3.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sumatera Barat

Indikator Lembaga Penyiaran Publik terdiri dari tujuh subindikator.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor
tertinggi adalah lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif
dan merepresentasikan kepentingan publik (84,60). Sebaliknya, skor terendah
ditempati oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan
kemerdekaan pers (76,50).
Berdasarkan FGD, delapan dari sepuluh Informan Ahli sepakat pemda telah
mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang
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berorientasi pada kepentingan publik. Hanya dua Informan Ahli yang tidak
sependapat. Alasannya, tidak ada upaya dari pemerintah sehingga lembaga
penyiaran menjadi lemah.
Sementara itu, tujuh Informan Ahli sepakat perizinan frekuensi radio
komunitas dan televisi komunitas di daerah diproses sesuai peraturan. Sementara
tiga Informan Ahli yang lain tidak sepakat. Menurut mereka, pernyataan ini belum
sepenuhnya sesuai karena adanya keterlambatan regulasi frekuensi.
Terkait kinerja KPID Sumatera Barat, delapan Informan Ahli setuju KPID di
provinsi ini telah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai
upaya mengembangkan kemerdekaan pers. Sedangkan dua Informan Ahli
mengangap dorongan dari KPID belum terlihat.
3.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sumatera Barat
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,62. Nilainya menurun 0,35 poin
dibandingkan tahun lalu, 78,97.
Tabel 3.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei. Tahun ini hanya ada satu indikator yang
nilainya meningkat. Bahkan peningkatannya melesat hingga 14.32 poin. Yakni,
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Sementara lima indikator yang
lain mengalami penurunan. Adapun indikator yang nilainya menurut paling tinggi
adalah Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (4,86). .
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Gambar 3.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Sumatera Barat

Dari enam indikator yang dinilai, lima di antarnya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Satu indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Indikator dengan nilai tertinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (86,18).
Sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (64,40).
3.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Sumatera Barat

Tahun ini indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
mengalami penurunan hingga 4,86 poin menjadi 78,60. Meski begitu, sama seperti
tahun lalu, indikator ini masih berada dalam kategori “Cukup bebas”.
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Gambar 3.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Sumatera Barat

Terdapat empat subindikator yang disurvei. Semuanya berada pada
kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi adalah lembaga
peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (81,40).
Sedangkan skor terendah adalah subindikator aparat dan perangkat daerah
menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers
(73,60).
Berdasarkan wawancara, delapan dari sepuluh Informan Ahli setuju
lembaga peradilan di Sumatera Barat telah menangani perkara pers secara
independen dan tidak berpihak (imparsial). Namun, dua Informan Ali tidak
sependapat.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan
Ketua Bidang Perempuan PWI Kota Bukittinggi Dina Amrina, masih ada pejabat
yang mengelak untuk melakukan konformasi membuat wartawan kesulitan untuk
mencari kebenaran.
Ketua AJI Kota Padang Aidil Ichlas sependapat. “Masih ada pejabat
pemerintah di provinsi ini yang sulit dikonfirmasi, ajudannya menghalangi
wartawan,” katanya. “Ada juga laporan di kepolisian tingkat kabupaten yag
berkata kasar pada wartawan,” imbuhnya.
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3.2.5.2.
Indikator

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Sumatera Barat

Kebebasan

Mempraktikkan

Jurnalisme

IKP

2022

Provinsi

Sumatera Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,50. Nilai ini
menurun hingga 4,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 84,17. Selama
dua tahun terakhir nilai dari indikator ini terus mengalami penurunan.

Gambar 3.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Sumatera
Barat

Terdapat satu subindikator yang disurvei pada indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya (79,50). Subindikator in termasuk dalam kategori ”Cukup Bebas”.
Berdasarkan wawancara, delapan dari sepuluh Informan Ahli sepakat
dengan pernyataan dari subindikator ini. Hanya dua Informan Ahli yang tidak
sependapat. Menurut mereka, hingga saat ini tidak ada aturan yang mengatur dan
menjamin wartawan dapat menjalakan tugas jurnalistiknya.
3.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sumatera
Barat
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Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2022 Provinsi Sumatera
Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai ini menurun hingga 3,12 poin
dibandingkan tahun lalu menjadi 86,18.

Gambar 3.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sumatera Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator di daerah
ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (89,40).
Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator pemerintah daerah tidak
pernah

menggunakan

alasan

keamanan

nasional,

ketertiban

umum,

dan

kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers (81,90).
Hasil FGD menunjukkan tujuh dari sepuluh Informan Ahli sepakat pemda
tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers. Akan tetapi, tiga Informan Ahli menyatakan pendapat yang
sebaliknya. Salah satunya, pernyataan yang datang dari Ketua Asosiasi media
Siber Indonesia (AMSI), Andri El Faruqi yang merupakan Informan Ahli yang
berasal dari unsur perusahaan pers. Pembatasan itu dilakukan terkait

dengan

situasi pandemi COVID-19.
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3.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Sumatera Barat

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,40. Nilainya merosot sampai 4,14 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 83,54. Padahal nilai dari indikator ini selalu
meningkat selama tiga tahun berturut-turut.

Gambar 3.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Sumatera Barat

Ada dua subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kondisi “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator pemerintah
daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik
dan standar perusahaan pers (85,00), diikuti oleh wartawan di daerah ini menaati
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan
Dewan Pers (73,80).
Sembilan dari sepuluh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan pemda
mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers. Hanya satu
Informan Ahli yang tidak sependapat.
Sementara itu, lima Informan Ahli setuju wartawan di daerah ini menaati
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-
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peraturan Dewan Pers. Sebagian Informan Ahli yang lain tidak sependapat.
Alasannya, mereka masih menemukan wartawan tidak bekerja sesuai dengan UU
Pers.
Ketua AJI Kota Medan Christison Sondang Pane yang merupakan Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan mencontohkan sampai saat ini masih ada
wartawan yang menerima amplop, hanya sekadar menyalin berita (copy paste),
melakukan pelanggaran visual seperti menayangkan foto kekerasan.
Bahkan, kata Informan Ahli dari unsur organisasi pers, Ketua Bidang
Perempuan PWI Bukittinggi Dina Amrina, ada wartawan yang menghubungi
narasumber, tapi ujung-ujungnya meminta bayaran.
Para Informan Ahli sepakat organisasi pers bekerja sama dengan lintas
sektor perlu terus menggalakkan program pelatihan bagi wartawan. Selain itu,
meningkatkan komitmen, kerja sama dan pengawasan yang lebih ketat terhadap
perusahaan pers agar menjamin wartawan mereka menerapkan etika jurnalistik
saat menjalankan tugas.
3.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Sumatera Barat

Nilai indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Sumatera Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,28. Seperti indikator yang
lain, nilainya pun menurun bahkan hingga mencapai 4,05 poin dibandingkan tahun
lalu, yakni 84,33.

122

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Gambar 3.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Sumatera Barat

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indiaktor ini. Seluruh

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor
tertinggi dan terendah masih sama dengan tahun sebelumnya. Skor tertinggi
ditempati oleh subindikator Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik (87,50). Sementara skor terendah adalah
subindikator Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja
secara bebas dan independen (74,40).
Berdasarkan FGD, tujuh dari sepuluh Informan Ahli sepakat Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen. Tidak demikian dengan tiga Informan Ahli lainnya yang menyatakan
KPID masih tidak independen atau memiliki ketergantungan.
Pernyataan tersebut dibantah oleh Komisioner KPID Jimmi Syah Putra
Ginting yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat. Menurutnya KPID
telah menjalankan tugasnya secara independen. Adapun anggapan yang menilai
KPID tidak independen karena dikaitkan dengan anggaran.
Informan Ahli dari unsur masyarakat, akademisi dari Universitas Islam
Imam Bonjol Mulyanti Syas sependapat. Menurutnya, KPID telah menjalankan
tugasnya secara independen. Hal ini dibuktikan dari keterlibatan KPID di beberapa
kegiatan dari kampus. “Mereka melakukan pekerjaannya secara profesional.
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Informasi yang diberikan cukup mendukung dalam komunitas penyiaran,”
imbuhnya.
3.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sumatera Barat

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Sumatera Barat menjadi satu-satunya indikator pada Lingkungan
Hukum yang mengalami peningkatan. Bahkan peningkatannya sangat signifikan
hingga sebesar 14,32. Nilai ini menempatkan indikator tersebut berada dalam
kategori “Agak bebas” dengan nilai 64,40. Sebelumnya, indikator ini berada dalam
kategori “Kurang Bebas”.

Gambar 3.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Sumatera Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan
tunanetra (64,40). Meskipun masih berada dalam kategori “Agak Bebas”, namun
pencapaiannya patut mendapat apresiasi.
Para Informan Ahli mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan di
Provinsi Sumatera Barat terkait kewajiban media massa untuk menyiarkan berita
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yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra. Meski begitu, menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Jasman Rizal, pemda
mendorong hal tersebut. Menurut Ketua Bidang Perempuan PWI Kota Bukittinggi
Dina Amrina, sudah ada media yang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas, meski belum semua.
Sementara itu, Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
Heppy Darmawan yang merupakan Informan Ahli dari unsur pemerintah menilai
tidak adanya aturan tentang kewajiban media massa menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas karena kurangnya perhatian kepada
mereka.
Padahal isu mengenai penyandang disabilitas adalah isu di kalangan
internasional. Untuk itu, selain perlu perhatian dari pemerintah, diperlukan kerja
sama dan komitmen linta stakeholder. Terutama, bekerja sama untuk pengadaan
juru bahasa isyarat, adaptasi teknologi, pembiayaan, hingga SDM.

3.3.

1.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SUMATERA BARAT
Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Sumatera Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,72.
Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (80,33),
Kondisi Lingkungan Ekonomi (75,38), dan Kondisi Lingkungan Hukum
(78,62). IKP Sumatera Barat tahun ini menurun sebesar 2,87 poin. Padahal
pada tahun sebelumnya meningkat cukup pesat. Penurunan nilai IKP
Sumatera Barat tidak dapat dihindari karena nilai pada ketiga lingkungan
mengalami penurunan.

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik.
Tahun ini, nilai lingkungan fisik dan politik merosot. Kondisi ini
disebabkan karena sebagian besar indikator, tepatnya tujuh dari
sembilan, indikator Lingkungan Fisik dan Politik nilainya menurun.
Sebaliknya, dua indikator yang lain, yakni Kebebasan Berserikat bagi
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Wartawan dan Pendidikan Insan Pers mengalami peningkatan meskipun
tidak terlalu signifikan. Nilai tertinggi pada lingkungan ini adalah
Pendidikan insan pers (89,50).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
IKP pada Lingkungan Ekonomi mengalami penurunan hingga 5,22 poin
dibandingkan tahun lalu. Penyebabnya dikarenakan seluruh indikator
pada lingkungan ini mengalami penurunan. Tahun ini, indikator
Keragaman Kepemilikan (87,50) bertahan sebagai indikator dengan nilai
tertinggi. Pun dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang kembali
menempati posisi terbawah (68,93). Nilai ini menurun cukup signifikan
sebesar 7,16 poin. Penurunan ini merupakan yang tertinggi pada
Lingkungan Ekonomi hingga menempatkan indikator ini pada kategori
“Agak Bebas”.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Indikator yang memiliki nilai tertinggi dan berada dalam kategori “Cukup
Bebas” pada Lingkungan Hukum adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
(86,18). Sementara nilai terendah sekaligus menempatkannya di
kategori “Agal Bebas”
Penyandang

Disabilitas

adalah indikator Perlindungan Hukum bagi
(64,40).

Meski

demikian,

nilai

secara

keseluruhan dari indikator ini mengalami peningkatan signifikan hingga
14,32 poin. Adapun penurunan nilai yang terjadi pada lingkungan ini
antara lain dikarenakan oleh rendahnya implementasi etika pers dan
tidak adanya regulasi khusus yang mewajibkan media massa untuk
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

3.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SUMATERA BARAT
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sumatera Barat, maka

dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Sumatera Barat dapat meningkat pada survei IKP tahun
berikutnya apabila insan pers di Provinsi Sumatera Barat mendukung
meningkatnya nilai pada ketiga lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan
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melakukan

kerja

sama

dengan

lintas

stakeholder.

Salah

satunya,

masyarakat. Bahwa pers merupakan bagian terpenting dalam kehidupan
masyarakat.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Insan pers di provinsi ini harus terus meningkatkan kapasitas. Selain
meningkatkan literasi media di masyarakat.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
Perlu

adanya

komitmen

dari

perusahaan

pers

untuk

menjamin

kesejahteraan wartawan. Apalagi hingga saat ini insan pers di Provinsi
Sumatera Barat belum bebas dari pengaruh pemberian uang/fasilitas
dari pihak tertentu, praktik amplop, dan ketergantungan terhadap
pemerintah dari sisi pendanaan. Sehingga, upaya-upaya peningkatan
kemandirian perusahaan pers demi mencapai kesejahteraan pekerjanya
perlu terus dilakukan. Hal ini agar pekerja media bebas menyampaikan
pesan-pesan bagi kepentingan publik dan tidak diatur oleh “pesan
sponsor”. Pada akhirnya mampu meningkatkan independensi wartawan
dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Perlu dukungan untuk mendorong wartawan menjalankan kode etika
jurnalistik. Sehingga, kepercayaan publik terhadap media sebagai satusatunya

sumber

informasi

yang

kredibel

dan

dapat

dipertanggungjawabkan dapat terus meningkat. Untuk mencapainya,
perlu koordinasi lintas sektor.
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BAB IV PROVINSI RIAU
Bab ini melaporkan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi Riau. Survei dilaksanakan pada bulan
Februari 2022, melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili unsur organisasi
wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara
FGD berlangsun g di Kota Pekanbaru, 21 April 2022. Kegiatan yang berlangsung
secara tatap muka tersebut dihadiri oleh seluruh Informan Ahli, anggota Dewan
Pers Asep Setiawan dan Enden Darjatul Ulya yang merupakan Tenaga Ahli IKP
2022 sebagai moderator.
Tahun ini, IKP Riau berada dalam kategori ”Cukup Bebas” dengan nilai
82,01. Nilainya meningkat sebesar 5,62 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Nilai itu diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (83,01), Kondisi
Lingkungan

Ekonomi

(80,23),

dan

Kondisi

Lingkungan

Hukum

(81,69).

Kondisinya lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sebab, tahun ini nilai pada ketiga
lingkungan mengalami peningkatan. Sedangkan tahun lalu, sebaliknya.
Berdasarkan survei ditemukan beberapa isu kemerdekaan pers di provinsi
ini. Antara lain, minimnya ruang bagi pemberitaan yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas, situasi ketergantungan pers terhadap pemerintah,
rendahnya tingkat kesejahteraan wartawan, dan tidak adanya perlindungan
hukum bagi penyandang disabilitas berupa peraturan daerah agar para
penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi.

4.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI RIAU
Responden yang menjadi Informan ahli pada kegiatan survei kali ini

melibatkan sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi dalam dalam empat unsur
meliputi pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers,
pemerintah, dan masyarakat. Daftar Informan Ahli IKP 2022 Provinsi Riau
selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 4.1 Profil Informan Ahli Survey Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Riau 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Winahyu Dwi Utami

AJI

Divisi Gender

2.

Indra Yosserizal

IJTI

Wakil Ketua

3.

Adi Putra

PWI Bengkalis

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Bambang
Hendriyanto

Dumai Pos

Pemimpin Redaksi

5.

Luna Agustin

iniriau.com

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Raja Hendra
Saputra

Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik
Provinsi Riau

Kabid Informasi dan
Komunikasi Publik

7.

Lasargi Marel

Kejari Pekanbaru

Kasi Intel

8.

Ade Hartati

DPRD Provinsi Riau

Anggota Komisi IV

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Muhammad Badri

UIN Sultan Syarif Kasim

Kaprodi Ilmu
Komunikasi Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi

10.

Mario Abdillah

KPID Riau

Komisioner

4.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI RIAU

4.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Riau

Kabupaten
Bengkalis

Kota Dumai

Kota
Pekanbaru

Rata-rata nilai IKP tahun 2022 Provinsi Riau berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 82,01. Nilai ini diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan
Politik (83,01), Kondisi Lingkungan Ekonomi (80,23), dan Kondisi Lingkungan
Hukum (81,69).
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Gambar 4.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Riau

4.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Riau
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Riau bernilai 82,01. Nilai ini

termasuk dalam kategori “Cukup Bebas”. Apabila dibandingkan tahun 2021, tahun
ini nilainya meningkat signifikan hingga 5,62 poin.
Tabel 4.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Riau

Tahun ini, baik nilai Lingkungan Fisik dan Politik, Lingkungan Ekonomi
maupun Lingkungan Hukum mengalami peningkatan. Lingkungan Fisik dan Politik,
misalnya, meningkat 5,51 poin. Sementara Lingkungan ekonomi meningkat 5,47
poin. Lingkungan Hukum mengalami peningkatan tertinggi sebesar 5,97 poin.
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Tabel 4.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Riau 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Pendidikan Insan Pers
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan Media Alternatif
Akurat dan Berimbang
Keragaman Pandangan
Kebebasan dari Kekerasan
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kebebasan dari Intervensi
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Mekanisme Pemulihan
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

RIAU
82,01
83,01
89,33
87,20
86,35
85,45
84,93
83,60
83,20
79,17
78,25
80,23
91,00
85,93
83,85
76,67
74,30
81,69
90,80
86,50
85,50
84,65
82,73
59,60

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Ada dua indikator yang berada
dalam kategori “Bebas” sekaligus memiliki nilai tertinggi. Masing-masing adalah
Keragaman Kepemilikan pada Lingkungan Ekonomi (91,00) dan Kriminalisasi dan
Intimidasi

Pers

pada

Lingkungan

Hukum

(90,80).

Sementara

indikator

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum
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menjadi satu-satunya indikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus memiliki nilai terendah (59,60).
4.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Riau
Tahun ini, Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Riau berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,01. Nilainya meningkat 5,51 poin
dibandingkan tahun lalu, 79,17. Selama lima tahun berturut-turut sejak 2018,
lingkungan ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Tabel 4.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Riau 2022 Lingkungan
Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini,
delapan dari sembilan indikatornya nilainya meningkat. Indikator yang nilainya
melesat paling tinggi adalah Keragaman Pandangan (13,35 poin), diikuti oleh
Akurat dan Berimbang (11,82 poin). Sementara itu, satu-satunya indikator yang
mengalami penurunan adalah Pendidikan Insan Pers (1,13 poin).
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Gambar 4.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Riau

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Indikator
Kebebasan berserikat bagi wartawan merupakan indikator menempati urutan
teratas (89,33). Sebaliknya,

indikator Kebebasan dari

Intervensi menempati

urutan terendah (78,25).
4.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Riau

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan pada IKP 2022 Provinsi Riau
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 89,33. Nilainya meningkat
signifikan hingga 6,25 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu, indikator
ini memiliki nilai 82,81.
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Gambar 4.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Riau

Indikator

Kebebasan

Berserikat

bagi

Wartawan

terdiri

dari

empat

subindikator. Dua di antaranya termasuk dalam kategori “Bebas”, sedangkan dua
lainnya berada pada kategori “Cukup Bebas”.
Subindikator dengan nilai tertinggi adalah wartawan bebas memilih
oganisasi wartawan sesuai dengan

hati nurani tanpa intervensi dari penguasa

maupun pelaku bisnis (97,30). Sedangkan subindikator dengan nilai terendah
adalah wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja
wartawan sesuai hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun palaku
bisnis (86,33).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat wartawan bebas
memilih oganisasi wartawan dan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat
pekerja wartawan. Menurut Infroman Ahli dari unsur organisasi wartawan, Divisi
Gender AJI, Winahyu Dwi Utami, makna kebebasan di sini bahkan luas. Yakni,
wartawan bebas memilih organisasi wartawan berdasarkan isu tertentu, seperti
organisasi lingkungan, science, atau sesuai kepentingan profesi. Mereka juga
sepakat organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari
pihak manapun.
Sementara itu, sembilan dari sepuluh Informan Ahli setuju organisasi
profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam
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berbagai program konkret yang telah dijalankan selama ini. Hanya satu Informan
Ahli yang berpendapat pernyataan dari subindikator itu tidak sepenuhnya sesuai.
Sebab, masih jarang pelatihan bagi wartawan di provinsi ini
4.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Riau

Tahun ini, indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Riau
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,25. Nilai ini
meningkat 2,40 poin dibandingkan tahun lalu.

Gambar 4.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Riau

Indikator ini terdiri atas empat subindikator. Keempat subindikator tersebut
termasuk dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi
adalah unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik
tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk,
memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers (84,90). Sedangkan subindikator dengan skor terendah adalah redaksi
bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik
media (74,00).
Dari pandangan para Informan Ahli, mereka tak memungkiri masih ada
sejumlah catatan mengenai kebebasan media dari segala bentuk intervensi di
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provinsi ini. Berdasarkan survei, delapan dari sepuluh Informan Ahli setuju unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers dengan
pernyataan tersebut. Sementara dua Informan Ahli yang lain tidak sepakat.
Menurut mereka, masih ada tekanan kepada redakasi meski tidak terungkap ke
permukaan.
Pernyataan

tersebut

disampaikan

oleh

Informan

Ahli

dari

unsur

pemerintah/DPRD, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Ade Hartati. Ia melihat
masih ada tekanan dari internal, terutama terkait isu yang sensitif. Salah satunya,
di masa awal pandemi COVID-19.
Pemimpin Redaksi iniriau.com Luna Agustin yang merupakan Informan Ahli
dari unsur Pemimpin perusahaan pers, sependapat. Ia memberi contoh adanya
intervensi dalam menempatkan wartawan tertentu untuk kepentingan narasumber
dan bisnis. “Perusahaan tidak bisa berbuat banyak karena ada kebutuhan kerja
sama,” katanya seraya memberi contoh salah satu bentuk intervensi adalah
mengontrol pemberitaan.
Bahkan, kata Ketua PWI Bengkalis Adi Putra yang merupakan Informan Ahli
dari unsur organisasi, ada kalanya intervensi itu datangnya dari dalam/internal.
Contoh, ada fakta tentang kegiatan pemerintah yang ingin dipublikasikan ke
publik. Namun, karena media yang bersangkutan tidak bisa terlepas dari
pemerintah, maka ada permintaan dari internal agar beritanya dipoles lagi
sehingga tidak terlalu “vulgar”.
Masih dari hasil wawancara, tujuh dari sepuluh Informan Ahli setuju pers di
daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu
oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.
Namun, tidak demikian dengan tiga Informan Ahli yang lain. Hal ini dikarenakan
aktivitas ekonomi perusahaan media sangat bergantung pada pemerintah. Kondisi
tersebut memengaruhi independensi media.
Enam dari sepuluh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan tidak pernah
terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas,
dan/atau partai politik. Menurut Pemimpin Redaksi iniriau.com Luna Agustin yang
merupakan Informan Ahli dari unsur pemimpin perusahaan pers, tidak ada sensor.
“Tapi, kalau ada kasus yang isunya keras, nanti ada pihak yang menelopon,
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meminta agar beritanya ditulis ‘agak soft’ (beritanya diperhalus,” ujarnya. Ia
berpendapat permintaan itu wajar selama masih bisa ditoleransi. “Kecuali, kalau
yang bersangkutan meminta kami untuk membuat berita yang tidak sesuai fakta,”
imbuhnya.
Sebaliknya, tidak demikian dengan empat Informan Ahli yang lain. Menurut
mereka, upaya penyensoran itu masih ada. Pernyataan tersebut disampaikan oleh
Informan Ahli dari unsur lembaga yang merupakan anggota Komisi IV DPRD
Provinsi Riau Ade Hartati. “Ada berita yang dipesan sesuai kepentingan atau
dikenal by design. Misalnya, isunya mau seperti apa?” ujarnya. “Kalau ada
kedekatan, sensornya bisa maksimal,” tambahnya.
Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabid Informasi dan Komunikasi
Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Raja Hendra
Saputra mengatakan, adanya permintaan khusus kepada redaksi bukan bertujuan
mengintervensi. Tapi,

bermaksud membangun komunikasi. Contoh, meminta

agar media mencantumkan inisial dan mengedepankan azas praduga tak bersalah
terhadap isu dinilai terlalu sensitif dan dapat berdampak mengganggu ketertiban
masyarakat.
Sementara terkait pernyataan independensi dari pemilik media, mayoritas,
enam dari sepuluh Informan Ahli sependapat. Menurut mereka, redaksi bersikap
independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.
Namun, tidak demikian bagi empat Informan Ahli yang lain. Mereka berpendapat
hingga saat ini masih menemukan adanya campur tangan dari pemilik media untuk
tujuan bisnis atau unsur kedekatan.
Pemimpin Redaksi iniriau.com Luna Agustin, yang merupakan Informan Ahli
dari unsur pimpinan perusahaan pers, membenarkan adanya intervensi dari
pemilik media. “Pemilik Media memengaruhi redaksi karena didominasi oleh
adanya kepentingan bisnis,” ujarnya.
Informan Ahli dari unsur masyarakat, Ketua Program Studi Kaprodi Ilmu
Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim M. Badri,
mengamini. “Untuk kasus dan waktu tertentu selalu ada campur tangan dari
pemilik media. Apalagi bagi media baru yang pemiliknya juga terjun langsung di
bagian editorial,” katanya.
Namun, menurut Pemimpin Redaksi Dumai Pos Bambang Hendriyanto yang
merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, campur tangan pemilik

137

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

media hanya sebatas menetapkan rambu-rambu untuk keberlangsungan hidup
media.
Padahal, kata Ketua KPID Riau, Mario Abdillah yang merupakan Informan
Ahli dari unsur masyarakat, dalam undang undang disebutkan wartawan berhak
menolak intervensi dari pemilik media.
4.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Riau

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Riau berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,20. Nilainya kembali mengalami
peningkatan sebesar 5,22 poin dibandingkan tahun lalu. Setelah sebelumnya
sempat mengalami kemerosotan tajam hingga 6,64 poin.

Gambar 4.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Riau

Terdapat tiga subindikator yang disurvei pada indikator Kebebasan dari
Kekerasan. Ketiganya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan
skor tertinggi ditempati oleh aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik

dalam

berbagai

bentuk

oleh

berbagai

kekuatan

non-negara

untuk

memengaruhi atau karena isi pemberitaan (86,60). Sementara skor terendah
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dimiliki oleh tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (81,10).
Delapan dari sepuluh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan tidak
terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi
pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan. Sebaliknya, dengan dua
Informan Ahli yang lain. Sebab, mereka masih menemukan adanya kekerasan
terhadap wartawan yang terjadi pada tahun 2021.
Menurut Pemimpin Redaksi Dumai Pos Bambang Hendriyanto yang
merupakan Informan Ahli dari unsur piminan perusahaan, tidak ada intimidasi
terhadap wartawan. “Hanya permintaan agar beritanya diperhalus,” katanya.
Senada dengan Bambang, menurut Informan Ahli yang merupakan Divisi
Gender AJI Winahyu Dwi Utami, tidak ada kekerasan yang terjadi selama tahun
2021. Alasannya, wartawan tidak lagi aktif terjun ke lapangan dikarenakan
pandemi. “Mereka lebih banyak bekerja dari rumah, melakukan wawancara dan
liputan via Zoom, atau mencari informasi melalui telepon,” katanya.
Lain hanya dengan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati yang
merupakan Informan Ahli dari unsur lembaga pemerintah. Ia menilai intimidasi
terhadap wartawan itu masih ada, hanya tidak muncuk ke publik. Intimidasi yang
dimaksud terutama terkait berita yang isunya sensitif. Contoh, pada awal pandemi
wartawan

tidak

bisa

mengangkes

informasi

tentang

anggaran

untuk

penanggulangan COVID-19.
Sementara itu, menyinggung soal kekerasan, berdasarkan data sekunder
yang dihimpun dari media on-line diketahui bahwa setidaknya ada dua kasus
kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Riau sepanjang tahun 2021. Tepatnya,
di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.
Salah satunya, seperti yang dilansir dari antaranews.com (2021), terjadi
pemukulan terhadap jurnalis yang juga merupakan anggota PWI Dumai Hendri D
dari Pantau Riau. Kejadian tersebut terjadi di lokasi penampungan minyak yang
diduga ilegal. Tepatnya, di Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kamis
(23/9/2022). Sementara itu, dilansir dari pantaunews.co.id (2021), terjadi
peristiwa kekerasan terhadap tiga wartawan saat melaksanakan tugas peliputan
mengenai proses pelaksanaan kegiatan pembangunan pengaman tebing pulau
terluar di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis,
Minggu, 8 Agustus 2021.
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4.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Riau

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Riau berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,45. Nilai ini meningkat 5,49 poin. Pada
tahun lalu, indikator ini memiliki nilai 79,96.

Gambar 4.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Riau

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers, memperoleh skor tertinggi
(89,20). Diikuti oleh pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta
warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga (81,70).
Menanggapi pernyataan jurnalisme warga di daerah ini berkontribusi positif
terhadap kemerdekaan pers, sembilan dari sepuluh Informan Ahli sependapat.
Hanya satu Informan Ahli yang tidak sependapat. Alasannya, tidak sedikit
informasi dari jurnalisme warga mengandung unsur hoaks. Hal ini menunjukkan
jurnalisme warga tidak mendukung kemerdekaan pers. Bahkan, bisa merusak
tatanan serta citra pers.
Terkait

dukungan

pemerintah

terhadap

media

alternatif,

mayoritas

Informan Ahli pun setuju. Hanya satu Informan Ahli yang tidak sepakat.
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Menurutnya, jurnalisme warga di provinsi ini belum tumbuh apalagi mendapat
dorongan dari pemerintah.
4.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Riau

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Riau kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini, nilainya 83,60 atau meningkat 4,49 poin
dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 4.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Riau

Indikator Keragaman Pandangan tardiri dari tiga subindikator. Ketiganya
berada pada kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi adalah
ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku,
etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam
menjalankan

profesinya

(88,90).

Sementara

skor

terendah

dimiliki

oleh

pemerintah daerah mendorong keragamanan isi pemberitaan di daerah ini yang
ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi
wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak dan adat
(79,40).
Terkait dorongan pemerintah melalui program untuk wartawan, mayoritas,
tercatat tujuh dari sepuluh Informan Ahli sependapat. Hal ini ditunjukkan dengan
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adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait
kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat. Lainnya dengan tiga
Informan Ahli yang lain. Mereka menilai pernyataan itu belum sepenuhnya sesuai.
Sebab, pelatihan bagi wartawan selama ini lebih banyak diselenggarakan oleh
organisasi wartawan.
4.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Riau

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Riau berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,93. Tahun ini nilainya melesat hingga
11,82 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 73,11.

Gambar 4.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Riau

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator tidak ada
upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakannya (88,10).
Skor terendah ditempati subindikator media melakukan swasensor untuk
mencegah intervensi, tekanan, dan/ atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga
di luar pers (81,70).
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Sembilan Informan Ahli umumnya sepakat dengan pernyataan tidak ada
upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.
Tidak dengan satu Informan Ahli yang lain. Sebab, ia masih menemukan adanya
campur tangan pemilik perusahaan dalam mengatur isi berita.
Sembilan Informan Ahli juga sepakat publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah ini. Hanya satu Informan Ahli yang tidak
sependapat. Menurutnya masih ada keberpihkan dari media yang menyebabkan
berita menjadi tidak berimbang.
Lain halnya menurut Informan Ahli dari unsur masyarakat, M. Badri yang
merupakan Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim. Ia berpendapat berita yang disajikan selama
ini sudah akurat dan berimbang. “Saya jarang menemukan berita yang sepihak,”
ujarnya.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Pekanbaru Lasargi
Marel yang merupakan Informan Ahli dari unsur pemerintah. “Pada intinya, ratarata beritanya sudah akurat dan berimbang. Kalaupun ada pemberitaan
berdasarkan kepentingan, hanya satu atau dua media,” katanya.
Mayoritas, sembilan Informan Ahli setuju bahwa media melakukan
swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat
atau dari lembaga di luar pers. Namun demikian, satu Informan Ahli menyatakan
hal ini tidak sesuai.
4.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Riau

Nilai indikator Akses atas Informasi publik adalah 86,35. Nilai ini meningkat
sebesar 4,04 poin. Indikator Akses Atas Informasi Publik termasuk dalam kategori
“Cukup Bebas”.
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Gambar 4.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Riau

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator Pemerintah
daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas
jurnalistiknya (88,90). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator
Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini (84,00).
Mengenai sarana bagi kalangan wartawan di Riau, mayoritas Informan Ahli
sepakat bahwa Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan
dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Akan tetapi, satu Informan Ahli
menyatakan fasilitas yang diberikan pemerintah masih sangat minim.
Mayoritas Informan Ahli juga sepakat bahwa Komisi Informasi (KI) daerah
mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.namun
demikian, satu Informan Ahli menyatakan tidak ada dukungan dari KI.
Terkait

kebebasan

wartawan

dalam

memperoleh

informasi

publik,

mayoritas Informan Ahli sepakat bahwa wartawan di Provinsi Riau bebas mencari,
meliput,

atau

memperoleh

informasi

publik.

Hanya

dua

Informan

Ahli

menyatakan hal ini tidak sepenuhnya sesuai karena informasi publik yang
berkaitan dengan kedinasan masih sulit dicari bahkan cenderung ditutup-tutupi.
Menanggapi

hasil survei tersebut, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari)

Pekanbaru Lasargi Marel (Kejari Pekanbaru) yang merupakan Informan Ahli dari
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unsur pemerintah menyatakan bahwa konfirmasi yang diinginkan wartawan ada
yang sifatnya rahasia tidak bisa dikonsumsi publik terlebih dahulu atau tidak
rahasia namun informasinya tidak bisa diberikan sepenuhnya. “Jadi, wartawan
bebas mencari informasi, tapi kami membatasi output-nya,” ujar Lasargi
Tidak jauh berbeda, Divisi Gender AJI Winahyu Dwi Utami yang merupakan
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan menyebutkan bahwa masih ada
pejabat daerah yang masih takut memberikan data karena khawatir data tersebut
akan disalahgunakan.
Sementara itu, menurut Informan Ketua PWI Bengkalis Adi Putra yang
merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, wartawan di Bengkalis
bebas mencari informasi. Bahkan, ketika ada pembangunan daerah, membangun
masjid misalnya, wartawan yang ingin mencari data diajak ke lapangan ikut serta
dengan pemerintah sehingga informasi yang diperoleh wartawan sesuai dengan
yang dilaporkan.
Hal serupa dirasakan oleh Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan
pers, Pemimpin Redaksi Dumai Pos Bambang Hendriyanto. Menurutnya, wartawan
bebas mencari, meliput atau memperoleh informasi publik karena saat ini selalu
mendapat berita yang mudah. “Apalagi instansi sudah memiliki humas. Jadi, kami
mendapatkan berita melalui satu corong. Kecuali, untuk informasi yang isunya
besar. Tentu harus menunggu pimpinan,” ujarnya.
4.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Riau

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Riau berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,20. Nilai ini menurun sebesar 1,13 poin
dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 4.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Riau

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselengarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah.
Mayoritas delapan Informan Ahli setuju bahwa di provinsi ini terdapat
pelatihan bagi wartawan yang diselengarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.
Namun demikian, dua Informan Ahli menyatakan pelatihan bagi wartawan
diselenggarakan oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
Nilai pada indikator pendidikan insan pers memang menurun, namun
berdasarkan data sekunder, sepanjang tahun 2021, berbagai media mengangkat
berita tentang pelatihan wartawan di provinsi ini. Di antaranya, berita yang
berjudul Pelatihan Wartawan Anggota PWI Riau tentang Jurnalisme Anti Hoax dan
Fake News, serta Perlindungan Wartawan dalam Konsep UU Pers dan UU ITE.
Seperti yang dilansir dari siagakupas.com, kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh
150 orang peserta. Terdiri dari 100 peserta daring dan 50 peserta luring di
Balairung Datuk Empat Suku Komplek Perumahan Abdi Praja, Jumat, 26 November
2021.
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Tak ketinggalan, melansir berita dari

riaupos.jawapos.com, Persatuan

Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau bekerja sama dengan Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Wilayah Sumatera
Bagian

Utara

(Sumbagut)

menyelenggarakan

pelatihan

mengenai

digital

marketing. Pelatihan tersebut diselenggarakan secara daring dan luring di
Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (9/11/2022)
4.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Riau

Nilai indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan provinsi Riau tahun
ini masih berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,17. Nilainya
meningkat 4,22 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 74,94. Nilai dari
indikator ini selalu meningkat setiap tahun.

Gambar 4.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Riau

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Lima subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sedangkan satu subindikator berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Nilai tertinggi di kategori ini ditempati oleh subindikator
media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok
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rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas (89,40).
Sementara nilai terendah adalah subindikator media pers menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabiitas, misalnya, bagi penyandang
tunarungu dan tunanetra (63,60).
Berdasarkan wawancara, enam dari sepuluh Informan Ahli sepakat pemda
telah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.
Namun, empat Informan Ahli tidak sepakat. Menurut mereka, tidak ada
perhatian khusus dari pemerintah. Meskipun ada, pemberitaan tentang kelompok
anak umumnya merupakan inisiatif dari media.
Hanya empat Informan Ahli yang setuju media pers menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu
dan tunanetra. Sementara itu, delapan Informan Ahli menyatakan hal ini tidak
sepenuhnya sesuai karena media di Provinsi Riau belum termasuk media yang
ramah terhadap kaum disabilitas.
Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabid Informasi dan Komunikasi
Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Raja Hendra
Saputra sependapat. Menurutnya, kurangnya ketersediaan fasilitas terkait
informasi yang dapat dicerna bagi penyandang disabilitas ini karena terkait
anggaran untuk membayar tenaga penerjemah bahasa isyarat. Namun demikian
pemerintah telah menunjukkan upaya. Salah satunya, memberikan informasi
terkait COVID-19 dengan menggunakan tenaga ahli penterjemah isyarat.
Menurut Divisi Gender AJI Winahyu Dwi Utami yang merupakan Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan, hal ini juga dikarenakan tidak semua media
menganggap pemberitaan terkait kelompok rentan seperti perempuan dan kaum
disabilitas adalah sebagai isu yang menarik. Bahkan ada kecenderungan upaya
menutup-nutupi data.
Menurut informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers, Pemimpin
Redaksi iniriau.com Luna Agustin, pemberitaan terkait disabilitas hanya sebatas
seremonial. Begitupun pemda yang memberikan perhatiannya sebatas seremoni
seperti pelepasan atlet paralimpik. Menurutnya, insan media dan wartawan harus
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melakukan introspeksi, sehingga ke depannya bisa lebih memberi ruang pada
pemberitaan penyandang disabilitas.
Kurangnya sarana agar kaum disabilitas dapat memperoleh informasi dari
media massa perlu dicarikan solusinya. Melansir tempo.co (2021), jumlah kaum
disabilitas di Indonesia cukup banyak, yaitu mencapai 26 juta jiwa. Jika kondisi ini
dibiarkan, penyandang disabilitas tidak bisa mengakses informasi, maka generasi
Indonesia bisa terbelakang.
4.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Riau
Lingkungan Ekonomi IKP 2022 Provinsi Riau berada dalam kategori “Cukup

Bebas” dengan nilai 80,23. Nilainya meningkat

5,47 poin dibandingkan tahun

2021.
Tabel 4.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Riau 2022 Lingkungan
Ekonomi

Lingkungan Ekonomi berkontribusi terhadap meningkatnya nilai IKP 2022
Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan nilai seluruh indikatornya meningkat. Indikator
yang nilainya meningkat tertinggi adalah tata kelola perusahaan yang baik (6,80
poin). Sementara indikator yang skornya meningkat, tapi tidak signifikan adalah
Keragaman Kepemilikan (0,25 poin).
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Gambar 4.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Riau

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Satu indikator berada pada
kategori “bebas” , sedangkan empat indikator lainnya termasuk dalam kategori
“Cukup Bebas”. Sama seperti tahun 2021, nilai tertinggi untuk kategori ini adalah
indikator Keragaman Kepemilikan denga nilai 91,00. Sementara nilai terendah
ditempati indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik, berada dalam kategori
“Agak Bebas” dengan nilai 74,30.
4.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Riau

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2021 Provinsi Riau berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,85. Nilai
ini meningkat sebesar 2,29 poin dibandingkan tahun 2021. Pada tahun
sebelumnya, nilai indikator ini adalah 81,59.
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Gambar 4.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Provinsi Riau

Ada

sepuluh

subindikator

yang

disurvei

dalam

indikator

ini.

Dua

subindikator termasuk dalam kategori “Bebas”, sedangkan delapan subindikator
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator
individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak
dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers (94,40). Sementara itu,
subindikator dengan skor terendah ditempati oleh individu, entitas dan kelompok
bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti
radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan
tentang pers (74,10).
Hasil wawancara menunjukkan delapan dari sepuluh Informan Ahli sepakat
kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh
alokasi iklan, termasuk berita pariwara. Namun tidak demikian dengan yang lain.
Hal ini dikarenakan masih ada media yang mengesampingkan kepentingan pubik
karena kepentingan iklan. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Program Studi
(Kaprodi) Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif
Kasim M. Badri yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat. “Banyak
media yang isinya seremonial mengalahkan informasi yang sarat untuk
kepentingan publik,” ujarnya.
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Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Divisi Gender AJI Winahyu Dwi Utami,
sependapat. “Ada media yang dibuat hanya untuk mendapatkan dana Rp 3 juta per bulan dari
pemerintah provinsi untuk mengkases dana dari Pemerintah Provinsi. Uang itu digunakan untuk
memenuhi kebutuhan kehidupannya. Tidak ada berita untuk kepentingan public,” ujarnya.
Delapan Informan Ahli setuju dengan pernyataan subindikator konsentrasi
kepemilikan perusahaan pers di Provinsi Riau tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan. Tidak demikian dengan dua Informan Ahli yang lain. Mereka masih
menemukan berita yang seragam.
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Wakil Ketua IJTI Indra
Yosserizal

menilai

wartawan

sudah

dimanfaatkan

oleh

oknum

narasumber/lembaga. “Beritanya copy paste, sementara rilis tidak dikonfirmasi.
Sehingga, beritanya seragam,” katanya. Pemimpin Redaksi iniriau.com Luna
Agustin yang merupakan Informan Ahli dari unsur Pimpinan perusahaan pers pun
sependapat.
Delapan Informan Ahli setuju bahwa alokasi dana untuk iklan serta
advertorial dari pemda tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang
redaksi. Dua Informan Ahli lainnya tidak sepakat. Menurut mereka, alokasi dana
untuk iklan dan advertorial dari pemerintah memengaruhi ruang redaksi.
Menurut Informan Ahli dari organisasi wartawan, Ketua PWI Bengkalis Adi
Putra, alokasi dana untuk iklan dan advertorial tidak sampai mengendalikan
redaksi, asalkan tetap mengedepankan etika pers. Akan tetapi, menurut Informan
Ahli dari Wakil Ketua IJTI Indra Yosserizal, ketika ada kepentingan perusahaan,
biasanya berita yang keras menjadi agak lunak.
Senada dengan pernyataan tersebut, Informan Ahli dari organisasi
Wartawan, Divisi Gender AJI Winahyu bahkan pernah mendengar pernyataan
seseorang yang mengatakan, “Buat apa sudah bayar mahal beriklan tapi image
kami

ditulis

jelek,”

katanya.

Pernyataan

tersebut

seolah

menyiratkan

organisasinya mampu memengaruhi kebijakan redaksi.
4.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Riau

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Riau berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,67. Nilainya
meningkat 6,68 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 4.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Riau

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Dari keenam
subindikator itu, lima di antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Sementara satu subindikator berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda menghargai kerja
profesional pers (89,70). Sementara skor terendah adalah situasi ekonomi di
provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan (65,10).
Berdasarkan survei, enam Informan Ahli sepakat wartawan atau media di
daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media, Namun,
tidak dengan empat Informan Ahli yang lain. Sebab, mereka masih menemukan
ada pihak yang mengharapkan pemberian uang dan/atau fasilitas yang ditujukan
untuk memengaruhi berita.
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua PWI Bengkalis Adi
Putra, tidak memungkiri adanya kondisi tersebut. Sebab, mayoritas wartawan
tidak mendapatkan gaji yang layak. “Pemberian uang ini memang diharapkan oleh
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teman-teman wartawan di daerah. Setiap konfrensi pers, wartawan semangat
karena ada uang transportasi,” ujarnya.
Menurut Wakil Ketua IJTI Indra Yosserizal yang merupakan Informasi dari
unsur organisasi wartawan, pemberian uang transportasi adalah halal dan
manusiawi. Selain itu, tidak memengaruhi pemberitaan. “Berbeda jika ada
peristiwa.

Lalu,

waartawannya

diberikan

‘amplop’

agar

beritanya

tidak

ditayangkan,” katanya seraya menambahkan praktik-praktik seperti ini tidak
ditemukan di media profesional.
Sementara itu, hanya empat dari sepuluh Informan Ahli yang sepakat
situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers
pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar
sebagai sumber pendanaan. Tidak demikian dengan enam Informan Ahli yang lain.
Mereka berpendapat perusahaan pers mengharapkan pemerintah sebagai sumber
pendanaan.
Pemimpin Redaksi Dumai Pos Bambang Hendrianto yang merupakan
Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers mengatakan, besarnya dana
operasional, menuntut perusahaan pers untuk tidak hanya sekadar mengandalkan
iklan. Media perlu merangkul pihak ketiga untuk bekerja sama. Salah satunya,
pemerintah.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Wakil Ketua IJTI
Indra Yosserizal, perusahaan pers skala nasional yang berinduk di Jakarta
umumnya tidak mengalami ketergantungan finansial.
4.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Riau

Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Riau berada dalam
kategori “Bebas” dengan skor 91,00. Nilainya meningkat 0,25 poin dibandingkan
tahun 2021.
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Gambar 4.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Riau

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber. Berdasarkan hasil wawancara, semua Informan Ahli sepakat
kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber sangat beragam
di Riau.
Informan Ahli sepakat kepemilikan perusahaan pes, penyiaran, dan siber di
suatu daerah semakin beragam. Sehingga, kemerdekaan pers makin kuat.
Menurut riset yang dilakukan oleh Nugroho, Putri, dan

Laksmi (2012),

perkembangan industri media yang memadai membutuhkan infrastruktur media
dan literasi media yang memadai pada warga negara. Perkembangan media harus
berorientasi pada penciptaan masyarakat yang terdidik dengan menyediakan
informasi yang berorientasi publik dan menyediakan ruang publik bagi partisipasi
warga negara.
4.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Riau

Tahun ini, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi
Riau berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,30, meskipun nilainya
merosot hingga 6,80 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 4.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Riau

Ada tiga subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator
publik dapat mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham
perusahaan pers (82.80) dan tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan
sesuai dengan kepentingan publik (79,00).
Sementara subindikator wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji
setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 berada dalam kategori “Agak Bebas”
dengan skor terendah (61,10).
Delapan Informan Ahli umumnya setuju bahwa tata kelola perusahaan pers
di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Tidak demikian dengan
dua Informan Ahli.
Sementara itu, hanya tiga Informan Ahli setuju bahwa Wartawan mendapat
paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun,
dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Tujuh
Informan Ahli berpendapat sebaliknya.
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Menurut sebagian besar Informan Ahli, banyak media yang baru tumbuh di
Provinsi Riau, sehingga pernyataan dari subindikator ini sulit untuk dilakukan.
Hanya sebagian kecil, wartawan, bahkan mungkin hanya jajaran redaksi yang
mendapatkan 13 kali gaji. Pada kenyataannya, banyak wartawan berstatus
magang, dibayar per berita, bahkan tidak mendapat gaji.
Menurut Ketua AJI periode 2017-2020 Abdul Manan seperti yang dilansir
dari

RM.id

(2020),

kemiskinan

yang

menjerat

kalangan

wartawan

dan

kesejahteraannya sangat memprihatinkan. Kondisi ini menjadi penyebab sulitnya
menumbuhkan kebebasan pers di Indonesia. “Jika gaji mereka tidak cukup,
wartawan tidak akan punya waktu yang cukup banyak untuk berkonsentrasi
menghasilkan karya jurnalistik yang baik,” ujarnya.
4.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Riau

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Riau berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,93. Nilai ini meningkat pesat hingga 6,58
poin. Pada tahun sebelumnya, nilai indikator ini sempat menurun sebesar 4,42
poin.

Gambar 4.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Riau

157

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
termasuk

ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh

subindikator Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah
ini diproses sesuai peraturan (88,89). Sedangkan skor terendah ditempati
subindikator Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan
kemerdekaan pers (81,50).
Secara umum, sembilan Informan Ahli sepakat bahwa fungsi perangkat
daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat. Sementara satu Informan Ahli yang
lain berpendapat Kominfo kurang berperan dalam mengembangkan kemerdekaan
pers.
Sembilan Informan Ahli setuju bahwa Komisi Informasi (KI) Daerah ikut
mendorong

pers

memberitakan

kepentingan

publik

sebagai

upaya

mengembangkan kemerdekaan pers. Akan tetapi, satu Informan Ahli berpendapat
KI masih mengakomodasi kepentingan golongan dan belum independen.
Tekait kinerja KPID, sembilan Informan Ahli setuju bahwa Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers. Hanya satu
Informan Ahli yang menyatakan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta di
lapangan.
4.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Riau
Lingkungan Hukum Provinsi Riau tahun 2022 berada dalam kategori “Cukup

Bebas” dengan nilai 81,69. Nilai ini meningkat 5,97 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 75,72.
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Tabel 4.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Riau 2022 Lingkungan
Hukum

Tahun ini, keenam indikator yang disurvei mengalami peningkatan.
Indikator yang mengalami peningkatan tertinggi adalah indikator kebebasan
mempraktikkan jurnalisme (12,58 poin). Sedangkan indikator dengan peningkatan
yang paling rendah adalah indikator Kriminalisasi dan Intimidasi pers (3,93 poin).

Gambar 4.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Riau

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi pers merupakan indikator dengan nilai
tertinggi yaitu 90,80 sehingga berada dalam kategori “Bebas”. Sedangkan
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indikator dengan nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (59,60). Nilai ini termasuk dalam kategori “Agak Bebas”.
4.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Riau

Tahun ini indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP 2022 Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 4,69 poin menjadi 82,73.
Peningkatkan ini menempatkan indikator tersebut berada dalam kategori “Cukup
bebas”. Sebelumnya indikator ini mengalami penurunan 6,96 poin pada tahun
2021 sebesar 78,04.

Gambar 4.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Riau

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban unutuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (87,10). Sementara skor
terendah adalah subindikator Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain (77,00).
Delapan Informan Ahli sepakat lembaga peradilan menangani perkara pers
secara independen dan tidak berpihak (imparsial). Sebaliknya, dua Informan Ahli
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menyatakan hal ini tidak sepenuhnya sesuai. Seperti pernyataan Ketua KPID,
Mario Abdillah yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat. “Pernah ada
perkara pers yang masuk pengadilan,” katanya.
Hal ini dibenarkan oleh Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers,
Pemimpin Redaksi iniriau.com Luna Agustin. Menurutnya, pernah ada kasus di
DPRD Riau. Ada wartawan masuk bersama LSM ke ruang kehormatan DPRD tanpa
izin. Kemudian, dilaporkan oleh Sekretaris Dewan ke kepolisian.
Terkait subindikator lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain, tujuh dari sepuluh Informan Ahli
sepakat. Namun tidak dengan tiga Informan Ahli yang lain. Mereka menilai
lembaga peradilan tidak selalu mengutamakan hukum perdata.
4.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Riau

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Riau
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,50. Nilainya meningkat
sebesar 12,58 poin, setelah pada tahun lalu sempat menurun.

Gambar 4.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Riau

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,

peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
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jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara, ada satu Informan Ahli yang tidak
sepakat.
Pendapat para Informan Ahli ini menunjukkan kesesuaian antara kondisi
yang

dialami

dengan

meningkatnya

indikator

Kebebasan

Mempraktikkan

Jurnalisme di Provinsi Riau. Indikator ini mengalami peningkatan skor yang paling
tinggi pada Lingkungan Hukum.
4.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Riau

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2022 Provinsi Riau berada
dalam kategori “Bebas”. Nilainya meningkat 3,98 poin menjadi 90,80.

Gambar 4.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Riau

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga subindikator
termasuk dalam kategori “Bebas”, sedangkan satu subindikator berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator di daerah ini tidak
ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (93,40). Sementara
skor terendah ditempati oleh subindikator Pemerintah daerah tidak penah
menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan
umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan
pers (84,20).
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Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat bahwa di Provinsi
Riau

tidak

terdapat

peraturan

yang

dapat

memidana

wartawan

karena

pemberitaannya, tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik,
serta tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.
Akan tetapi, dua Informan Ahli tidak sepakat pada pernyataan subindikator
pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan
untuk membatasi kebebasan pers. Hal ini dikarenakan mereka masih menemukan
kasus adanya pembatasan kepada wartawan.
Pernyataan

ini

dikemukakan

oleh

Informan

Ahli

dari

unsur

pemerintah/DPRD, Anggota Komisi IV DPRD Riau, Ade Hartati. Menurutnya,
keterbatasan akses atas informasi pada kasus jatuhnya pesawat Angkatan Udara
masih menggunakan alasan keamanan nasional. Sementara di bidang kesehatan
umum, saat pandemi pemda tidak menyampaikan secara terbuka

informasi

mengenai refocusing anggaran.
Senada dengan Ade, Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabid Informasi
dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau,
Raja Hendra Saputra, mengemukakan bahwa permbatasan terjadi pada informasi
terkait isu strategis, ketertiban umum, hal yang mengandung lebih banyak
mudharat, dan terkait kepentingan yang lebih besar.
4.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Riau

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Riau berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 84,65. Nilai ini meningkat 6,61 poin dibandingkan tahun lalu.
Selama dua tahun sebelumnya, indikator ini mengalami penurunan.
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Gambar 4.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Riau

Ada dua subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kondisi “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator Pemerintah
Daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers
(85,40). Diikuti Subindikator Wartawan di daerah ini menaati (69,20).
Sembilan Informan Ahli sepakat pemda mendukung dan mendorong media
menaati standar perusahaan pers. Hanya satu Informan Ahli yang tidak setuju.
Sementara itu, terkait ketaatan wartawan terhadap UU No. 40 Tahun 1999
Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan pers, sebagian
besar Informan Ahli sepakat. Akan tetapi dua Informan Ahli menyatakan bahwa
tidak semua wartawan menaati undang-undang ini dan wartawan ”abal-abal”
menjadikan profesi ini untuk menodong pihak tertentu demi kepentingan pribadi.
Menurut Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers, pemimpin
Redaksi Dumai Pos Bambang Hendrianto, wartawan yang sudah mengikuti uji
kompetensi pasti memahami UU dan etika jurnalistik.
Kasi Intel Kejari Pekanbaru Lasargi Marel yang merupakan Informan Ahli
dari unsur pemerintah mengungkapkan perilaku wartawan “abal-abal” yang
mendekati dan menekan orang termasuk mendekati penegak hukum. Akurasi
berita dipertayakan. Ini berbahaya bagi masyarakat yang tidak bisa memfilter
berita.
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Sementara itu, Ketua PWI Bengkalis Adi Putra mengungkap fakta adanya
buruh bangunan yang tiba-tiba menjadi wartawan. Tindakannya tidak sesuai etika,
yaitu memvonis orang salah layaknya penegak hukum.
Kalangan pers di provinsi Riau saat ini resah akan kehadiran wartawan yang
disebut “aba-abal” yang merujuk pada wartawan yang tidak resmi, tidak mengikuti
pendidikan jurnalistik. Umumnya, bersikap tidak sesuai dengan etika jurnalistik
maupun undang-undang pers seperti menyalin berita dari wartawan yang lain dan
sebagainya. Adi Putra mengatakan, keberadaan wartawan seperti ini dinilai
merusak citra wartawan yang resmi.
Semua pengakuan Informan Ahli ini menunjukkan masih adanya praktik
pelanggaran terhadap etika jurnalistik dan UU pers

oleh oknum wartawan di

provinsi Riau, kendati nilai pada indikator Etika pers provinsi Riau meningkat 6,61
poin pada tahun ini.
4.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Riau

Indikator Mekanisme Pemulihan pada survei IKP 2022 Provinsi Riau berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,50. Nilai ini meningkat 6,12 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 79,38.

Gambar 4.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Riau
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Ada enam subindikator yang disurvei dalam indiaktor ini. Keenam
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor
tertinggi dan terendah masih sama dengan tahun sebelumnya. Skor tertinggi
ditempati oleh subindikator Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik (90,80). Sementara skor terendah adalah
subindikator Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini
mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana (72,78).
Berdasarkan hasil wawancara,

semua Informan Ahli setuju pada

pernyataan di tiga subindikator yaitu Dewan Pers menangani kasus pers di daerah
ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik; Aparat hukum di daerah ini
melakukan

proses

hukum

(penyelidikan,

penyidikan,

penuntutan,

dan

penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil; dan Penyelesaian
perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan UndangUndang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Terkait KPID dan KI, masing masing Sembilan Informan Ahli setuju bahwa
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) serta Komisi Informasi (KI) di provinsi
ini bekerja secara bebas dan independen. Akan tetapi satu Informan menyatakan
bahwa KPID dan KI masih memihak dan mendapat intervensi dari pihak-pihak
tertentu.
Sementara itu, sebanyak enam Informan Ahli setuju bahwa Penyelesaian
perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata
daripada hukum pidana. Namun demikian, tiga nforman Ahli menyatakan hal
tersebut belum sepenuhnya sesuai karena masih ada keberpihakan dan satu
Informan ahli menyatakan tidak tahu.
4.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Riau

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 59,60. Nilai indikator ini
meningkat sebesar 6,52 poin dibandingkan tahun lalu.
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Gambar 4.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Riau

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra. Subindikator ini termasuk dalam kategori “Agak Bebas”.
Sejalan dengan hasil survei, saat wawancara hanya empat Informan Ahli
yang sepakat dengan pernyataan dari subindikator tersebut. Sisanya, enam
Informan Ahli berpendapat tidak ada peraturan yang mewajibkan media massa
untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas di
provinsi ini.
Padahal, menurut Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementrian
Kesehatan

tahun 2019, Indonesia telah mengesahkan UU No. 19 Tahun 2011

tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, untuk
menunjukkan

komitmen

dan

kesungguhan

Pemerintah

Indonesia

untuk

menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.
Rupanya, pemda perlu meninjau kembali komitmen tersebut. Selain itu,
melakukan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap akses
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informasi melalui pemberlakuan aturan yang mewajibkan media massa untuk
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

4.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
RIAU
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Riau

berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,01. Nilai tersebut diperoleh
dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (83,01), Kondisi Lingkungan Ekonomi
(80,23), dan Kondisi Lingkungan Hukum (81,69). IKP provinsi Riau tahun ini
meningkat sebesar 5,62 poin. Peningkatkan nilai IKP dikontribusikan dari
peningkatan pada ketiga lingkungan.
Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik.
IKP pada lingkungan Fisik dan Politik meningkat sebesar 5,51 poin.
Meningkatnya

nilai

lingkungan

fisik

dan

politik

terjadi

karena

peningkatkan nilai pada delapan indikator dari sembilan indikator yang
ada. Sementara satu indikator, yaitu indikator Pendidikan Insan Pers,
nilainya menurun. Nilai tertinggi pada lingkungan Fisik dan Politik tahun
ini adalah indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (89,33).
Sementara nilai terendah adalah indikator Kebebasan dari Intervensi
(78,25).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
IKP pada lingkungan ekonomi meningkat sebesar 5,47 poin. Hal ini
dikarenakan seluruh indikator pada Lingkungan Ekonomi meningkat.
Indikator Keragaman Kepemilikan (91,00) merupakan indikator dengan
nilai

tertinggi

pada

lingkungan

Ekonomi.

Seperti

pada

tahun

sebelumnya, nilai terendah ditempati indikator Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (good corporate governance) dengan skor 74,30.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
IKP pada lingkungan Hukum meningkat sebesar 5,97 poin. Nilai tertinggi
pada Lingkungan Hukum adalah indikator Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers (90,80). Nilai ini menempatkan indikator tersebut dalam kategori
“Cukup Bebas”. Sedangkan nilai terendah pada Lingkungan Hukum

168

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

adalah indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(59,60).

4.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
RIAU
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Riau, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Riau dapat meningkat pada survei IKP tahun mendatang
apabila insan pers di Provinsi Riau mempertahankan nilai pada ketiga
lingkungan, baik Fisik dan Politik, Ekonomi, maupun Hukum. Selain itu,
meningkatkan komunikasi antara insan pers dengan stakeholder-nya. Salah
satunya,

masyarakat

dan

penegak

hukum.

Serta,

meningkatkan

profesionalisme wartawan sehingga image wartawan dapat kembali positif.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Mendukung media lebih profesional dalam memberikan informasi kepada
publik melalui penguatan kapasitas wartawan agar lebih banyak memiliki
pemahaman terhadap isu-isu tertentu dengan berbagai perspektif.
Memperketat lembaga akreditasi penyelenggara UKW.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
Melanjutkan stimulus bantuan sosial untuk membantu media dan
wartawan. Mendorong pemda agar tetap dapat menjalankan kerjasama
dengan media. Melakukan upgrading tata kelola perusahaan pers,
termasuk tata kelola newsroom yang update dengan isu dan modelmodel pemberitaan terkini agar media bisa tetap mempertahankan
eksistensi dan independensinya. Tetap mendukung verifkasi faktual oleh
Dewan Pers dan Peraturan Gubernur yang mensyaratkan verifikasi
faktual sebagai syarat kerja sama media dengan pemerintah daerah.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Dewan

Pers

dapat

meningkatkan

pengawasan

terhadap

oknum

wartawan yang merugikan. Hal ini dikarenakan mudah menjadi
wartawan, memegang kartu pers , dan memiliki media. Dewan Pers perlu
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lebih giat dalam menyosialisasikan UU Pers kepada seluruh stakeholder,
salah satunya penegak hukum.
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BAB V PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi Kepulauan Riau. Survei dilaksanakan
Februari 2022, melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili unsur organisasi
wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan FGD
2022 berlangsung di Kota Tanjung Pinang, 29 Maret 2022. Kegiatan ini dihadiri
oleh tujuh orang Informan Ahli secara hibrida dan anggota Dewan Pers, Hassanein
Rais. Serta, Enden Darjatul Ulya yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai
moderator.
IKP Kepulauan Riau tahun 2022 berada dalam kategori ”Cukup Bebas”
dengan nilai 80,95. Nilai ini mengalami penurunan 2,32 poin dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu 83,27. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik
dan Politik (81,68), Kondisi Lingkungan Ekonomi (79,32), dan Kondisi Lingkungan
Hukum (81,00). Penurunan nilai pada ketiga lingkungan tersebut berkontribusi
terhadap penurunan nilai IKP Kepulauan Riau.
Secara umum kondisi kemerdekaan pers di Kepulauan Riau menunjukkan
perlunya pembenahan pada ketiga lingkungan dikarenakan sebagian besar nilai
indikator pada ketiga lingkungan menurun. Beberapa catatan dari survei IKP 2022
di Kepulauan Riau adalah pers belum bebas dari berbagai kepentingan, kekerasan,
dan kurangnya pemberitaan yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
Selain itu, kesejahteraan wartawan juga menjadi masalah yang krusial. Sebab, hal
itu terkait dengan masalah berikutnya, yaitu masih rendahnya implementasi etika
jurnalistik. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah belum adanya
regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh penyandang disabilitas.

171

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

5.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Daftar responden yang menjadi Informan ahli pada kegiatan survei IKP

2022 di Provinsi Kepulauan Riau melibatkan sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi
ke dalam empat unsur, yaitu pengurus aktif organisasi wartawanunsur pimpinan
perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat. Daftar Informan Ahli pada
kegiatan survei IKP 2022 di provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 5.1 Profil Informan Ahli Survey Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan Riau
2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Eliza Gusmeri

AJI Batam

Sekretaris

2.

Gusti Yennosa

IJTI

Pengurus

3.

Muhammad Iqbal

PWI

Wakil Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Tommy Thomas Tonek
Tomlimah Limahekin

Harian Tribun Batam

News Manager

5.

Abu Hanifah

Rakom Dawlat FM

Dewan Pembina

III.

Unsur Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Hasan

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Kepulauan Riau

Kepala Dinas

7.

Iskandar Zulkarnaen
Nasution

Balai Teknik Informatika
dan Komunikasi
Pendidikan Dinas
Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau

Kepala Balai

8.

Bobby Wira Satria

Setda Kota
Tanjungpinang

Kabag Protokol
dan Komunikasi

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Rendra Setiadihardja

STISIPOL Raja Haji

Kota Batam

Kabupaten
Kepulauan
Anambas

KotaTanjungpinang

Akademisi dan
Pengamat Pers
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No.
10.

Nama Lengkap
M. Rofik

Nama Lembaga
KPID Kepulauan Riau

Jabatan/Posisi

Keterangan

Komisioner

5.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

5.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kepulauan Riau
Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Kepulauan Riau berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,95. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik (81,68), Kondisi Lingkungan Ekonomi (79,32), dan
Kondisi Lingkungan Hukum (81,00).

Gambar 5.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kepulauan Riau

5.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kepulauan Riau
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kepulauan Riau, seperti

tahun-tahun sebelumnya, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 80,95. Nilai ini menurun sebesar 2,32 poin dibandingkan tahun 2021. Tahun
lalu, nilai IKP 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,99 poin dari 80,29 menjadi
83, 27.
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Tabel 5.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 5.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan Riau 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Media Alternatif
Keragaman Pandangan
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Kekerasan
Akurat dan Berimbang
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Lembaga Penyiaran Publik
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Mekanisme Pemulihan
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

KEPULAUA
N RIAU
80,95
81,68
89,90
87,15
83,40
81,83
80,93
80,48
79,43
79,37
78,78
79,32
88,30
84,17
80,76
78,00
73,03
81,00
85,38
82,90
82,12
81,80
78,58

174

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

IKP TOTAL
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

KEPULAUA
N RIAU
80,95
73,70

Semua indikator pada IKP 2022 Provinsi Riau berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Pada Lingkungan Fisik dan Politik, indikator Pendidikan Insan Pers bagi
Wartawan menempati nilai tertinggi (89,90). Sementara nilai terendah ditempati
oleh Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (78,78).
Untuk Lingkungan Ekonomi, indikator Keragaman Kepemilikan menempati
nilai tertinggi, yaitu 88,30. Nilai terendah adalah indikator Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (73,03). Sementara Lingkungan Hukum, nilai tertinggi ditempati oleh
indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (85,38). Sebaliknya, nilai terendah
adalah indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (73,70).
5.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Kepulauan Riau
Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun ini berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,68. Nilai ini sempat menurun pada tahun
2020 dan kembali meningkat tahun 2021.
Tabel 5.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan Riau 2022
Lingkungan Fisik dan Politik
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Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila
dibandingkan dengan nilai tahun lalu, pada tahun ini hampir seluruh indikator
mengalami penurunan. Indikator yang tahun ini mengalami peningkatan tertinggi
adalah Pendidikan Insan Pers, (6,23 poin). Sementara indikator yang mengalami
penurunan paling besar adalah Kebebasan dari kekerasan (6,30 poin).
Selain mengalami peningkatan, indikator Kebebasan Berserikat

bagi

Wartawan menduduki peringkat pertama dalam perolehan nilai tertinggi di antara
sembilan indikator, yaitu 87,15. Disusul indikator Kebebasan Media Alternatif
dengan nilai 80,48.
Nilai terendah pada Lingkungan Fisik dan Politik tahun ini masih ditempati
indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, yaitu 78,78. Meskipun
penurunan nilai terjadi pada sebagian besar indikator, namun semuanya masih
berada pada kategori “Cukup Bebas” seperti tahun sebelumnya.

Gambar 5.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

5.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Kepulauan Riau

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Kepulauan
Riau berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,15. Nilai ini meningkat
sebesar 0,05 poin dibandingkan tahun 2021. (lihat Tabel 5.3).
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Gambar 5.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Kepulauan
Riau

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas”, yakni subindikator wartawan bebas bergabung
atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya
tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (90,10).
Sementara tiga subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Terdiri dari subindikator wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai
dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (87,40).
Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak
manapun (86,50) dan organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi
memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program kongkret yang dijalankan
selama ini (84,60).
Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejauh ini di Provinsi Kepulauan Riau
wartawan bebas menentukan mau bergabung atau tidak bergabung ke dalam
serikat pekerja tanpa intervensi. Wartawan di Kepulauan Riau juga bebas memilih
organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa
maupun pelaku bisnis. Beberapa organisasi yang bisa diikuti wartawan adalah PWI,
AJI, IJTI, AMSI, dan lain-lain.
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Berdasarkan hasil wawancara, Informan Ahli juga sepakat bahwa organisasi
wartawan di Kepulauan Riau dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari
pihak

manapun

baik

pemerintah,

organisasi

politik,

atau

organisasi

kemasyarakatan. Hanya satu Informan Ahli menyatakan belum semua organisasi
wartawan dapat menjalankan fungsinya.
Di provinsi ini, para Informan Ahli umumnya menilai organisasi profesi
wartawan juga berkontribusi positif dalam memajukan kemerdekaan pers melalui
berbagai program kongkrit. Salah satu bukti kontribusi positif organisasi wartawan
adalah banyak wartawan mengikuti UKW. Hanya satu Informan Ahli yang tidak
sependapat.
5.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Kepulauan Riau
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,48. Nilainya menurun
sebesar 1,86 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 5.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kepulauan Riau

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/ atau partai politik tidak pernah
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melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (82,50).
Sementara skor terendah ditempati subindikator pers di daerah ini bebas
dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan
politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media (77,90).
Terkait independensi redaksi dan pers dalam menentukan dan membuat
pemberitaan, secara umum Informan Ahli menilai sudah independen. Hanya
sebagian kecil Informan Ahli menilai masih adanya campur tangan dari pemilik
media, serta masih terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, dan pemilik
media.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Informan Ahli dari unsur pemimpin
perusahaan pers, News Manager Harian Tribun Batam Tommy Thomas T.T.
Limahekin. Menurutnya, ada kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya intervensi pemilik media dalam program kerja sama dan ada juga
media yang dibiayai oleh politisi.
Senada dengan pernyataan Tommy, Ketua PWI Muhammad Iqbal, Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan mengatakan, redaksi sangat terpengaruh oleh
pemilik media karena sekarang sangat mudah membuat media. Ada media yang
direktur yang merangkap reporter, bahkan pemimpin redaksi. Selain itu ada juga
pertemanan pemilik dengan partai politik tertentu.
“Ada. Sifatnya sebagai unsur bisnis dan sebagai pengawasan,” ujar
Akademisi dan Pengamat Pers dari STISPOL Raja Haji Rendra Setiahardja yang
merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat.
Sementara itu,

menurut Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan

pers, Dewan Pembina Rakom Dawlat FM, Abu Hanifah, tidak ada campur tangan
pemilik dan berita sudah faktual. “Di Anambas ruang gerak teman-teman media
sudah independent,” katanya.
5.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Kebebasan dari Kekerasan di IKP 2022 berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 79,43. Nilai ini menurun sebesar 6,30 poin
dibandingkan tahun lalu.
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Gambar 5.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kepulauan Riau

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator tidak
terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi
pemberitaan atau untuk mengetahui isi pemberitaan (81,30). Sementara skor
terendah adalah aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau
karena isi pemberitaan (76,80).
Berdasarkan wawancara, tujuh Informan Ahli sepakat tidak terdapat intimidasi
kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk
memengaruhi isi pemberitaan. Akan tetapi, tiga Informan Ahli tidak sependapat.
Hal ini dikarenakan mereka masih menemukan adanya intimidasi/tekanan secara
tidak langsung.
Informan Ahli dari unsur pemimpin perusahaan pers, News Manager Harian
Tribun Batam Tommy Thomas T.T. Limahekin membagikan pengalamannya. Pada
tahun 2021, masih ada wartawannya yang wajahnya ditunjuk oleh kepala daerah.
Kemudian, wartawan AJI di Tanjung Pinang sempat kesulitan mewawancarai
kepala daerah karena dihalang-halangi oleh ajudannya.
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Secara umum, delapan Informan Ahli setuju bahwa aparat penegak hukum
dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai
kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan. Hanya dua
Informan Ahli yang menyatakan aparat hukum tidak selalu melindungi wartawan.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua PWI
Muhammad Iqbal, perlindungan langsung tidak ada. “Yang melindungi profesi
wartawan adalah UU, kecuali saat kita melaporkan adanya kekerasan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris AJI Batam Eliza Gusmeri yang merupakan
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan mengatakan, wartawan masih
merasa terancam, ada kekerasan, atau menghalang-halangi proses pemberitaan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Hasan
yang merupakan Informan Ahli dari unsur pemerintah mengatakan, kejadian
seperti ini karena adanya kesalahpahaman dan menjadi evaluasi bagi pemerintah.
Salah satu kasus kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Kepulauan Riau
pada tahun 2021 diberitakan news.detik.com (2021). Ketika itu wartawan menjadi
korban tindakan kekerasan pengawal Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Leher dari wartawan tersebut dicekik saat momen kunjungan kerja Menhub ke
Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 16 September 2021.

5.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Kepulauan Riau
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,40. Nilai ini menurun 5,46
poin dibandingkan tahun lalu.
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Gambar 5.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kepulauan Riau

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers memperoleh skor 84,90.
Sementara

subindikator

Pemerintah

daerah

mengakui,

mendorong,

dan

melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti
pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga berada pada skor 81,90.
Secara umum, Informan Ahli sepakat tidak ada larangan dari pemerintah
untuk menciptakan media alternatif. Menurut Informan Ahli dari unsur pemimpin
perusahaan pers, News Manager Harian Tribun Batam Tommy Thomas T.T.
Limahekin, pemda terbuka dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk
dapat berpartisipasi dalam menciptakan informasi alternatif.
Semua Informan Ahli juga sepakat bahwa jurnalisme warga di Kepulauan
Riau memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers karena telah
memberikan informasi, terutama terkait pelayanan publik.
Menurut Darmastuti (2016) dalam jurnalnya berjudul Media Alternatif, Masa
Depan Media Indonesia, media alternatif merupakan masa depan media di
Indonesia. Media alternatif ini bisa menjadi pilihan warga ketika media mainstream
menyiarkan pemberitaan yang berpihak sehingga mengurangi kepercayaan publik.
Namun, untuk menjadi media yang dapat dipercaya sejumlah pembenahan dan
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perhatian dari banyak pihak perlu dilakukan terhadap berkembangnya media
alternatif atau citizen journalism.
5.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Keragaman Pandangan di IKP 2022 Provinsi Kepulauan Riau
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,83. Nilai ini menurun
sebanyak 1,70 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,54.

Gambar 5.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Keragaman Pandangan tardiri dari tiga subindikator. Subindikator
dengan skor tertinggi adalah pemerintah daerah ikut mendorong keragaman
kepemilikan (85,40). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator ada
upaya dari pemda melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosisal terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya
(79,70).
Secara umum, delapan Informan Ahli setuju bahwa pemda telah mendorong
keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya
program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.
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Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Hasan yang merupakan
Informan Ahli dari unsur pemerintah bahwa pemerintah mendorong keragaman isi
pemberitaan. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki Rencana Pembangunan
Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

yang

di

dalamnya

terdapat

hak-hak

keberagaman.
Komisioner KPID Kepulauan Riau M. Rofik yang merupakan Informan Ahli
dari unsur masyarakat mengemukakan beberapa media pernah ikut dalam
pelatihan pemberdayaan perempuan di provinsi. Namun, dua Informan Ahli
menilai belum ada dorongan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan secara
khusus.
5.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Kepulauan Riau berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,37. Nilai ini mengalami penurunan
4,36 poin setelah mengalami kenaikan terus-menerus selama tiga tahun berturutturut.

Gambar 5.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Kepulauan Riau
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Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan
dari pejabat atau dari lembaga di luar pers (79,70). Sementara dua subindikator
yang lain memiliki skor yang sama sekaligus terendah (79,20). Yakni, publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau
kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini. Serta, tidak ada upaya
dari

pemilik

perusahaan

untuk

mengatur

isi

pemberitaan

dalam

bentuk

menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakannya.
Terkait permasalahan Akurat dan berimbang, sebagian besar Informan Ahli
berpendapat bahwa publik di Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhya
mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Menurut Informan Ahli dari
unsur organisasi wartawan, Ketua PWI Muhammad Iqbal, hal ini terjadi karena
terkait afiliasi kepemilikan media, seperti pemilik sekaligus merangkap redaktur
dan karena adanya afiliasi bisnis.
Di Kepulauan Riau, secara umum Informan Ahli sepakat tidak ada upaya
dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.
Hanya dua Informan Ahli mengatakan, masih ada upaya dari pemilik perusahaan
untuk mengatur isi pemberitaan.
Menurut pengurus IJTI Gusti Yennosa yang merupakan Informan Ahli dari
unsur

organisasi

wartawan,

masih

ditemukan

upaya

yang

mengatur

isi

pemberitaan, akan tetapi masih bisa ditoleransi sehingga jurnalis tidak kehilangan
kebebasanya.
5.2.3.7.

Akses atas informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Kepulauan Riau
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai total 80,93. Nilainya menurun
sebesar 3,45 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 5.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator Pemerintah
daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas
jurnalistiknya (84,00). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator
Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik
untuk diberitakan (77,10).
Menanggapi survei tersebut, Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini
bebas mencari, meliput dan memperoleh informasi publik. Informan Ahli juga
menilai pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi wartawan
dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Di Kepulauan Riau, wartawan asing diizinkan untuk meliput sepanjang tidak
melanggar aturan perundangan yang berlaku. Diantaranya meliput sektor budaya
dan pariwisata.
Tekait akses informasi publik melaui Komisi Informasi (KI), secara umum,
Informan Ahli menilai Komisi Informasi (KI) Daerah mendukung wartawan yang
mencari informasi publik untuk diberitakan. Namun, tidak demikian bagi dua
Informan Ahli yang lain. Mereja berpendapat peran dan fungsi KI Daerah belum
nampak.
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Hal ini seperti diungkapkan oleh Informan Ahli dari unsur organisasi
wartawan, Ketua PWI Muhammad Iqbal. “Peran dan fungsi komisi informasi di
daerah tidak terlihat, belum pernah adanya dialog,” katanya.
5.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Kepulauan Riau berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 89,90. Nilainya melesat 6,23 poin
dibandingkan tahun 2021.

Gambar 5.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Kepulauan Riau

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselengarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah.
Semua Informan Ahli sepakat adanya pelatihan bagi wartawan yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan, perusahaan pers, dan pemerintah
setiap

tahun.

Pelatihan

yang

diselenggarakan

di

Kepulauan

Riau

juga

diselenggarakan dengan tema yang beragam.
Melansir rr.co.id pada tahun 2021, diselenggarakan Pelatihan Wartawan
Perbatasan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan
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(LPKW) UPN 'Veteran Yogyakarta bekerjasama dengan Kedutaan Besar (Kedubes)
AS di Indonesia. Pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan menghadirkan
informasi yang tidak bisa diakses publik dari wilayah perbatasan dan pesisir
sebagai bagian dari wilayah kepulauan di negara kepulauan terluas di dunia ini.

5.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kepulauan Riau

Nilai indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Kepulauan
Riau tahun ini masih berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilanya sedikit
menurun 0,85 poin dibandingkan tahun lalu 0, 85 poin, yaitu 78,78.

Gambar 5.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kepulauan Riau

Pada

indikator

ini,

ada

enam

subindikator

yang

disurvei.

Semua

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi di kategori ini
ditempati oleh subindikator pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah
anak (82,10).
Sementara nilai terendah adalah subindikator media pers menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang
tunarungu dan tunanetra (72,50).
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Berdasarkan survei, secara umum, delapan Informan Ahli sepakat pers di
daerah ini membuat pemberitaan yang berprespektif gender. Hanya dua Informan
Ahli menilai pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai.
Menurut Sekretaris AJI Eliza Gusmeri, Informan Ahli dari unsur organisasi
wartawan, masih sebagian kecil media yang menulis pemberitaan berperspektif
gender. Meskipun di satu media memberitakan tentang perempuan akan tetapi
tidak menyentuh isu perempuan atau masalah yang sedang dihadapi perempuan.
Selain itu, dari dari segi etika, penjudulan berita juga belum berspektif gender .
Alih-alih membahas isu perempuan, banyak media yang menempatkan
perempuan dalam media sebatas untuk sekadar menjadi daya tarik bagi pembaca.
News Manager Harian Tribun Batam Tommy Thomas T.T. Limahekin yang
merupakan Informan Ahli dari unsur pemimpin perusahaan pers, mengatakan, di
medianya selalu ada profil perempuan untuk menambah daya tarik.
Komisioner KPID M.Rofik yang merupakan Informan Ahli dari unsur
masyarakat

menyebutkan

media

menempatkan

profil

perempuan

untuk

memberikan warna sekaligus membuat media menjadi bertambah menarik.
Terkait rendahnya skor pada subindikator media pers menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, sebagian Informan Ahli sepakat
di Kepulauan Riau belum ada dan belum sepenuhnya media menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
Menurut Ketua PWI M. Iqbal yang merupakan Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan, media berkeinginan menyiarkan berita yang dapat dicerna
penyandang disabilitas, akan tetapi kesulitan dari sisi platform dan pembiayaan.
Senada dengan Iqbal, Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers, Dewan
Pembina Radio Komunitas (Rakom) Dawlat FM Abu Hanifah. Menurutnya,
menyediakan sarana agar penyandang disabilitas dapat mencerna informasi dari
media massa sangat diperlukan, akan tetapi tidaklah mudah.
5.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Kepulauan Riau
IKP 2022 pada Lingkungan Ekonomi Provinsi Kepuluan Riau berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,32. Nilainya menurun sebesar 2,86 poin
dibandingkan tahun 2021. (lihat Tabel 5.6).
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Tabel 5.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan Riau 2022
Lingkungan Ekonomi

Penurunan IKP 2022 pada Lingkungan Ekonomi tidak dapat dihindari karena
dari lima indikator, empat di antaranya mengalami penurunan. Penurunan nilai
paling signifikan ditempati oleh indikator Lembaga Penyiaran Publik (6,70 poin).
Sementara

peningkatan

nilai

hanya

ditempati

oleh

indikator

Keragaman

Kepemilikan (2,63 poin).

Gambar 5.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Lima indikator berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah indikator
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Keragaman Kepemilikan dengan nilai 88,30. Sementara nilai terendah ditempati
indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (73,03).
5.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Kepulauan Riau

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Kepulauan Riau berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
84,17. Nilai ini lebih rendah 2,79 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 5.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Provinsi Kepulauan Riau

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati
subindikator pemda tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang
ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (89,30).
Tiga subindikator dengan skor terendah ditempati subindikator alokasi dana
untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi (81,00). Diikuti subindikator pemda tidak
memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan
hibah (79,90). Subindikator dengan skor terendah pada indikator ini adalah
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subindikator Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat
pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwara (79,40).
Informan Ahli umumnya sepakat alokasi dana untuk iklan dan advertorial
dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang
redaksi. Namun, satu Informan Ahli yang lain berpendapat alokasi dana untuk
iklan dan advertorial dari pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengendalian
kebijakan di ruang redaksi.
Kepala Balai Teknik Informatika dan Komunikasi Pendidikan Dinas
Pendidikan

Provinsi

Kepulauan

Riau

Iskandar

Zulkarnaen

Nasution

yang

merupakan Informan Ahli dari unsur pemerintah, mengemukakan bahwa alokasi
dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan. Hal ini dikarenakan alokasi dana dari pemerintah nilainya
kecil. Sedangkan menurut pengurus IJTI Gusti Yennosa, Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan, tak jarang pengendalian itu dilakukan dengan tujuan agar
beritanya menjadi lebih “halus” untuk dibaca.
Sembilan Informan Ahli sependapat pemda tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah. Namun, satu
Informan Ahli tidak sependapat. Menurutnya, pemda memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi seperti bantuan sosial dan hibah.
Di Kepulauan Riau, mayoritas Informan Ahli sepakat bahwa Kepentingan
Publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk

berita

pariwara.

Hanya

satu

Informan

Ahli

yang

berpendapat

kepentingan publik dalam pemberitaan media berkurang akibat pengaruh alokasi
iklan, termasuk berita pariwara.
Menurut Informan Ahli dari unsur pemimpin perusahaan pers, News
Manager Harian Tribun Batam Tommy Thomas T.T. Limahekin, media mengalami
masa sulit selama tiga tahun belakangan. Untuk dapat menjalankan organisasinya,
media sangat mengandalkan bantuan dari pemerintah. “Kami menjadi corong
pemerintah. Meski begitu, fungsi kritis selalu ada dan keberimbangan menjadi
prioritas,” katanya.
Ketua PWI Muhammad Iqbal yang merupakan Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan memastikan kerja sama antara media dengan pemerintah
tidak mengganggu kepentingan publik. Hal ini dikarenakan sudah ada porsi antara
iklan dengan kepentingan publik. “Ruang untuk kepentingan publik lebih luas
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daripada untuk kerja sama. Untuk kerja sama hanya satu sampai dua berita,”
ujarnya.
Secara umum, delapan Informan Ahli setuju bahwa Kepemilikan Perusahaan
Pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu. Sementara
dua Informan Ahli yang lain tidak sependapat. Menurut mereka, kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini masih ada yang terkonsentrasi hanya pada pemodal
tertentu.
Sekretaris AJI Batam Eliza Gusmeri yang merupakan Informan Ahli dari
unsur organisasi wartawan menyatakan kepemilikan perusahaan pers tidak
terkonsentrasi pada pemilik tertentu. “Siapa saja bisa punya media,” ujarnya.
Begitu pula pendapat Informan Ahli dari unsur masyarakat, Komisioner KPID M.
Rofik. Menurutnya, kepemilikan perusahaan pers tidak terkonsentrasi pada
pemodal tertentu karena adanya konvergensi media.
5.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Kepulauan Riau berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,00.
Nilainya menurun 3,96 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 5.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kepulauan Riau
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Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Dari keenam
subindikator itu, Semua berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi
adalah subindikator pemda menghargai kerja profesional pers (87,90). Sementara
skor terendah pada subindikator wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir

pemberian

uang

dan/atau

fasilitas

dari

individu

atau

lembaga/perusahaan komersial dengan (72,00).
Mayoritas Informan Ahli juga sepakat bahwa pemberian uang dan/atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh
terhadap isi media. Sementara dua Informan Ahli tidak sepakat. Menurut mereka,
menyatakan pemberian uang/ fasilitas pasti memengaruhi pemberitaan.
Sebagian besar Informan Ahli sepakat wartawan atau media di daerah ini
tidak

menoleransi

pemberian

uang

dan/atau

fasilitas

dari

individu

atau

lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media. Tiga
Informan Ahli tidak sependapat karena masih menemukan wartawan menerima
pemberian dari narasumber.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Riau Hasan, Informan Ahli dari unsur pemerintah mengaku mereka
tetap mendapatkan kritik meskipun sesekali melakukan kegiatan makan bersama
dan coffee morning dengan wartawan.
Dewan Pembina Radio Komunitas Dawlat FM Abu Hanifah, Informan Ahli
dari unsur pimpinan perusahaan pers mengatakan, di Anambas menghagai rekanrekan media. “Di satu sisi, media belum bisa menyejahterakan wartawannya. Di
sisi lain, masih ada godaan. Meski tidak semua, tapi ada juga wartawan yang
menolak amplop karena sungkan,” ujarnya.
Senada dengan Abu Hanifah, Kepala Balai Teknik Informatika dan
Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Iskandar
Zulkarnaen yang merupakan Informan Ahli dari unsur pemerintah mengatakan,
memberikan akomodasi berupa makan atau uang transport adalah tindakan yang
wajar. Ia juga meyakini hal tersebut tidak memengaruhi pemberitaan. “Jurnalis di
Kepulauan Riau sudah profesional,” katanya.
Pendapat berbeda dikemukakan oleh Informan Ahli dari unsur organisasi
wartawan. Menurut Ketua PWI M. Iqbal. Ia tak menyangkal pemberian dalam
bentuk apapun dapat memengaruhi wartawan. “Pemberian uang transport tetap
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menjadi beban bagi wartawan sehingga menulis berita diperhalus, meskipun
keputusan akhir ada di redaktur,” ujarnya.
Menurut Informan Ahli dari unsur pemimpin perusahaan pers, News
Manager Harian Tribun Batam Tommy Thomas T.T. Limahekin, meski wartawan
tidak menerima “amplop”,

praktik itu tetap ada dan bisa memengaruhi

pemberitaan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan beritanya jadi tidak naik.
“Praktik pemberian amplop bisa tercium melalui mekanisme pemberitaan yang
berjenjang,” ujarnya. Untuk mengatasinya, ada skema penerimaan amplop. Mulai
dari amplop diterima, lalu dilaporkan. Kemudian, HRD akan menelepon dan
menanyakan kepada pemberi amplop terkait pemberian uang apakah diterima,
dikembalikan atau dikonversikan ke dalam berita berbayar.
Sementara itu, tujuh Informan Ahli menilai media di Kepulauan Riau masih
mengalami ketergantungan kepada pemda. Itulah yang kemudian menjadi
penyebab rendahnya skor pada subindikator situasi ekonomi di provinsi ini tidak
menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik,
kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.
Kabag Protokol dan Komunikasi Setda Kota Tanjungpinang Bobby Wira
Satria, Informan Ahli dari unsur pemerintah, mengatakan, pers di Kepulauan Riau
tidak mengalami ketergantungan pada pihak manapun. Sebaliknya menurut
Informan Ahli dari unsur masyarakat, Akademisi dan pengamat pers STISIPOL
Raja Haji Rendra Setiadiharja. Pers mengalami situasi ketergantungan

karena

memerlukan dana untuk keberlangsungan perusahaan.
Menurut Sekretaris AJI Eliza Gusmeri, ketergantungan ini tidak selalu soal
sumber pendanaan utama, tetapi lebih kepada iklan. Sebab, tidak sedikit
perusahaan media memiliki investor. Ketua PWI M. Iqbal berpendapat Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan berpendapat kondisi ini terjadi karena di
Indonesia belum ada media yang dibiayai publik.
Melansir dewanpers.or.id (2021), survei IKP tahun 2021 yang menunjukkan
ketergantungan pers terhadap kerja sama dengan pemerintah makin kentara
dikarenakan pandemi. Situasi ketergantungan ini tentu saja memengaruhi
independensi pers.

195

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

5.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Kepulauan Riau berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 88,30. Nilainya meningkat 2,63 poin
dibandingkan tahun 2021.

Gambar 5.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Kepulauan Riau

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber. Berdasarkan hasil wawancara, semua Informan Ahli sepakat
kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber sangat beragam
di Kepulauan Riau. Keberagaman ini termasuk latar belakang kepemilikan.
5.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kepulauan Riau

Tahun ini, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi
Kepulauan Riau adalah 73,03. Meskipun nilainya turun cukup signifikan sebesar
1,15 poin dibandingkan tahun 2021, tetapi nilai tersebut masih berada dalam
kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 5.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kepulauan Riau

Ada tiga subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator
tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan
publik (80,30). Diikuti dengan publik dapat mengetahui afiliasi politik/bisnis dari
pemilik dan pemegang saham perusahaan pers (73,20).
Sementara subindikator wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji
setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 berada dalam kategori “Agak Bebas”
dengan skor terendah (65,60).
Berdasarkan wawancara, umumnya Informan Ahli sepakat publik dapat
mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan
pers. Namun, tidak dengan tiga Informan Ahli yang menyatakan hanya sebagian
kecil publik yang mengetahui afiliasi politik atau bisnis perusahaan pers.
Sebaliknya bagi Informan Ahli dari unsur pemimpin perusahaan pers, News
Manager Harian Tribun Batam Tommy Thomas T.T. Limahekin. “Di media kami,
informasi tersebut dibuka untuk umum. Siapa pun dapat mengetahuinya karena
kami adalah media yang jelas,” katanya. Pernyataan Tommy diamini Komisioner
KPID, M. Rofik, Informan Ahli dari unsur masyarakat.
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Menanggapi kesejahteraan wartawan pada subindikator dengan skor
terendah, ketika wawancara, hanya empat Informan Ahli yang sepakat wartawan
mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam
satu

tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan

Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Enam Informan Ahli tidak sependapat. Mereka mengatakan, sebagian besar
wartawan mendapatkan upah di bawah UMP.
Menurut Sekretaris AJI Eliza Gusmeri yang merupakan Informan Ahli dari
unsur organisasi wartawan, biasanya hanya media nasional yang membayar gaji
wartawan sesuai standar perusahaan pers. Di luar itu, masih banyak perusahaan
media yang membayar di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Informan Ahli dari unsur pemimpin perusahaan pers, News Manager Harian
Tribun Batam Tommy Thomas T.T. Limahekin mengatakan, bahkan ada media
yang mempekerjakan wartawan namun tidak memberikan gaji. “Wartawan yang
disuruh mencari uang sendiri,” katanya.
Potret rendahnya kesejahteraan wartawan di Kepulauan Riau merupakan
masalah yang juga umum terjadi pada provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini
menjadi

pekerjaan

rumah

bagi

perusahaan

pers

agar

berkomitmen

menyejahterakan karyawan, memiliki kecukupan modal dan siap mematuhi
peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk dalam hal membayar upah dan
tunjangan wartawan. Selain itu, perlu adanya pengawasan terhadap pendirian
perusahaan pers untuk menjamin kualitas wartawan. Dengan demikian diharapkan
wartawan

dapat

menghasilkan

semakin

banyak

produk

jurnalistik

yang

berkualitas. Khususnya, produk yang berorientasi pada kepentingan publik dan
bebas dari segala intervensi.
5.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kepulauan Riau

Nilai indikator lembaga penyiaran publik adalah 80,76. Nilai ini turun
signifikan hingga 6,70 poin dibandingkan tahun lalu.
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Gambar 5.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kepulauan Riau

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua kategori
masuk

ke dalam kategori “Cukup Bebas”.

Skor tertinggi ditempati oleh

subindikator Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat
di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (85,40).
Sedangkan skor terendah dimiliki oleh subindikator lembaga penyiaran publik
bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.
Saat wawancara, delapan Informan sepakat bahwa. Komisi Informasi (KI)
Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya
mengembangkan kemerdekaan pers. Namun, dua Informan Ahli mengatakan, KI
belum

sepenuhnya

mendorong

pers

memberitakan

kepentingan

publik.

Berdasarkan pendapat Informan Ahli, tampak beberapa masalah terkait kinerja KI
di Kepulauan Riau.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Hasan,
Informan Ahli dari unsur pemerintah, mengatakan KI Daerah ada di Kominfo. KI
dan pers tidak dapat dipisahkan. “Meski terdapat 13 kasus diselesaikan oleh KI
pada tahun 2021, namun masih perlu didorong lagi,” ujarnya.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua PWI
Muhammad Iqbal, ada beberapa kasus ditangani, tapi belum optimal karena fungsi
KI itu bukan penyelesaian informasi saja. Namun, mendorong keterbukaan
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informasi. KI harus memperbaiki diri dari hulu. Hal ini dikarenakan media belum
merasakan peran KI. KI juga dinilai

belum pernah membuat program terkait

kondisi keterbukaan informasi. Selain itu, kolaborasi antara KI dengan Media
belum berjalan. Selama ini, KI baru sebatas menyelesaikan aduan/ sengketa.
Informan Ahli dari unsur pemimpin perusahaan pers, News Manager Harian
Tribun Batam Tommy Thomas T.T. Limahekin mengatakan, KI sulit mendapatkan
informasi dari pemerintah karena KI dibayar oleh pemerintah.
5.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Kepulauan Riau
Lingkungan Hukum Provinsi IKP 2022 Kepulauan Riau berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,00. Nilainya menurun 2,37 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 83,37.
Tabel 5.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi
Kepulauan Riau 2022 Lingkungan Hukum

Tahun ini, sebagian besar subindikator mengalami penurunan. Sementara
satu indikator mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.
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Gambar 5.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Kepulauan Riau

Semua indikator pada lingkungan Hukum berada pada kategori “Cukup
Bebas”. Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi pers merupakan indikator dengan
nilai tertinggi, yaitu 85,38. Sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah
Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (73,70) .
5.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun ini indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP

2022

mengalami

penurunan

sebesar

4,42,

yakni

78,58.

Sehingga

menempatkan indikator ini pada kategori “Cukup bebas”. Sebelumnya indikator ini
mengalami peningkatan signifikan hingga 6,49 poin pada tahun 2021.
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Gambar 5.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Kepulauan Riau

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah
daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (80,40). Sementara skor
terendah adalah subindikator lembaga peradilan menangani perkara pers secara
independen dan tidak berpihak (impersial) (76,80).
Berdasarkan wawancara, delapan Informan Ahli sepakat bahwa Lembaga
peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undangundang lain. Namun demikian, dua Informan Ahli menyatakan pernyataan ini
belum sepenuhnya sesuai.
Informan Ahli dari unsur pemimpin perusahaan pers, News Manager Harian
Tribun Batam Tommy Thomas T.T. Limahekin mengatakan, ada satu kasus yang
mengganggu. Yaitu, ketika ada preman yang dilindungi pengusaha berupaya menghalang-halangi
wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya.
Secara umum, delapan Informan Ahli setuju bahwa lembaga peradilan lebih
mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain. Akan
tetapi, dua Informan Ahli menyatakan Lembaga Peradilan masih kurang
mengedepankan prinsip kemerdekaan pers.
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5.2.5.2.
Indikator

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Kepulauan Riau

Kebebasan

Mempraktikkan

Jurnalisme

IKP

2022

Provinsi

Kepulauan Riau berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,90. Nilai ini
menurun signifikan hingga 6,01 setelah meningkat pesat pada tahun 2021.

Gambar 5.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Kepulauan
Riau

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara Informan Ahli sepakat atas pernyataan ini.
Sedangkan satu Informan Ahli mengatakan, tidak ada jaminan bagi wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya.
Jaminan atas kebebasan pers sebagai salah satu pilar hak asasi manusia
dan demokrasi diatur melalui Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dalam
Undang-undang

ini

disebutkan

pers

mendapatkan

jaminan

dari

praktek

pencegahan, pelarangan atau penekanan dari pihak lain terhadap insan pers dalam
memproduksi informasi. Kebebasan mempraktikkan jurnalisme di Kepulauan Riau
dapat dilihat antara lain dari akses terhadap informasi publik, wartawan bebas
mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.

Meskipun ada beberapa

kasus kecil yang mewarnai praktik jurnalisme di Provinsi Kepulauan Riau.
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5.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kepulauan
Riau

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers pada survei IKP 2022 Kepulauan
Riau berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilainya terjun hingga 5,51 poin
menjadi 85,38.

KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
INDIKATOR Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Keterangan Warna Bar Chart

86,30

85,90

85,80

90 - 100

70 - 89

56 - 69

Bebas

Cukup Bebas

Agak Bebas

31 - 55

1 – 30

Kurang Bebas Tidak Bebas

83,50

IKP

85,38
Cukup Bebas

Di daerah ini tidak ada peraturan
yang memberlakukan sensor
terhadap pers.

43

Di daerah ini tidak terdapat
peraturan yang dapat memidana
wartawan karena pemberitaannya.

Di daerah ini tidak terdapat
Pemerintah daerah tidak pernah
peraturan yang memberi
menggunakan alasan keamanan
hukuman/sanksi secara berlebihan
nasional, ketertiban umum, dan
kepada wartawan atau media dalam
kesehatan umum, atau moral
menjalankan tugas jurnalistik.
masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers.

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 | K E P U L A U A N

R I A U

Gambar 5.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kepulauan Riau

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator di daerah
ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (86,30).
Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator Pemerintah daerah tidak
penah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan
umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan
pers (83,50).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan
pada empat subindikator tersebut. Menurut mereka, semuanya sudah sesuai
dengan kondisi sesungguhnya di Kepulauan Riau. Yaitu, tidak ada peraturan yang
memberlakukan sensor terhadap pers dan tidak terdapat peraturan yang dapat
memidana wartawan karena pemberitaannya.
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Selain itu, di Provinsi Kepulauan Riau, tidak ada peraturan yang memberi
hukuman/ sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam
menjalankan tugas jurnalistik serta pemerintah tidak pernah menggunakan alasan
keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral masyarakat
secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
5.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Kepulauan Riau berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,80. Nilai ini menurun 4,18 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 85, 98. Penurunan ini terus terjadi sejak tahun
2020.

Gambar 5.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Kepulauan Riau

Ada dua subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kondisi “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator Pemerintah
daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers
(85,10). Diikuti subindikator wartawan di daerah ini menaati UU No 40. Tahun
1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan pers
(78,50).
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Enam Informan Ahli sepakat bahwa wartawan di daerah ini menaati UU No.
40 tahun 1999 tentang pers, kode etik jurnalistik, dan peraturan-peraturan Dewan
Pers. Sebaliknya, empat Informan Ahli mengatakan, masih ada wartawan bahkan
sebagian besar wartawan yang tidak menaati peraturan-peraturan tersebut karena
belum kompeten.
Seperti dikatakan oleh Informan Ahli dari unsur pemimpin perusahaan pers,
News Manager Harian Tribun Batam Tommy Thomas T.T. Limahekin. Menurutnya,
masih ada begitu banyak wartawan baik media mainstream maupun media-media
baru yang tidak taat pada etika jurnalistik.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua PWI
Muhammad Iqbal
tugas terberat perusahaan pers setelah merekrut wartawan adalah adalah
mendidik. Jika wartawan tidak dididik, maka akan menimbulkan masalah bagi
orang lain. Contoh, menulis berita tanpa konfirmasi.
Sementara menurut Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers,
Dewan Pembina Radio Komunitas Dawlat FM Abu Hanifah, perbaikan atau
perubahan pada wartawan

telah terasa di Anambas. Sebelumnya, banyak

wartawan yang melanggar etika pers.
Menurut lembaga pers Dr. Soetomo dalam lpds.or.id (2010), pelanggaran
kode

etik

jurnalistik

bisa

disebabkan

oleh

faktor

ketidaksengajaan

dan

kesengajaan. Jika pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik karena faktor
ketidaksengajaan, masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi.
Namun, jika pelanggaran kode etik jurnalistik karena faktor kesengajaan, sebagian
pelanggarnya tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya. Hanya
setelah mendapatkan sangsi yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan
terpaksa mau mengikuti aturan yang berlaku.
Demi profesionalisme dan keselamatan jurnalis, implementasi kode etik
jurnalistik sangat penting untuk diterapkan. Hal ini merupakan bagian dari
tanggung jawab profesi yang harus dikedepankan.
5.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Kepulauan Riau
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Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Kepulauan Riau berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,12. Nilainya menurun 3,54 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 85,56.

Gambar 5.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Kepulauan Riau

Ada

enam

subindikator

yang

disurvei

dalam

indiaktor

ini.

Semua

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip
kode etik jurnalistik (86,60). Sementara skor terendah adalah subindikator Aparat
hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil
(77,50).
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli setuju bahwa aparat
hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
Hasan, Informan Ahli dari unsur pemerintah, kasus yang pernah ada hanya sampai
ke tingkat mediasi secara restorasi justice apabila ada kasus sampai di kejaksaan.
Namun, Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers, News Manager Harian
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Tribun Batam Tommy Thomas T.T. Limahekin menyatakan masih ada kasus
kekerasan terhadap wartawan yang tidak diproses hingga saat ini.
Informan Ahli sepakat bahwa Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.
Akademisi dan Pengamat Pers STISIPOL Raja Haji Rendra Setiadiharja yang
merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat mengatakan, perkara pers
diselesaikan

secara perdata (musyawarah) dengan cara saling melakukan

konfirmasi. Mayoritas Informan Ahli juga sepakat penyelesaian perkara pers oleh
lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan UU No. 40 Tahun 1999
tentang Pers.
5.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Kepulauan Riau

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Kepulauan Riau berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,70.
Nilai meningkat pesat hingga 8,14 poin dibandingkan tahun lalu.

Gambar 5.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Kepulauan Riau

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
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dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
Di Kepulauan Riau, mayoritas Informan Ahli

setuju bahwa Peraturan di

daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Namun
demikian, dua Informan Ahli lainnya menyatakan tidak sependapat. Menurut
mereka, belum ada peraturan daerah terkait.
Menurut Komisioner KPID M. Rofik yang merupakan Informan Ahli dari
unsur

masyarakat

menyatakan

bahwa

ada

peraturan

yang

mewajibkan

menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Menurut
Informan ahli, memang tidak ada peraturan yang mewajibkan hal tersebut, tetapi
pemerintah selalu mengupayakan, meningkatkan akses penyiaraan berita bagi
penyandang disabilitas. Selain itu, mengimbau kepada media karena di daerah ini
tidak banyak penyandang disabilitas.
Akses informasi merupakan salah satu hak vital bagi penyandang
disabilitas. Menurut Zuntriana (2011), peminggiran yang telah berlangsung
selama ini, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik bersumber dari
terbatasnya akses penyandang disabilitas pada informasi mengenai hak-hak
mereka. Untuk itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, salah satunya agar
mendorong lahirnya regulasi bagi penyandang disabilitas sehingga dapat
memperoleh haknya.

5.3.

1.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Kepulauan Riau berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,95.
Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (81,68),
Kondisi Lingkungan Ekonomi (79,32), dan Kondisi Lingkungan Hukum
(81,00). IKP Kepulauan Riau tahun ini menurun sebesar 2,32 poin. Setela
h periode-periode sebelumnya selalu meningkat. Penurunan nilai IKP
Kepulauan Riau dikontribusikan dari penurunan pada ketiga lingkungan
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yaitu Lingkungan Fisik dan Politik, lingkungan Ekonomi, serta lingkungan
Hukum.
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik.
Menurunnya nilai Lingkungan Fisik dan Politik terjadi karena nilai tujuh
dari sembilan indikator mengalami penurunan. Hanya dua indikator yang
nilainya meningkat, yaitu indikator Kebebasan Berserikat dan indikator
Pendidikan Insan Pers. Nilai tertinggi pada Lingkungan Fisik dan Politik
tahun ini ditempati indikator Pendidikan Insan Pers. Sementara indikator
dengan nilai terendah ditempati indikator Kesetaraan Akses bagi
kelompok Rentan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada
Lingkungan Fisik dan Politik adalah belum bebasnya pers dari dari
kepentingan ekonomi, politik, dan pemilik media. Selain itu, belum
bebasnya pers dari kekerasan dan belum adanya kehadiran media massa
yang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
IKP pada lingkungan ekonomi juga mengalami penurunan sebesar 2,85
poin. Hal ini dikarenakan nilai empat dari lima indikator menurun.
Indikator Keragaman Kepemilikan (88,30) merupakan indikator dengan
nilai

tertinggi

pada

lingkungan

Ekonomi.

Seperti

pada

tahun

sebelumnya, nilai terendah ditempati indikator Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (73,03). Pada Lingkungan Ekonomi, masalah yang paling
mengemuka adalah terkait rendahnya kesejahteraan wartawan.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Nilai tertinggi pada lingkungan Hukum adalah indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (85,38). Sedangkan nilai terendah pada Lingkungan
Hukum

adalah

indikator

Perlindungan

Hukum

bagi

Penyandang

Disabilitas (73,70). Nilai pada Lingkungan Hukum menurun sebesar 2,37
poin. Meski demikian, semua indikator masih berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Di Kepulauan Riau, pembenahan masalah pada
lingkungan Hukum yang harus dilakukan adalah terkait penerapan etika
jurnalistik di kalangan insan pers dan regulasi yang mewajibkan media
massa untuk dapat menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas.
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5.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kepulauan Riau, maka

dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Kepulauan Riau dapat kembali meningkat pada survei
IKP tahun mendatang, maka insan pers di Provinsi Kepulauan Riau harus
mendukung meningkatnya nilai pada semua lingkungan. Di antaranya,
meningkatkan

kapasitas

wartawan

dan

mengarahkan

publik

agar

mempercayakan pemberitaan kepada media yang terferivikasi.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Meningkatkan kualitas jurnalis melalui pelatihan dan pendidikan,
menggalakkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), menyelenggarakan
UKW dengan ketat, dan memperketat pemberian sertifikat utama. Selain
itu, mendorong Komisi Informasi untuk membuka informasi kepada
wartawan dan pemerintah agar menyediakan penerjemah bahasa isyarat
untuk media.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
Perlu

meningkatkan

profesionalisme

perusahaan

pers

dengan

melaksanakan tata kelola yang baik, melakukan verifikasi, mematuhi
kode etik, dan meningkatkan kesejahteraan wartawannya. Selain itu,
memberikan pelatihan tata kelola/ manajemen bagi perusahaan pers.
Tujuannya, agar pemerintah dapat mendukung pers melalui cara yang
wajar/elegan dan memberikan kriteria media yang dapat bekerja sama.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Membuat regulasi agar tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis. Di
samping itu, melakukan sosialisasi Undang Undang Pers kepada seluruh
stakeholder.
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BAB VI PROVINSI JAMBI
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi Jambi. Survei dilaksanakan bulan
Februari 2022, melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili unsur organisasi
wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara itu,
FGD 2022 di Kota Jambi diselenggarakan secara hibrida pada 24 Maret 2022.
Aktivitas FGD dihadiri oleh sembilan orang Informan Ahli dan satu anggota Dewan
Pers, yaitu Arif Zulkifli, dengan moderator Enden Darjatul Ulya yang merupakan
Tenaga Ahli IKP 2022.
IKP Jambi tahun 2022 berada dalam kategori ”Cukup Bebas” dengan nilai
83,68. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3,59 poin dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu 80,09. Nilai ini diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan
Politik (84,50), Kondisi Lingkungan Ekonomi (81,30), dan Kondisi Lingkungan
Hukum (84,22). Peningkatan nilai pada ketiga lingkungan ini berkontribusi
terhadap peningkatan nilai IKP provinsi Jambi.
Secara umum kondisi kemerdekaan pers di Jambi yang “Cukup Bebas”.
Kondisi ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Meski begitu, masih ada
beberapa kondisi yang belum ideal. Antara lain, kurangnya dorongan dari
pemerintah terhadap keragaman isi pemberitaan, media pers belum menyiarkan
berita yang ramah disabilitas. Selain itu, belum bebasnya pers di Jambi dari
kelompok kepentingan yang kuat dan masih rendahnya kesejahteraan wartawan.

6.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI JAMBI
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Ada 10 Informan Ahli yang didapuk sebagai responden dalam kegiatan
survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022 di Provinsi Jambi ini. Mereka terbagi ke
dalam empat unsur, yaitu unsur pengurus aktif organisasi wartawan, unsur
pimpinan perusahaan pers, unsur pemerintah, dan unsur masyarakat. Daftar
Informan Ahli selengkapnya ada di tabel ini.
Tabel 6.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Suci Annisa

IJTI

Ketua

2.

Ahmad Riki Sufrian

AJI

Sekretaris

3.

Aldino

PFI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Risza S. Bassar

Jambi Independen

Pemimpin
Redaksi

5.

Gunawan

Beritatanjabtim.id

Pemimpin
Redaksi

Kabupaten
Tanjung Jabung
Timur

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

H. Harno

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Kabid Pengolaan
Komunikasi
Publik

Kabupaten
Tanjung Jabung
Barat

7.

Nurachmat Herlambang

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Jambi

Kepala Dinas

8.

Kemas Farid

DPRD Kota Jambi

Anggota Komisi
IV

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Joni

KPID Jambi

Ketua

10.

Yusnaini, MIKom

Universitas Nurdin
Hamzah

Akademisi Ilmu
Komunikasi

6.2.

Kota Jambi

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI JAMBI
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6.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jambi
IKP Jambi tahun 2022 berada dalam kategori ”Cukup Bebas” dengan nilai

83,68. Nilai ini diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (84,50), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (81,30), dan Kondisi Lingkungan Hukum (84,22).

Gambar 6.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jambi

6.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jambi
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Jambi berada pada kategori

“Cukup Bebas” dengan nilai 83,68. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3,59
poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 80,09. Nilai ini diperoleh dari Kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik (84,50), Kondisi Lingkungan Ekonomi (81,30), dan
Kondisi Lingkungan Hukum (84,22). Peningkatan nilai pada ketiga Lingkungan
berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKP Provinsi Jambi.
Tabel 6.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi
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Tabel 6.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Akses atas Informasi Publik
Pendidikan Insan Pers
Akurat dan Berimbang
Kebebasan Media Alternatif
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan dari Intervensi
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Keragaman Pandangan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Lembaga Penyiaran Publik
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Mekanisme Pemulihan
Etika Pers
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

JAMBI
83,68
84,50
89,40
87,23
85,90
84,70
84,30
84,10
83,88
83,42
82,97
81,30
84,86
84,00
83,66
80,95
76,43
84,22
86,23
84,75
84,30
83,70
82,00
81,90

Tahun ini, semua indikator untuk setiap lingkungan IKP 2022 Provinsi Jambi
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Secara keseluruhan, nilai tertinggi
ditempati oleh indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan pada Lingkungan
Fisik dan Politik (89,40). Sementara nilai terendah dimiliki oleh Tata Kelola
Perusahaan yang Baik pada Lingkungan Ekonomi (76,43).
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6.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Jambi
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Jambi berada dalam kategori

“Cukup Bebas” dengan nilai 84,50. Nilainya meningkat 3,23 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 81,27.
Tabel 6.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila
dibandingkan dengan nilai di tahun lalu, tahun ini delapan dari sembilan indikator
mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi adalah indikator akses atas
informasi public (6,37 poin). Sementara itu, satu indikator mengalami penurunan,
yaitu Kebebasan Media Alternatif (0,28 poin).
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Gambar 6.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Jambi

Dari Sembilan indikator, Kebebasan Berserikat bagi Wartawan adalah
indikator dengan nilai paling tinggi yaitu 89,40. Sedangkan yang paling rendah
adalah indikator Keragaman Pandangan (82,97).
6.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Jambi

Indikator Kebebasan berserikat bagi wartawan bernilai 89,40. Nilai ini
meningkat sebesar 3,88 dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya.
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Gambar 6.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Jambi

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keempat
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan nilai
tertinggi adalah wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati
nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (89,90). Sementara
subindikator dengan nilai terendah dimiliki oleh organisasi profesi wartawan di
daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program
konkret yang dijalankan selama ini (89,10).
Berdasarkan FGD, semua Informan Ahli sepakat dengan semua pernyataan
pada subindikator. Semua Informan Ahli sepakat wartawan di Jambi bebas
memilih organisasi wartawan dan bebas bergabung atau tidak bergabung ke
serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari
penguasa maupun pelaku bisnis.
Semua Informan Ahli juga sepakat organisasi wartawan dapat menjalankan
fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun, serta berkontribusi memajukan
kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.
6.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Jambi

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Jambi bernilai 83,88.
Nilai ini meningkat 4,90 poin. Tahun lalu, indikator ini bernilai 78,98.
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Gambar 6.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Jambi

Ada empat subindikator yang disurvei. Satu di antaranya berada pada
kategori “Bebas”

sekaligus memperoleh skor tertinggi. Yakni, unsur negara

(birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan
tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (90,40).
Sedangkan tiga subindikator lainnya berada pada kategori “Cukup Bebas”.
Subindikator dengan skor terendah ditempati oleh tidak pernah terjadi upaya
sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau
partai politik (80,50).
Berdasarkan survei, semua Informan Ahli setuju bahwa Unsur negara
(birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan
tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.
Selain itu, semua Informan Ahli sepakat bahwa redaksi bersikap independen
dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media. Mereka juga
sepakat pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan
tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik media.
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Namun dengan catatan, masih ada media yang mendukung calon pemimpin
tertentu sehingga membuat berita tidak sesuai fakta, ada kebijakan dari
perusahaan tentang fokus berita, dan ada kerjasama media dengan instansi untuk
menjaga pemberitaan yang menyinggung. Terkait dengan kepentingan publik,
Informan Ahli menyebutkan masih ada media yang tidak dapat mengkritisi
pemerintah secara tajam karena kontrak kerja samanya diputus oleh pemerintah.
Sementara itu, terkait sensor, sembilan dari sepuluh Informan Ahli setuju
tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara,
polisi), ormas, dan/atau partai politik. Hanya satu Informan Ahli yang menyatakan
ada upaya sensor. Selain itu, satu Informan Ahli menyatakan masih merasakan
dampak dari sensor. Contohnya, adanya penyempurnaan untuk mencegah berita
yang tidak sesuai.
6.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Jambi

Nilai indikator Kebebasan dari kekerasan adalah 84,10. Nilai ini meningkat
tipis sebesar 1,07 poin. Pada tahun sebelumnya indikator ini bernilai 83,03.

Gambar 6.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Jambi

Indikator Kebebasan dari kekerasan terdiri dari tiga subindikator. Ketiganya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi
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pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (85,10). Sedangkan
subindikator dengan skor terendah adalah aparat penegak hukum dan keamanan
melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan
kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk
memengaruhi atau karena isi pemberitaan (83,50).
Semua Informan Ahli sepakat tidak terdapat intimidasi kepada wartawan
oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi
pemberitaan. Semua Informan Ahli juga setuju tidak ada intervensi aparat negara
mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap
wartawan,

atau

tindakan

lainnya

untuk

memengaruhi

atau

menghalangi

pemberitaan.
Sementara itu, ada sembilan Informan Ahli setuju dengan pernyataan
aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers
dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh
berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.
Akan tetapi, satu Informan Ahli menyatakan masih ada kepentingan dengan politik
dan pemerintah dalam pemberitaan sehingga masih banyak wartawan yang
dihalangi untuk mencari berita, seperti mengintimidasi dan membentak.
Media di Jambi mencatat adanya kasus kekerasan pada wartawan yang
terjadi pada tahun 2021. Dilansir dari wartapembaruan.co.id (2021), terjadi aksi
kekerasan yang diterima oleh dua wartawan di Kabupaten Muaro Bungo, Jambi,
saat melakukan tugas peliputan kegiatan ilegal pelangsir minyak jenis solar di
SPBU, 29 Mei 2021. Wartawan tersebut mendapat serangan dari orang yang tidak
dikenal berjumlah puluhan orang di lokasi dan mengakibatkan dua wartawan harus
dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius.
6.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Jambi

Indikator Kebebasan media alternatif bernilai 84,30. Nilainya menurun tipis
0,28 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 84,58.
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Gambar 6.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Jambi

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers memperoleh skor 85,90.
Sementara

subindikator

Pemerintah

daerah

mengakui,

mendorong,

dan

melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti
pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga memiliki skor 82,70.
Berdasarkan hasil survei, semua Informan Ahli sepakat warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Sementara itu, sembilan
dari sepuluh Informan Ahli setuju bahwa pemerintah daerah mengakui,
mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi
alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga. Hanya
satu Informan Ahli yang berpendapat dorongan dari pemerintah dalam bentuk
pelatihan dan bantuan masih kurang.
Informan Ahli dari unsur masyarakat, Ketua KPID Jambi Joni berharap
pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat, program khusus,
bekerja sama dengan BEM, atau ormas. Sehingga, warga dapat menyampaikan
informasi dengan standar jurnalis.
Sekretaris AJI kota Jambi Ahmad Riki Sufrian yang merupakan Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan mengatakan, AJI pernah menyelenggarakan
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pelatihan training of trainer (ToT) bagi jurnalisme warga. “Warga tidak terikat
dengan etika. Oleh karenanya, kehadiran pemerintah menjadi penting melalui
kerja sama dengan organisasi pers dalam memberikan pelatihan,” katanya.
6.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Jambi

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Jambi berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,97. Nilainya meningkat hingga 3,49 poin
dibandingkan nilai tahun lalu. Tahun sebelumnya, indikator ini bernilai 79,47.

Gambar 6.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Jambi

Indikator Keragaman Pandangan tardiri atas tiga subindikator. Subindikator
dengan skor tertinggi adalah pemda ikut mendorong keragaman kepemilikan
media (87,70). Sedangkan subindikator dengan nilai terendah dimiliki oleh pemda
mendorong keragamanan isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan
adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait
kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak dan adat (74,40).
Berdasarkan wawancara, tujuh dari sepuluh Informan Ahli sepakat dengan
pernyataan adanya dorongan dari pemerintah untuk keragamanan isi pemberitaan
dalam bentuk pelatihan bagi wartawan. Sebaliknya dengan tiga Informan Ahli
yang lain. Alasannya, mereka belum melihat adanya liputan tentang anak dan
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perempuan. Selain itu, pemerintah dinilai belum memfasilitasi program pelatihan
kesetaraan gender.
Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Harno mengatakan, kondisi itu kerap terjadi
karena terkendala oleh dana. Sementara menurut akademisi dari Universitas
Nurdin Hamzah Yusnaini, Informan Ahli dari unsur pemerintah, dorongan ini
datang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Menurut Lagahu (2012), pelatihan serupa juga tidak hanya penting bagi
jurnalis, akan tetapi bagi perusahaan pers. Dalam hasil penelitian, seperti dikutip
dari Dwijayanti (2014), pemberitaan berperspektif gender turut dipengaruhi oleh
kebijakan redaksional.
Pelatihan

juga

perlu

diberikan

kepada

jurnalis

untuk

mengurangi

pemberitaan yang belum ramah anak. Menurut Deputi Bidang Partisipasi
Masyarakat Indra Gunawan dalam webinar Sosialisasi Pedoman Pemberitaan
Ramah Anak seperti dilansir dari mediaindonesia.com, 16 Oktober 2020,
pemberitaan anak masih rentan menjadikan anak sebagai korban dan objek
eksploitasi.
6.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Jambi

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Jambi berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,70. Nilai ini meningkat sebesar 3,62
dibandingkan sebelumnya, yaitu 81,08.
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Gambar 6.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Jambi

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
(86,80). Sedangkan skor terendah ditempati subindikator (82,40).
Hasil FGD menunjukkan semua Informan Ahli sepakat media melakukan
swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan dari pejabat
atau dari lembaga di luar pers. Semua Informan Ahli juga setuju bahwa publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau
kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.
Sementara itu, sembilan dari sepuluh Informan Ahli setuju bahwa tidak ada
upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakannya. Satu
Informan Ahli berbeda pendapat. Menurutnya, di media lokal masih ada upaya
pemilik untuk mengatur pemberitaan, karena masih ada kepentingan pemilik
dalam urusan bisnis, politik dan lain-lain.
6.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Jambi

Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Jambi memiliki nilai 87,23.
Nilai ini menunjukkan indikator tersebut masih berada dalam kategori “Cukup
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Bebas”. Nilainya meningkat pesat hingga 6,37 poin dibandingkan nilai pada tahun
sebelumnya. Pada tahun 2021, nilai indikator ini adalah 80,85.

Gambar 6.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Jambi

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator di daerah ini,
wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik (89,80).
Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator pemda menyediakan sarana
bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (85,90).
Menanggapi survei tersebut, Informan Ahli sepakat bahwa di daerah ini,
wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik. Semua
Informan Ahli juga sepakat wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan.
Terkait dukungan dari Komisi Informasi (KI), semua Informan Ahli setuju
KI Provinsi Jambi mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk
diberitakan. Demikian dengan sarana bagi wartawan, semua Informan Ahli setuju
pemda menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas
jurnalistiknya.
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6.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Jambi

Indikator Pendidikan Pers IKP 2022 Provinsi Jambi berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 85,90. Nilai ini meningkat sebesar 1,48 poin
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 84,42.

Gambar 6.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Jambi

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselengarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah.
Semua Informan Ahli sepakat adanya pelatihan bagi wartawan yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahan pers,
perguruan tinggi, dan/atau pemda. Menurut Sekretaris AJI Kota Jambi Ahmad Riki
Sufrian, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, sejak situasi pandemi,
banyak pelatihan digelar dalam bentuk webinar untuk wartawan seperti pelatihan
menulis dan menyampaikan informasi isu isu lingkungan.
Di Jambi, pendidikan pers juga dilaksanakan berdampingan dengan Uji
Kompetensi Wartawan (UKW) seperti dilansir dari JAMBERITA.COM. Yakni, Forum
Jurnalis Migas (FJM) Provinsi Jambi mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW)
yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), 14 - 16 Desember
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2021. Selain UKW, dalam acara tersebut para insan pers juga mendapatkan
pelatihan jurnalistik dari Dewan Pers serta pengajar dan penguji LPDS.
Namun, Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Pemimpin Redaksi
beritatanjabtim.id Gunawan, menyayangkan bahwa pelatihan bagi wartawan
jarang menyentuh wilayah kabupaten. “Di daerah masih kurang pelatihan.
Pelatihan pelatihan masih terfokus di kota-kota”.
6.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Jambi

Nilai indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan berada dalam
kondisi

“Cukup

Bebas”

dengan

nilai

83,42.

Nilainya

melesat

5,07

poin

dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 78,35.

Gambar 6.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Jambi

Pada indikator ini, ada enam subindikator yang disurvei. Keenam
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah
kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan/ atau kelompok minoritas
(87,70).
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Sementara nilai terendah adalah subindikator Media pers menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabiitas, misalnya, bagi penyandang
tunarungu dan tunanetra (75,20).
Berdasarkan hasil wawancara, semua Informan Ahli setuju bahwa media di
Provinsi Jambi memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan
seperti

masyarakat

miskin,

penyandang

disabilitas,

anak-anak,

korban

pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas. Semua
Informan Ahli juga menganggap media di Jambi sudah mengedepankan
pemberitaan ramah anak, dan sudah membuat pemberitaan tentang masyarakat
adat sesuai perspektif HAM.
Selain itu, Informan Ahli menilai media di provinsi ini membuat pemberitaan
berperspektif gender. Mereka juga sepakat pemda telah melakukan upaya khusus
agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas,
diberitakan media di daerah ini.
Terkait penyiaran berita bagi penyandang disabilitas, sembilan Informan
Ahli setuju bahwa media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.
Akan tetapi satu Informan Ahli menyatakan di media lokal hal tersebut belum
sesuai.
Menurut

Informan

Ahli

dari

unsur

pemerintah,

Kabid

Pengelolaan

Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Harno, hal ini merupakan salah satu hal terkait kepentingan publik yang
luput dari perhatian wartawan.
Sekretaris AJI Ahmad Riki Sufrian, Informan Ahli dari unsur organisasi pers,
mengatakan, mendatangkan juru bahasa isyarat dirasa berat dari sisi anggaran,
apalagi dalam kondisi media saat ini. Jadi, dimaklumi jika TV lokal belum
menyediakan juru bahasa isyarat.
Sementara itu, menurut akademisi dari Universitas Nurdin Hamzah
Yusnaini, yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat, menyediakan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas adalah hal penting. Hal ini
dikarenakan masyarakat sudah mewakilkan hak-haknya kepada pers untuk
mendapatkan informasi dan menyiarkannya kembali.
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Aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas seharusnya menjadi
perhatian dari insan pers dan pihak terkait lainnya mengingat adanya UU No. 8
Tahun 2016 pasal 5 tentang Penyandang Disabilitas pasal yang menegaskan
bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berekspresi, berkomunikasi
dan mendapatkan informasi.
Pada kenyataannya, di era digital yang semakin berkembang. Kemudahan
mengakses informasi kian dinikmati masyarakat umum, namun penyandang
disabilitas belum bisa turut menikmatinya. Penelitian yang dilakukan oleh
Prestianta dkk. terhadap 62 situs media siber pada tahun 2018 menunjukkan tidak
ada situs media siber yang ramah akses bagi penyandang disabilitas. Agar konten
berita yang dimuat ramah terhadap penyandang disabilitas masih membutuhkan
fitur tambahan, konfigurasi khusus maupun alat bantu.
6.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Jambi
IKP 2022 pada Lingkungan Ekonomi Provinsi Jambi berada dalam kategori

“Cukup Bebas” dengan nilai 81,30. Nilainya meningkat 4,04 poin dibandingkan
tahun 2021.
Tabel 6.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi 2022
Lingkungan Ekonomi

Peningkatan nilai seluruh indikator ini berkontribusi positif terhadap
meningkatnya nilai pada lingkungan Ekonomi. Indikator yang nilainya meningkat
tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (6,50 poin). Sedangkan nilai yang
peningkatannya paling sedikit, Lembaga penyiaran publik (3,07 poin).
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Gambar 6.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Jambi

Lingkungan Ekonomi terdiri atas lima indikator. Kelima indikator berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati indikator Lembaga Publik
dengan nilai 84,86. Sedangkan nilai terendah ditempati indikator Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (76,43).
6.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Jambi

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Jambi berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,66.
Nilai ini lebih tinggi 4,04 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 6.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Provinsi Jambi

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati
subindikator individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan
media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers (89,50).
Sementara skor terendah ditempati oleh alokasi dana untuk iklan dan advertorial
dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang
redaksi dan konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak
memengaruhi keberagaman pemberitaan. Keduanya memiliki skor 80,00.
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat kepemilikan
perusahaan pers di Jambi tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.
Hanya Kepala Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jambi Nurachmat

Herlambang, Informan Ahli dari unsur pemerintah, yang menilai pernyataan
tersebut belum sepenuhnya sesuai kenyataan. “Masih ada beberapa media yang
dikuasai oleh pengusaha tertentu. Mereka juga membangun perusahaan lain
sehingga terbentuk kelompok besar usaha Kondisi ini secara tidak langsung
mempengaruhi isi pemberitaan di lapangan,” ujarnya.
Terkait pengendalian di ruang redaksi, semua Informan Ahli sependapat
alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak
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menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi. Pernyataan ini diperkuat
oleh Ketua IJTI Suci Annisa, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan. Ia
mengatakan, alokasi dana ini tidak berpengaruh. Begitu pula menurut Informan
Ahli dari unsur masyarakat, Ketua KPID Joni. Menurutnya, sejauh ini pemerintah
tidak mengatur atau meminta untuk tidak menayangkan berita berita tertentu.
“Kalau dari perusahaan masih ada yang meminta agar berita dinaikkan dan tidak,”
ujarnya.
Menanggapi konsentrasi kepemilikan peusahaan pers, semua Informan Ahli
sepakat konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi
keberagaman pemberitaan. Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan,
Pemimpin Redaksi Tanjabtim.id Gunawan memiliki pendapat berbeda. “Pernah ada
pemodal dari Jambi Timur. Medianya hanya berisi pencitraan politik. Lebih banyak
bercerita tentang dirinya ketimbang kepentingan publik,” imbuhnya.
6.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Jambi

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Jambi berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilainya 80,95 atau
meningkat 3,87 poin dibandingkan setahun lalu, yakni 77,08.

Gambar 6.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
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Pada

indikator

ini

Provinsi Jambi

ada

enam

subindikator

yang

disurvei.

Seluruh

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah
subindikator pemda menghargai profesionalisme pers (88,50). Sementara skor
terendah ditempati oleh subindikator wartawan atau media di daerah ini tidak
menoleransi

pemberian

uang

dan/atau

fasilitas

dari

individu

atau

lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media (76,50).
Berdasarkan FGD, Informan Ahli sepakat media di Jambi belum independen
dari kelompok kepentingan yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya
fenomena pemberian uang atau “amplop” kepada wartawan. Kondisi ini berpotensi
memengaruhi isi pemberitaan dan menyebabkan ketergantungan kepada pihak
tertentu sebagai sumber pendanaan.
Satu Informan Ahli mengatakan, pemberian uang/fasilitas kepada wartawan
di provinsi ini dapat memengaruhi isi berita di media lokal. Menurut Informan Ahli
dari unsur pemerintah, Kabid Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Harno, masih ada oknum tertentu
yang melakukan tindakan tersebut. Kadang ada juga media yang nakal karena
tidak mampu mencukupi wartawannya secara ekonomi.
Mayoritas, delapan Informan Ahli juga setuju bahwa situasi ekonomi di
provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan. Akan tetapi, dua Informan Ahli menyatakan situasi ekonomi masih
sangat memengaruhi dan menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah
(APBD) dan perusahaan.
Menurut
Nurachmat

Kepala

Dinas

Herlambang,

Komunikasi

Informan

Ahli

dan

Informatika

dari

unsur

Provinsi

pemerintah,

Jambi
adanya

ketergantungan karena saling membutuhkan. “Media tergantung dengan mereka
untuk mempertahankan eksistensi,” ujarnya. Bahkan, kata Informan Ahli dari
unsur organisasi wartawan, Sekretaris AJI Ahmad Riki Sufrian,

momen politik

sangat dinanti oleh media. Sebab, media bisa membuat kontrak dengan bakal
calon (bakal calon) dalam bentuk perjanjian “di bawah tangan”.
Sementara itu, sembilan Informan Ahli setuju bahwa wartawan atau media
di daerah ini tidak memberikan toleransi terhadap pemberian uang dan/atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
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memengaruhi isi media. Hanya satu yang berbeda pendapat. Sebab, ia masih
menemukan fenomena “amplop”.
Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jambi Nurachmat Herlambang berpendapat, pemberian
“amplop” sedikit banyak akan mempengaruhi isi pemberitaan. Ketua IJTI Suci
Annisa

yang merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan

membenarkan hal tersebut. “Ada wartawan yang dari kemarin sudah ngomelngomel. Setelah diberi uang, tiba-tiba beritanya hilang,” ujarnya seraya memberi
contoh.
6.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Jambi

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Jambi berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,00. Nilainya melesat 6,50 poin
dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 77,50.

Gambar 6.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Jambi

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber, yang berada pada kategori “Cukup Bebas”.
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Berdasarkan hasil wawancara, semua Informan Ahli setuju kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber sangat beragam di Provinsi
Jambi. Seperti penuturan Pemimpin Redaksi Jambi Independen Risza S. Bassar
yang merupakan Informan ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers. “Banyak
teman-teman saya yang mendirikan perusahaan media. Mereka tidak merasa
dipersulit saat mendirikan perusahaan media asalkan sesuai aturan,” katanya.
6.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Jambi

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Jambi berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilainya 76,43 atau meningkat 3,52 poin. Tahun
lalu, nilai dari indikator ini sempat merosot sekitar 4 poin, yakni 72, 92.

Gambar 6.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Jambi

Ada tiga subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator
tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan
publik (84, 80) dan publik dapat mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan
pemegang saham perusahaan pers (80,00).
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Sementara satu subindikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus menempati posisi terendah adalah wartawan mendapat paling sedikit 13
kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 (64,50).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat bahwa tata kelola
perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Sementara itu, sembilan Informan Ahli setuju bahwa publik dapat mengetahui
afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan
pers. Akan tetapi, satu Informan Ahli menyatakan hal tersebut merupakan bagian
dari privasi perusahaan. Sementara menurut Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi
Kemas Farid yang merupakan Informan ahli dari unsur masyarakat/DPRD,
transparansi sudah ada, kecuali media-media baru.
Enam Informan Ahli sependapat wartawan mendapat paling sedikit 13 kali
gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun dan jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Enam Informan Ahli setuju dengan
pernyataan tersebut. Namun, tidak dengan empat Informan Ahli. Menurut mereka,
wartawan di provinsi ini belum sejahtera karena gajinya di bawah UMR. Bahkan
ada yang diminta untuk mencari gaji sendiri oleh perusahaannya.
Informan Ahli dari unsur masyarakat, akademisi dari Universitas Nurdin
Hamzah, mengatakan, ada perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai
dengan UMR. “Sekarang, sejak pandemi, bahkan ada yang gajinya turun sampai
setengahnya,” ujarnya. “Sistem gaji wartawan di sini ada bagi hasil dan sistem
pencapaian target,” katanya.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Harno yang merupakan Informan
Ahli dari unsur pemerintah berpendapat perlu ada sinkorinisasi antara kemampuan
dengan aturan pendirian perusahaan.
Aturan mengenai kesejahteraan wartawan telah diatur dalam peraturan
Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang standar perusahaan pers.
Selanjutnya, perlu ada pengawasan terhadap perusahaan pers agar dapat
menjalankan aturan sesuai standar untuk mewujudkan pers di Jambi yang
independen dan profesional.
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Di sisi lain, perusahaan pers juga perlu melakukan inovasi untuk
meningkatkan nilai bisnis. Sehingga, tidak ada perusahaan pers yang meminta
wartawan menjalankan fungsi marketing untuk mendapatkan penghasilan. Atau,
memaksa wartawan melakukan praktik jurnalistik yang melanggar etika.
6.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jambi

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Jambi berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,86. Nilainya meningkat 3,07 dibandingkan
tahun lalu, yakni 81,79.

Gambar 6.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jambi

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati
oleh subindikator Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi
masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers
(88,50). Skor terendah adalah Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers
memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan
pers (81,00).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli setuju Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
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masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers. Sementara itu,
sembilan dari sepuluh Informan Ahli sepakat fungsi perangkat daerah bidang
komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat setempat. Hanya satu Informan Ahli yang tidak sependapat.
Alasannya, Diskominfo dan kepala daerah kurang mendukung pers. Sedangkan
semua Informan Ahli setuju bahwa KI Daerah ikut mendorong pers memberitakan
kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers .
6.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Jambi
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Jambi berada dalam kategori “Cukup

Bebas” dengan nilai 84,22. Nilai ini meningkat sebesar 3,88 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 80,34.
Tabel 6.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi 2022
Lingkungan Hukum

Tahun ini, nilai dari seluruh indikator pada lingkungan Hukum mengalami
peningkatan.

Peningkatannya beragam. Indikator yang melesat paling tinggi

adalah Perlindungan Hukum bagi penyandang Disabilitas (13,67 poin). Sebaliknya,
peningkatan terkecil adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (0,07 poin).
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Gambar 6.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Kepulauan Riau

Seluruh indikator pada lingkungan Hukum berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi ditempati indikator Kriminalisasi dan
intimidasi pers (86,23). Sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah
Kebebasan mempraktikkan jurnalisme (81,90).
6.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Jambi

Tahun ini, indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP 2022 Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebesar 3,92 poin. Dari yang
awalnya 80,83 menjadi 84,75. Kondisi ini menunjukkan indikator ini tetap berada
dalam kategori “Cukup Bebas”.

241

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Gambar 6.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Jambi

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah
daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (85,50), dan subindikator
dengan nilai terendah ditempati oleh subindikator Lembaga peradilan lebih
mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain (84,00).
Hasil wawancara menunjukkan semua Informan Ahli sepakat aparat dan
perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan

pers.

Begitu

pula

tanggapan

mengenai

lembaga

peradilan

menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).
Semua Informan Ahli setuju bahwa peraturan atau kebijakan di daerah ini
mendorong

aparat

pemerintah

daerah

menghormati

dan

melindungi

kemerdekaan pers. Dengan catatan, Informan Ahli menilai peraturan yang ada
hanya tersirat, belum ada kebijakan/ peraturan khusus, masih bergantung pada
undang-undang.
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Sekretaris AJI Ahmad Riki
Sufrian, mengamini. “Belum ada peraturan baik itu bupati maupun walikota yang
berkaitan dengan pers,” katanya.

242

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

6.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Jambi

Nilai indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme pada tahun ini bernilai
81,90. Nilai ini meningkat sebesar 0,07 poin. Pada tahun lalu indikator ini bernilai
81,83.

Gambar 6.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Jambi

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Subindikator ini berada pada kategori “Cukup Bebas”.
Berdasarkan wawancara, Sembilan dari sepuluh Informan Ahli sepakat
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Tidak demikian dengan satu Informan Ahli yang berpendapat belum
sesuai. Hal ini dikarenakan masih ada pihak yang belum mengetahui undangundang kebebasan pers.
Sementara Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua IJTI Suci
Anisa, berpendapat sudah sesuai. Adanya peraturan dan kebijakan membuat
wartawan tidak bisa sembarangan saat melakukan liputan maupun pada saat
bekerja sama dengan pemerintah Jambi. Mereka tetap harus mengikuti peraturan
dari pemerintah seperti sudah wajib terverifikasi dan mempunyai kartu registrasi
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sebagai wartawan profesional. Di luar itu, mereka tidak bisa bekerja sama dan
tidak bisa ikut untuk meliput.
6.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Jambi

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2022 Provinsi Jambi berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,23. Nilai ini meningkat tipis 1,12
poin dibandingkan tahun lalu.

Gambar 6.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Jambi

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator di daerah
ini

tidak

terdapat

peraturan

yang

dapat

memidana

wartawan

karena

pemberitaannya (87,00). Sedangkan subindikator dengan nilai terendah adalah
pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan
untuk membatasi kebebasan pers (85,50).
Berdasarkan survei, semua Informan Ahli setuju bahwa di daerah ini tidak
terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.
Semua Informan Ahli juga sepakat di daerah ini tidak ada peraturan yang
memberlakukan sensor terhadap pers.
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Selanjutnya, semua Informan Ahli sependapat tidak terdapat peraturan
yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media
dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pernyataan ini diperkuat oleh Sekretaris AJI
Ahmad Riki Sufrian, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan. “Peraturan
tertulis memang tidak ada. Tetapi, jika ada wartawan mengkritik berlebihan,
sanksinya pemutusan kontrak,” ujarnya.
Terkait subindikator terakhir, semua Informan Ahli setuju pemda tidak
pernah

menggunakan

alasan

keamanan

nasional,

ketertiban

umum,

dan

kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers. Sebagian besar Informan Ahli mengatakan, pembatasan hanya
terkait situasi COVID-19 agar proses peliputan berjalan sesuai dengan protokol
kesehatan.
6.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Jambi

Nilai indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Jambi berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 83,70. Nilainya sedikit meningkat 0,37 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 83,33.

Gambar 6.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Jambi
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Ada dua subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kondisi “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi adalah (86,40).
Diikuti Subindikator Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun
1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan pers
(81,00).
Berdasarkan survei, semua Informan Ahli setuju pemda mendukung dan
mendorong media menaati standar perusahaan pers. Semua Informan Ahli juga
sepakat wartawan di daerah ini menaati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode
Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan pers. Meski, mereka tak
memungkiri masih ada oknum yang melakukan pelanggaran. Salah satunya,
wartawan

dari

media

on-line

yang

mengutamakan

kecepatan

dalam

menyampaikan berita.
Kondisi ini disesalkan oleh Informan Ahli dari unsur pemerintah, Dinas
Komunikasi dan Informatika provinsi Jambi Nurachat Herlambang. “Karena alasan
kecepatan, berita tidak dikonfirmasi atau tidak didukung dengan data yang
lengkap,” ujarnya.
Informan Ahli lainnya menyebutkan beberapa contoh pelanggaran etika
pers yang lain. Antara lain, mengjiplak berita dari rilis menjadi tindakan yang
lumrah untuk dilakukan. Atau, berita yang belum memenuhi kaidah dua sisi, tetapi
sudah ditayangkan.
6.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Jambi

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Jambi berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilainya 84,30 atau naik hingga 2,13 poin dibandingkan
tahun sebelumnya.
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Gambar 6.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Jambi

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indiaktor ini. Seluruh
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor
tertinggi ditempati oleh subindikator penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di daerah ini selalu mengedepankan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
(85,50). Sementara skor terendah adalah aparat hukum di daerah ini melakukan
proses

hukum

mulai

dari

penyelidikan,

penyidikan,

penuntutan,

hingga

penghukuman kekerasan terhadap wartawan secara adil) (82,00)
Berdasarkan survei, semua Informan Ahli sepakat terhadap pernyataan
pada setiap subindikator. Namun demikian, terkait proses hukum, Informan Ahli
menyebutkan masih ada aparat aparat yang melakukan proses hukum kekerasan
terhadap wartawan.
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6.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Jambi

Nilai pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
adalah 82,00. Nilainya melejit hingga 13,67 poin. Peningkatan ini merupakan yang
tertiggi di Lingkungan Hukum.

Gambar 6.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Jambi

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
Berdasarkan survei, semua Informan Ahli setuju bahwa peraturan di daerah
ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.
Menanggapi penyataan ini, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan,
Sekretaris AJI Kota Jambi Ahmad Riki Sufrian mengatakan, sudah ada peraturan
dari KPID (lembaga penyiaran) untuk penyandang disabilitas. Hanya beberapa
Informan

Ahli

menyatakan

kekurangan

dari

peraturan

ini

dikarenakan

peraturannya belum lengkap atau belum ada aturan khusus untuk media daerah
maupun televisi lokal.
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6.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
JAMBI
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Jambi maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Jambi
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,68. Nilai tersebut
diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (84,50), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (81,30), dan Kondisi Lingkungan Hukum (84,22). IKP
Jambi tahun ini meningkat sebesar 3,59 poin, lebih tinggi dari peningkatan
tahun lalu. IKP Jambi selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” selama
lima tahun berturut-turut. Peningkatkan nilai IKP disumbangkan dari
peningkatan nilai pada masing-masing lingkungan.

2.

Simpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik.
Nilai tertinggi pada lingkungan Fisik dan Politik tahun ini diperoleh dari
indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (89,40), sama seperti
tahun lalu. Meningkatnya nilai lingkungan fisik dan politik terjadi karena
peningkatkan delapan indikator dari sembilan indikator yang ada.
Sementara satu indikator yaitu indikator Kebebasan Media Alternatif
nilainya menurun. Indikator yang mengalami peningkatan paling besar
yaitu Akses Terhadap Informasi Publik sebesar 6,37 poin.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
IKP pada lingkungan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 4,04
poin. Hal ini dikarenakan semua indikator pada lingkungan ekonomi
mengalami peningkatan. Indikator Lembaga Penyiaran Publik (84,86)
bertahan sebagai indikator dengan nilai tertinggi pada lingkungan
Ekonomi, seperti tahun sebelumnya. Nilai terendah juga masih ditempati
indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan nilai 76,43.
Peningkatan paling besar ditempati indikator Keragaman Kepemilikan
sebesar 6,50.

Peningkatan semua indikator menunjukkan perbaikan

dalam segala aspek pada lingkungan ekonomi.
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c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Nilai tertinggi pada lingkungan Hukum adalah indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (86,23). Sedangkan nilai terendah adalah indikator
Kebebasan mempraktikkan jurnalisme (81,90). Peningkatan nilai pada
lingkungan hukum terjadi karena peningkatan pada seluruh indikator.

6.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
JAMBI
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Jambi, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Jambi dapat meningkat pada survei IKP tahun
mendatang apabila insan pers di Provinsi Jambi mendukung meningkatnya
nilai pada Lingkungan Ekonomi dan Hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan
meningkatkan sinergitas dan koordinasi yang baik antar-stakeholder agar
kehidupan

pers

berjalan

dengan

baik.

Salah

satunya,

dengan

mengimplementasikan etika jurnalistik dan menghasilkan produk jurnalistik
yang bermanfaat bagi masyarakat.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Pemerintah diharapkan dapat bekerjasama dengan organisasi wartawan
untuk melaksanakan pelatihan di Kabupaten. Selain itu, dunia pers
diharapkan dapat meningkatkan situasi kondusif agar isu pelecehan
seksual terhadap jurnalis perempuan tidak terjadi di ruang redaksi.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
Meningkatkan kualitas pada pendirian perusahaan pers yang dilengkapi
dengan sertifikasi-sertifikasi, dan dukungan dana yang memadai. Perlu
pengaturan pendirian perusahaan pers agar terkontrol dan dapat
menjalankan aktivitasnya pers secara profesional.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Wartawan harus lebih memahami hak dan tanggung jawab dengan
berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan mengejar kebenaran.
Tidak sebatas menulis berita dan menjadi corong pemerintah.
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BAB VII PROVINSI SUMATERA SELATAN
Bab ini merupakan uraian dari survei dan focus group discussion (FGD)
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi Sumatera Selatan. Survei
dilaksanakan di bulan Februari 2022, melibatkan sepuluh Informan Ahli yang
mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Sementara FGD berlangsung di Kota Palembang, 14 April 2022.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hibrida, dihadiri oleh sembilan orang
Informan Ahli, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, dan Direktur Politik dan
Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno. Serta, Enden Darjatul Ulya yang
merupakan tenaga ahli IKP 2022 selaku moderator.
Tahun ini, IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori
”Cukup Bebas” dengan nilai 81,40. Nilainya meningkat tipis 0,40 poin
dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan
Fisik dan Politik (83,28), Kondisi Lingkungan Ekonomi (80,29), dan Kondisi
Lingkungan Hukum (78,77).
Secara umum kemerdekaan pers di Sumatera Selatan belum menunjukkan
kondis yang ideal. Antara lain, tidak adanya upaya khusus agar kelompok rentan
diberitakan media, minimnya porsi media dalam menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang disabilitas. Selain itu, informasi yang kurang terbuka
mengenai afiliasi politik atau bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan
pers. Serta, tidak adanya peraturan yang mewajibkan media massa untuk
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

7.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Responden yang menjadi Informan ahli pada kegiatan survei IKP 2022

Provinsi Sumatera Selatan melibatkan sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke
dalam empat unsur. Yakni, pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan
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perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 7.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera
Selatan 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Reno Syaputra

AJI

Sekretaris

2.

Dwitri Kartini

PWI

Sekretaris

3.

Herman Sawiran

IJTI

Korwilkab II

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Nurseri

Harian Sumatera
Ekspres

Pemimpin
Redaksi

5.

Diansyah Putra

Lahat Pos

Pemimpin
Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Alfrenzy Panggarbesi

DPRD Provinsi
Sumatera Selatan

Anggota Komisi
III

7.

Erwin Ibrahim, ST, MM,
MBA

Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banyuasin

Kepala Bappeda
dan Litbang

8.

Achmad Riswan

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Sumatera Selatan

Kepala Dinas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Meytri Puspa Rini

KPID

Komisioner

10.

Herfriady

STISIPOL
Candradimuka

Akademisi

Kabupaten Ogan
Komering Ulu

Kabupaten Lahat

Kabupaten
Banyuasin
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7.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI SUMATERA
SELATAN

7.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sumatera
Selatan
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi

Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,40. Nilai
tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (83,28), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (80,29), dan Kondisi Lingkungan Hukum (78,77).

Gambar 7.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sumatera Selatan

7.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sumatera
Selatan
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sumatera Selatan, seperti

tahun-tahun sebelumnya, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilainya
81,40 atau meningkat tipis 0,21 poin dibandingkan tahun 2021. Tahun lalu, nilai
IKP 2021 mengalami peningkatan hingga 1,88 poin dari 79,12 menjadi 81, 01.
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Tabel 7.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 7.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan
2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan dari Kekerasan
Akurat dan Berimbang
Keragaman Pandangan
Kebebasan dari Intervensi
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan Media Alternatif
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Lembaga Penyiaran Publik
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Mekanisme Pemulihan
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

SUMATERA
SELATAN
81,40
83,28
87,70
86,13
85,87
84,10
83,83
83,05
82,15
78,90
75,22
80,29
86,40
81,90
79,63
79,37
78,00
78,77
85,88
83,55
80,40
78,88
76,20
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IKP TOTAL

SUMATERA
SELATAN
81,40
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
64,00

Semua indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik berada di
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Pendidikan Insan
Pers pada Lingkungan Fisik dan Politik (87,70). Adapun satu-satunya indikator
yang berada dalam kategori “Agak Bebas” sekaligus menempati nilai terendah
adalah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan
Hukum (64,00).
7.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Sumatera Selatan
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan berada

dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilainya meningkat dari 82,70 menjadi 83,28.
Tabel 7.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan
2022 Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila
dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini nilai dari tujuh indikator mengalami
peningkatan. Indikator yang tahun ini mengalami peningkatan tertinggi adalah
indikator Kebebasan dari Kekerasan (3,31 poin). Sementara itu, nilai dari dua
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indikator lainnya mengalami penurunan. Indikator yang nilainya menurun paling
tinggi adalah Kebebasan Media Alternatif (5,60).

Gambar 7.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Pendidikan Insan Pers merupakan indikator pada Lingkungan Fisik dan
Politik yang menduduki peringkat pertama di antara sembilan indikator dengan
nilai

87,70. Sebaliknya, nilai terendah ditempati oleh Kesetaraan Akses bagi

Kelompok Rentan (75,22). Meski begitu, semuanya berada berada dalam kategori
“Cukup Bebas”.
7.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Sumatera Selatan
Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Sumatera

Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,13. Nilai ini
meningkat sebesar 1,27 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 7.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Sumatera
Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua indikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator wartawan bebas memilih
organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa
maupun pelaku bisnis menempati skor tertinggi (88,80). Sebaliknya, indikator
wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan
sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis
memiliki skor terendah (80,50).
Hasil wawancara menunjukkan wartawan di Provinsi Sumatera Selatan
bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi
dari penguasa maupun pelaku bisnis dan organisasi wartawan dapat menjalankan
fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.
Hasil wawancara juga menunjukkan sembilan Informan Ahli sepakat profesi
wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers. Hanya satu
yang bertolak belakang. Menurutnya, kontribusi organisasi wartawan masih harus
ditingkatkan.
Terkait serikat pekerja, delapan dari sepuluh Informan Ahli setuju wartawan
bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan
hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis. Dua
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Informan Ahli tidak sepemdapat. Sebab, mereka tidak pernah mengetahui
wartawan membentuk dan tergabung dalam serikat pekerja.
Informan Ahli dari Komisioner KPID Meytri Puspa Rini mengatakan, faktor
yang menjadi latar belakang tidak ada serikat pekerja wartawan di provinsi ini
karena tidak ada pihak yang menginisiasi. Informan Ahli dari unsur pimpinan
perusahaan pers, Pemimpin Redaksi Sumatera Ekspress Nurseri menambahkan
wacana pembentukan serikat wartawan ini sudah ada sejak lama. Namun, belum
terealisasi karena terkendala di manajemen. “Manajemen tidak mengharapkan
adanya serikat pekerja. Karena adanya kekhawatiran wartawan menjadi lebih
lantang suaranya dibandingkan kinerjanya,” ujarnya.
Alasan lainnya disampaikan oleh Informan Ahli dari unsur masyarakat,
akademsi

dari

Candradimuka

Sekolah

Tinggi

Ilmu

Hefriadi.

“Kondisi

ini

Sosial
makin

dan

Ilmu

terasa

Politik

sulit

(STISIPOL)

apalagi

pihak

manajemen/perusahaan kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan wartawan
sesuai standar,” katanya.
Keberadaan serikat pekerja tertuang dalam amanat UUD 1945. Yakni,
implementasi pasal 28d ayat 2. “Setiap orang berhak untuk berkerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan industrial.”
Menurut Soewono (2009), serikat pekerja harus berpihak terhadap pekerja,
bukan pengusaha. Namun, keberpihakannya mempunyai sifat objektif, terbuka
serta bertanggung jawab. Sehingga, serikat pekerja berperan penting dalam
melindungi anggota dan keluarganya dalam mewujudkan kesejahteraan.
7.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,05. Nilai ini meningkat tipis
0,90 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 7.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sumatera Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas”. Yakni, subindikator Unsur negara (birokrasi,
tentara, polisi), ormas, dan/ atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan
dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (91,50).
Sementara tiga subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Skor terendah ditempati subindikator tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita
oleh unsur Negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas dan/atau partai politik
(79,20).
Terkait sensor pemberitaan ini, Sekretaris AJI Reno Syaputra yang
merupakan

Informan

Ahli

dari

unsur

organisasi

wartawan

mengatakan,

permintaan tersebut berupa agar beritanya diperhalus dan tidak menimbulkan
kegaduhan. “Sensor seperti ini umumnya datang dari pemerintahan,” katanya.
Selain itu, ada juga sensor untuk berita yang terkait dengan masalah ekonomi
perusahaan media seperti bisnis, iklan atau kerja sama.
Menurut Pemimpin Redaksi Sumatera Ekspress Nurseri yang merupakan
Informan Ahi dari unsur Pimpinan perusahaan pers, ada pula permintaan sensor
dari lembaga negara dan aparat penegak hukum yang meminta media agar tidak
mengangkat

berita

apabila

ada

oknum

mereka

yang

terlibat

kasus.
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“Kepentingannya sekedar untuk menjaga hubungan baik. Tapi, tidak berlaku kalau
kasusnya sudah mencuat dan viral di ranah publik,” ujarnya.
Sementara itu, Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kepala Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim, mengatakan, sensor yang dilakukan
oleh pemerintah bertujuan untuk meluruskan informasi agar tidak terjadi
mispersepsi.
Menyoal independensi media dalam menentukan isi berita tanpa campur
tangan pemilik media, Informan Ahli dari akademisi dari STISIPOL Candradimuka
Herfriadi mengatakan, intervensi dari pemilik media masih ada. Salah satunya,
permintaan untuk memperhalus berita.
Begitu pula pendapat dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera
Selatan Alfrenzi Panggarbesi, Informan Ahli dari unsur pemerintah/DPRD. Pemilik
media masih memberi pengaruh terhadap redaksi. Terutama, untuk pemberitaan
yang berkaitan dengan kepentingan bisnis.
Sebaliknya, komisioner KPID Meytri Puspa Rini yang merupakan Informan
Ahli dari unsur masyarakat berpendapat pemilik media sudah tidak mengurusi
redaksional. “Tekanan justru lebih banyak datangnya dari luar,” katanya. “Pemilik
lebih banyak mengerahkan fokusnya agar medianya semakin dibaca orang,
mendapatkan iklan, terobosan untuk mengembangkan bisnis,” imbuhnya.
Sementara itu, Informan Ahli umumnya sependapat dengan pernyataan
subindikator independensi media dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu
oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.
Hanya dua Informan Ahli yang tidak sependapat. Menurut mereka, pers di daerah
ini tidak independent karena adanya agenda kerja sama. Salah satunya, dengan
pihak pemerintah.
Menanggapi hal ini, Pemimpin Redaksi Sumatera Ekspress Nurseri yang
merupakan Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers mengaku pihaknya
tidak bisa menolak jika ada permintaan dari kepala daerah untuk menahan berita
tertentu. Atau, ketika berita dipaksa naik di halaman satu. “Tapi, kami sesuaikan
dengan fakta. Namun, beritanya diperhalus,” katanya.
Sedangkan menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kepala Bappeda
dan Litbang Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim, yang dilakukan pihaknya hanya
merupakan upaya agar berita mengenai pemerintah tidak hanya berupa berita

260

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

negatif. “Kami tidak minta untuk menurunkan berita. Apabila hari ini ada berita
negatif, maka besoknya kami akan membanjirinya dengan berita positif,” ujarnya.
7.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,87. Nilai ini meningkat
sebesar 3,31 poin dibandingkan tahun lalu (lihat Tabel 7.3).

Gambar 7.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sumatera Selatan

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator tidak
ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiyaan, pembunuhan,
maupun

penculikan

terhadap

wartawan,

atau

tindakan

lainnya

untuk

memengaruhi atau menghalangi pemberitaan (86,60). Sementara skor terendah
adalah aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau
karena isi pemberitaan (85,00).
Semua Informan Ahli memberikan pendapat positif terhadap indikator
kebebasan dari kekerasan di Orovinsi Sumatera Selatan. Peningkatan nilai pada
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indikator ini sesuai dengan pendapat Informan Ahli. Menurut mereka, meski masih
ada intimidasi, tetapi frekuensinya makin berkurang.
Sebagian besar Informan Ahli juga sepakat aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi,
tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan nonnegara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan. Namun, satu Informan
Ahli tidak sependapat. Alasannya, pada tahun 2021, masih ditemukan kasus
ancaman, intimidasi dan kekerasan.
Pernyataan ini ditampik oleh Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Riswan. Ia
menegaskan hingga saat ini tidak ada intervensi aparat negara terkait perbuatan
yang tidak terpuji baik ringan maupun berat kepada para wartawan baik dengan
cara menghalangi atau memengaruhi pemberitaan.
Kondisi pers yang bebas dari kekerasan mencerminkan telah tercapainya
salah satu upaya menuju kemerdekaan pers. Yakni, telah adanya sinergi antara
pers dengan seluruh stakeholder.
7.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,90. Nilainya merosot hingga
5,60 poin dibandingkan tahun lalu.

262

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Gambar 7.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sumatera Selatan

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator Pemerintah daerah mengakui,
mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi
alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga memiliki
skor 80,00. Diikuti dengan jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers (77,80).
Saat FGD diketahui mayoritas Informan Ahli sepakat tidak ada larangan dari
pemerintah untuk menciptakan media alternatif. Hanya dua Informan Ahlu yang
tidak sepakat. Menurut mereka, jurnalisme warga belum menjadi perhatian utama
dan berdiri sendiri.
Menurut Pemimpin Redaksi Lahat Pos Diansyah Putra, Informan Ahli dari
unsur Pemimpin Perusahaan Pers, pemerintah kurang memberikan dorangan
karena media alternatif bukan media resmi yang berbadan hukum. “Dari sisi
kebenarannya

pun

masih

dipertanyakan.

Seharusnya,

pemerintah

lebih

memberikan dukungan untuk media resmi,” ujarnya.
Tujuh dari sepuluh Informan Ahli sepakat jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Namun, tidak dengan tiga
Informan Ahli yang lain. Alasannya, jurnalisme warga belum sepenuhnya
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mendukung kebutuhan masyarakat karena sumber daya manusianya belum
memahami kaidah-kaidah jurnalistik.
Koordinator Wilayah Kabupaten (Korwilkab) II IJTI Herman Sawiran yang
merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan berpendapat saat ini
kehadiran media alternatif dapat mengalahkan keberadaan mainstream media.
Hal ini dikarenakan tuntutan masyarakat yang menginginkan kecepatan dalam
berbagai hal, termasuk informasi.
Menurut Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, informasi yang disampaikan di
media sosial bukan termasuk kategori jurnalisme warga. “Siapa pun yang
mengaku dirinya jurnalis, atau disebut dengan konten jurnalis, adalah mereka
yang menaati kode etik jurnalis. Yakni, akurasi dan keberimbangan,” ujarnya.
“Jurnalisme warga lebih cocok untuk konten yang bersifat informatif. Tidak cocok
untuk informasi yang memerlukan pendalaman lebih jauh,” katanya.
Sementara itu, menurut Informan Ahli dari unsur Organisasi Wartawan,
Sekretaris PWI Dwitri Kartini, media sosial di Provinsi Sumatera Selatan bisa
menjadi buzzer. Apalagi disediakan anggarannya. “Ini merugikan media yang
berbadan hukum,” katanya.
7.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Keragaman Pandangan di IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,83. Nilai ini meningkat tipis
0,14 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,69. (lihat Tabel 7.3).
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Gambar 7.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Keragaman Pandangan tardiri atas tiga subindikator. Satu
subindikator berada pada kategori “Bebas”. Dua indikator lainnya berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi adalah pemda ikut
mendorong keragaman kepemilikan media (90,70). Sementara skor terendah
adalah subindikator pemda mendorong keragamanan isi pemberitaan di daerah ini
yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi
wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak dan adat
(75,00).
Terkait dorongan pemerintah terhadap keragaman isi pemberitaan, empat
dari sepuluh informan Ahli berpendapat dorongan pemerintah dalam bentuk
pelatihan masih minim. Inisiatif dan dorongan pun cenderung datang dari
organisasi wartawan.
Menurut Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten banyuasin Erwin Ibrahim,
Informan Ahli dari unsur pemerintah, pada prinsipnya pemerintah mendukung.
Namun, dikarenakan pelatihan seperti ini sifatnya spesifik sehingga perlu
perlakuan khusus seperti ketersediaan anggaran. “Programnya sudah tercakup
dalam Suistanaible Development Goals (SDG). Tapi, anggarannya tidak ada yang
spesifik ke sana,” katanya.
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7.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,10. Nilai dari indikator ini selalu
mengalami peningkatan selama tiga terakhir. Tahun ini peningkatannya sebesar
2,96 poin.

Gambar 7.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Sumatera Selatan

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau
kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (88,00). Skor terendah
ditempati subindikator tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur
isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakannya (82,00).
Berdasarkan survei, semua Informan Ahli sepakat bahwa di Provinsi
Sumatera Selatan, publik sudah mendapatkan informasi yang akurat dan
berimbang. Informan Ahli juga sepakat media melakukan swasensor untuk
mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga
di luar pers.
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Terkait upaya pemilik perusahaan dalam mengatur isi pemberitaan,
sebagian kecil Informan Ahli menilai masih ada campur tangan pemilik media.
Seperti disampaikan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Sekretaris AJI
Reno Syahputra. Ia berpendapat tindakan ini tidak dilakukan untuk media besar.
Sebaliknya, bagi media yang baru tumbuh. Pemilik media sesekali melakukan
intervensi.
7.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai total 82,15. Nilai ini sedikit
meningkat sebesar 0,03 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 7.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator Di daerah ini,
wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik (88,50).
Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator Komisi Informasi (KI)
daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan
(71,30).
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Menanggapi survei tersebut, Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini
bebas mencari, meliput dan memperoleh informasi publik. Begitu juga dengan
wartawan asing, meskipun wartawan asing jarang meliput di Provinsi Sumatera
Selatan.

Sementara

itu,

belum

semua

Informan

Ahli

sepakat

mengenai

ketersediaan sarana bagi wartawan. Hal ini dikarenakan tidak semua pemerintah
daerah menyediakan sarana bagi wartawan.
Terkait kinerja Komisi Informasi (KI) di Sumatera Selatan, empat Informan
Ahli berpendapat eksistensi dan fungsi KI belum dapat dirasakan secara signifikan.
Terutama, bagi wartawan di kabupaten. Menurut Informan Ahli dari unsur
pemerintah/DPR, anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan Alfrenzi
Panggarbesi, keberadaan KI belum menjadi rujukan bagi wartawan dalam
menjalankan tugasnya. Sebagian besar wartawan belum mengenal keberadaan
KI.
Padahal berdasarkan informasi yang dilansir dari komisiinformasi.go.id
(2022), KI yang terdiri dari KI provinsi/kota/kabupaten berfungsi menjalankan
undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.
Serta, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, selain
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajukasi nonlitigasi.
7.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 87,70. Nilai ini sedikit meningkat,
tepatnya 0,62 poin, dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 7.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Sumatera Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselengarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah.
Berdasarkan wawancara, sebagian besar Informan Ahli sepakat adanya
pelatihan bagi wartawan di provinsi ini. Hanya satu Informan Ahli yang menilai
masih minimnya frekuensi pelatihan bagi wartawan. Di provinsi ini, pelatihan bagi
wartawan diselenggarakan secara kolaboratif antara pihak organisasi wartawan
dengan pemerintah, swasta, atau perguruan tinggi. Namun, inisiatif mengadakan
pelatihan bagi wartawan lebih banyak dari organisasi pers.
Dilansir dari

Gatra.com, pada Juli 2021, Data and Computational

Journalisme (DCJ)

didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk

Indonesia mengadakan pelatihan jurnalisme data dan komputasi untuk peliputan
COVID-19. Sementara dikutip dari rakyatpembaruan.com, 10 November 2021,
PMI mengadakan pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) bagi
jurnalis di Kota Palembang. Pelatihan ini diselenggarakan untuk memberikan
pengetahuan kepada jurnalis terkait pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan
ketika bertugas.
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7.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Sumatera Selatan

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi Aceh
pada tahun ini masih berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Akan tetapi, nilainya
menurun hingga 3,49 poin menjadi 75,22.

Gambar 7.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Sumatera
Selatan

Pada indikator ini, ada enam subindikator yang disurvei. Empat subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara dua subindikator yang lain
berada dalam kategori “Agak Bebas”. Nilai tertinggi di kategori ini ditempati oleh
subindikator pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak (83,50).
Sementara

nilai

terendah

ditempati

oleh

subindikator

media

pers

menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Misalnya, bagi
penyandang tunarungu dan tunanetra (61,70).
Menurut Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers, Pemimpin
Redaksi Sumatera Ekspres Nurseri, tidak semua media memberitakan informasi
mengenai kelompok rentan. “Meski isunya menarik, anggarannya kecil,” ujarnya.
Kepala Bappeda dan Litbang Kab Banyuasin Erwin Ibrahim yang merupakan
Informan Ahli dari unsur pemerintah, sependapat porsi pemberitaan masalah
kelompok rentan di provinsi ini masih kurang. Menurutnya, salah satu indikator
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kinerja pemimpin adalah menurunkan angka kemiskinan. “Kami terus mendorong
media untuk menambah porsi pemberitaan terkait isu tersebut,” ujarnya.
Selanjutnya, terkait pemberitaan ramah anak di Provinsi Sumatera Selatan,
dua dari sepuluh Informan Ahli menyatakan pemberitaan di provinsi ini masih
belum ramah anak. Contoh, masih menyebut alamat, meski nama korban tidak
disebutkan dalam berita.
Informan Ahli juga menilai pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai
perspektif HAM masih minim. Sebaliknya, Informan Ahli sepakat media di provinsi
ini telah membuat pemberitaan yang berperspektif gender.
Terkait subindikator terakhir, sebagian besar atau tujuh

Informan Ahli

sepakat bahwa media belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas
dalam mengkases informasi dari media massa kecuali media nasional yang
berjejaring ke daerah. Menurut Informan Ahli dari unsur masyarakat, komisioner
KPID Meytri Puspa Rini, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari wartawan
dan pemda.
Sekretaris PWI Dwitri Kartini, Informan Ahli dari organisasi wartawan,
mengatakan, penggunaan teknologi berupa fasilitas voice untuk penyandang
disabilitas sudah pernah dilakukan. Sayangnya, tida banyak yang menggunakan
fasilitas tersebut.
Sementara itu, menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Sumatera Selatan Achmad Riswan,

pers sudah

berupaya menyajikan berita yang mudah diterima oleh semua kalangan. Namun,
belum semua bisa dicerna oleh kaum disabilitas. “Untuk tunarungu, Pemrov
Sumsel telah melakukan literasi bahasa isyarat untuk semua kalangan,” ujarnya.
7.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sumatera Selatan
IKP 2022 pada Lingkungan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan berada

dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,29. Nilainya meningkat selama dua
tahun ini. Namun, tahun ini peningkatannya tipis hanya 0,20 poin dibandingkan
2021.
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Tabel 7.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan
2022 Lingkungan Ekonomi

Tahun ini, tiga dari lima indikator pada Lingkungan Ekonomi nilainya
mengalami peningkatan. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi ditempati
oleh Keragaman Kepemilikan (1,90 poin). Sementara itu, indikator yang nilainya
menurun paling tinggi adalah Lembaga Penyiaran Publik (1,73 poin).

Gambar 7.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Semua indikator berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Sama seperti tahun 2021, nilai tertinggi untuk
kategori ini adalah indikator Keragaman Kepemilikan dengan nilai 86,40.

272

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Sementara nilai terendah ditempati indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,00.
7.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 81,90. Nilai ini meningkat 0,38 poin dibandingkan tahun 2021. (lihat Tabel
7.5).

Gambar 7.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Provinsi Sumatera Selatan

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati
oleh subindikator pemad daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau
regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (84,80). Sedangkan skor terendah
dimiliki oleh pemda tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi,
seperti bantuan sosial dan hibah (77,00).
Informan Ahli umumnya sepakat individu, entitas atau kelompok bisnis di
daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan
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tentang pers. Hanya dua Informan Ahli yang menyatakan masih ada media yang
berdiri tidak sesuai dengan ketentuan tentang pers, seperti membuat pemberitaan
sebelum memiliki izin berdiri.
Menurut Pemimpin Redaksi Lahat Pos Diansyah Putra, Informan Ahli dari
unsur pimpinan perusahaan pers, kondisi ini umumnya terjadi daerah. Khususnya,
media on-line. “Persyaratan pendirian baru diurus ketika akan melakukan kerja
sama, salah satunya dengan pemerintah. Tidak ada penertiban untuk tindakan ini.
Apalagi tidak ada perwakilan Dewan Pers di daerah ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, Informan Ahli dari akademisi dari STSIPOL Candradimuka
Hefriadi menemukan partai politik yang menjadi pemilik media. Selain itu, ada
wartawan yang memiliki dua kartu identitas, yakni sebagai jurnalis sekaligus NGO.
Sebagian besar Informan Ahli

sependapat alokasi dana untuk iklan dan

advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di
ruang redaksi. Pernyataan ini disampaikan oleh Korwilkab II IJTI Herman Sawiran
yang merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan. “Saat ini sulit bagi
media untuk mempertahankan eksistensi tanpa adanya iklan dan advertorial.
Namun, bukan berarti mereka dapat dibungkam atau dikendalikan. Tetap harus
ada keberimbangan,” ujarnya.
Pendapat berbeda datang dari anggota Komisi III DPRD Sumatera Selatan
Alfrenzi Panggarbesi, Informan Ahli dari unsur lembaga. Menurutnya, alokasi dana
untuk iklan dan advertorial berpotensi memengaruhi hubungan bisnis. Hal senada
juga disampaikan oleh dua Informan Ahli yang lain. Setidaknya, beritanya dibuat
lebih “halus”.
Namun, tidak bagi sebagian Informan Ahli yang klain. Informan Ahli dari
unsur pemerintah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan Achmad Riswan menegaskan segala bentuk pemberitaan dan adventorial
akan melewati proses penyuntingan dari editor media yang bersangkutan.
“Semuanya telah memenuhi standar sebuah berita, sesuai kondisi di lapangan.
Real dan apa adanya,” katanya.
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7.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
79,37. Nilai ini menurun 3,13 poin dibandingkan tahun 2021. (lihat Tabel 7.5).

Gambar 7.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sumatera Selatan

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Dari keenam
subindikator itu, semua

berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi

adalah subindikator Pemerintah Daerah menghargai kerja profesional pers
(89,60). Sementara skor tertinggi adalah situasi ekonomi di daerah ini tidak
menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik,
kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan (72,30).
Hasil wawancara menunjukkan sebagian besar Informan Ahli menyatakan
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan
komersial tidak berpengaruh terhadap isi media. Sebaliknya, dua Informan Ahli
mengatakan, uang dan/atau fasilitas dari individu

atau lembaga/perusahaan

dapat memengaruhi pemberitaan.

275

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Sebagian besar Informan Ahli juga berpandangan di daerah ini tidak
terdapat

intervensi

pemilik

perusahaan

pers

terhadap

kebijakan

redaksi

(newsroom). Ada dua Informan Ahli yang tidak sependapat.
Sementara itu, lima Informan sepakat situasi ekonomi di daerah ini tidak
menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik,
kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.
Sedangkan lima Informan Ahli lainnya menilai masih ada perusahaan pers yang
tergantung pada dana-dana iklan dari pemerintah dan perusahaan lain.
Sekretaris AJI Reno Syaputra Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan,
mengatakan, ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah cukup besar.
Terutama di masa pandemi COVID-19.
Kondisi serupa terjadi di kabupaten. Menurut Informan Ahli dari unsur
pimpinan perusahaan pers, Pemimpin Redaksi Lahat Pos Diansyah Putra, faktor
kesulitan ekonomi menyebabkan perusahaan pers memiliki ketergantungan,
terutama kepada Dinas Kominfo. “Bayangkan saja, untuk mencetak sulit karena
omzet koran sudah menurun. Tidak mungkin bagi kami hanya mengandalkan
penjualan koran apalagi pendapatan dari adsense tidak seberapa,” ujarnya.
7.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sumatera Selatan IKP
2022 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 86,40. Atau, meningkat 1,90 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 7.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sumatera Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber. Berdasarkan hasil wawancara, semua Informan Ahli sepakat
kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber sangat beragam
di Sumatera Selatan.
Para Informan Ahli sependapat keragaman kepemilikan ini menciptakan
persaingan dan kemerdekaan pers di Sumatera Selatan. Terutama, selama dua
tahun terakhir. Keragaman kepemilikan ini khususnya terjadi pada media on-line.
Di Provinsi Sumatera Selatan, siapa saja bisa mendirikan perusahaan media.
7.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sumatera Selatan

Tahun ini, nilai dari indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022
Provinsi Sumatera Selatan adalah 78,00. Nilai ini termasuk ke dalam kategori
“Cukup Bebas”. Nilainya meningkat 1,11 poin dibandingkan tahun 2021.

277

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Gambar 7.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sumatera Selatan

Ada tiga subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator
tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan
pub

lik. Diikuti oleh wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah

Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019
tentang Standar Perusahaan Pers (78,00).
Sementara subindikator dengan skor terendah sekaligus berada dalam
kategori “Agak Bebas” adalah publik dapat mengetahui afiliasi politik/bisnis dari
pemilik dan pemegang saham perusahaan pers (69,70).
Berdasarkan wawancara, empat Informan Ahli berpendapat tidak ada
transparansi tentang kepemilikan perusahaan pers sehingga masyarakat tidak
mengetahui latar belakang pemilik dan kepentingannya. Menurut Informan Ahli
dari unsur pimpinan perusahaan pers, Pemimpin Redaksi Lahat Pos Diansyah
Putra, afililasi pemilik media, terutama di daerah, tidak mudah diketahui kecuali
orang tertentu saja. Sedangkan menurut Komisioner KPID Meytri Puspa Rini yang
merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat, publik dapat mengetahui
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sebagian pemilik media berafiliasi di politik dengan menunjukkan keberpihkannya
saat pemilu.
Hasil FGD juga menunjukkan enam Informan Ahli sepakat wartawan
mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan
sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019.
Hanya Empat Informan Ahli yang tidak sependapat. Mereka menilai masih banyak
perusahaan pers yang belum mapan sehingga memberikan gaji di bawah UMP.
Apalagi ada wartawan yang tidak mendapatkan gaji selama pandemi.
Menurut akademisi dari STISIPOL Candradimuka Herfridi, Informan Ahli dari
unsur masyarakat, hanya wartawan yang berkerja di perusahaan media besar
yang mendapatkan gaji sesuai standar UMP. Sementara menurut Informan Ahli
dari unsur organisasi wartawan, Korwilkab II IJTI Herman Sawiran, wartawan di
provinsi ini umumnya sudah mendapatkan gaji sesuai UMP. Untuk gaji ke-13
hanya berupa bonus.
Menurut Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim
yang merupakan Informan Ahli dari unsur pemerintah, seharusnya gaji para
wartawan sesuai dengan UMP. Jika belum, perusahaan pers yang bersangkutan
melanggar peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku.
Dilansir dari cnbc.com (2021), berdasarkan survei upah riil dan upah layak
jurnalis yang dilakukan AJI sepanjang Januari – Februari 2021 menunjukkan 93,8
persen responden mengaku belum mendapatkan upah layak. Tidak mendapatkan
gaji yang layak berpotensi memengaruhi independensi wartawan dan berimbas
terhadap semakin banyaknya pengaduan pelanggaran etika jurnalistik yang
dilakukan oleh wartawan. Ketidakmampuan perusahaan dalam masa pandemi
mengakibatkan para pekerja media termasuk ke dalam kategori kelompok rentan
baik dari segi kesehatan, keselamatan, maupun keamanan.
7.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sumatera Selatan

Nilai indikator lembaga penyiaran publik adalah 79,63. Nilainya menurun
1,73 poin. Indikator ini juga mengalami penurunan pada tahun sebelumnya.
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Gambar 7.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sumatera Selatan

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua indikator
masuk

ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh

subindikator lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan

kepentingan

publik

(85,70).

Sementara

skor

terendah

ditempati oleh Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan
kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (74,50).
Berdasarkan survei, secara umum Informan Ahli setuju fungsi perangkat
daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat. Hanya dua Informan Ahli tidak
sependapat.
Selain itu, tujuh dari sepuluh Informan Ahli sepakat bahwa Komisi Penyiaran
Indonesia (KPID) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers. Namun, tidak
bagi tiga Informan Ahli. Mereka menilai peran KPID belum menonjol.
Informan Ahli dari unsur pemerintah/DPRD, anggota Komisi III DPRD
Sumatera Selatan Alfrenzi Panggarbesi mengatakan, KPID tidak telalu tampak
fungsinya fungsinya. Korwilkab II IJTI Herman Sawiran, Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan, memberikan tanggapan serupa. Menurutnya, KPID juga
tidak aktif dalam membangun komunikasi dan relasi dengan wartawan di daerah.
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Enam dari sepuluh Informan Ahli sepakat bahwa Komisi Informasi (KI)
Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya
mengembangkan kemerdekaan pers. Hanya empat yang tidak sependapat.
7.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sumatera Selatan
Lingkungan Hukum Provinsi Sumatera Selatan IKP 2022 Provinsi Sumatera

Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,77. Nilai ini
meningkat 0,21 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,56
Tabel 7.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan
2022 Lingkungan Hukum

Tahun ini, tiga dari enam indikator Lingkungan Hukum mengalami
peningkatan nilai. Indikator yang nilainya meningkat signifikan adalah Etika Pers
(4,22

poin).

Sedangkan

indikator

yang

menurun

paling

drastis

adalah

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (3,92 poin).
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Gambar 7.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Sumatera Selatan

Lima dari enam indikator yang disurvei pada Lingkungan Hidup berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Hanya satu yang berada dalam kategori “Agak
Bebas”. Indikator yang menempati nilai teratas adalah Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers (85,88). Sebaliknya, yang berada di urutan terbawah adalah Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (64,00).
7.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun ini nilai dari indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan meningkat 2,13 poin menjadi 78,88.
Nilai tersebut menempatkan indikator ini pada kategori “Cukup bebas”.
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Gambar 7.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Sumatera Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada

undang-undang

lain

(81,70).

Sementara

skor

terendah

adalah

subindikator Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah
daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (73,00).
Hasil wawancara menunjukkan semua Informan Ahli sepakat dengan
pernyataan lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang-undang lain dan menangani perkara pers secara independen dan
tidak berpihak (imparsial). Informan Ahli juga menilai aparat dan perangkat
daerah di Provinsi Sumatera Selatan menjalankan kewajiban untuk menghormati
dan melindungi kemerdekaan pers.
Sebagian besar Informan Ahli pun sepakat terkait peraturan atau kebijakan
yang mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers sendiri. Pernyataan ini disampaikan oleh Informan Ahli dari
unsur pemerintah, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Erwin
Ibrahim.

Menurutnya,

mengamanatkan

setiap

undang-undang
instansi

agar

keterbukaan

memiliki

PPID.

informasi

telah

Tujuannya,

untuk
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memudahkan komunikasi antara pejabat publik dengan media dan masyarakat.
Adanya UU tersebut memperlihatkan pemerintah sangat menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers.
Sementara itu, dua Informan Ahli berpendapat belum ada peraturan daerah
atau

kebijakan

terkait

hal

tersebut

baik

di

tingkat

provinsi

maupun

kota/kabupaten. Hal ini dikarenakan pemeritah, dalam hal ini kepala daerah,
menganggap jurnalistik memiliki ranahnya sendiri.
Meski begitu, kata Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Sekretaris
PWI Dwitri Kartini, Pemerintah Sumatera Selatan menghormati dan melindungi
pers di antaranya dengan memberikan kemudahan akses pemberitaan. Pemimpin
Redaksi Lahat Pos Diansyah Putra yang merupkan Informan Ahli dari unsur
pimpinan perusahaan pers mengatakan, regulasi harus ada. “Perilndungan harus
sejalan dengan zaman keterbukaan dan perkembangan informasi dan publikasi.
7.2.5.2.
Indikator

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Sumatera Selatan

Kebebasan

Mempraktikkan

Jurnalisme

IKP

2022

Provinsi

Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,20. Nilai
ini turun 3,13 poin, padahal tahun lalu nilainya meningkat pesat.

Gambar 7.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
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Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawacara, Informan Ahli umumnya sepakat dengan
pernyataan ini. Hanya dua Informan Ahli menyatakan belum ada perda yang
menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya, kecuali UU Pers.
Bersamaan

dengan

itu,

Informan

Ahli

memberikan

catatan

terkait

kebebasan jurnalisme. Pertama, adanya kesan bahwa aparat masih berat untuk
bisa memberikan rasa aman bagi awak media. Untuk itu, mereka berharap pemda
tidak menganggap kritikan dan masukan sebagai musuh karena peran media
adalah sebagai kontrol sosial. Kedua, Informan Ahli juga mempertanyakan terkait
tindakan pemda yang masih memberikan ruang bagi wartawan/media yang tidak
resmi tercatat sebagai perusahaan pers.
7.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sumatera
Selatan

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2022 Provinsi Sumatera
Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai ini meningkat sebesar 3,10
poin yaitu 85,88.
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Gambar 7.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Provinsi Sumatera Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator di daerah
ini

tidak

terdapat

peraturan

yang

dapat

memidana

wartawan

karena

pemberitaannya (86,00). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator
pemda tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum,
dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers (85,50).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan
pada empat subindikator tersebut. Informan Ahli menilai tingkat pemahaman
pemda atas kemerdekaan pers semakin baik. Tidak ada peraturan yang dapat
memidanakan wartawan. Pemerintah juga tidak pernah membatasi kebebasan
pers dengan alasan kemanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum
atau moral masyarakat secara berlebihan. Hal ini berlaku termasuk saat kondisi
COVID-19. Ketika itu wartawan hanya dilarang untuk berkerumun dan diarahkan
untuk mengakses informasi melalui video call, aplikasi chat, webinar, dan lain
sebagainya.
7.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,55. Nilai ini meningkat 4,22 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 79,33. Penurunan nilai sempat terjadi pada tahun
2020.
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Gambar 7.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Sumatera Selatan

Ada dua subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kondisi “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator pemda
mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers (85,90).
Diikuti subindikator wartawan di daerah ini menaati UU No. 40 Tahun 1999 tentang
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan pers (81,20).
Semua Informan Ahli

sepakat

Pemerintah daerah

mendukung dan

mendorong media menaati standar perusahaan pers. Informan Ahli umumnya
sepakat wartawan di daerah ini menaati UU No 40 tahun 1999. Hanya satu
Informan Ahli tidak sependapat. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan masih
menemukan wartawan yang belum memahami kode etik jurnalistik kecuali media
yang sudah mapan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner KPID Meytri Puspa Rini,
Informan Ahli dari unsur masyarakat. “Masih ada beberapa oknum wartawan
dalam menjalankan tugasnya belum sesuai dengan pedoman pemberitaan dan
belum sesuai dengan kode etik jurnalistik,” katanya.
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7.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Sumatersebesara
Selatan

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Sumatera Selatan berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,40. Nilai ini meningkat 0,08 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 80,32. (lihat Tabel 7.6).

Gambar 7.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Sumatera Selatan

Ada

enam

subindikator

yang

disurvei

dalam

indiaktor

ini.

Semua

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip
Kode Etik Jurnalistik (86,80). Sementara skor terendah Komisi Informasi (KI) di
provinsi ini bekerja secara bebas dan independent (75,30).
Mayoritas Informan Ahli sepakat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
di Provinsi Sumatera Selatan bekerja secara bebas dan independen. Tidak
demikian dengan tiga Informan Ahli yang lain. Sebab, mereka belum mendengar
kiprah dan program KPID.
Pemimpin Redaksi Sumatera Ekspress Nurseri yang merupakan Informan
Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers mengatakan, tidak ada intervensi dari
pemerintah di KPID. Namun, KPID perlu meningkatkan lagi kiprahnya dan
meningkatkan intensitas pertemuan dengan media. Sehingga, tidak ada kesan
KPID hanya menyoroti hal-hal tertentu saja.
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Menurut Komisioner KPID Meytri Puspa Rini yang merupakan Informan Ahli
dari unsur masyarakat, KPID adalah lembaga independen meskipun dana memang
dari daerah masing (APBD). Jika KPID tidak ada, maka akan ada banyak media
menyalahi peraturan. “Ada perang program siaran di wilayah perbatasan. Jika
tidak dibenahi, anak-anak kita bisa lebih mahir berbicara menggunakan bahasa
negara tetangga,” katanya.
Terkait dengan kinerja Komisi Informasi (KI), empat Informan Ahli
menyatakan KI bebas dan independent. Mereka juga belim melihat program kerja
KI Daerah dan kerap dipangaruhi oleh pemerintah. Mereka berpendapat kinerja KI
di Provinsi Sumatera Selatan perlu ditingkatkan agar semakin optimal. Sebab,
keberadaan KI diharapkan kehadirannya sebagai lembaga yang mampu menjadi
jembatan bagi media, termasuk menindaklanjuti MoU yang sudah ada dengan
organisasi wartawan telah dibuat dengan organisasi wartawan.
7.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sumatera Selatan

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Sumatear Selatan berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai
64,00. Nilai indikator ini kembali menurun siginifikan setelah tiga tahun
sebelumnya mengalami kenaikan. Tahun ini penurunan nilainya sebesar 3,92 poin.
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Gambar 7.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Sumatera Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
Berdasarkan FGD, tujuh dari sepuluh Informan Ahli menyatakan belum ada
peraturan daerah yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas
Saat diskusi, Informan Ahli menekankan pentingnya perhatian dari
perusahaan media dan pemerintah. Selain itu, perlu ada pemetaan kebutuhan dari
penyandang disabilitas terhadap informasi melalui media massa serta penyesuaian
anggaran.
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7.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SUMATERA SELATAN
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sumatera Selatan

maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,40.
Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (83,23),
Kondisi Lingkungan Ekonomi (80,29), dan Kondisi Lingkungan Hukum
(78,77). IKP Sumatera Selatan tahun ini meningkat sebesar 0,40 poin, lebih
tinggi dari peningkatan tahun lalu. IKP Sumatera Selatan selalu berada
dalam

kategori

“Cukup

Bebas”

selama

lima

tahun

berturut-turut.

Peningkatkan nilai IKP disumbangkan dari peningkatan pada ketiga
lingkungan.
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik.
Lingkungan Fisik dan Politik meningkat 0,59 poin. Nilai tertinggi pada
lingkungan Fisik dan Politik tahun ini ditempati oleh indikator Pendidikan
Insan Pers (87,70) dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
(75,22). Kedua indikator tersebut termasuk ke dalam kategori “Cukup
Bebas”. Tahun ini, tujuh dari sembilan indikator, nilainya meningkat.
Hanya dua indikator yang nilainya menurun. Yakni, Kebebasan Media
Alternatif dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan. Hal ini karena
konten media altarnatif yang belum sesuai dengan etika jurnalistik dan
rendahnya pemberitaan terkait kelompok rentan. Ditambah lagi belum
tersedianya sarana untuk penyandang disabiitas agar dapat mencerna
informasi dari media massa.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
Lingkungan ekonomi meningkat tipis sebesar 0,20 poin. Indikator
Keragaman Kepemilikan (86,40) bertahan sebagai indikator dengan nilai
tertinggi pada lingkungan Ekonomi, seperti tahun sebelumnya. Nilai
terendah juga masih ditempati indikator Tata Kelola Perusahaan yang
Baik

(78,00).

Tiga

indikator

tercatat

mengalami

peningkatan.
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Sedangkan dua indikator yang lain menurun. Permasalahan pada
Lingkungan Ekonomi di antaranya pers di Provinsi Sumatera Selatan
masih

diwarnai

sejumlah

intervensi

dan

belum

bebas

dari

ketergantungan, salah satunya dengan pemerintah.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Nilai tertinggi pada Lingkungan Hukum adalah indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (85,88). Nilai ini menempatkan indikator tersebut dalam
kategori

“Cukup

menempatkannya

Bebas”.
pada

Sedangkan

kategori

“Agak

nilai

terendah

Bebas”

adalah

sekaligus
indikator

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (64,00). Indikator ini
selalu memiliki nilai terendah dibandingkan indikator lainnya selama
survei IKP Sumatera Selatan dilaksanakan, karena masih belum ada
aturan agar media massa menyediakan berita yang dapat dicerna
penyandang disabilitas.

7.4.

1.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SUMATERA SELATAN
Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkat pada survei IKP
tahun mendatang apabila insan pers di Provinsi Sumatera Selatan saling
mendukung untuk meningkatkan nilai di setiap lingkungan. Antara lain,
meningkatkan tingkat maturity multistakeholder terkait kemerdekaan pers.
Pemda turut memerhatikan kesejahteraan wartawan. Jangan sampai insan
pers terintimidasi karena masalah ekonomi. Dewan Pers perlu melakukan
survei IKP secara periodik setiap tahun untuk bisa mengawal dan melacak
impelementasi dan perkembangan rekomendasi yang sudah dilakukan.

2.

Rekomendasai khusus
a. Lingkungan Fisik dan Politik
Memaksimalkan pemberitaan ramah anak, pemberitaan berperspektif
gender, dan pemberitaan tentang masyarakat adat yang berperspektif
HAM

dengan meningkatkan kemampuan jurnalis dalam

bentuk

workshop dengan dukungan dari pemerintah melalui penyediaan
anggaran. Melakukan penajaman fungsi dan peningkatan peranan KPID
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dan

KI.

Di

antaranya,

meningkatkan

transparansi

informasi,

mengadakan pelatihan tentang jurnalisme warga.
b. Lingkungan Ekonomi
Mendorong pemerintah untuk memberikan wadah bagi kesejahteraan
media melalui pelatihan untuk wartawan, baik melalui ilmu yang bisa
diterapkan maupun kesempatan bagi wartawan menjadi pelaku UMKM.
c. Lingkungan Hukum
Menghargai media yang sudah terverifikasi dan wartawan yang sudah
mengikuti

UKW

dengan

membuat

peraturan

tertulis

untuk

meminimalkan keberadaan media dan wartawan yang tidak memenuhi
persyaratan. Dewan Pers dapat bersinergi dengan pemda dengan
membuat aturan turunan dari UU Pers. Dewan Pers mendirikan
perwakilan di daerah ini untuk membantu penyelesaian kasus pers.
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BAB VIII PROVINSI BENGKULU
BAB ini menguraikan ringkasan dari kegiatan serta hasil survei dan forum
group discussion (FGD) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Bengkulu.
Survei IKP 2022 di Provinsi Bengkulu melibatkan 10 Informan Ahli yang mewakili
unsur

organisasi

wartawan,

perusahaan

pers,

pemerintah

daerah,

dan

masyarakat. Sementara FGD 2022 di Provinsi Bengkulu berlangsung di Kota
Bengkulu, 5 April 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Informan Ahli dari berbagai
organisasi pers seperti AJI, PWI dan IJTI, dengan moderator Aryo S. Eddyono yang
juga merupakan Tenaga Ahli IKP 2022.

8.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI BENGKULU
Survei IKP 2022 di Provinsi Bengkulu melibatkan 10 Informan Ahli sebagai

responden. Para Informan Ahli tersebut terbagi ke dalam empat kategori di
antaranya pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers,
pemerintah, dan masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya sebagai berikut:
Tabel 8.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bengkulu 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Syah Bandar

PWI

Wakil Ketua

2.

Riki Jenihansen

AJI

Sekretaris

3.

Ferry Yustika

IJTI

Wakil Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Heri Aprizal

Rakyatbengkulu.com

Pemimpin Redaksi

5.

Drs. H. M Warsiman

Harian Radar Utara

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

Keterangan

Kabupaten
Bengkulu Utara
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

6.

Nugroho Tri Putra

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Persandian Kota
Bengkulu

Kabid Pengelolaan
Informasi
Komunikasi Publik

7.

Ipda Alfalino

Polda Bengkulu

Pamin Bidang
Humas

8.

Warles Fery

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik
dan Persandian
Kabupaten Lebong

Kabid Informasi
Komunikasi Publik

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Fonika Thoyib

KPID Bengkulu

Ketua

10.

Oni Lutfi

Forum Komunikasi LSM
dan Pers Bengkulu

Anggota

8.2.

Kota Bengkulu

Kabupaten
Lebong

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI BENGKULU
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bengkulu dalam

kondisi “Cukup Bebas” dengan rata-rata 77,52. Nilai tersebut diperoleh dari
Lingkungan Fisik & Politik (78,12), Lingkungan Ekonomi (78,62), dan Lingkungan
Hukum (75.37).
8.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Bengkulu
Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Bengkulu dalam kondisi “Cukup

Bebas” dengan rata-rata skor 77,52. Nilai tersebut diperoleh dari Lingkungan Fisik
& Politik (78,12), Lingkungan Ekonomi (78,62), dan Lingkungan Hukum (75.37).

295

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Gambar 8.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Bengkulu
Tabel 8.2 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bengkulu 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Akurat dan Berimbang
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan Media Alternatif
Kebebasan dari Intervensi
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Keragaman Pandangan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers
Lembaga Penyiaran Publik

BENGKULU
77,52
78,12
82,40
80,88
80,00
79,80
79,73
78,90
77,35
74,47
72,73
78,62
82,90
79,45
79,27
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IKP TOTAL
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Mekanisme Pemulihan
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

BENGKULU
77,52
78,70
74,73
75,37
80,07
78,83
78,20
77,48
70,50
66,50

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini
adalah Keragaman Kepemilikan dengan nilai 82,90.
Sementara satu-satunya indikator yang berada di kategori “Agak Bebas”
sekaligus menempati nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas pada Lingkungan Hukum (66,50).
8.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Bengkulu
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Bengkulu kembali berada

dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,52. Namun, nilainya mengalami
penurunan 0,31 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,84. Sejak 2018, IKP
Provinsi Bengkulu selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Tabel 8.3).
Tabel 8.3 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bengkulu
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Tahun ini, dua dari tiga kondisi lingkungan mengalami penurunan nilai
dibandingkan tahun lalu. Kenaikan terjadi pada Lingkungan Ekonomi (2,98 poin).
Sementara penurunan tertinggi terjadi pada Lingkungan Fisik dan Politik (1,83
poin), diikuti oleh Lingkungan Hukum (0,38 poin).
8.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Bengkulu
Seperti tahun lalu, Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Bengkulu

berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,12. Namun, nilainya
menurun 1,83 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,94. Kondisi lingkungan ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018 (lihat Tabel 8.4).
Tabel 8.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bengkulu 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, tiga
dari sembilan indikator tersebut mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Kesetaraan
Akses bagi Kelompok Rentan (1,99). Diikuti oleh indikator Kebebasan Media
Alternatif serta Akurat dan Berimbang yang masing-masing mengalami kenaikan
1,03 poin. Sementara itu, enam indikator yang lain mengalami penurunan nilai
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi
adalah Keragaman Pandangan (7,16).
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Gambar 8.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Bengkulu

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Pendidikan Pers (82,40). Sementara nilai terendah adalah
Keragaman Pandangan (72,73).
8.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Bengkulu

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Bengkulu
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,88. Nilainya
menurun 2,29 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,17. Sejak 2018, nilai dari
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. (lihat Tabel 8.4).
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Gambar 8.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Bengkulu

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keempat
subindikator tersebut masuk ke dalam kategori “Cukup Bebas” dengan Organisasi
profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam
berbagai program konkret yang dijalankan selama ini menjadi subindikator dengan
poin tertinggi dalam indikator ini (85,60).
Skor terendah dimiliki oleh wartawan bebas bergabung atau tidak
bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa
intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (71,00).
Berdasarkan survei, Informan Ahli umumnya sepakat wartawan bebas
memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pelaku bisnis. Namun,
Sekretaris AJI Bengkulu Ricky Jenihansen menyebut masih ditemui intervensi dari
pemilik media untuk memilih organisasi. “Kemungkinan sekitar 60% media yang
mengarahkan untuk memilih organisasi tertentu. Ada intervensi dari pelaku bisnis
karena terkait kepentingan perusahaan” katanya.
Meskipun demikian, organisasi profesi wartawan di daerah ini telah
berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret
bekerja sama dengan pihak lain.
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8.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Bengkulu

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi
Bengkulu kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,35.
Nilainya menurun 0,34 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,69.

Gambar 8.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Bengkulu

Ada

empat
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disurvei

dalam

kategori

ini.

Semua

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat
pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi termasuk
kepentingan pemilik media (80,00).
Sementara tiga indikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Skor terendah dimiliki oleh subindikator tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita
oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas dan/atau partai politik
(72,40).
Hasil wawancara menunjukkan, enam dari sepuluh Informan Ahli menilai
tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat
memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan. Namun, Informan Ahli lainnya
menyebut masih menemukan adanya upaya untuk menyensor berita karena
berbagai alasan. Anggota Forum Komunikasi LSM dan Pers Bengkulu Oni Lutfi
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mengatakan, “Di lapangan, kasus ini banyak terjadi, tapi secara sengaja ditutuptutupi.”
Senada dengan Oni, menurut Sekretaris AJI Bengkulu Ricky Jenihansen,
upaya tersebut tak terlepas dari jatah iklan pemda ke media. “Umumnya, mereka
(media) mengambil iklan di parpol di pemerintahan. Ketika, misalnya, beritanya
tidak sesuai, dia (pengiklan) bisa bilang, “Kami sudah ngasih iklan terus, kenapa
beritanya seperti ini?” Akhirnya beritanya di-takedown atau diturunkan,” ujarnya.
Selain itu, empat dari 10 Informan Ahli berpendapat bahwa pers dan
wartawan di provinsi ini belum bebas dan independen dalam membuat
pemberitaan karena terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi.
8.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Bengkulu

Selama lima tahun berturut-turut sejak 2018, indikator Kebebasan dari
Kekerasan IKP Provinsi Bengkulu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun
nilainya 79,73. Namun, tahun ini nilainya menurun 4,85 poin dibandingkan tahun
lalu, yakni 84,58.

Gambar 8.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Bengkulu

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator tidak

302

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan,
maupun penculikan terhadap wartawan atau tindakan lainnya untuk memengaruhi
atau menghalangi pemberitaan (80,00). Sementara skor terendah ditempati oleh
subindikator aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (79,30).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat tidak ada praktik
intimidasi kepada wartawan oleh aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk
memengaruhi isi pemberitaan. Namun, tidak demikian bagi Informan Ahli dari
Pemimpin Redaksi Harian Radar Utara, M. Warsiman. Menurutnya, masih ada
upaya aparat mengintervensi wartawan atau media dalam bentuk ancaman.
Ancaman yang diterima jurnalis tersebut dilakukan oleh aparatur daerah baik
secara langsung maupun melalui perantara.
“Ancamannya bukan dalam bentuk pemberitaan, tapi kerja sama,” katanya.
Ia memberi contoh, “Ada wartawan yang dinilai memberitakan berita bersifat
kontrol (kritis) saja. Sebaliknya, tidak memberikan porsi yang lebih banyak untuk
pemberitaan yang bernada baik. Jadi, bentuk ancaman dari pejabat itu adalah
tidak mau lagi bekerja sama baik dengan wartawan tersebut maupun dengan
medianya,” ujar Warisman.
8.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Bengkulu

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Bengkulu kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,90. Tahun ini nilainya
meningkat 1,03 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,80. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
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Gambar 8.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Bengkulu

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan
pers (80,90). Diikuti oleh pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan
melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti
pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga (76,90).
Seluruh Informan Ahli sepakat jurnalisme warga di daerah ini telah memberi
kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Meski tak dipungkiri masih
ditemukan praktik jurnalisme warga yang menyajikan informasi bohong. Di satu
sisi, Informan Ahli menilai

pemerintah daerah belum optimal mendorong dan

melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti
pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.
8.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Bengkulu

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Bengkulu kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 72,73. Nilainya menurun
signifikan hingga 7,16 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,89. Indikator ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
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Gambar 8.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Bengkulu

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua dari tiga
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subdindikator pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media
(81,80).
Sementara satu subindikator dengan skor terendah, yakni pemerintah
daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini dengan adanya
program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, liputan perempuan, anak, dan adat, berada dalam kategori “Agak Bebas”
dengan nilai 58,00.
Hasil

wawancara

menunjukkan

enam

dari

sepuluh

Informan

Ahli

menganggap pemerintah daerah belum mendorong keragaman isi pemberitaan di
daerah ini melalui pelatihan wartawan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Informan
Ahli dari Wakil Ketua PWI Bengkulu Syah Bandar. Menurutnya, sejauh ini hanya
organisasi pers di Provinsi Bengkulu yang terus mendorong pers memberitakan
keragaman.
“Jadi, sebelum wartawan melakukan peliputan, kami membekali mereka
untuk mempersiapkan berita ini dan berita itu. Kalau pemerintah, saya rasa
memang belum. Ibaratnya, mereka (pemerintah daerah) tidak mengerti atau tidak
mau disibukkan dengan urusan ini (keragaman isi pemberitaan),” katanya.
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Sementara itu, delapan dari sepuluh Informan Ahli menilai sudah ada upaya
berupa imbauan dari pemda melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis,
agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan
profesi.
8.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Bengkulu

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Bengkulu, selama tiga
tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
80,00. Nilainya meningkat 1,03 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,97.
Indikator ini sempat berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2017 dan
2018.

Gambar 8.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Bengkulu

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator tidak ada
upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan (82,40).
Diikuti oleh publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya
jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini (80,00). Sementara skor
terendah ditempati oleh subindikator media melakukan swasensor untuk
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mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan dari pejabat atau dari lembaga
di luar pers (77,60).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli menyatakan publik telah
mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini,
atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini. Dengan catatan
keberimbangan tersebut belum merata.
Namun, tidak demikian bagi Informan Ahli yang lain. Hal ini dikarenakan
masih ditemukannya media yang mengejar target berita tanpa melakukan
konfirmasi atau verifikasi. Mereka juga masih menemukan media di Bengkulu yang
belum menerapkan “pagar api” antara ruang redaksi dengan iklan. Bahkan ada
yang membuat advertorial seolah-olah berita. Sehingga, masyarakat yang
membaca tidak mengetahui bahwa berita tersebut merupakan iklan.
8.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Bengkulu

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Bengkulu kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,80. Nilainya turun sebanyak
1,16 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 80,96. Sejak 2018, indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 8.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Bengkulu
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Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan nilai tertinggi adalah
wartawan di daerah ini bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik
(81,40). Sementara skor terendah dimiliki oleh subindikator pemda menyediakan
sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (78,00).
Berdasarkan survei, delapan dari sepuluh Informan Ahli memandang bahwa
di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi
publik. Meski, mereka menemukan masih ada upaya menghalangi wartawan
dalam mencari informasi.
“Di beberapa kondisi, akses terhadap informasi yang berkaitan dengan
produk pemda sangat mudah didapat. Sebaliknya, informasi yang berisi kritik
terhadap pemda sulit diperoleh,” ujar Informan Ahli dari Pemimpin Redaksi Harian
Radar Utara, M. Warsiman.
Informan Ahli juga sepakat pemerintah daerah telah menyediakan sarana
bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun, satu
Informan

Ahli

berpendapat

fasilitas

tersebut

hanya

terdapat

di

Kantor

Pemerintahan Provinsi, tidak tersebar di kantor daerah lain.
8.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Bengkulu

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Bengkulu kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,40. Namun, tahun ini nilainya
mengalami penurunan 1,27 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 83,67. Indikator
ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
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Gambar 8.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Bengkulu

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan/perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda (82,40).
Berdasarkan wawancara, seluruh informan ahli sepakat dengan pernyataan
tersebut. Namun, Informan Ahli dari Forum Komunikasi LSM dan Pers Bengkulu,
Oni Lutfi Oni Lutfi, memberikan catatan bahwa pelatihan yang selama ini diadakan
di Bengkulu masih sangat terbatas dan belum mampu mencakup pers secara
masif. Rentang waktu pelatihan juga hanya dilaksanakan setahun sekali dengan
kapasitas terbatas dan tidak diumumkan secara luas.
8.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Bengkulu

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
2022 Provinsi Bengkulu kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 74,47. Nilai ini meningkat paling tinggi dibandingkan indikator lain pada
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik di Provinsi Bengkulu, yaitu sebanyak 1,99
poin. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Kurang Bebas” pada
tahun 2018 dan “Agak Bebas” pada tahun 2019 dan 2020.
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Gambar 8.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Bengkulu

Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator
media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok
rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan/atau kelompok minoritas (80,40).
Sementara terdapat satu subindikator yang berada dalam kategori “Agak
Bebas” dan menempati skor terendah adalah media pers menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang tunarungu dan tunanetra (62,00).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli menganggap media di
daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan
seperti

masyarakat

miskin,

penyandang

disabilitas,

anak-anak,

korban

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas. Namun, dua
Informan Ahli menyatakan bahwa pemberian ruang tersebut masih terlalu minim.
8.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Bengkulu
Seperti tahun lalu, Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Bengkulu

kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,62. Nilainya
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meningkat 2,98 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,44. Indikator ini tercatat
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018 (lihat Tabel 8.3).
Tabel 8.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bengkulu 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, tiga indikator
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (7,68 poin).
Diikuti oleh Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (4,14 poin) dan
Keragaman Kepemilikan (0,82). Sementara itu, terdapat dua indikator yang
nilainya menurun, yakni Lembaga Penyiaran Publik (2,43 poin) dan Kebebasan
Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (0,40 poin) (lihat Tabel 8.5).

Gambar 8.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Bengkulu
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Tahun ini, lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman
Kepemilikan (82,90). Sementara nilai terendah dimiliki oleh Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (74,73).
8.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Bengkulu

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi
Perusahaan Pers IKP 2022 Provinsi Bengkulu kembali berada di kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai

79,45. Namun, nilai ini menurut 0,40

poin dibandingkan

tahun 2021, yakni 79,85. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori
“Cukup Bebas” sejak tahun 2018.

Gambar 8.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Provinsi Bengkulu

Ada sepuluh subindikator yang disurvei pada indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator
pemda tidak memungut biaya di luar ketentuan/regulasi yang ada kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (85,50). Sementara skor terendah
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dimiliki oleh alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemda tidak
menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi (75,00).
Hasil survei ini diperkuat dengan wawancara. Hanya empat dari sepuluh
Informan yang menyatakan memandang alokasi dana untuk iklan dan advertorial
dari pemda tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.
Sementara enam Informan Ahli menyatakan alokasi dana dari pemerintah
memengaruhi ruang redaksi.
Informan Ahli dari Sekretaris AJI Bengkulu Ricky Jenihansen Ricky
Jenihansen mengatakan, ketergantungan media Bengkulu terhadap iklan dari
pemerintah daerah terbilang besar. Tercatat 80 - 90% total pendapatan iklan
diperoleh dari pemda.
“Jadi, ketika pemerintah daerah berhenti berlangganan koran, perusahaan
pers di Bengkulu pasti akan mengalami kesulitan,” katanya. “Di satu sisi, tidak
bisa dipungkiri apabila iklan dari pemda cukup besar, ada tekanan ke perusahaan.
Selain itu, di perusahaan pers, sebagian besar jurnalisnya tidak membedakan
antara mencari berita dengan iklan,” ungkap Ricky.
8.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Bengkulu

Seperti tahun lalu, indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang
Kuat IKP 2022 Provinsi Bengkulu berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 78,70. Tahun ini nilainya meningkat signifikan sebanyak 4,14 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 74,56. Indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.
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Gambar 8.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Bengkulu

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
menghargai kerja profesionalisme pers (82,50). Sementara skor terendah adalah
situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers
pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar
sebagai sumber pendanaan (70,50).
Survei ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan delapan
dari sepuluh Informan Ahli menilai ketergantungan media Bengkulu kepada
pemerintah masih tinggi. Hal ini ditengarai karena media membutuhkan dana
operasional, salah satunya bersumber dari iklan pemerintah daerah. Di satu sisi,
pandemi COVID-19 turut memengaruhi situasi ini. Sehingga, ungkap Oni Lutfi,
Informan Ahli dari Forum Komunikasi LSM dan Pers Bengkulu, media pun
senantiasa berupaya menjaga “kemesraan” dengan pemda. Mayoritas Informan
Ahli juga sepakat masih menemukan adanya praktik memberi “amplop”. Satu
Informan Ahli bahkan mengatakan, praktik amplop bisa memengaruhi berita
hingga 60%.
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8.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Bengkulu

Selama lima tahun berturut-turut indikator Keragaman Kepemilikan IKP
2022 Provinsi Bengkulu selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun
nilainya tahun ini 82,90. Nilai tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 82,08.

Gambar 8.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Bengkulu

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu, di
daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber. Berdasarkan wawancara, delapan dari sepuluh Informan Ahli
sepakat dengan pernyataan tersebut. Meski mereka menilai media konvensional
tidak berkembang sejak 2021. Kondisi ini terjadi diakibatkan adanya tren
penurunan pembaca dan pengaruh pandemi COVID-19.
8.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Bengkulu

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Bengkulu
tahun ini berada di kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,73, setelah tahun
sebelumnya berada di posisi “Agak Bebas”. Nilainya meningkat signifikan hingga
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7,68 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 67,06. Indikator ini tercatat pernah
berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018, 2020 dan 2021.

Gambar 8.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Bengkulu

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator tata
kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik
(76,90). Diikuti oleh wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers Nomor 03/2019 (74,50). Sementara skor terendah ditempati oleh
subindikator publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik
dan pemegang saham perusahaan pers (72,80).
Berdasarkan FGD diketahui tidak semua pekerja media di Bengkulu
mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP)
dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Jika pun ada, jumlahnya tidak penuh karena ada potongan.
“Kurang lebih 300 media di Bengkulu rata-rata tidak menggaji wartawan.
Wartawan baru mendapat honor apabila perusahaan medianya mendapat iklan,”
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kata Sekretaris AJI Bengkulu Ricky Jenihansen. Ia melanjutkan, “Jangankan gaji
13, gaji bulanan saja tidak ada.”
8.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Bengkulu

Seperti indikator sebelumnya, indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022
Provinsi Bengkulu berada dalam kategori “Cukup Bebas” selama lima tahun
berturut-turut. Adapun tahun ini nilainya 79,27. Namun, nilai ini menurun 2,43
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,70.

Gambar 8.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Bengkulu

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini
sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (81,90). Skor terendah adalah
pemda mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini
yang berorientasi pada kepentingan publik (75,40).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat Dewan Pers dan
konstituennya telah mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di
daerah ini.
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8.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Bengkulu
Seperti tahun sebelumnya, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Bengkulu

kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,37. Namun, nilainya
menurun 0,38 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,75. Kondisi lingkungan ini
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” selama lima tahun berturut-turut
sejak 2018. (lihat Tabel 8.3).
Tabel 8.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bengkulu 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tiga di
antaranya mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
nilainya meningkat paling tinggi adalah Etika Pers (2,87 poin). Sementara itu, tiga
indikator lainnya mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang turun secara signifikan adalah Mekanisme pemulihan (3,28 poin), diikuti
Kriminalisasi dan Intimidasi pers (1,72 poin) dan Kebebasan Mempraktikkan
Jurnalisme (1,42 poin).
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Gambar 8.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Bengkulu

Tahun ini, lima dari enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Mekanisme
Pemulihan (84,08). Sementara nilai terendah sekaligus menjadi satu-satunya
indikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas” adalah Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas (66,50).

8.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Bengkulu

Seperti pada tahun sebelumnya, indikator Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022 Provinsi Bengkulu kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,48. Nilainya meningkat 0,12 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 77,35. Indikator ini tercatat selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas” sejak tahun 2018 (lihat Tabel 8.6).
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Gambar 8.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Bengkulu

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Lembaga
peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undangundang lain (80,00). Sementara skor terendah adalah peraturan atau kebijakan di
daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers (71,90).
Berdasarkan
pernyataan

wawancara,

Informan

Ahli

umumnya

setuju

dengan

aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk

menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Namun, dua Informan Ahli
menyatakan bahwa aparat meski sudah menghargai, namun belum melindungi
kemerdekaan pers secara optimal.
8.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Bengkulu

Seperti pada tahun sebelumnya, indikator Kebebasan Mempraktikkan
Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Bengkulu kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 70,50. Nilai ini menurun cukup tinggi, yakni 1,42 poin,
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dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 71,92. Indikator ini tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018 (lihat Tabel 8.6).

Gambar 8.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Bengkulu

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya (81,20). Hasil survei ini berbeda dengan pernyataan para Informan
Ahli saat wawancara. Semua Informan Ahli sepakat tidak ada peraturan dan
kebijakan yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.
“Berdasarkan sepengetahuan saya, tidak ada aturan khusus secara tertulis
yang dibuat bahwa proses peliputan ini diatur secara khusus,” kata Informan Ahli
yang merupakan Pemimpin Redaksi Rakyatbengkulu.com Heri Aprizal.

8.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Bengkulu

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Bengkulu kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,83. Nilainya menurun 1,72
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,54. Pada tahun 2018, indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Bebas” (lihat Tabel 8.6).
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Gambar 8.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Bengkulu

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Di
daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers
(80,40).
Sementara skor terendah adalah pemda tidak pernah menggunakan alasan
keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral
masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (76,40).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat di provinsi ini tidak ada
peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.
8.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Bengkulu

Seperti tahun sebelumnya, indikator Etika Pers IKP 2021 Provinsi Bengkulu
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,20. Nilainya
meningkat 2,87 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,33. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak tahun 2018 (lihat Tabel 8.6).
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Gambar 8.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Bengkulu

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
mendukung dan mendorong media menaati kode etik jurnalistik dan standar
perusahaan pers (78,50). Diikuti skor terendah, wartawan di daerah ini menaati
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, kode etik jurnalistik dan peraturan-peraturan
Dewan Pers (77,90).
Hasil wawancara menunjukkan tujuh dari sepuluh Informan Ahli sependapat
bahwa wartawan di daerah ini menaati kode etik jurnalistik. Tapi, mereka masih
menemukan berita “asal” jadi. Sementara itu, tiga Informan Ahli lainnya
berpendapat masih banyak wartawan di Bengkulu yang belum menaati kode etik
jurnalistik.
Informan Ahli yang merupakan Ketua KPID Bengkulu Fonika Thoyib
memberi contoh masih ada media yang mengekspos alamat rumah atau
menyebutkan nama ayah dari korban pada kasus kekerasan seksual. “Mereka
tidak menyebutkan alamat korban, tapi menyebutkan nama ayah dari korban.
Alhasil,

publik

jadi

tahu.

Padahal

dalam

etikanya,

hal

tersebut

tidak

diperbolehkan,” ujarnya.
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8.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Bengkulu

Seperti tahun lalu, indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi
Bengkulu kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,07.
Nilainya menurun signifikan hingga 3,28 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
83,35. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak
2018. (lihat Tabel 8.6).

Gambar 8.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Bengkulu

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(82,50). Sementara skor terendah adalah penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana
(79,00). Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat Dewan Pers
menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.
8.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Bengkulu

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Bengkulu berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 66,50.
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Nilai ini mengalami kenaikan 0,67 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 65,83. Nilai
dari indikator ini tercatat pernah meningkat tajam hingga 29,81 poin pada tahun
2019. Peningkatan nilai tersebut menempatkan indikator ini berada dalam kategori
“Agak Bebas” setelah sebelumnya berada dalam kategori “Kurang Bebas” (lihat
Tabel 8.6)

Gambar 8.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Bengkulu

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Subindikator ini berada dalam kategori
“Agak Bebas” dengan nilai 66,50
Seluruh Informan Ahli berpendapat peraturan di daerah ini belum
mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Namun, tiga
Informan Ahli menilai meskipun belum memiliki Perda, beberapa media sudah
berupaya menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penderita disabilitas.
Menurut Informan Ahli yang merupakan Ketua KPID Bengkulu Fonika
Thoyib, tanpa adanya peraturan daerah (perda), upaya untuk menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas dapat tetap berjalan. “Tentu, akan
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lebih baik apabila ada rambu atau rujukan berupa perda yang tujuannya sekaligus
untuk

mengingatkan

bahwa

perusahaan

media

wajib

memberikan

ruang

pemberitaan bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

8.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
BENGKULU
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Bengkulu, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Bengkulu berada pada
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,52. Selama lima tahun ini, IKP
Provinsi Bengkulu tercatat mengalami pergerakan yang dinamis. IKP
Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan nilai pada tahun 2019-2021.
Namun, tahun ini menurun sebanyak 0,31 poin. Penurunan ini merupakan
dampak dari menurunnya nilai dari Lingkungan Fisik dan Politik serta
Lingkungan Hukum, masing-masing 1,83 dan 0,38 poin. Sedangkan
Lingkungan Ekonomi mengalami peningkatan sebanyak 2,81 poin. Padahal
tahun lalu, ketiganya mengalami peningkatan nilai.

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Bengkulu kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,12. Nilainya menurun
1,83 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,94. Kondisi lingkungan ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. Ada
sembilan indikator yang disurvei. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Pendidikan Insan Pers (82,40). Sementara nilai terendah,
Keragaman Pandangan (72,73). Keduanya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Tahun ini, ada tiga indikator yang nilainya meningkat
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat
paling tinggi adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (1,99
poin). Sebaliknya, enam indikator lainnya mengalami penurunan.
Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling signifikan adalah
Keragaman Pandangan (7,16 poin).
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b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Tahun ini, Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Bengkulu
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,62.
Nilainya meningkat 2,98 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,64.
Ada lima indikator yang disurvei. Nilai tertinggi ditempati oleh
Keragaman Kepemilikan (82,90). Sementara indikator dengan nilai
terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (74,73). Keduanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini, terdapat tiga indikator
yang nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
nilainya meningkat paling signifikan hingga 7,68 poin adalah Tata Kelola
perusahaan yang Baik. Sementara satu indikator yang mengalami
penurunan tertinggi adalah Lembaga Penyiaran Publik (2,43 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Bengkulu kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,37. Namun, nilainya menurun
tipis 0,38 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,75. Ada enam indikator
yang disurvei. Lima dari enam indikator berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Mekanisme Pemulihan
(80,07). Sementara satu indikator yang berada dalam kategori “Agak
Bebas” sekaligus memiliki nilai terendah adalah Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas (66,50). Tahun ini, ada tiga indikator yang
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
nilainya meningkat tertinggi adalah Etika Pers (2,87 poin). Sementara
itu, terdapat tiga indikator yang mengalami penurunan. Indikator yang
nilainya menurun paling tinggi adalah Mekanisme Pemulihan (3,28 poin).

8.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
BENGKULU
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Bengkulu, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Bengkulu dapat meningkat pada survei IKP mendatang
dengan cara meningkatkan sinergi bersama semua pihak. Khususnya, untuk
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meningkatkan indikator Keragaman Pandangan dan Kesetaraan Akses bagi
Kelompok Rentan pada lingkungan Fisik dan Politik, Tata Kelola Perusahaan
yang Baik pada Lingkungan Ekonomi, serta Indikator Perlindungan Hukum
bagi penyandang Disabilitas dan Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
pada lingkungan Hukum.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perusahaan media di Bengkulu agar turut aktif dalam mengedepankan
kesetaraan gender baik. Selain itu, media juga diharapkan memberikan
ruang bagi kelompok-kelompok terpinggirkan. Pemda, perusahaan pers
dan organisasi profesi wartawan diharapkan mengambil langkah nyata
dalam

mendorong

peningkatan

kompetensi

jurnalis

dengan

memperbanyak fasilitas pelatihan bagi jurnalis. Tujuannya, agar
semakin banyak media yang menghadirkan berita berkualitas sekaligus
berpihak kepada kelompok rentan. Pemda juga harus berkomitmen
untuk tidak mengintervensi ruang redaksi dan melakukan tindakan
penyensoran terhadap berita meski rutin memberikan iklan/advertorial
kepada media. Perusahaan media di Bengkulu perlu mencari terobosan
dan inovasi agar tidak melulu bergantung dari iklan pemda. Sebab,
ketergantungan tersebut berpotensi memengaruhi ruang redaksi.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perusahaan media menerapkan “pagar api” terhadap iklan pemda.
Ruang redaksi media di Bengkulu mengedepankan tujuan dan kewajiban
media terhadap masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitas berita.
Media berkomitmen untuk tidak mudah diintervensi oleh pihak mana
pun.

Dewan

Pers

dan

organisasi

profesi

wartawan

diharapkan

meningkatkan pemantauan terhadap penerapan Peraturan Dewan Pers
Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Sehingga, kesejahteraan bagi jurnalis dapat benar-benar terwujud.
Upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi jurnalis menerima
uang dari pihak lain. Sebab, cara ini selain dapat merusak citra jurnalis
juga berpeluang memengaruhi penyampaian informasi yang tidak utuh
kepada masyarakat. Perusahaan media harus lebih kreatif mencari
sumber pendanaan.
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c. Kondisi Lingkungan Hukum
Pemda membuat peraturan atau imbauan secara tertulis kepada
perusahaan media agar memberikan ruang dan meningkatkan fasilitas
akses informasi bagi penyandang disabilitas. Dewan Pers, pemda,
organisasi

profesi,

dan

perusahaan

media

berkomitmen

untuk

meningkatkan kompetensi jurnalis di Bengkulu. Sehingga, dapat
mengurangi pelanggaran kode etik jurnalistik. Aparat penegak hukum
dan aparatur daerah agar senantiasa menghormati dan melindungi
jurnalis dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Tidak ada lagi kasus
kekerasan terhadap jurnalis di Provinsi Bengkulu. Komisi Informasi
daerah dan KPID Wartawan berkomitmen mendukung wartawan untuk
dapat mengakses keterbukaan informasi publik tanpa hambatan.
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BAB IX PROVINSI LAMPUNG
Bab ini merupakan ringkasan dari kegiatan serta hasil survei dan forum
group discussion (FGD)

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Lampung.

Survei IKP 2022 di Provinsi Lampung melibatkan sepuluh Informan Ahli mewakili
unsur

organisasi

wartawan,

perusahaan

pers,

pemerintah

daerah,

dan

masyarakat. Sedangkan FGD diselenggarakan di Bandar Lampung, 7 April 2022.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Informan Ahli dengan moderator Aryo S. Eddyono
yang juga merupakan Tenaga Ahli IKP 2022.

9.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI LAMPUNG
Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022 di Provinsi Lampung melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Para Informan Ahli ini terbagi ke dalam empat kategori
meliputi pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers,
pemerintah, dan masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya disajikan dalam
tabel di bawah ini:
Tabel 9.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Wirahadikusumah

PWI

Ketua

2.

Arliyus

PFI

Ketua

3.

Andre Kurniawan

IJTI

Bendahara

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Amiruddin Sormin

Lampungpro.com

Pemimpin Redaksi

Kota Bandar
Lampung

5.

Hermansyah

Radarlamtim.com

Pemimpin Redaksi

Kabupaten
Lampung Timur
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Ganjar Jationo

Dinas Komunikasi,
Informatika, dan
Statistik Provinsi
Lampung

Kepala Dinas

7.

Agus Hamid

DPRD Lampung Tengah

Anggota

8.

Kompol Gandhi

Polda Lampung

Kaur Mitra Subbid
Penerangan
Masyarakat
Bidang Humas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Chandra Bangkit S.

LBH Pers

Direktur

10.

Budi Jaya

KPID

Ketua

Kabupaten
Lampung Tengah

9.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI LAMPUNG

9.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Lampung
Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Lampung berada dalam kategori

“Cukup Bebas” dengan nilai 79,20. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan
Fisik dan Politik (79,64), Kondisi Lingkungan Ekonomi (77,86), dan Kondisi
Lingkungan Hukum (79,55).
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Gambar 9.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Lampung

9.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Lampung
Seperti tahun lalu, IKP 2022 Provinsi Lampung kembali berada dalam

kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,20. Nilainya meningkat 1,71 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 77,49.
Tabel 9.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung

Tahun

ini,

ketiga

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Kondisi yang nilainya meningkat paling tinggi adalah
Lingkungan Ekonomi (2,51 poin). Diikuti oleh Lingkungan Fisik dan Politik (1,73
poin), lalu Lingkungan Hukum (0,95 poin).
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Tabel 9.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Akses atas Informasi Publik
Pendidikan Insan Pers
Akurat dan Berimbang
Kebebasan dari Intervensi
Keragaman Pandangan
Kebebasan dari Kekerasan
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kebebasan Media Alternatif
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Mekanisme Pemulihan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Etika Pers
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

LAMPUNG
79,20
79,64
85,30
85,13
83,10
80,87
80,78
79,57
76,97
76,18
73,35
77,86
85,50
79,41
78,64
76,57
73,77
79,55
84,08
81,58
81,20
79,23
78,70
71,30

Semua indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun
ini pun berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi adalah indikator
Keragaman Kepemilikan pada Lingkungan Ekonomi (85,50). Sementara nilai
terendah ditempati oleh Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (71,30)
pada Lingkungan Hukum.
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9.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Lampung
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2021 Provinsi Lampung kembali berada

dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,64. Nilainya meningkat 1,73 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 77,91. Kondisi lingkungan ini tercatat pernah
berada pada kategori “Agak Bebas” pada tahun 2019 (lihat Tabel 9.2).
Tabel 9.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, enam
dari sembilan indikator tersebut mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Akses atas
Informasi Publik (5,25 poin), diikuti oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
(4,61 poin). Sementara tiga indikator lainnya, nilainya menurun dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling signifikan adalah
Kebebasan Media Alternatif (6,32 poin).
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Gambar 9.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Lampung

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi

Wartawan (85,30). Sementara nilai

terendah adalah Kebebasan Media Alternatif (73,35).
9.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Lampung

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Lampung
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,30. Nilainya
meningkat 4,61 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 80,69. Sejak 2018, nilai dari
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Tabel 9.4).
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Gambar 9.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Lampung

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa
intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (88,70 poin). Sementara skor
terendah adalah organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi
memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan
selama ini (82,40 poin).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat bahwa wartawan
bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi
dari penguasa maupun pelaku bisnis. Menurut Arliyus, Informan Ahli yang
merupakan perwakilan dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Lampung, dalam
berorganisasi wartawan bebas untuk memilih organisasi meskipun ada arahan dari
pemilik atau perusahaan media.
Lebih lanjut, delapan dari sepuluh Informan Ahli sepakat bahwa wartawan
di Lampung bebas bergabung atau tidak ke serikat pekerja wartawan tanpa
intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis. Meskipun demikian, menurut Budi
Jaya, Informan Ahli dari KPID Lampung dan Agus Hamid dari DPRD Lampung
Tengah, wartawan lebih baik bergabung dalam organisasi serikat pekerja dan
profesi. Tujuannya, agar mereka mendapatkan perlindungan dari organisasi.
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Sedangkan satu Informan Ahli berpendapat kondisi serikat pekerja di Lampung
belum terlalu baik.
Berbeda dengan hasil survei. Saat wawancara, semua Informan Ahli
sepakat organisasi wartawan masih menemukan hambatan, salah satunya
intervensi dari pihak lain. Meski demikian hambatan tersebut tidak menghalangi
organisasi wartawan di provinsi ini untuk mendukung kemerdekaan pers.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai aksi nyata dalam bentuk program
kerja. Antara lain, pendidikan, pelatihan jurnalistik dan berbagai bidang
pengetahuan lain.
9.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Lampung

Tahun ini indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Lampung
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,78. Nilainya
meningkat 3,86 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,92. Sejak 2018, nilai dari
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Tabel 9.4).

Gambar 9.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Lampung

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
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melalukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau
memecat

pengurus

dan/atau

anggota

redaksi

perusahaan

pers

(84,60).

Sementara skor terendah adalah pers di daerah ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik media (79,20 poin).
Berdasarkan wawancara, tidak semua Informan Ahli sepakat bahwa
pemerintah daerah dan/atau partai politik tidak pernah menekan dalam bentuk,
seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers. Andre Kurniawan, Informan Ahli yang merupakan
jurnalis TV juga pengurus IJTI Lampung, berpendapat bahwa praktik tersebut
masih ada walaupun tidak tampak secara langsung. Senada dengan Andre,
Informan Ahli yang merupakan Bendahara IJTI Lampung Amiruddin Sormin
mengatakan, tekanan biasanya tidak langsung dilakukan kepada jurnalis.
Sebaliknya, intervensi justru lebih kepada redaksi.
Terkait praktik sensor, empat dari sepuluh Informan Ahli menilai masih
adanya gangguan, seperti berita yang tiba-tiba hilang atau adanya perintah untuk
menyensor berita. Bahkan, praktik intervensi dari pemilik media di dalam redaksi
juga tak luput dari pantauan. Penyebabnya tak lain karena adanya hubungan dekat
di kalangan media antara pemilik perusahaan dengan pihak lain di luar redaksi.
Dampaknya, pers di provinsi ini relatif tidak bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa adanya gangguan dari kepentingan politik dan
ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.
9.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Lampung

Tahun ini indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Lampung
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,97. Nilai ini
meningkat 1,33 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,64. Sejak 2018, indikator
ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Tabel 9.4).
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Gambar 9.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Lampung

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator oleh aparat
penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan,
dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non-negara
(80,60). Sementara skor terendah adalah tidak ada tindakan berupa ancaman,
penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang
disiarkan/dimuat media (72,00).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat bahwa aparat
penegak hukum atau pemerintah daerah melindungi wartawan dari ancaman,
tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan
non-negara. Hanya dua dari sepuluh Informan Ahli yang tidak sependapat. Hal ini
dikarenakan mereka masih menemukan adanya ancaman ataupun pengusiran
terhadap wartawan dari anggota satuan pengamanan maupun wali kota.
Sebanyak enam dari sepuluh Informan Ahli juga masih menemukan adanya
intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, hingga
penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau
menghalangi pemberitaan.
Salah satunya, seperti yang dilansir dari Republika.co.id, 17 Juni 2021.
Dalam artikel yang berjudul PWI-AJI Kecam Wali Kota Bandar Lampung Larang

339

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Meliput tersebut, PWI dan AJI mengungkapkan bahwa Wali Kota Bandar Lampung
Eva Dwiana Herman melarang wartawan lokal menjalankan tugas jurnalistik pada
saat kegiatan vaksinasi COVID-19 tanpa memberikan alasan yang jelas.
Sementara itu, lima Informan Ahli yang lain juga masih menemukan adanya
intimidasi kepada wartawan yang dilakukan oleh oknum aparat mengenai isi
pemberitaan. Catatan AJI menunjukkan ada empat kasus kekerasan terhadap
jurnalis Lampung yang dilaporkan sepanjang 2021. Modusnya mulai dari
pelarangan liputan, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan.
9.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Lampung

Tahun ini indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2021 Provinsi Lampung
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,35. Namun, nilanya
menurun signfikan hingga 6,31 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,67.
Indikator ini tercatat sempat berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun
2019 (lihat Tabel 9.4).

Gambar 9.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Lampung

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat
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dalam menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga (73,40).
Diikuti oleh, jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung
kebutuhan masyarakat (73,30).
Informan Ahli umumnya sepakat dengan hasil survei tersebut. Meskipun
terdapat empat Informan Ahli berpendapat pemda tidak melakukan dorongan
terhadap jurnalisme warga. Pun demikian dengan tiga Informan Ahli yang lain.
Mereka tidak sependapat dengan hasil survei karena masih menemukan
jurnalisme warga yang berkontribusi negatif. Hal tersebut dikarenakan jurnalisme
warga umumnya tidak berpedoman pada kaidah-kaidah jurnalistik.
9.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Lampung

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Lampung kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,57. Tahun ini nilainya
menurun 0,91 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 80,47. Indikator ini tercatat
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2019 (lihat Tabel 9.4).

Gambar 9.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Lampung

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subdindikator
pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media (83,20). Diikuti
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oleh pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah dengan
adanya program untuk wartawan seperti pelatihan bagi wartawan terkait
kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat (77,90). Sementara
skor terendah ditempati oleh subindikator terdapat upaya dari pemerintah daerah
melarang praktik diskriminatif terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya
(77,60).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat bahwa pemerintah
daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media. Mereka juga tidak pernah
menghalangi kehadiran media-media baru di daerah ini.
Namun, Andre Kurniawan, Informan Ahli yang merupakan Bendahara IJTI
Lampung, mengkritisi bahwa program yang sudah dijalankan lebih berfokus pada
pengenalan daerah atau wisata di Lampung. Amiruddin, Informan Ahli yang
merupakan

Pemimpin

Redaksi

Lampungpro.com,

menambahkan

biasanya

program pelatihan untuk wartawan terkait isu-isu terpinggirkan. Namun,
penyelenggaraannya didominasi oleh pemerintah pusat, bukan dari pemerintah
daerah. Upaya atau anjuran dari pemerintah daerah untuk melarang praktik
diskriminatif atas dasar suku etnis, agama, maupun kebangsaan pun dinilai belum
optimal.
9.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Lampung

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, indikator Akurat dan Berimbang IKP
2022 Provinsi Lampung kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 80,87. Nilainya meningkat 2,53 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,33.
Sejak 2018, indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Tabel
9.4).
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Gambar 9.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Lampung

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator tidak ada
upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakannya (82,10).
Diikuti oleh subindikator media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi,
tekanan, dan/atau imbauan dari pejabat/lembaga di luar pers (80,70). Sementara
skor terendah ditempati oleh subindikator publik mendapat informasi yang akurat
dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini
(79,80).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat tidak ada upaya
dari pemilik untuk mengatur isi pemberitaan dengan menghambat upaya
wartawan. Hanya satu Informan Ahli yang tidak sependapat. Hal ini dikarenakan
yang bersangkutan masih menemukan adanya intervensi pemilik media TV yang
berafiliasi dengan partai politik kepada jurnalis di biro daerah untuk meliput isu
yang menguntungkan pemilik media dan partainya.
9.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Lampung

Tahun ini indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Lampung
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,13. Nilainya
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meningkat signifikan 5,25 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,88. Sejak 2018,
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 9.9 Nilai Indikator Aksesatas Informasi Publik Provinsi Lampung

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
menyediakan

sarana

bagi

kalangan

wartawan

dalam

menjalankan

tugas

jurnalistiknya (86,90). Sementara skor terendah adalah wartawan bebas mencari,
meliput, atau memeroleh informasi publik di daerah ini (81,80).
Berdasarkan wawancara, ada empat dari 10 Informan Ahli yang tidak
sependapat wartawan di daerah ini bebas mencari, meliput, atau memperoleh
informasi publik. Hal ini dikarenakan mereka masih menemukan adanya
aturan/birokrasi yang membatasi wartawan, kekerasan terhadap pers, hingga
oknum yang menghalangi tugas jurnalistik, dan sebagainya.
Sementara itu, mayoritas Informan Ahli setuju KIP mendukung wartawan
yang mencari informasi publik untuk diberitakan. Hanya dua yang tidak
sependapat. Alasannya, keterbukaan informasi publik masih tidak berjalan dengan
optimal. Selain itu, hubungan antara KIP dengan wartawan pun dinilai masih
belum begitu baik.
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9.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Lampung

Selama tiga tahun berturut-turut sejak 2020, indikator Pendidikan Insan
Pers IKP 2022 Provinsi Lampung berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini
nilainya 83,10. Atau, meningkat 4,18 poin dibandingkan tahun 2021.
Tahun 2019, indikator ini pernah mengalami penurunan drastis hingga
17,86 poin. Kondisi itu menyebabkan untuk kali pertama indikator ini berada
dalam kategori “Agak Bebas” (lihat Tabel 9.4).

Gambar 9.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Lampung

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan/perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah (83,10
poin). Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli juga sepakat dengan
pernyataan ini.
Pelatihan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sudah cukup sering
diselenggarakan di Lampung sepanjang 2021. Salah satunya, seperti yang dilansir
dari Kabarsiger.com, 9 Oktober 2021. Artikel tersebut meliput tentang pelatihan
yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Lampung. Adapun pelatihan
tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya dalam
membuat berita ekonomi.
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9.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Lampung

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
2021 Provinsi Lampung kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 76,18. Namun, nilainya menurun 0,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya,
yakni 76,79.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan signifikan hingga
10,94 poin pada tahun 2020. Peningkatan nilai itu menempatkan indikator
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan berada dalam kategori “Cukup Bebas”,
setelah selama dua tahun berturut-turut, sejak 2018, berada dalam kategori “Agak
Bebas” (lihat Tabel 9.4).

Gambar 9.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Lampung

Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator
media memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan
dan/atau minoritas (85,60). Sementara satu indikator yang lain, yakni media
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, berada
dalam kategori “Agak Bebas” sekaligus menempati skor terendah, yakni 58,30.
Berbeda dengan hasil survei. Pada saat wawancara, seluruh Informan Ahli
justru tidak sependapat dengan pernyataan subindikator media menyiarkan berita
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yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Menurut mereka, media seperti
TV, radio, maupun cetak masih minim dalam memerhatikan pemberitaan,
khususnya untuk penyandang disabilitas. Faktor-faktor seperti teknologi, biaya,
sumber daya manusia, dan kesadaran media dinilai sebagai kendala.

9.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Lampung
Tahun ini, Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Lampung kembali

berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,86. Nilainya meningkat 2,51
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,35. Sepanjang tahun 2018 – 2019,
Lingkungan Ekonomi pada provinsi ini tercatat pernah berada dalam kategori
”Agak Bebas”. (lihat Tabel 9.2).
Tabel 9.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, empat dari lima
indikator tersebut mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat (5,64 poin). Sebaliknya, terdapat satu indikator yang
nilainya menurun dibandingkan tahun lalu, yaitu Keragaman Kepemilikan (lihat
Tabel 9.5).
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Gambar 9.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Lampung

Ada lima indikator yang disurvei pada Lingkungan Ekonomi. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi ditempati
oleh Keragaman Kepemilikan (85,50). Sementara nilai terendah adalah Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (73,77).
9.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Lampung

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Lampung kembali berada di kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
78,64. Nilainya meningkat 0,58 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,06. Sejak
2018, indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Tabel 9.5).
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Gambar 9.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Provinsi Lampung

Ada sepuluh subindikator yang disurvei pada indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator
individu, komunitas, dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan
menjalankan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers (83,20).
Sementara skor terendah adalah alokasi dana untuk iklan dan advertorial
pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi
(72,60).
Berdasarkan

wawancara,

terdapat

lima

Informan

Ahli

yang

tidak

sependapat. Menurut mereka di daerah ini masih ditemukan intervensi ruang
redaksi karena adanya alokasi subsidi bantuan sosial dan hibah dari pemerintah
daerah. “Isu berita yang terpengaruh oleh iklan dan advertorial itu sudah menjadi
rahasia umum,” kata Informan Ahli yang merupakan Advokat LBH Pers Lampung
Chandra Bangkit.
9.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Lampung

Tahun ini indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP
2022 Provinsi Lampung berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,57.
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Nilainya meningkat hingga 5,64 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 70,93.
Sebelumnya, indikator ini selama tiga tahun berturut-turut, tepatnya 2018 – 2020,
berada dalam kategori “Agak Bebas” (lihat Tabel 9.5).

Gambar 9.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Lampung

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator yang memiliki skor tertinggi adalah
perusahaan

pers

di

daerah

ini

menempatkan

kepentingan

publik

dalam

pemberitaannya (80,00). Sementara skor terendah adalah situasi ekonomi di
daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, kekuatan politik, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan
(73,40).
Berdasarkan wawancara, dua dari sepuluh Informan Ahli tidak sepakat
bahwa kepentingan publik selalu ditempatkan pada pemberitaan. Alasannya, iklan
sering kali memberikan pengaruh pada berita. Ketergantungan ekonomi dalam hal
ini iklan dari pemerintah daerah, terutama di masa pandemi COVID-19 pun masih
terjadi. Demikian pula dengan praktik amplop yang masih kerap dijumpai di
Lampung dan memengaruhi pemberitaan. Meski situasinya masih tidak ideal,
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mayoritas Informan Ahli sepakat pemda di provinsi ini sudah menghargai
profesionalisme pers.
9.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Lampung

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Lampung kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,50. Nilai ini mengalami
penurunan 1,58 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 87,08. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018 (lihat Tabel 9.5).

Gambar 9.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Lampung

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini, yaitu di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber (85,50). Seluruh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan
tersebut.
9.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Lampung

Tahun ini indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi
Lampung berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,77. Nilainya
meningkat hingga 0,24 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 73,53.
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Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan nilai paling tinggi
hingga 10,32 poin pada tahun 2020. Sebelumnya, selama tiga tahun berturutturut, indikator tersebut selalu berada dalam kategori “Agak Bebas” (lihat Tabel
9.5).

Gambar 9.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Lampung

Terdapat tiga subindikator yang disurvei pada indikator ini. Dua di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh
subindikator tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik (78,50). Sementara satu indikator yang lain, yakni wartawan
mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan
sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 03/2019,
berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan skor terendah 67,50.
Berdasarkan wawancara, lima dari sepuluh Informan Ahli sepakat tata
kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Namun, tidak dengan lima Informan Ahli yang lain. Mereka berpendapat bahwa
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kondisi tersebut belum merata dan masih ada media yang mengedepankan
kepentingan perusahaan.
Mayoritas Informan Ahli juga sependapat publik dapat mengetahui afiliasi
politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.
Hanya dua Informan Ahli yang tidak sepakat.
Sebanyak enam Informan Ahli juga tidak sependapat dengan pernyataan
dari subindikator wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam
satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan
Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
“Masih jauh (dari upah setara UMR). Saya miris mengetahui gaji mereka.
Kami jadi dilema,” kata Kepala Diskominfo Lampung Ganjar Jationo, Informan Ahli
yang hadir dalam sesi FGD. Untuk itu, ia berharap Dewan Pers turut mendorong
perusahaan pers agar melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Dewan Pers. “Bahkan, kalau mau ideal, tidak hanya gaji wartawan yang
harus setara minimal UMR. Lebih dari itu, mereka juga harus mendapatkan
jaminan sosial berupa BPJS,” imbuhnya.
9.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Lampung

Seperti tahun lalu, indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi
Lampung kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,41.
Nilainya meningkat 1,66 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,75. Indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2019 (lihat Tabel
9.5).
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Gambar 9.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Lampung

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses
sesuai peraturan (82,80). Sedangkan skor terendah dimiliki oleh pemerintah
daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini
yang berorientasi pada kepentingan publik (73,10).
Secara umum Informan Ahli sependapat pemda telah mendorong dan
memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada
kepentingan publik. Namun, tidak demikian dengan tiga Informan Ahli yang lain.
Alasannya, mereka belum melihat adanya dorongan yang diberikan oleh
pemerintah daerah. “Kita lihat saja dari jenis siarannya. Rata-rata bukan berisi
informasi untuk kepentingan

publik melainkan pemda,” kata Informan Ahli

Amiruddin Sormin, Pemimpin Redaksi Lampungpro.com.
9.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Lampung
Seperti tahun sebelumnya, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Lampung

kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,20. Nilainya
meningkat hingga 1,71 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,49.

Kondisi
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lingkungan ini sempat berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2019
setelah mengalami penurunan hingga 6,90 (lihat Tabel 9.2).
Tabel 9.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Empat di
antaranya mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
(6,95 poin). Peningkatan nilai itu diikuti oleh Mekanisme Pemulihan (5,53 poin),
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (2,64 poin), serta Etika
Pers (0,16 poin.)
Sementara, dua indikator lainnya mengalami penurunan nilai dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang menurun paling tinggi adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (2,45 poin), diikuti Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (0,34
poin).
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Gambar 9.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Lampung

Tahun ini, semua indikator Lingkungan Hukum berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers (84,08). Sementara nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (71,30).
9.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Lampung

Seperti pada tahun sebelumnya, indikator Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022 Provinsi Lampung kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,23. Nilainya meningkat 2,64 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 76,58. Indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Agak Bebas” tahun 2019. (lihat Tabel 9.6).
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Gambar 9.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Lampung

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (80,40). Sementara skor
terendah adalah aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (77,60).
Berdasarkan wawancara, tujuh dari sepuluh Informan Ahli menilai lembaga
peradilan sudah menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak
(imparsial). Sementara tiga Informan Ahli lainnya tidak sependapat. Sebab, kasus
yang melibatkan wartawan tak pernah jelas penyelesaiannya. Bahkan, salah satu
Informan Ahli mengatakan, lembaga peradilan lebih mengedepankan UU Pidana
bukan UU Pers. Ia juga masih menemukan kasus wartawan yang dijerat hukum
menggunakan pidana umum.
9.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Lampung

Seperti pada tahun sebelumnya, indikator Kebebasan Mempraktikkan
Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Lampung kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 81,20. Nilainya meningkat tipis 6,95 poin dibandingkan tahun
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2021, yakni 74,25. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas” pada tahun 2019 (lihat Tabel 9.6).

Gambar 9.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Lampung

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya (81,20). Berdasarkan wawancara, sebagian Informan Ahli sepakat
dengan pernyataan tersebut. Tidak demikian dengan lima Informan Ahli lainnya.
Alasannya, mereka menilai masih adanya aturan yang tidak merata dan tidak jelas
terkait jaminan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
9.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Lampung

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Lampung kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,08. Nilainya menurun
sebanyak 0,34 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84,42. Sejak 2018, indikator
ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Tabel 9.6).
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Gambar 9.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Lampung

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman (sanksi) secara
berlebihan kepada wartawan/media dalam menjalankan tugas jurnalistik (87,30).
Sementara skor terendah adalah pemda tidak pernah menggunakan alasan
keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral
masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (79,00).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat bahwa di provinsi ini tidak
ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.
9.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Lampung

Seperti tahun sebelumnya, indikator Etika Pers IKP 2021 Provinsi Lampung
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilainya 78,70. Nilainya
meningkat hingga 0,16 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,54. Indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018. (lihat Tabel
9.6).
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Gambar 9.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Lampung

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan
standar perusahaan pers (82,20). Diikuti oleh wartawan di provinsi ini menaati UU
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan
Dewan Pers (75,20).
Mayoritas Informan Ahli sepakat pemda di provinsi ini telah mendukung dan
mendorong media menaati standar perusahaan pers. Hanya dua Informan Ahli
yang tidak sependapat. Alasannya, mereka belum pernah melihat adanya bentuk
dorongan dari pemda. Dorongan justru dilakukan oleh perusahaan atau organisasi
pers saja.
Informan Ahli umumnya juga sepakat wartawan di provinsi ini menaati Kode
Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan pedoman penulisan lainnya
yang disusun oleh Dewan Pers meskipun belum merata. Menurut Informan Ahli
yang merupakan jurnalis dari Radar Lampung, Hermansyah, hal ini dikarenakan
masih ditemukan wartawan atau media yang belum memahami dan menerapkan
kode etik jurnalistik. Ia juga masih menemukan kasus pelanggaran etika
jurnalistik, khususnya pada media-media baru.
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9.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Lampung

Seperti tahun lalu, indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi
Lampung kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,58.
Nilainya meningkat 5,53 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,06.
Tahun 2019, indikator ini tercatat pernah mengalami penurunan hingga
4,18 poin. Penurunan nilai ini menempatkan indikator tersebut berada dalam
kategori “Agak Bebas” setelah sebelumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”
(lihat Tabel 9.6).

Gambar 9.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Lampung

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(83,70). Sementara skor terendah adalah Komisi Informasi (KI) di provinsi ini
bekerja secara bebas dan independen (79,50).
Berdasarkan wawancara, tujuh dari sepuluh Informan Ahli sependapat
Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen. Tidak
demikian dengan tiga Informan Ahli yang lain. Sebab, mereka masih menemukan
berbagai hambatan di KI Lampung.
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Menurut Chandra Bangkit, Informan Ahli yang merupakan Direktur LBH Pers
Lampung, keterlibatan KI dalam kemerdekaan pers sama halnya dengan KPID.
Bahkan,

lebih

sepi

daripada

tahun-tahun

sebelumnya.

“Idealnya,

pemda

menyediakan alokasi khusus pendidikan pers. Termasuk, berperan aktif terhadap
dinas-dinas atau ASN yang menduduki jabatan strategis. Sebab, mereka akan
menjadi narasumber di ruang publik itu sendiri,” katanya.
Pernyataan ini diperkuat pula oleh Pemimpin Redaksi Lampungpro.com
Amiruddin. Menurutnya, KI belum bebas dan independen. Hal ini dikarenakan KI
masih kesulitan dalam menjalankan perannya.
9.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Lampung

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Lampung berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 71,30.
Nilai ini mengalami penurunan 2,45 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 73,75.
Nilai dari indikator ini tercatat pernah merosot tajam hingga 15,61 poin pada tahun
2019. Penurunan nilai tersebut menempatkan indikator ini berada dalam kategori
“Kurang Bebas” setelah sebelumnya berada dalam kategori “Agak Bebas” (lihat
Tabel 9.6)

Gambar 9.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Lampung
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Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Subindikator ini berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 71,30.
Hanya ada empat Informan Ahli yang setuju dengan hasil survei tersebut.
Namun, tidak dengan enam Informan Ahli yang lain. Sebab, menurut mereka,
hingga saat ini belum ada peraturan ataupun imbauan yang jelas mengenai hal
tersebut.
“Kalau mewajibkan, memang belum, ya. Baru sebatas inisiatif dari
perusahaan media,” kata Informan Ahli yang merupakan Bendahara IJTI Lampung
Andre Kurniawan. Ia melanjutkan, “Seharusnya ada intervensi dari pemerintah
yang meminta perusahaan dari media untuk memberikan ruang bagi disabilitas,”
ujarnya seraya mengimbau.

9.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
LAMPUNG
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Lampung, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Lampung berada pada
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,20. Seperti tahun lalu, IKP Provinsi
Lampung tahun ini mengalami kenaikan. Tahun 2022, nilai IKP Provinsi
Lampung meningkat sebanyak 1,71 poin. Peningkatan IKP 2022 ini
diperoleh dari Lingkungan Fisik & Politik (79,64), Lingkungan Ekonomi
(77,86) dan Lingkungan Hukum (79,55). Nilai ketiganya meningkat. Adapun
kondisi lingkungan yang tahun ini meningkat paling tinggi adalah
Lingkungan Ekonomi (2,51 poin), diikuti oleh Lingkungan Fisik dan Politik
(1,73 poin), lalu Lingkungan Hukum (0,95 poin).

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Lampung kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,64. Nilainya meningkat
1,73 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 77,91. Kondisi lingkungan ini
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tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2019.
Ada sembilan indikator yang disurvei. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (85,30). Sementara
nilai terendah adalah Kebebasan Media Alternatif (73,35). Keduanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini, ada enam indikator
yang nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun
ini nilainya meningkat paling signifikan adalah Akses atas Informasi
Publik (5,25 poin). Sebaliknya, tiga indikator lainnya mengalami
penurunan. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi
adalah Kebebasan Media Alternatif (6,32 poin).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Tahun ini, Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Lampung
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,86.
Nilainya meningkat 2,51 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,35.
Ada lima indikator yang disurvei. Nilai tertinggi ditempati oleh
Keragaman Kepemilikan (85,50). Sementara indikator dengan nilai
terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (73,77). Keduanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini, terdapat empat
indikator yang nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang nilainya meningkat tertinggi adalah Independensi dari Kelompok
Kepentingan

yang

Kuat

(5,64

poin).

Sementara

indikator

yang

mengalami penurunan adalah Keragaman Kepemilikan (1,58 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Lampung kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,55. Nilainya meningkat 0,95
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,60. Ada enam indikator yang
disurvei. Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi
ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (84,08).
Sementara nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (71,30). Tahun ini, empat indikator mengalami peningkatan
nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya meningkat paling
tinggi adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (6,95 poin).
Sementara

terdapat

dua

indikator

yang

mengalami

penurunan

dibandingkan tahun 2021. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi
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dimiliki oleh Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (2,45
poin).

9.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
LAMPUNG
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Lampung, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Untuk meningkatkan nilai IKP di Provinsi Lampung pada survei mendatang
antara lain perlu adanya sinergi meningkatkan indikator Kebebasan Media
Alternatif pada Lingkungan Fisik dan Politik, Tata Kelola Perusahaan yang
Baik pada Lingkungan Ekonomi, Perlindungan Hukum bagi penyandang
Disabilitas, dan Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme pada Lingkungan
Hukum.

2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan yang nyata untuk
mendorong

jurnalisme

warga

di

Lampung,

khususnya

dalam

memberikan edukasi kepada warga dan menekan berita bohong atau
jurnalisme warga yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Selain itu,
pemda juga harus berkomitmen untuk tidak mengintervensi ruang
redaksi meski telah beriklan secara rutin kepada media. Serta,
senantiasa

memfasilitasi

pelatihan

bagi

wartawan

terkait

isu-isu

kelompok yang terpinggirkan sebagai bentuk dukungan terhadap
keragaman isi berita. Kesadaran dan upaya perusahaan pers perlu
dioptimalkan

dalam

menjaga

ruang

redaksi

agar

tidak

mudah

diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk memastikan setiap
wartawan memahami dan mempraktikkan kode etik jurnalistik, serta
memberikan ruang yang memadai bagi peliputan yang ramah bagi
kelompok terpinggirkan.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Mengusulkan pada Dewan Pers untuk memantau, mengendalikan,
termasuk melakukan penertiban terhadap perusahaan media yang tidak
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sesuai standar agar dapat mengedepankan/menjaga kepentingan publik
dalam pemberitaan. Di samping itu, melakukan pemantauan terkait
penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019
tentang

Standar

Perusahaan

Perusahaan

pers

juga

harus

Pers
terus

demi

kesejahteraan

berupaya

mencari

jurnalis.
peluang

pendapatan agar tidak selalu tergantung dari iklan pemda.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Pemda perlu membuat peraturan dan imbauan yang jelas kepada media
agar memberikan ruang untuk penyandang disabilitas, sekaligus
pendanaan dan

teknologinya. Organisasi pers dan Dewan Pers perlu

lebih intensif melakukan kampanye kemerdekaan pers agar tidak terjadi
lagi upaya menghalangi kerja jurnalistik di provinsi ini. Aparat hukum
agar

senantiasa

bergandengan

tangan

dengan

pers,

melindungi

wartawan dalam menjalankan profesinya. Dewan Pers perlu terus
merawat, menjalin dan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak,
khususnya dalam penanganan kasus pers. Komisi Informasi agar lebih
optimal menjalankan perannya mendukung kemerdekaan pers, salah
satunya mendorong pemda dan badan publik untuk menyediakan
informasi publik yang bisa diakses wartawan. Di ranah penyiaran, KPID
bergerak cepat mengawal konten berita yang lebih beragam dan
dibutuhkan publik di media penyiaran.
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BAB X PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Bangka Belitung. Survei melibatkan sepuluh
Informan Ahli yang mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan FGD diselenggarakan di Bangka
Belitung, 14 April 2022. Hadir pada kegiatan tersebut di antaranya Informan Ahli
dari berbagai organisasi pers seperti PWI, AJI, IJTI. Sementara Rochimawati yang
juga merupakan tenaga ahli IKP 2022 didapuk sebagai moderator.
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Bangka Belitung berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,19. Nilainya menurun 1,62 poin
dibandingkan tahun 2021 . Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik
dan Politik (78,20), Kondisi Lingkungan Ekonomi (74,37), dan Kondisi Lingkungan
Hukum (73,97).
Tiga indikator yang memiliki nilai terendah dan memerlukan perhatian
khusus pada IKP tahun ini adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan pada
Lingkungan Fisik dan Politik, Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada lingkungan
Ekonomi, dan indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada
Lingkungan Hukum.
Secara khusus, beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah perusahaan pers
bersikap tegas terhadap wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan
peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut harus
melibatkan

organisasi

pers,

pemerintah

daerah,

serta

Dewan

Pers

agar

pemahaman wartawan soal etika merata dan lebih memadai. Pemda perlu
mendorong keragaman isi pemberitaan secara lebih serius, salah satunya melalui
pelatihan

melibatkan

organisasi

pers,

termasuk

terus

mendorong

media

menyiarkan informasi yang bisa diakses penyandang disabilitas. Selain itu, pemda
juga membuat aturan bagi media.
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Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah perusahaan pers perlu
meningkatkan kesejahteraan wartawan dan memastikan wartawan mendapatkan
paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur oleh Dewan Pers. Dewan Pers dan organisasi pers perlu terus
memantau upaya ini. Di sisi lain, perusahaan juga harus menemukan alternatif
pendapatan agar memiliki bisnis yang sehat, tidak mengandalkan pihak tertentu,
dan tanpa harus mengorbankan kepentingan publik.

10.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung melibatkan sepuluh Informan Ahli yang terbagi ke dalam empat unsur.
Antara lain, pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers,
pemerintah, dan masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 10.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 2022

No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Irwan Aulia Rachman

IJTI

Sekretaris

2.

Teddy Malaka

AJI Pangkalpinang

Sekretaris

3.

Rudy Syahwani

PWI

Kasi Wartawan
Olahraga

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Karmanto

Radio Portal Duta

Pemimpin Redaksi

5.

Dodi Hendriyanto

Babelreview.co.id

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Boy Yandra

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik Kabupaten
Bangka

Kepala Dinas

Keterangan

Kabupaten
Bangka Barat

Kabupaten
Bangka
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

7.

Febri Yanto

Dinas Komunikasi dan
Informatik Kota
Pangkalpinang

Kabid Informasi
Komunikasi Publik

Kota Pangkal
Pinang

8.

Kombes Maladi

Polda Babel

Kabid Humas

Kabupaten
Bangka Tengah

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

M. Adha Al Kodri

KPID

Ketua

10.

Syawaludin

Komisi Informasi
Kepulauan Bangka
Belitung

Komisioner

10.2.

INDEKS KEMERDEKAAN
BELITUNG

PERS

2022

PROVINSI

BANGKA

10.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Bangka
Belitung

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Bangka
Belitung berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,19. Nilai tersebut
diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (78,20), Kondisi Lingkungan
Ekonomi (74,37), dan Kondisi Lingkungan Hukum (73,97).

Gambar 10.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Bangka Belitung
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10.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Bangka Belitung

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Bangka Belitung berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,19. Nilai ini menurun 1,62 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 77,82 poin. Ini merupakan tahun kedua IKP
Provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan nilai. Tahun 2021, indikator ini
menurun 1,60 poin. Meski begitu, IKP

untuk provinsi ini tetap berada dalam

kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Tabel 10.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bangka Belitung

Tahun ini, tiga kondisi lingkungan mengalami penurunan nilai dibandingkan
tahun lalu. Kondisi yang nilainya mengalami penurunan paling sedikit adalah
Lingkungan Hukum (0,73 poin), disusul oleh Lingkungan Ekonomi Fisik dan Politik
(1,72 poin), sedangkan penurunan nilai paling banyak dari Kondisi Lingkungan
Ekonomi (2,40 poin).
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Tabel 10.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bangka Belitung
2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan Media Alternatif
Keragaman Pandangan
Akurat dan Berimbang
Akses atas Informasi Publik
Pendidikan Insan Pers
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Keragaman Kepemilikan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
Lembaga Penyiaran Publik
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Mekanisme Pemulihan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

KEPULAUAN
BANGKA
BELITUNG
76,19
78,20
87,95
76,70
77,97
72,35
73,23
75,83
85,95
89,50
72,52
74,37
86,96
67,53
89,00
66,43
83,59
73,97
81,80
73,90
92,95
78,00
87,07
28,10

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
memiliki kategori yang cukup beragam. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers pada Lingkungan Hukum dengan nilai 92,55.
Sementara satu indikator sekaligus menempati nilai terendah adalah Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (28,90).
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10.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Bangka Belitung

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,20. Nilainya menurun 1,72
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,92. Kondisi lingkungan ini tercatat selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
Tabel 10.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bangka Belitung 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini empat
dari sembilan indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Akses atas
Informasi Publik (4,74 poin). Sementara lima indikator yang lain nilainya menurun
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya merosot tajam adalah
Kebebasan Media Alternatif (13,11 poin).
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Gambar 10.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Bangka Belitung

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Tahun ini semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai
tertinggi dimiliki oleh Pendidikan Insan Pers (89,50). Sedangkan nilai terendah
ditempati oleh Kebebasan Media Alternatif (72,35).
10.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Bangka Belitung

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Bangka
Belitung kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,95. Nilai
ini meningkat hingga 4,12 poin dibandingkan tahun 2021 yang memiliki nilai
83,83. Sejak 2018, nilai dari indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup
Bebas”.
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Gambar 10.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Bangka
Belitung

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Bebas”. Skor tertinggi untuk kategori ini ditempati oleh
subindikator organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan
dari pihak manapun (93.00).
Sedangkan dua subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Skor terendah dimiliki oleh subindikator wartawan bebas bergabung atau tidak
bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa
intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (82,40).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat bahwa organisasi
wartawan di daerah ini dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak
mana pun. Begitu pula mengenai wartawan dapat memilih organisasi wartawan
sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku
bisnis.
Dilansir dari Tribunnews.com, 19 Februari 2021, Ketua AJI Indonesia
mengapresiasi terbentuknya AJI Persiapan Pangkalpinang. Terbentuknya AJI
Pangkalpinang pada 18 Februari 2021, menunjukkan cairnya dinamika organisasi
pers di Bangka Belitung.
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Sementara itu, mayoritas Informan Ahli sepakat dengan pernyataan bahwa
di daerah ini wartawan bebas bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai
dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.
Sayangnya, belum ada satu pun serikat pekerja di Bangka Belitung. “Ada rencana
ke arah sana tapi belum terbentuk. Jadi, bukan karena ada intervensi atau tidak.
Lebih kepada belum adanya kesadaran atau inisiatif untuk mendirikan serikat
pekerja,” ujar Informan Ahli dari Sekretaris AJI Pangkalpinang, Teddy Malaka.
10.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Bangka Belitung

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,70. Namun, nilainya
menurun 2,03 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,73. Meski begitu, nilai
indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 10.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Bangka Belitung

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator unsur
negara tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk seperti menunjuk,
memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers (87,20). Sementara skor terendah ditempati oleh redaksi bersikap
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independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media
(70,40).
Dari hasil wawancara ditemukan delapan dari sepuluh Informan Ahli
menganggap unsur negara tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai
bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau
anggota redaksi perusahaan pers. Namun dua Informan Ahli menyebut masih ada
tekanan dari pihak tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penggantian staf
dan wartawan di beberapa media.
Sedangkan hanya empat dari sepuluh Informan Ahli yang sepakat redaksi
bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik
media. Sementara enam Informan Ahli tidak setuju. Berdasarkan FGD, Informan
Ahli mengatakan, tak sedikit pemilik media merangkap sebagai pejabat redaksi.
Sehingga, isi berita mudah dipengaruhi. Begitu pula dengan media yang
pemiliknya merupakan petinggi partai politik. “Jadi ada beberapa politisi jadi
pemilik media. Ini terjadi di Bangka Belitung. Apakah kemudian tercampur pada
ruang redaksi? Ya, AJI sendiri menemukan itu,” kata Teddy Malaka, Informan Ahli
yang merupakan Sekretaris AJI Pangkalpinang.
10.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Bangka Belitung

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung,
selama empat kali berturut-turut kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 77,97. Namun, nilainya menurun hingga 6,01 poin dibandingkan
tahun lalu, yakni 83,97. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas” di tahun 2018.
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Gambar 10.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Bangka Belitung

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator aparat
penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari
ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh
berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan
(79,40). Sementara skor terendah ada pada subindikator tidak terdapat intimidasi
kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk
memengaruhi isi pemberitaan (75,50).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli menganggap aparat
penegak hukum dan keamanan telah melindungi wartawan atau perusahaan pers
dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh
berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.
Hanya satu Informan Ahli yang menyebut bahwa aparat digunakan untuk
mengintimidasi wartawan.
Intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat, menurut Informan Ahli secara
umum, masih terjadi utamanya berupa intimidasi verbal. Dalam FGD, Sekretaris
IJTI Bangka Belitung Irwan Aulia mengatakan, ada kejadian intervensi yang
dilakukan oleh kepolisian hingga mendatangi rumah seorang pimpinan redaksi.

377

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Intimidasi biasanya dilakukan aparat keamanan ataupun preman. “Bentuk
intimidasinya itu ada yang berupa minta agar beritanya diperhalus. Atau, ada yang
keras dan terang-terangan,” ujar Informan Ahli yang merupakan pengurus PWI
Bangka Belitung Rudy Syahwani. Ia melanjutkan, “Kalau birokrat minus intervensi.
Penekanannya lebih kepada aparat ataupun premanisme, begitu. Ya, masyarakat
sipil, tapi ormas,” tambahnya.
Senada dengan Teddy, dilansir dari Terbitan.com, 14 Januari 2021, ada
kasus kekerasan yang dialami seorang jurnalis terkait peliputan tambang ilegal.
Kekerasan tersebut dilakukan oleh preman.
10.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Bangka Belitung

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 72,35. Namun, nilainya
merosot tajam hingga 13,01 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 85,46. Sejak
2018, indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Selain itu,
indikator ini juga sempat mengalami penurunan nilai hingga 6,67 poin pada tahun
2019.

Gambar 10.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Bangka Belitung
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Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Salah satunya
berada dalam kategori ‘Cukup Bebas” dan memiliki skor tertinggi yaitu jurnalisme
warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers
(75,90).
Sementara satu subdindikator berada dalam kategori “Agak Bebas” dan
menempati skor terendah yaitu pemerintah daerah mengakui, mendorong dan
melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti
pewarta warga atau jurnalisme warga (68,80).
Informan Ahli umumnya sepakat mengenai jurnalisme warga di daerah ini
telah

memberi

kontribusi

positif

terhadap

kemerdekaan

pers,

walaupun

kemampuan jurnalis warga belum merata.
Mereka juga berpendapat pemda telah mengakui, mendorong dan
melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti
pewarta warga atau jurnalisme warga. Terutama pada beberapa pemerintah desa
yang mendukung dengan baik jurnalisme warga di wilayahnya. “Di beberapa desa
di Bangka Belitung, mereka dapat membuat tulisan berita, dikirimkan ke beberapa
media, dilengkapi video dan foto,” jelas Sekretaris AJI Pangkalpinang Teddy
Malaka.
10.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Bangka Belitung

Tahun ini indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Bangka
Belitung Kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 73,23
meningkat 0,23 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 72,97. Sejak 2018. Indikator
ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 10.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Bangka Belitung

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator yang memiliki nilai tertinggi
ialah ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif, atau kelas
sosial (84,50).
Adapun satu-satunya subindikator yang berada dalam kategori “Kurang
Bebas” sekaligus memiliki skor terendah adalah pemerintah daerah mendorong
keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya
program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, liputan perempuan, anak, dan adat (53,40).
Hasil wawancara menunjukkan, mayoritas Informan Ahli melihat sudah ada
upaya dari pemerintah daerah untuk melarang praktik diskriminasi atas dasar
etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya. “Di Bangka Belitung, wartawan dan awak media sangat
plural. Tidak ada pembedaan atau diskriminasi kepada mereka,” kata Informan
Ahli dari Kadiv Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol. A. Maladi.
Namun, terkait upaya pemda mendorong keragaman isi pemberitaan yang
ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi
wartawan terkait kesetaraan gender, liputan perempuan, anak, dan adat,
Informan Ahli menilai upaya yang dilakukan belum memadai. “Tidak ada dorongan
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dari pemerintah daerah. Upaya justru datangnya lebih banyak dari organisasi
wartawan. Mereka lebih produktif dalam memberikan nasihat kepada anggotaanggotanya,” jelas Rudy Syahwani, Informan Ahli yang merupakan pengurus PWI
Bangka Belitung.
10.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Bangka Belitung

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,83. Namun, nilainya
menurun 1,33 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,17. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 10.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Bangka Belitung

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun skor tertinggi ditempati oleh media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan
dari pejabat atau dari lembaga luar negeri (82,40). Sementara skor terendah
dimiliki oleh subindikator tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk
mengatur

isi

pemberitaan

atau

menghambat

upaya

mencari

sampat

memberitakannya (70,20).
Dari hasil wawancara, seluruh Informan Ahli menganggap media telah
memberlakukan swasensor. Tapi,

upaya dari pemilik perusahaan pers untuk
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mengatur

isi

pemberitaan

masih

bisa

dirasakan.

Pemimpin

Redaksi

Babelreview.co.id Dodi Hendriyanto mengatakan, “Berita-berita tertentu yang
berkaitan dengan pemilik media yang dekat dengan penguasa dan politik akan
diatur mengenai pemberitaannya.”
10.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Bangka Belitung

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung
Kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,95. Nilainya
meningkat cukup pesat hingga 4,74 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,21.
Sejak tahun 2018, indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup
Bebas”.

Gambar 10.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Bangka Belitung

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu subdikator
berada dalam kategori “Bebas” dan menempati skor tertinggi. Yakni, wartawan
asing diizinkan untuk melipu pemberitaan di daerah ini (91.10).
Sementara tiga subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Subindikator yang menempati skor terendah adalah komisi informasi daerah
mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan (81,60).
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Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli setuju wartawan asing
diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini. Pemda juga menyediakan
sarana bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Sementara tiga dari sepuluh Informan Ahli menyebut bahwa masih ada
praktik yang membatasi kerja wartawan saat ada konflik. “Ada media yang
dibebaskan untuk meliput apa saja. Tapi, ada juga yang dibatasi apabila sedang
terjadi konflik,” kata Irwan Aulia, Informan Ahli yang merupakan Sekretaris IJTI
Bangka Belitung.
10.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Bangka Belitung

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung selama
lima tahun berturut-turut kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun
ini nilainya 89,50 atau meningkat 2,58 poin dibandingkan tahun 2021. Indikator
ini menjadi satu-satunya dalam Lingkungan Fisik dan Politik yang nilainya terus
meningkat tiap tahun sejak 2018.

Gambar 10.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Bangka Belitung

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan atau organisasi perusahaan, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah
daerah.
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Dari hasil wawancara, seluruh Informan Ahli setuju dengan hasil tersebut.
Pada FGD, pelatihan atau pendidikan kepada jurnalis kerap dilakukan di Bangka
Belitung. Berdasarkan data sekunder yang dilansir dari Antaranews.com, 2
Desember 2021, menunjukkan PWI di Kabupaten Bangka menyelenggarakan UKW
dan meluluskan 19 wartawan. Namun, antusiasme wartawan di daerah untuk
mengikuti pelatihan masih minim.
10.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Bangka Belitung

Tahun ini Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022
Provinsi Bangka Belitung kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 75,52. Namun, nilainya menurun 1,36 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
73,68.
Indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2019. Di
tahun tersebut pula indikator ini sempat mengalami peningkatan pesat hingga
10,13 poin. Sehingga, indikator ini bisa beranjak dari kategori “Agak Bebas” di
tahun 2018.

Gambar 10.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Bangka
Belitung
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Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Empat di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok
rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM, dan kelompok minoritas (89,10).
Sementara satu indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”,
yakni pemda melakukan upaya khusus agar kelompok rentan seperti seperti
masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM,
dan kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini (78,50).
Sedangkan satu indikator yang berada dalam kategori “Kurang Bebas”,
sekaligus memiliki skor terendah. Yakni, media massa menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu
dan tunanetra (27, 10).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli memiliki pandangan beragam. Di
antaranya ada yang berpendapat bahwa pemda belum melakukan upaya khusus
agar kelompok rentan dapat diberitakan media di daerah ini. Ada pula Informan
Ahli yang berpendapat tidak semua media menerapkan peliputan yang ramah
anak. Media juga belum sepenuhnya menyiarkan berita yang dapat dicerna bagi
penyandang disabilitas. Misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.
Menurut mereka, penyebabnya karena ada keterbatasan SDM dan fasilitas.
10.2.4. Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Bangka Belitung
Lingkungan Ekonomi IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74.37. Namun, nilainya menurun 2,40
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,77. Lingkungan Ekonomi pada provinsi
ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
Tabel 10.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bangka Belitung 2022
Lingkungan Ekonomi
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Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, tiga indikator
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Lembaga Penyiaran Publik (3,43 poin). Sementara
itu ada dua indikator yang mengalami penurunan nilai sekaligus salah satunya
menempati skor terendah, yakni Tata Kelola Perusahaan yang Baik (6,93).

Gambar 10.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Bangka Belitung

Dari total lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei, tiga di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi dimiliki oleh
Keragaman Kepemilikan (87,58). Sementara dua indikator lainnya berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Nilai terendah ditempati oleh indikator Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (66,43).
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10.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Bangka Belitung

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Bangka Belitung kembali berada di kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 86.90. Nilainya meningkat 3,22 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 83,74.
Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 10.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Bangka Belitung

Ada sepuluh subindikator yang disurvei pada indikator ini. Sebanyak enam
subindikator berada dalam kategori “Bebas” sekaligus memiliki skor tertinggi.
Yakni subindikator pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan
atau regulasi yang ada kepada pers cetak maupun siber baik dalam pendirian
maupun operasi (95,40). Skor yang sama juga dimiliki oleh pemda tidak
memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada Lembaga penyiaran, baik
dalam pendirian maupun dalam operasi (95.40).
Sedangkan tiga subdindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Salah
satunya, pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi
subsidi, seperti bantuan sosial, dan hibah (86,00). Sisanya, satu subindikator
berada dalam kategori “Agak Bebas” sekaligus menempati skor terendah. Yakni,
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pemda tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui berita berbayar atau
advertorial (68,50).
Dari hasil wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat individu dan
kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan
peraturan tentang pers. Alokasi dana advertorial dari pemerintah dinilai
menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi. “Bentuknya itu berupa
penyensoran berita yang dilakukan karena si pemilik media takut kalau pemda
akan memutus kerja sama yang selama ini terjalin,” kata Teddy Malaka.
Menanggapi pernyataan tersebut, Kabid KIP Diskominfo Pangkalpinang
Febri Yanto menyebut kerja sama dengan media melalui berita berbayar bukan
bertujuan untuk mengendalikan pers, melainkan untuk memperluas informasi
terhadap kinerja pemerintah kepada publik.
10.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Bangka Belitung

Tahun ini indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP
2022 Provinsi Bangka Belitung berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai
67, 53. Nilai ini menurun hingga 4,76 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 72,29.
Untuk pertama kalinya, indikator ini menempati kategori “Agak Bebas”. Setelah
sebelumnya, selalu berada dalam kategori "Cukup Bebas" sejak 2018.
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Gambar 10.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Bangka Belitung

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Kategorinya
bervariasi. Satu subindikator berada dalam kategori “Bebas” sekaligus menempati
skor tertinggi. Yakni, pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers
(85,70). Satu subindikator berikutnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Yakni, perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam
pemberitaannya.
Sementara tiga subindikator berada dalam kategori “Agak Bebas”. Sisanya,
satu subindikator berada dalam kategori “Kurang Bebas” dan menempati skor
terendah. Yaitu, situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau
perusahaan besar sebagai sumber pendanaan (54,20).
Dari hasil wawancara, Informan Ahli umumnya menganggap pemda telah
menghargai

profesionalisme

pers.

Mayoritas

Informan

Ahli

juga

sepakat

perusahaan pers di provinsi ini telah menempatkan kepentingan publik dalam
pemberitaannya. Tapi nilai kecil diberikan untuk subindikator lainnya. “Soal
independensi,

seseorang

tidak

akan

independen

kalau

dia

memiliki

ketergantungan internal. Bagaimana dia bisa lepas? Apalagi kalau sudah diberi
‘amplop’,” kata Rudy Syahwani, Informan Ahli yang merupakan pengurus PWI
Bangka Belitung. “Sekarang, wartawan mengandalkan gajinya dari kerja sama,
salah satunya dengan pemerintah,” imbuhnya.
10.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Bangka Belitung

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 89.00. Nilainya meningkat 1,42
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 87,58. Sejak 2018 indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”, meski pernah mengalami penurunan
nilai hingga 4,91 poin pada tahun 2019.
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Gambar 10.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Bangka Belitung

Hanya ada satu subindilator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu, di
daerah

ini

terdapat

keberagaman

kepemilikan

perusahaan

media

cetak,

penyiaran, dan siber. Seluruh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan dari
subindikator tersebut.
10.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Bangka Belitung

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Privinsi Bangka
Belitung berada dalam kategori “Agak Bebas”. Nilainya merosot hingga 6,93 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 73,36.

Untuk pertama kalinya, indikator ini

berada dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah sebelumnya, tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
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Gambar 10.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Bangka Belitung

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan menempati skor tertinggi
yakni subindikator tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai
dengan kepentingan publik (73,40).
Sementara satu subindikator lainnya berada dalam kategori “Kurang Bebas”
sekaligus menempati skor terendah yakni wartawan mendapat paling sedikit 13
kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana
diatur dalam peraturan dewan Pers No 03/Peraturan DP/X/2019 tentang standar
perusahaan pers (54,50).
Dari hasil wawancara, lima Informan Ahli setuju bahwa tata kelola
perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Tapi, lima Informan
Ahli lainnya berpendapat bahwa kondisi tersebut baru terealisasi pada sebagian
kecil media saja. Banyak media yang terlalu mengutamakan kepentingan pasar.
Informan Ahli juga menilai wartawan di provinsi ini belum semuanya
mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan
sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019.
Bahkan, menurut Informan Ahli dari Sekretaris AJI Pangkalpinang Teddy Malaka,

391

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

ada pula beberapa media yang sampai menunggak pembayaran gaji bagi
karyawannya.
10.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Bangka Belitung

Tahun ini, indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Bangka
Belitung berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,59. Nilainya
meningkat hingga 3,43 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,15.

Gambar 10.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Bangka Belitung

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua subindikator
di antaranya berada dalam kategori “Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah
ini diproses sesuai aturan (94,00). Lima subindikator lainnya berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dan di antaranya menempati skor terendah yakni KI
daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya
mengembangkan kemerdekaan pers (74,00).
Berdasarkan wawancara, tujuh dari sepuluh Informan Ahli memandang
fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini telah
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat. Tapi, tiga
Informan Ahli melihat Kominfo di Provinsi Bangka Belitung lebih mendorong media
agar menyiarkan kepentingan pemerintah daerah daripada publik.
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Sementara itu, para Informan Ahli sepakat Komisi Informasi Publik di
provinsi ini turut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara
mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
10.2.5. Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Bangka Belitung
Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,97. Namun, nilainya
menurun 0,73 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,70. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
Tabel 10.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bangka Belitung 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini, ada
empat indikator yang memiliki peningkatan nilai tertinggi ialah Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (5,91 poin). Sementara dua indikator lainnya mengalami
penurunan nilai yakni Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga (0,01 poin)
dan yang memiliki penurunan nilai paling tinggi ialah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (17,65 poin).
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Gambar 10.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Bangka Belitung

Tahun ini, satu indikator Lingkungan Hukum berada dalam kategori “Bebas”
dan menempati nilai tertinggi oleh Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (92,95).
Sementara itu, empat indikator yang lain berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Salah satunya, Mekanisme Pemulihan (87,07). Sedangkan satu indikator lainnya,
yakni Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, berada dalam kategori
“Tidak Bebas” sekaligus memiliki nilai terendah (28,10).
10.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Bangka Belitung

Tahun ini, indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 81,80. Namun, nilainya menurun 0,01 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 81,81. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”
sejak 2018.
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Gambar 10.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Bangka Belitung

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikaor Lembaga
(88,40). Sementara nilai terendah ditempati oleh peraturan atau kebijakan di
daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers (73.40).
Semua Informan Ahli sepakat mengenai lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen dan tidak berpihak. Mereka juga sependapat
lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang yang lain.
Tujuh

Informan

Ahli

setuju

bahwa

aparat

dan

perangkat

daerah

menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.
Sedangkan tiga Informan Ahli lainnya merasa masih ada tindakan dari aparat
maupun pemda yang belum melindungi dan menghormati kemerdekaan pers.
“Karena masih ada intervensi, upaya mengarahkan isi berita, upaya mengarahkan
wawancara, mempersulit untuk menerima narasumber,” ucap Informan Ahli yang
merupakan pengurus PWI Bangka Belitung Rudy Syahwani.
Mayoritas Informan Ahli lainnya juga menyebut tidak ada aturan khusus
yang mengatur aparat menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Yang ada,
hanya imbauan.
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10.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Bangka Belitung

Tahun ini, indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022
Provinsi Bangka Belitung berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,90.
Tahun 2021, indikator ini sempat mengalami penurunan nilai hingga 10,69 poin
dan membuatnya berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 10.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Bangka
Belitung

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni ,
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan dalam menjalankan
tugas

jurnalistiknya.

Berdasarkan

wawancara,

Mayoritas

Informan

Ahli

menyatakan tidak ada aturan daerah yang khusus menjamin kerja jurnalistik,
yang ada hanya imbauan semata.
10.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Bangka
Belitung

Tahun ini, indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Provinsi
Bangka Belitung berada dalam kategori “Bebas” dengan nilai 92,95. Nilai ini
meningkat hingga 5.91 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 87,04. Tahun ini
menjadikan indikator tersebut untuk

pertama kalinya berada dalam kategori
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“Bebas”. Setelah sebelumnya, selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak
2018.

Gambar 10.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Bangka Belitung

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Bebas” dengan memiliki skor tertinggi yakni di daerah ini
tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya
(94,90).
Sementara satu subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”
sekaligus memiliki skor terendah, yakni pemeda tidak pernah menggunakan
alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral
masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (89,00).
Hasil wawancara menunjukkan seluruh Informan Ahli sepakat bahwa tidak
ada peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya. Selain
itu, tidak ada peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada
wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Mayoritas Informan Ahli sependapat pemerintah daerah tidak menggunakan
alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral
masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Hanya dua
Informan Ahli yang menganggap masih ada upaya pembatasan meskipun hanya
sedikit dan tidak berlebihan.
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10.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Bangka Belitung

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung kembali berada
dalam kategoti “Cukup Bebas” dengan nilai 78,00. Nilainya konsisten seperti tahun
2021. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak
2018.

Gambar 10.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Bangka Belitung

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode
etik jurnalistik dan standar perusahaan pers (82,00). Sementara satu subindikator
lainnya yakni wartawan di daerah ini menaaati UU No.40 tahun 1999 tentang pers,
kode etik jurnalistik, dan peraturan-peraturan Dewan Pers (74,00).
Dari

wawancara,

mayoritas

Informan

Ahli

sepakat

bahwa

pemda

mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan
standar perusahaan. Sayangnya, Informan Ahli masih menemukan ada wartawan
yang belum menaati UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Terutama, wartawan
media siber dan media baru.
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“Persoalan kode etik ini memang banyak yang tidak paham bahkan tidak
semua media mengajarkan kritik ke wartawannya. Jadi, wartawan direkrut itu
langsung

dilepas

ke

lapangan,”

jelas

Informan

Ahli

dari

Sekretaris

AJI

Pangkalpinang, Teddy Malaka.
10.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Bangka Belitung

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,07. Nilainya meningkat 3,93
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,14. Indikator ini tercatat menunjukkan tren
meningkat setiap tahun dan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak
2018.

Gambar 10.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Bangka Belitung

Ada enam subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Bebas”. Skor tertinggi diduduki oleh subindikator Dewan
Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(94.90).
Sementara tiga subindikator yang lain berada dalam kategori “Cukup
Bebas” sekaligus memiliki skor terendah. Yakni, penyelesaian perkara pers oleh
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Lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana (72,50).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat bahwa Dewan Pers
menangani kasus pers berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. Semua Informan
Ahli juga sepakat bahwa lembaga peradilan mengedepankan UU No. 40 tahun
1999 tentang pers dan hukum perdata daripada hukum pidana untuk penyelesaian
perkara pers.
10.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Bangka Belitung

Tahun ini, indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Bangka Belitung masih berada dalam kategori “Tidak Bebas” dengan
nilai 28,10. Nilainya menurun drastis bahkan hingga 17,65 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 45,75. Indikator ini selalu menunjukkan tren penurunan sejak
2018.

Gambar 10.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Bangka Belitung

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
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dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli menilai tidak ada peraturan
yang secara khusus mengatur pemberitaan yang ramah bagi penyandang
disabilitas. Di sisi lain, media memiliki keterbatasan fasilitas. “Pers itu tidak pernah
memilah dan memilik siapa yang mendapat informasi tersebut. Lebih kepada
dukungan terhadap perangkatnya,” jelas Informan Ahli yang merupakan pengurus
PWI Bangka Belitung Rudy Syahwani.

10.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Kepulauan Bangka Belitung,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Bangka Belitung berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,19. Nilainya menurun 1,62
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 77,82. Nilai tersebut diperoleh dari
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (78,20), Kondisi Lingkungan Ekonomi
(74,37), dan Kondisi Lingkungan Hukum (73,97). Tahun ini, tiga kondisi
lingkungan yang mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun lalu. Yaitu,
yang memiliki penurunan tertinggi Lingkungan Ekonomi (2,40 poin), disusul
Lingkungan Fisik dan Politik (1,72 poin),

dan Lingkungan Hukum (0,73

poin).
Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2021 Provinsi Bangka Belitung kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,20. Nilainya
menurun 1,72 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79.92. Ada sembilan
indikator yang disurvei. Nilai tertinggi diperoleh dari Indikator Pendidikan
Insan Pers (89,50) Sementara nilai terendah ditempati oleh indikator
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (72,52). Kedua indikator ini
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini, empat dari sembilan
indikator tersebut mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
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Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Akses
atas Informasi Publik (4,74 poin). Sementara lima indikator yang lain
nilainya menurun dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini
nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan Media Alternatif (13,11
poin).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Bangka Belitung kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,37. Nilainya
menurun 2,40 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,77. Ada enam
indikator yang disurvei. Nilai tertinggi diperoleh dari Indikator Keragaman
Kepemilikan (89,00) dan berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Sementara nilai terendah ditempati oleh indikator Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (66,43) dan berada dalam kategori “Agak Bebas”. Tahun ini,
tiga dari lima indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Lembaga
Penyiaran Publik (3,43 poin). Sementara itu, dua indikator yang tahun ini
mengalami penurunan paling tinggi adalah indikator Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (6,93 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Bangka Belitung kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,97. Namun, nilainya
menurun 0,73 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,70. Ada enam
indikator yang disurvei. Nilai tertinggi dan berada dalam kategori “Bebas”
ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (92,95).
Sementara nilai terendah dan berada dalam kategori “Tidak Bebas”
adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (28.10). Tahun
ini, indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (17,65 poin).
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10.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1.

Rekomendasi Umum
IKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat meningkat pada survei IKP
tahun mendatang di antaranya dengan lebih memperhatikan indikator
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan pada Lingkungan Fisik dan Politik,
indikator indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada lingkungan
Ekonomi, dan indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
pada Lingkungan Hukum.

2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Pers diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme. Hal ini dapat
dilakukan, salah satunya melalui upaya peningkatan kapasitas wartawan
dan memfasilitasi wartawan untuk melakukan Uji Kompetensi Wartawan
(UKW) dengan melibatkan beragam pihak. Perusahaan pers bersikap
tegas terhadap wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan
peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut harus
melibatkan organisasi pers, pemerintah daerah, serta Dewan Pers agar
pemahaman wartawan soal etika merata dan lebih memadai. Pemda
perlu mendorong keragaman isi pemberitaan secara lebih serius, salah
satunya melalui pelatihan melibatkan organisasi pers, termasuk terus
mendorong media menyiarkan informasi yang bisa diakses penyandang
disabilitas.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perusahaan pers perlu

meningkatkan kesejahteraan wartawan dan

memastikan wartawan mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara
UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
oleh Dewan Pers. Dewan Pers dan organisasi pers perlu terus memantau
upaya ini. Di sisi lain, perlu menemukan alternatif pendapatan bagi media
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agar memiliki bisnis yang sehat, tanpa mengorbankan kepentingan
publik. Persoalan ekonomi, menjadi salah satu faktor kuat memengaruhi
independensi ruang redaksi dan profesionalisme wartawan.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Pemda perlu membuat aturan agar media bersama-sama memberikan
akses informasi bagi penyandang disabilitas. Semua pihak perlu
memikirkan jalan keluar yang menghambat media (SDM, dana, dan
teknologi) dalam memberikan ruang setara/fasilitas bagi penyandang
disabilitas dalam mengakses informasi. Semua pihak perlu segera
menyelenggarakan beragam pelatihan secara merata kepada wartawan
di Bangka Belitung agar lebih profesional.
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BAB XI PROVINSI BANTEN
BAB ini merupakan ringkasan hasil survei dan focus group discussion (FGD)
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Banten. Survei melibatkan sepuluh
Informan Ahli yang mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara FGD diselenggarakan di Kota
Banten, 19 April 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Informan Ahli dari organisasi pers
seperti

AJI,

IJTI,

PWI,

beberapa

pimpinan

perusahaan

Pers,

perwakilan

pemerintah daerah, dan masyarakat. Tenaga Ahli IKP 2022 Rochimawati didapuk
sebagai moderator.
Tahun ini IKP 2022 Provinsi Banten berada dalam kondisi “Cukup Bebas”
dengan rata rata skor 74,50. Nilainya turun tipis 0,41 poin dibandingkan tahun
2021. Nilai tersebut diperoleh dari Lingkungan Fisik & Politik (75,50), Lingkungan
Ekonomi (74,42), dan Lingkungan Hukum (72,63).
Indikator terendah dan perlu perhatian khusus dalam IKP tahun ini adalah
Keragaman Pandangan dan Kebebasan dari Intervensi pada lingkungan Fisik dan
Politik, Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Lingkungan Ekonomi, dan Indikator
Perlindungan Hukum bagi penyandang Disabilitas, Kebebasan Mempraktikkan
Jurnalisme serta Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan pada
lingkungan Hukum.
Agar IKP di tahun mendatang semakin baik, provinsi ini perlu memperbaiki
ketiga indikator di atas. Beberapa upaya khusus lainnya yang bisa dilakukan
adalah pemerintah daerah harus lebih terbuka atas informasi dan data yang terkait
dengan informasi publik dalam mendukung pemenuhan informasi publik secara
maksimal. Pemerintah daerah tidak melakukan intervensi dalam bentuk apa pun
kepada ruang redaksi walaupun dana dari pemerintah daerah menjadi pemasukan
terbesar bagi media-media yang ada di Provinsi Banten.
Selain itu, Dewan Pers sebaiknya memantau penerapan Peraturan Dewan
Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Sehingga,
kesejahteraan jurnalis dapat tercapai dan dapat meminimalisasi jurnalis untuk
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menerima “amplop” dari pihak lain dalam bentuk apa pun yang dapat merusak
citra jurnalis, maupun berdampak pada pemberian informasi yang tidak utuh
kepada masyarakat

KI, KPID, dan Diskominfo daerah perlu meningkatkan

kinerjanya dalam mendorong kemerdekaan pers.

11.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI PROVINSI BANTEN
Kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Banten melibatkan sepuluh Informan Ahli

sebagai responden. Mereka terdiri dari empat unsur. Di antaranya, pengurus aktif
organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat.
Daftar Informan Ahli selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 11.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Banten 2022

No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Susmiatun Hayati

IJTI

Bendahara

2.

Muhamad Iqbal

AJI

Anggota

3.

Rian Nopandra

PWI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Ahmad Fauzi Chan

SMSI

Sekretaris

5.

Rudi Susanto

Harian Tangerang
Ekpres

Pemimpin Redaksi

Kota Tangerang

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Buceu Gartina

Setda Pemkot
Tangerang

Kabag Protokol
dan Komunikasi
Pimpinan

Kota Tangerang

7.

Arif Agusrakhman

Setda Provinsi Banten

Kabag Materi dan
Komunikasi Biro
Administrasi
Pimpinan

8.

Kombes Shinto Silitonga

Polda Banten

Kabid Humas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

9.

Indiwan Seto
Wahjuwibowo

Universitas Multimedia
Nusantara Tangerang

Akademisi
Jurnalistik

10.

Alamsyah

KPID Banten

Kordinator Bidang
Pengawasan Isi
Siaran

Keterangan
Kota Tangerang

11.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI BANTEN

11.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Banten

Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Banten berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai rata-rata 74,50. Nilai tersebut diperoleh dari
Lingkungan Fisik & Politik (75,50), Lingkungan Ekonomi (74,42), dan Lingkungan
Hukum (72,63).

Gambar 11.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Banten

11.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Banten

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Banten kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,50. Namun, nilai ini mengalami penurunan
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0,41 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,92. Tahun 2018, IKP di Provinsi
Banten pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” (lihat Tabel 11.2).
Tabel 11.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Banten

Tahun ini, dua dari tiga kondisi lingkungan mengalami penurunan nilai
dibandingkan tahun lalu. Kenaikan terjadi pada Lingkungan Ekonomi (2,22 poin).
Penurunan tertinggi terjadi pada Lingkungan Fisik dan Politik (1,51 poin). Diikuti
oleh Lingkungan Hukum (0,68 poin).
Tabel 11.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Banten 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Media Alternatif
Pendidikan Insan Pers
Akurat dan Berimbang
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan dari Kekerasan
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kebebasan dari Intervensi
Keragaman Pandangan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers

BANTEN
74,50
75,50
85,55
83,95
83,30
82,13
77,60
73,93
73,90
70,93
66,03
74,42
87,00
81,40
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IKP TOTAL
Lembaga Penyiaran Publik
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Mekanisme Pemulihan
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

BANTEN
74,50
77,43
71,62
66,67
72,63
87,50
76,75
72,05
69,08
68,00
52,00

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini
adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers pada Lingkungan Hukum dengan nilai
87,50. Empat indikator lainnya berada dalam kategori “Agak Bebas”. Yakni,
Sementara satu-satunya indikator yang berada di kategori “Kurang Bebas”
sekaligus menempati nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas pada Lingkungan Hukum (52,00).
11.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Banten

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Banten kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,50. Nilainya menurun 1,51 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 77,02. Kondisi lingkungan ini tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018 (lihat Tabel 11.4).
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Tabel 11.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Banten 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, empat
dari sembilan indikator tersebut mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Akurat dan
Berimbang (7,24 poin). Diikuti oleh Pendidikan Insan Pers (6,97 poin), Kebebasan
Berserikat bagi Wartawan (5,11 poin) dan Kebebasan Media Alternatif (3,74 poin).
Sementara itu, terdapat lima indikator yang nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan
dari Kekerasan (9,32).
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Gambar 11.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Banten

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Delapan di antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai
tertinggi ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (85,55). Sementara,
nilai terendah dan masuk dalam kategori “Agak Bebas” adalah Keragaman
Pandangan (66,03).
11.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat bagi Wartawan Provinsi
Banten

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Banten
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,55. Nilainya
meningkat 5,11 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 80,44. Sejak 2018, nilai dari
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Tabel 11.4).
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Gambar 11.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Banten

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu dari empat
Indikator masuk dalam kategori “Bebas” yaitu wartawan bebas memilih organisasi
wartawan sesuai dengan hati Nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun
pelaku bisnis (90,30) . Sementara tiga dari empat subindikator masuk dalam
kategori “Cukup Bebas” yaitu organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya
tanpa hambatan dari pihak mana pun sebagai Indikator dengan nilai terendah
(83,30).
Berdasarkan survei, seluruh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan
bahwa wartawan di Banten bebas memilih organisasi wartawan tanpa intervensi.
Organisasi profesi wartawan di daerah ini, menurut mayoritas dari Informan Ahli,
telah berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program
konkret, pada dasarnya mayoritas delapan Informan Ahli mendukung pernyataan
tersebut. Namun, dua Informan Ahli lainnya menyatakan organisasi wartawan
belum

banyak

berkontribusi

dan

melakukan

kegiatan

yang

mendukung

kemerdekaan pers.
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11.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Banten

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi
Banten kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 70,93. Nilainya
menurun 4,39 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,31.

Gambar 11.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Banten

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Hanya ada satu
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan menjadi skor tertinggi.
Yakni, subindikator Unsur negara birokrasi, tentara, polisi), ormas dan/atau partai
politik tidak pernah melakukan tekanan dalam bentuk seperti menunjuk,
memindahkan atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers
(73,30).
Sementara tiga indikator lainnya berada dalam kategori “Agak Bebas”. Skor
terendah dimiliki oleh Pers di daerah ini bebas dan independent dalam membuat
pemberitaan tanpa terganggu oleh pihak manapun (67,20).
Berdasarkan wawancara, sebanyak lima Informan Ahli menganggap tidak
ada upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas,
dan/atau partai politik. Tapi, lima Informan Ahli lainnya menyatakan sebaliknya.
Mereka masih menemukan adanya upaya sensor. “Bentuknya dengan cara
meminta (jika ditemui berita miring terkait instansi tertentu), ‘Saya (pemerintah
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daerah) meminta Anda menghapus berita, minta edit judul’,” kata Informan Ahli
yang merupakan Sekretaris SMSI Banten Ahmad Fauzi Chan ketika FGD. “Kirakira seperti itu permintaan mereka. Secara pribadi, sepanjang 2021, saya
beberapa kali menerima permintaan tersebut,” lanjutnya.
Hanya lima dari sepuluh Informan Ahli yang menganggap redaksi bersikap
independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.
Sisanya, tidak. Menurut mereka, masih ada pemilik media yang memengaruhi
ruang redaksi dalam menentukan isi berita.
11.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Banten

Selama lima tahun berturut-turut, sejak 2018, indikator Kebebasan dari
Kekerasan IKP Provinsi Banten berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun
nilainya 73,93. Namun, pada tahun ini nilainya merosot hingga 9,32 poin.
Penurunan ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun lalu yang mendapatkan
nilai 83,25.

Gambar 11.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Banten

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator tidak
ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan,
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maupun penculikan terhadap wartawan atau tindakan lainnya untuk memengaruhi
atau menghalangi pemberitaan (76,30). Sementara skor terendah ditempati oleh
subindikator aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (72,50).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli melihat tidak ada
intimidasi kepada wartawan oleh aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk
memengaruhi isi pemberitaan. Namun, dua Informan Ahli menyebut masih ada
intimidasi. Informan Ahli yang merupakan pengurus AJI Jakarta Muhamad Iqbal
mengatakan, kekerasan berasal dari aparat penegak hukum yang seharusnya
lebih paham mengenai tugas jurnalis. “Seharusnya penegak hukum yang mengerti
hukum, tahu adanya UU Pers,” katanya.
11.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Banten

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Banten

berada

dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,95. Tahun ini, nilainya meningkat
3,74 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,21. Indikator ini tercatat selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 11.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Banten
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Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan
masyarakat (85,90). Diikuti oleh pemerintah tidak melarang masyarakat
menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga (82,00).
Berdasarkan survei, sembilan Informan Ahli mendukung jurnalisme warga
berkontribusi positif. Namun, satu Informan Ahli menyatakan tidak setuju dengan
pernyataan tersebut. “Masalahnya ada pada bagian proses penyaringan (filter).
Kadang masyarakat menelan mentah-mentah informasi tersebut, padahal
kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan,” kata Informan Ahli, Ketua
PWI Banten Rian Nopandra. “Jadi, ada plus dan minusnya. Antara yang

baik

dengan kurang,” ujarnya.
Sementara itu, delapan dari sepuluh Informan Ahli berpendapat pemda
telah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam
menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau
jurnalisme warga. Tapi, dua Informan Ahli lainnya menyebutkan tidak ada
pengakuan maupun dorongan dari pemerintah daerah.
11.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Banten

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Banten pertama kalinya
sejak 2018 berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 66,03. Nilainya
menurun signifikan hingga 5,38 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 71,42.
Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” pada 2018 –
2021.
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Gambar 11.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Banten

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu dari tiga
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas” yang juga menjadi skor
tertinggi ditempati oleh subdindikator Ada upaya dari pemerintah daerah melarang
praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya (73,90).
Sementara dua dari tiga subindikator berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus menjadi skor terendah pada indikator ini dimiliki oleh pemerintah daerah
mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini dengan adanya program
untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender,
liputan perempuan, anak, dan adat (56,80).
Hanya dua Informan Ahli yang setuju pemerintah daerah mendorong
keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya
program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat. selebihnya mengatakan belum
ada upaya dorongan dari pemerintah daerah.
“Tidak pernah ada dorongan dari pemerintah untuk bersinergi dengan media
melakukan hal-hal yang bertujuan mendorong program-program tersebut.
Kalaupun ada, inisiatif tersebut datangnya dari organisasi wartawan. Praktis,
pemerintah tidak pernah mengundang kita untuk menyamakan persepsi,” ungkap
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Informan Ahli yang merupakan Pemimpin Redaksi Harian Tangerang Express Rudi
Susanto.
11.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Banten

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Banten, selama lima
tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
82,13. Nilainya meningkat signifikan sebanyak 7,24 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 74,89.

Gambar 11.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Banten

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan
dari pejabat atau dari lembaga di luar pers (84,30). Sementara skor terendah,
publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman
opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (80,80).
Seluruh Informan Ahli mendukung pernyataan media melakukan swasensor
untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan dari pejabat atau dari
lembaga di luar pers. akademisi Pers dari Universitas Multimedia Nusantara
Tangerang Indiwan Seto Wahjuwibowo mengatakan, upaya sensor adalah taktik
media agar tetap aman dan terhindar dari masalah. “Bahasa sederhananya,
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wartawan mau cari aman supaya dia enggak macam-macam atau terkena
masalah. Dia enggak mau mendapatkan intervensi, makanya melakukan usaha
sensor,” ujarnya.
11.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Banten

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Banten kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,60. Nilainya turun sebanyak
1,90 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,50. Sejak 2018, indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 11.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Banten

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua dari empat
subindikator berada dalam kategori “ Cukup Bebas”. Subindikator dengan nilai
tertinggi ialah Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini
(81,40).
Sementara dua subindikator lainnya berada dalam kategori “Agak Bebas”,
dengan di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh
informasi publik menjadi subindikator dengan nilai terendah (69,00).
Enam dari 10 Informan Ahli menilai di daerah ini, wartawan bebas mencari,
meliput, atau memperoleh informasi publik. Tapi, dua Informan Ahli lainnya
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berpandangan berbeda, masih ada praktik yang membatasi kerja wartawan.
Bahkan wartawan

masih mengalami kendala dalam mencari dan memperoleh

informasi. Alasannya, menurut Informan Ahli yang merupakan pengurus AJI
Jakarta Muhamad Iqbal, keterbukaan data di Provinsi Banten masih belum
maksimal.
“Kalau bicara informasi publik, maka bicara soal data. Salah satunya, data
keuangan daerah. Sebab, ada uang rakyat di dalamnya. Di Banten, hampir semua
pemda belum memiliki sistem seperti di DKI Jakarta,” kata Iqbal. “Di sini, masih
tertutup. Salah satunya, untuk mengakses informasi keuangan,” tambahnya.
11.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Banten

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Banten kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,30. Tahun ini nilainya mengalami
peningkatan signifikan sebesar 6,97 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,33.
Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 11.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Banten

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan/perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda (83,30).
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Informan Ahli yang merupakan Pemimpin Redaksi Harian Tangerang
Express Rudi Susanto memberikan catatan tentang penyelenggaraan pelatihan
bagi wartawan di Provinsi Banten selama tahun 2021. “Di sini lebih banyak
organisasi profesi kewartawanan yang mengadakan pelatihan bekerja sama
perusahaan pers masing-masing. Pemerintah biasanya hanya mendukung lewat
bantuan dana,” ujarnya.
11.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Banten

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
Provinsi Banten kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,90.
Nilainya sedikit menurun sebanyak 0,38 poin, dibandingkan tahun 2021, yakni
74,28. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada
tahun 2018 dan 2019.

Gambar 11.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Banten

Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator
media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok
rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
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pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan/atau kelompok minoritas. Serta, pers
di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak. Kedua subindikator ini
masing-masing mendapatkan skor 86,20.
Sementara terdapat tiga subindikator yang berada dalam kategori “Agak
Bebas” dan yang menempati skor terendah ialah Pemerintah daerah melakukan
upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok
minoritas, diberitakan media di daerah ini (58,90).
Berdasarkan wawancara, secara umum Informan Ahli melihat bahwa
pemberitaan berperspektif gender di provinsi ini masih minim. Pada beberapa
pemberitaan, kelompok gender tertentu masih digambarkan secara lugas dan
tidak disensor. Informan Ahli yang merupakan akademisi pers dari Universitas
Multimedia Nusantara Tangerang Indiwan Seto Wahjuwibowo mengatakan, posisi
laki-laki masih dianggap lebih berharga daripada perempuan. Hal ini tercermin dari
beberapa berita yang belum berperspektif gender. “Perempuan sudah menjadi
korban, malah dijadikan objek. Perspektif media di Banten masih seperti itu,”
ujarnya.
Selain itu, para Informan Ahli juga berpendapat pemda masih belum
melakukan

upaya

maksimal

agar

kelompok

rentan,

seperti

perempuan,

masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.
11.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Banten

Seperti tahun lalu, Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Banten
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan 74,42. Nilainya meningkat
2,22 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 72,20. Indikator ini tercatat pernah
berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018. (lihat Tabel 11.5).
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Tabel 11.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Banten 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, kelima indikator
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi
Perusahaan Pers (4,28 poin). Diikuti oleh Tata Kelola Perusahaan yang Baik (3,33
poin), Lembaga Penyiaran Publik (2,43), Independesi dari Kelompok Kepentingan
yang Kuat (1,94) dan Keragaman Kepemilikan (0,08).

Gambar 11.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Banten

Tahun ini, empat indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman
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Kepemilikan (87,00). Sementara nilai terendah dan masuk ke dalam kategori
“Agak Bebas” dimiliki oleh Tata Kelola Perusahaan yang Baik (66,67).
11.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Banten

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi
Perusahaan Pers IKP 2022 Provinsi Banten kembali berada di kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai

81,40. Nilai ini meningkat signifikan sebesar 4,28

poin

dibandingkan tahun 2021, yakni 77,13. Indikator ini tercatat selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas” sejak tahun 2018.

Gambar 11.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Banten

Ada sepuluh subindikator yang disurvei pada indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator
pemda tidak memungut biaya di luar ketentuan/regulasi yang ada kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi
(89,10). Sementara skor terendah dimiliki oleh alokasi dana untuk iklan dan
advertorial dari pemda tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang
redaksi (72,50).
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Berdasarkan wawancara, alokasi dana untuk iklan dari pemerintah
mempengaruhi kebijakan di ruang redaksi. “Iya. Yang saya ketahui kalau di
Banten masih ada praktik seperti itu. Kalau media ada kerja sama di lembaga
pemerintahan pasti berdampak pada indenpedensi di ruang redaksi,” ungkap
Informan Ahli yang merupakan pengurus AJI Jakarta Muhamad Iqbal.
11.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Banten

Berbeda dari tahun lalu, indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan
yang Kuat IKP 2022 Provinsi Banten meningkat dan berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 71,62. Tahun ini nilainya meningkat 1,94 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 69,68. Indikator ini tercatat pernah mengalami berada dalam
kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018 dan 2021.

Gambar 11.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Banten

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga dari enam
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya (84,10). Sementara skor terendah adalah situasi ekonomi
di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada
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pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai
sumber pendanaan (65,00).
Berdasarkan

wawancara,

seluruh

Informan

Ahli

mendukung

bahwa

perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Namun, dua Informan Ahli lainnya memberikan catatan bahwa kondisi tersebut
belum merata karena dipengaruhi kepentingan iklan.
Sementara, enam Informan Ahli memandang wartawan atau media di
daerah ini tidak memberikan toleransi terhadap pemberian uang dan/atau fasilitas
dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi
media. Tapi, empat Informan Ahli lainnya menyebutkan praktik “amplop” di
Banten masih banyak terjadi. Hal itu berpengaruh pada pemberitaan. Bahkan,
Ahmad Fauzi Chan, Informan Ahli yang merupakan Sekretaris SMSI Banten,
mengatakan, masih ada wartawan yang menerima gaji di bawah UMP maupun
UMK. Adanya pemberian “amplop” memberikan peluang kepada mereka untuk
mendapatkan uang tambahan dan berpotensi memengaruhi isi berita.
Mungkin, kata Ahmad, istilahnya saat ini bukan lagi menerima “amplop”,
melainkan transfer lewat dompet digital. “Cirinya, rata-rata kawan-kawan jurnalis
yang sangat dekat dengan pejabat. Biasanya, mereka menjadi kurang kritis
terhadap instansi tersebut,” tambahnya.
11.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Banten

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Banten, selama lima
tahun berturut-turut selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya
87,00. Nilainya meningkat 0,08 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 86,92.
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Gambar 11.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Banten

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber (87,00). Berdasarkan wawancara, seluruh informan Ahli sepakat
dengan pernyataan tersebut.
11.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Banten

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Banten
kembali berada di kategori “Agak Bebas” dengan nilai 66,67. Tahun ini nilainya
meningkat dengan 3,33 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 63,33. Indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Cukup Bebas” pada tahun 2020.
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Gambar 11.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Banten

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu dari tiga
subindikator

dalam

kategori

“Cukup

Bebas”.

Skor

tertinggi

dimiliki

oleh

subindikator tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik (82,60).
Sementara dua dari tiga subindikator masuk dalam kategori “Agak Bebas”
dan subindikator Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah
Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019
tentang Standar Perusahaan Pers mendapatkan nilai terendah dengan skor 57,90.
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli mengatakan, hanya
wartawan dari media besar saja bisa mendapatkan gaji sesuai UMP dan gaji ke13. Informan Ahli yang merupakan Pemimpin Redaksi Harian Tangerang Express
Rudi Susanto saat FGD mengatakan, selama pandemi COVID-19, media sangat
kesulitan untuk bisa mempertahankan eksistensinya.
“Inilah problemnya. Kita sebagai media ini diminta untuk menghidup diri
sendiri,” katanya. “Dewan Pers sebagai regulator tidak mencarikan jalan kepada
kita untuk dapat bertahan hidup. Apalagi di tengah masa-masa sulit seperti
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pandemi,” ujar Rudi. “Akhirnya, ya, kita bekerja dan hidup untuk mencari sumber
pendapatan. Sehingga menjadi liberal-kapitalis,” imbuhnya.
11.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Banten

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Banten kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 77,43 atau meningkat 2,43
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,00.

Gambar 11.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Banten

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Lima dari tujuh
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat
di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (86,10). Skor
terendah sekaligus termasuk dalam kategori “Agak Bebas” adalah Fungsi
perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers
agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat (64,50).
Berdasarkan wawancara, secara umum tujuh Informan Ahli memandang
peran Kominfo di Provinsi Banten masih minim. Bahkan, terkesan tidak maksimal
baik dari program kerja maupun dalam rangka mendorong pers memberitakan
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aspirasi masyarakat. Demikian pula peran Komisi Informasi (KI) dan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
11.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Banten

Seperti tahun sebelumnya, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Banten
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 72,63. Namun, nilai
ini mengalami penurunan 0,68 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 73,31.
Kondisi lingkungan ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” empat tahun
berturut-turut sejak 2019. Selain itu, pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”
pada tahun 2018. (lihat Tabel 11.6).
Tabel 11.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Banten 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini
hanya ada dua indikator yang nilainya meningkat. Sisanya, menurun. Indikator
yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi pers
(5,50 poin), diikuti Etika Pers (0,38 poin)
Sementara itu, indikator yang turun secara signifikan adalah Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (7,83 poin). Diikuti oleh Independensi dan
Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (4,57 poin), Mekanisme pemulihan (2,47
poin), serta Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (0,83 poin).
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Gambar 11.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Banten

Tahun ini, dari enam indikator Lingkungan Hukum yang disurvei, tiga di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara dua lainnya berada
dalam kategori “Agak Bebas”. Lalu, satu indikator termasuk kategori “Kurang
Bebas”.
Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
(87,50). Sementara nilai terendah sekaligus menjadi satu dari enam indikator
Lingkungan Hukum yang berada dalam kategori “Kurang Bebas” adalah
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (52,00).
11.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Banten

Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022
Provinsi Banten berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,08. Nilainya
menurun signifikan sebesar 4,57 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 73,65.
Indikator ini tercatat kembali berada dalam kategori “Agak Bebas” setelah terakhir
pada tahun 2018 (lihat Tabel 11.6).
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Gambar 11.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Banten

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua dari empat
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (72,50). Sementara skor
terendah sekaligus masuk dalam kategori “Agak Bebas” adalah peraturan atau
kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers (64,10).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli masih ada yang menganggap
lembaga hukum di Banten belum independen dan memahami UU tentang Pers.
Informan Ahli yang merupakan pengurus AJI Jakarta Muhamad Iqbal mengatakan,
terdapat dua kasus pers yang tidak terselesaikan dengan baik sepanjang tahun
2021.
Pertama, kasus yang terjadi di Tangerang Selatan terkait laporan dugaan
tindak pidana pengancaman kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh oknum
kepala dinas. Kasus ini dihentikan tanpa kejelasan. Kedua, kasus polisi
membanting mahasiswa saat peristiwa demo di Tangerang. Berita itu tayang di
media. Namun, oleh Polres Metro Tangerang Kota melalui akun resmi media sosial
mereka, kasus tersebut diberi label hoaks.
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Dilansir dari Poskota.co.id, 21 Oktober 2021, isu tersebut diangkat dengan
judul “Labeli Hoaks Media Online, Organisasi Wartawan Minta Kapolresta
Tangerang Cerdas dalam Bermedia”. Selain itu, para Informan Ahli juga menilai
belum ada aturan daerah yang khusus mengatur tentang kemerdekaan pers di
daerah ini.
11.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Banten

Seperti pada tahun sebelumnya, indikator Kebebasan Mempraktikkan
Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Banten kembali berada dalam kategori “Agak Bebas”
dengan nilai 68,00. Nilai ini menurun 0,83 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
68,83. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Cukup Bebas” pada
tahun 2019 dan 2020 (lihat Tabel 11.6).

Gambar 11.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Banten

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya (68,00). Berdasarkan wawancara, secara umum Informan Ahli
menyatakan, meski tak ada aturan daerah khusus yang menjamin kerja
jurnalistik, namun pemerintah mendukung dan menjamin pers tetap bisa
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melakukan kerja jurnalistiknya. “Kalau aturan secara tertulis, tidak ada, ” ujar
Informan Ahli yang merupakan Pemimpin Redaksi Harian Tangerang Express Rudi
Susanto.
11.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Banten

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Banten kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,50. Nilai ini mengalami
peningkatan paling signifikan dengan 5,50 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
82,00. Indikator tersebut tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”
sejak tahun 2018. (lihat Tabel 8.6).

Gambar 11.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Banten

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu dari empat
subindikator berada dalam kategori “Bebas” sekaligus memiliki skor tertinggi.
Yakni, di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap
pers (90,10).
Sementara skor terendah dan termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”
adalah pemda tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban
umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers (85,70).
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Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat di provinsi ini tidak
ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers. Selain itu, tidak
terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.
Serta, tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan
kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
11.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Banten

Indikator Etika Pers IKP 2021 Provinsi Banten kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 72,05. Nilainya meningkat 0,38 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 71,67. Indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018. (lihat Tabel 11.6).

Gambar 11.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Banten

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers (72,50).
Diikuti oleh, skor terendah, wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik
dan pedoman pemberitaan/penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers
(71,60).
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Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak tujuh Informan Ahli mendukung
pernyataan Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk
menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers. Sedangkan, tiga
Informan Ahli lainnya menyebutkan bahwa tidak ada dorongan khusus. Kalaupun
ada, masih sangat kurang.
Informan Ahli yang merupakan Sekretaris SMSI Banten Ahmad Fauzi Chan
mengatakan, di beberapa kesempatan, pemerintah daerah masih menyiapkan
“amplop” untuk wartawan. “Hal ini menunjukkan pemerintah daerah yang
sebenarnya memfasilitasi pelanggaran etika tersebut,” katanya.
11.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Banten

Seperti tahun lalu, indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi
Banten kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilainya 76,75.
Nilainya menurun hingga 2,47 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,22.
Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak tahun
2018.

Gambar 11.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Banten

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu dari enam
subindikator berada dalam kategori “Bebas” dan menjadi skor tertinggi ditempati
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oleh subindikator Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan
prinsip Kode Etik Jurnalistik (91,20). Sementara skor terendah dan masuk dalam
kategori “Agak Bebas” adalah Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
di daerah ini mengedepankan hukum perdata dibandingkan hukum pidana
(66,70).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli menyatakan setuju dengan
pernyataan Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip
Kode Etik Jurnalistik. Dilansir dari Mediaindonesia.com, 7 Agustus 2021, peran
Dewan Pers dalam menangani sengketa pers yang melibatkan Detikcom sebagai
teradu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai pengadu.
11.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Banten

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Banten berada dalam kategori “Kurang Bebas” dengan nilai 52,00.
Nilai ini mengalami penurunan paling signifikan hingga 7,83 poin dibandingkan
tahun lalu, yakni 59,83. Padahal nilai dari indikator ini tercatat pernah meningkat
tajam

hingga

14,50

poin

pada

tahun

2019.

Peningkatan

nilai

tersebut

menempatkan indikator ini berada dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah
sebelumnya berada dalam kategori “Kurang Bebas”.

Gambar 11.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
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Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Subindikator ini berada dalam kategori
“Kurang Bebas” dengan skor 52,00
Secara umum, Informan Ahli menyatakan belum ada aturan secara spesifik
di Provinsi Banten mewajibkan media untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh disabilitas. “Kalau peraturan daerah, sampai sejauh ini belum ada. Tapi, kalau
di tingkat eksekutif, DPRD, sudah. Mudah-mudahan, ke depannya bisa begitu.
Karena harapan setiap warga dapat memperoleh haknya. Salah satunya, akses
untuk mendapatkan informasi,” ujar Fauzi.

11.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
BANTEN
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Banten, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks kemedekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Banten berada pada kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 74,50. IKP Provinsi Banten bergerak dinamis
naik dan turun. Peningkatan nilai terjadi pada tahun 2018-2020. Namun,
pada tahun 2022 penurunan terjadi sebanyak 0,41 poin. Penurunan IKP
2022 dibangun dari peningkatan nilai satu Lingkungan Ekonomi (74,42),
serta penurunan nilai Lingkungan Fisik dan Politik (75,50) dan Lingkungan
Hukum (72,63). Kondisi yang nilainya meningkat adalah Lingkungan
Ekonomi

(2,22

poin).

Sedangkan

yang

nilainya

menurunun

ialah

Lingkungan Fisik dan Politik (1,51 poin), lalu diikuti Lingkungan Hukum
(0,68 poin). Pada tahun 2021 ketiga lingkungan ini mengalami penurunan.
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Banten kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,50. Nilainya menurun
1,51 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 77,02. Kondisi lingkungan ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak tahun 2018.
Ada sembilan indikator yang disurvei. Indikator dengan nilai tertinggi
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ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan dengan kategori
“Cukup Bebas” (85,55). Sementara nilai terendah adalah Keragaman
Pandangan dengan kategori “Agak Bebas” (66,03). Tahun ini, ada empat
indikator yang nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Akurat dan
Berimbang (7,24 poin). Sebaliknya, lima indikator lainnya mengalami
penurunan. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi
adalah Kebebasan dari Kekerasan (9,32 poin).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Tahun ini, Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Banten kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,42. Nilainya
meningkat 2,22 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 72,20. Ada lima
indikator yang disurvei. Nilai tertinggi ditempati oleh Keragaman
Kepemilikan dengan kategori “Cukup Bebas” (87,00). Sementara
indikator dengan nilai terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik
dengan kategori “Agak Bebas” (66,67). Tahun ini, seluruh indikator
nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat

paling

tinggi

adalah

Kebebasan

Pendirian

dan

Operasionalisasi Perusahaan Pers (4,28 poin). Sementara indikator yang
mengalami peningkatan paling rendah adalah Keragaman Kepemilikan
(0,08 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Banten kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 72,63. Nilainya menurun 0,68 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 73,31. Ada enam indikator yang
disurvei. Tiga dari enam indikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”
Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
(87,50). Sementara satu indikator yang berada dalam kategori “Kurang
Bebas” sekaligus menjadi nilai terendah adalah Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas (52,00). Tahun ini, dua indikator mengalami
peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi tahun ini adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
(5,50 poin). Sementara terdapat empat indikator yang mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2021. Indikator yang nilainya menurun
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paling tinggi tahun ini adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (7,83 poin).

11.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
BANTEN
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Banten, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Banten dapat meningkat pada survei IKP mendatang
antara

lain

dengan

bersinergi

meningkatkan

indikator

Keragaman

Pandangan dan Kebebasan dari Intervensi pada lingkungan Fisik dan Politik,
Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Lingkungan Ekonomi, dan Indikator
Perlindungan

Hukum

bagi

penyandang

Disabilitas,

Kebebasan

Mempraktikkan Jurnalisme serta Independensi dan Kepastian Hukum
Lembaga Peradilan pada lingkungan Hukum.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan
organisasi pers maupun perguruan tinggi dalam menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan dalam bentuk uji Kompetensi bagi jurnalis di
setiap tahunnya untuk mendukung dan menjaga profesionalisme pers.
Mengusulkan kepada Kominfo Provinsi Banten untuk mengadakan
diskusi ataupun seminar dengan pakar-pakar media, ahli komunikasi
agar, Dewan Pers, dan pihak lainnya dalam rangka memperbaharui
informasi seputar pers dan media. Selain itu, mengusulkan kepada
pemerintah daerah untuk lebih terbuka atas informasi dan data yang
terkait dengan informasi publik dalam mendukung pemenuhan informasi
publik secara maksimal. Serta, mengusulkan kepada pemerintah daerah,
media maupun stakeholder pers lainnya untuk meningkatkan hubungan
baik serta koordinasi satu sama lain dalam pemenuhan kewajiban
keterbukaan informasi dalam menjaga demokrasi.
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b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk tidak melakukan
intervensi dalam bentuk apa pun kepada ruang redaksi walaupun dana
dari pemerintah daerah menjadi pemasukan terbesar bagi media-media
yang ada di Provinsi Banten. Mengusulkan kepada media untuk menjaga
integritas dengan kesadaran masing-masing dalam melindungi hak
masyarakat untuk mendapatkan informasi secara utuh dan sesuai fakta
yang ada. Serta, mengusulkan kepada ruang redaksi media-media yang
ada di Banten untuk tetap mengedepankan kepentingan publik dengan
menjaga kredibilitas. Sehingga, tidak mudah diintervensi oleh pihak
mana

pun.

Kemudian,

mengusulkan

kepada

Dewan

Pers

untuk

melakukan pemantauan terhadap penerapan Peraturan Dewan Pers
Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Dengan demikian, kesejahteraan jurnalis dapat tercapai dan dapat
menekan potensi jurnalis untuk menerima pemasukan dari pihak lain
dalam bentuk apa pun. Selain dapat merusak citra jurnalis juga
berdampak

pada

pemberian

informasi

yang

tidak

utuh

kepada

masyarakat akibat adanya intervensi dari pihak pemberi uang. Kepada
KI, KPID, dan Diskominfo daerah perlu meningkatkan kinerjanya dalam
mendorong kemerdekaan pers.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Mengusulkan kepada aparat penegak Hukum maupun aparatur daerah
untuk terus menghormati dan melindungi jurnalis dalam melakukan
tugasnya sehingga ke depannya tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap
jurnalis di Provinsi Banten. Di samping itu, mengusulkan kepada
pemerintah daerah untuk membuat peraturan maupun kebijakan secara
tertulis dan sah di mata hukum untuk mengatur tentang menghormati
dan melindungi kemerdekaan pers. Selanjutnya, mengusulkan kepada
Dewan

Pers

dan

perusahaan

media

untuk

terus

meningkatkan

kompetensi jurnalis di Banten agar tidak ada lagi kasus jurnalis yang
melanggar Kode Etik Jurnalistik. Kepada lembaga peradilan di Provinsi
Banten untuk selalu mengedepankan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers
dalam penyelesaian perkara pers. Selain itu, mengusulkan kepada
pemerintah daerah untuk membuat peraturan maupun kebijakan secara
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tertulis dan sah di mata hukum yang tertuju kepada media agar proaktif
dalam

memberikan

ruang

serta

meningkatkan

fasilitas

untuk

penyandang disabilitas. Sehingga, mereka dapat menerima informasi
setara dengan masyarakat pada umumnya.

443

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

BAB XII PROVINSI DKI JAKARTA
Bab ini adalah ringkasan dari kegiatan serta hasil survei dan forum group
discussion (FGD) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi DKI Jakarta. Survei
IKP 2022 di Provinsi DKI Jakarta melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili
unsur

organisasi

wartawan,

perusahaan

pers,

pemerintah

daerah,

dan

masyarakat. Sementara FGD berlangsung di Jakarta, 20 April 2022. Agenda FGD
dihadiri oleh Informan Ahli dari berbagai organisasi pers seperti PWI, AJI, IJTI,
perusahaan pers, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat dengan moderator
Emilia Bassar selaku Ketua Tim IKP 2022.

12.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI PROVINSI DKI JAKARTA
Survei IKP 2022 di Provinsi DKI Jakarta melibatkan sepuluh Informan Ahli.

Para Informan Ahli tersebut terbagi ke dalam empat unsur di antaranya pengurus
aktif

organisasi

wartawan,

pimpinan

perusahaan

pers,

pemerintah,

dan

masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 12.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi DKI Jakarta
2022

No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Afwan Putranto

AJI Jakarta

Ketua

2.

Budi Nugraha

PWI Jaya

Wakil Ketua Bidang
Pendidikan

3.

Wahyu Tri

IJTI Pusat

Wakil Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Haryo Rustamadji

Radio Elshinta

Keterangan

Wakil Pemimpin
Redaksi
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga
Harian Warta Kota

Jabatan/Posisi

Keterangan

5.

Sigit Setiono

Wakil Redpel

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Ika Meilani Untari

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik Provinsi DKI
Jakarta

Kasi Komunikasi Publik

7.

Ruki Cita Munggaran

Sudinkominfotik
Kotamadya Jakarta
Selatan

Kasi Humas

Kotamadya
Jakarta Selatan

8.

Shandy Adam

Sudinkominfotik
Kotamadya Jakarta
Pusat

Kasi KIP

Kotamadya
Jakarta Pusat

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Dr. Afdal Makkuraga

MKom Universitas
Mercu Buana

Akademisi Media

10.

Thomas Bambang
Pamungkas

KPID DKI Jakarta

Anggota

Kotamadya
Jakarta Barat

12.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI DKI JAKARTA

12.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi DKI Jakarta

Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai

79,42. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi

Lingkungan Fisik dan Politik (78,20), Kondisi Lingkungan Ekonomi (78,61), dan
Kondisi Lingkungan Hukum (82,47).
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Gambar 12.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi DKI Jakarta

12.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi DKI Jakarta

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi DKI Jakarta, selama tiga
tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun tahun ini
nilainya 79,42. Nilai tersebut meningkat 4,07 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
75,36. Tahun 2018, IKP untuk provinsi ini sempat berada dalam kategori “Agak
Bebas”.
Tabel 12.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi DKI Jakarta

Tahun

ini,

semua

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Kondisi yang nilainya meningkat signifikan adalah
Lingkungan Hukum (5,60 poin). Diikuti oleh Ekonomi (4,80 poin), lalu Fisik dan
Politik (2,93 poin).
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Tabel 12.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi DKI Jakarta 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Media Alternatif
Pendidikan Insan Pers
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Keragaman Pandangan
Kebebasan dari Kekerasan
Akurat dan Berimbang
Kebebasan dari Intervensi
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
Lembaga Penyiaran Publik
Keragaman Kepemilikan
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan
Mekanisme Pemulihan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

DKI JAKARTA
79,42
78,20
86,63
83,90
83,75
82,50
80,02
79,63
75,87
73,73
73,25
78,61
82,63
81,97
80,34
76,50
76,28
82,47
88,08
87,50
81,65
81,10
80,90
72,90

Semua indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun
ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini
ditempati oleh Kriminalisasi dan Intimidasi Pers pada Lingkungan Hukum (88,08).
Sementara indikator yang menempati nilai terendah adalah Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (72,90).
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12.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi DKI Jakarta

Seperti tahun lalu, Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi DKI
Jakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,20. Nilainya
meningkat 2,93 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,27. Lingkungan Fisik dan
Politik berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2019 setelah sebelumnya
berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018 (lihat Tabel 12.4).
Tabel 12.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi DKI Jakarta 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, tujuh
dari sembilan indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan Media
Alternatif (9,33 poin). Diikuti oleh Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (7,95
poin), dan Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (5,73 poin).
Sementara dua indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi adalah Pendidikan
Insan Pers (5,42 poin), diikuti Kebebasan dari Intervensi (0,46 poin) (lihat Tabel
12.6).
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Gambar 12.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Ada Sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Akses atas Informasi Publik (86,63). Sementara nilai terendah
adalah Kebebasan dari Intervensi (73,25).
12.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi DKI
Jakarta

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi DKI
Jakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,90. Nilainya
meningkat signifikan hingga 5,73 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 78,17. Sejak
2018, nilai dari indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat
Tabel 12.6).
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Gambar 12.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi DKI Jakarta

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keempatnya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk kategori ini adalah
subindikator wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati
nurani tanpa intervensi penguasa maupun pelaku bisnis (85,40). Skor yang sama
juga dimiliki oleh subindikator organisasi profesi wartawan di daerah ini
berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret
yang dijalankan. Sementara subindikator dengan skor terendah ditempati oleh
organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak
mana pun (80,90).
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli berpendapat
wartawan bebas memilih organisasi sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi
dari penguasa maupun pelaku bisnis dan juga bergabung ke serikat pekerja.
Hanya dua Informan Ahli yang tidak sepakat. Sebab, mereka masih menemukan
ada perusahaan media yang tidak mengizinkan wartawannya mendirikan serikat
pekerja.
Informan

Ahli

umumnya

juga

sepakat

organisasi

wartawan

telah

menjalankan fungsinya tanpa hambatan. Berbagai kegiatan pelatihan untuk
wartawan telah dilakukan organisasi pers sepanjang 2021, namun belum merata.
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12.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi DKI Jakarta

Tahun ini, Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi DKI
Jakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,25. Nilainya
menurun 0,46 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 73,71.
Indikator ini sejak tahun 2019 tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Sedangkan pada 2018 dan 2020, berada dalam kategori “Agak Bebas”
(lihat Tabel 12.6).

Gambar 12.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi DKI Jakarta

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
unsur negara tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi
perusahaan pers (84,50).
Sedangkan dua subindikator lainnya berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Skor terendah pada indikator ini adalah redaksi bersikap independen dalam
menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media (67,90).
Berdasarkan

wawancara,

mayoritas

Informan

Ahli

sepakat

dengan

pernyataan unsur negara tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk
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seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers.
Sementara itu, dua dari sepuluh Informan Ahli sepakat tidak ada upaya
sensor isi berita yang dilakukan oleh unsur negara. Sementara delapan Informan
Ahli yang lain berpendapat masih ada tindakan berupa penyensoran, perubahan,
bahkan upaya penghilangan berita.
Saat sesi FGD, Informan Ahli yang merupakan Ketua AJI Jakarta Afwan
Putranto mengatakan, praktik penyensoran dari pemerintah sebenarnya sudah
tidak ada. “Tapi, praktik sensor lainnya masih terjadi di beberapa media.
Terutama, jika beritanya berkaitan dengan pemilik media,” katanya.
Sejalan dengan hasil survei, saat wawancara, para Informan Ahli juga
sepakat masih adanya intervensi dari pemilik media di dalam ruang redaksi. “Tidak
mungkin pemilik media tidak campur tangan terhadap isi pemberitaan. Apalagi
kalau pemilik media tersebut memiliki kepentingan politik, kepentingan ekonomi.
Pastilah terlibat,” ujar Informan Ahli dari akademisi pers, Afdal Makkuraga.
12.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,87. Nilainya meningkat
cukup signifikan, yakni 3,95 poin, dibandingkan tahun lalu, 71,92 (lihat Tabel
12.6).
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Gambar 12.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi DKI Jakarta

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh aparat penegak
hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai
kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (77,60).
Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator tidak ada intervensi aparat
negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi
pemberitaan (72,50).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat aparat penegak
hukum dan keamanan di provinsi ini telah melindungi wartawan atau perusahaan
pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk
oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi
pemberitaan. Namun, Informan Ahli lainnya berpendapat praktiknya masih belum
optimal meski sudah ada undang-undang.
Mayoritas Informan ahli juga sepakat dengan pernyataan tidak ada
intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan
atau untuk memengaruhi isi berita. Meski begitu, mereka masih menemukan
adanya tindakan menghalang-halangi pemberitaan dari pihak lain. Di samping
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tindakan intimidasi baik berupa ancaman langsung maupun secara digital. “Saat
ini intimidasi terjadi lewat digital dengan menggunakan kekuatan buzzer untuk
menyerang jurnalis,” tambah Informan Ahli yang merupakan Ketua AJI Jakarta
Afwan Putranto.
12.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,75. Nilainya meningkat
signifikan hingga 9,33 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 74,42. Sejak 2018,
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Tabel 12.6).

Gambar 12.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi DKI Jakarta

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh pemerintah daerah
mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif, seperti pewarta warga atau jurnalisme warga (87,50). Diikuti
oleh jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers (80,00).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat pemda di
provinsi ini telah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat
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dalam menciptakan informasi alternatif. Jurnalisme warga dianggap berkontribusi
positif, meski minim pengetahuan tentang jurnalistik.
12.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi DKI Jakarta

Tahun ini indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan peningkatan nilai hingga
4,94 poin dari 74,69 menjadi 79,63. Nilai ini menempatkan indikator ini, untuk
kedua kalinya, berada dalam kategori “Cukup Bebas”, setelah selama dua tahun
berturut-turut sejak 2019 berada di kategori “Agak Bebas”.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 13,30
poin pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut berada
dalam kategori “Agak Bebas”, setelah pada tahun 2018, berada dalam kategori
“Kurang Bebas” (lihat Tabel 12.6).

Gambar 12.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi DKI Jakarta

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas”. Skor tertinggi itu ditempati oleh subindikator ada
upaya dari pemda melarang praktik diskriminatif atas dasar suku etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya
(91,50).
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Sedangkan dua subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Yakni, pemda mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang
ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan seperti pelatihan bagi
wartawan terkait kesetaraan gender, liputan perempuan, anak, dan adat (75,90).
Diikuti oleh subindikator pemda ikut mendorong keragaman kepemilikan media
(71,50).
Dari hasil wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat pemda telah
mendorong keragaman isi pemberitaan dengan penyelenggaraan program untuk
wartawan berupa pelatihan terkait kesetaraan gender, liputan perempuan, anak
dan adat, meski pelatihan yang diselenggarakan relatif jarang.
Mereka juga sepakat dengan hasil survei bahwa kepemilikan media masih
belum beragam. Menurut Informan Ahli dari Komisioner Bidang Pengelolaan
Struktur dan Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI
Jakarta Thomas Bambang Pamungkas, kepemilikan media di provinsi ini masih
fokus pada beberapa orang saja.
“Kalau kita bicara tentang kepemilikan media di sini belum merata. Publik
bisa melihat pemilik media, orangnya hanya itu-itu saja,” ujar Thomas. “Meskipun
pemerintah menilai sudah mendorong keragaman kepemilikan media, tapi
kenyataan di lapangan tidak begitu” tambahnya.
12.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi DKI Jakarta

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2021 Provinsi DKI Jakarta, selama
empat tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini
nilainya

73,73.

Nilai

tersebut

meningkat

3,07

poin

dibandingkan

tahun

sebelumnya, yakni 70,67.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 8,95
poin pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut, untuk
kali pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya berada
dalam kategori “Agak Bebas” (lihat Tabel 12.6).
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Gambar 12.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi DKI Jakarta

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruhnya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau
kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (74,40). Sementara skor
terendah adalah tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi
pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita
sampai memberitakannya (72,80).
Berbeda dengan hasil survei, mayoritas Informan Ahli pada saat wawancara
menilai publik belum mendapatkan informasi yang dan berimbang dalam berita.
Bahkan, masih ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi
pemberitaan.
Seperti yang diungkapkan Informan Ahli yang merupakan Wakil Ketua
bidang Pendidikan PWI Jaya Budi Nugraha saat FGD, “Saya melihat masih banyak
larangan di kalangan wartawan. Misalnya, kita tidak bisa memberitakan suatu
informasi karena masih ada kaitannya dengan kerja sama atau iklan. Terutama
pemberitaan sensitif yang bisa menyerang pemerintah,” katanya.
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12.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta

Seperti tahun lalu, indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2021 Provinsi
DKI Jakarta berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,63. Nilainya
meningkat signifikan hingga 5,42 poin dibandingkan tahun lalu, yakni

81,21.

Sejak 2018, indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Namun,
pada tahun 2020, indikator ini sempat mengalami penurunan hingga 7,31 poin
(lihat Tabel 12.6).

Gambar 12.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
menyediakan

sarana

bagi

kalangan

wartawan

dalam

menjalankan

tugas

jurnalistiknya (88,90). Sementara skor terendah dimiliki oleh Komisi Informasi
(KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk
diberitakan (82,50).
Hasil wawancara menunjukkan mayoritas Informan Ahli sepakat wartawan
di provinsi ini tidak mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya. Pemda
juga dinilai telah menyediakan sarana bagi wartawan. Bahkan, wartawan asing
pun diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini, meski untuk kasus yang
sensitif dibutuhkan persetujuan peliputan dengan prosedur yang berbelit-belit.
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12.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi DKI Jakarta

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,50. Namun, tahun ini
nilainya menurun signifikan hingga 5,42 poin dibandingkan tahun lalu.
Sejak 2018, indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 10,23 poin
pada tahun 2019 (lihat Tabel 12.6).

Gambar 12.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi DKI Jakarta

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda (82,50).
Sembilan dari sepuluh Informan Ahli sependapat bahwa pelatihan bagi
wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers,
perguruan tinggi atau pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik. Namun,
frekuensi pelatihan bagi wartawan menurun pada tahun 2021.
“Belakangan ini pelatihan-pelatihan dari lembaga menurun.

Minat

wartawan untuk mengikuti pelatihan juga sangat minim,” ujar Informan Ahli yang
merupakan Pemimpin Redaksi Warta Kota Sigit Setiono.
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12.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi DKI
Jakarta

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi DKI
Jakarta selama tiga tahun berturut-turut kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Tahun ini nilai 80,02. Nilainya meningkat signifikan hingga 7,95 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 72,07.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan nilai tertinggi hingga
15,11 poin pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut
berada dalam kategori “Agak Bebas”, setelah pada tahun 2018, berada dalam
kategori “Kurang Bebas” (lihat Tabel 12.6).

Gambar 12.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi DKI
Jakarta

Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Seluruhnya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator media di
daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan,
seperti

masyarakat

miskin,

penyandang

disabilitas,

anak-anak,

korban

pelanggaran HAM, dan/atau kelompok minoritas (85,90). Sementara itu, skor
terendah dimiliki oleh subindikator pemerintah daerah melakukan upaya khusus
agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat
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hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas,
diberitakan media di daerah ini (74,40).
Mayoritas Informan Ahli sepakat dengan hasil survei. Menurut mereka,
media di daerah ini telah memberikan ruang pemberitaan dan meliput masalah
kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM, dan kelompok minoritas. Hanya ada satu Informan Ahli
yang tidak sependapat.
Selain itu, delapan dari 10 Informan Ahli menganggap pers di provinsi ini
telah membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.
Tapi, menurut Budi Nugraha, Informan Ahli dari PWI Jaya, kualitas beritanya masih
rendah. Hanya sekadar mengikuti standar HAM dan etika jurnalistik.
Soal isu gender, para Informan Ahli berpendapat media di provinsi ini masih
kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman seputar pemberitaan berperspektif
gender. “Berita yang berperspektif gender ini masih belum umum (di kalangan
wartawan). Di satu sisi, wartawannya masih bias gender,” kata Informan Ahli yang
merupakan Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Jakarta Pusat Shandy
Adam.
Sementara itu, terkait peliputan ramah anak, para Informan Ahli menilai
masih

ada

media

yang

belum

memahami

kode

etik

jurnalistik

dalam

memberitakan informasi yang ramah anak. Begitu pula dengan akses informasi
yang mudah dicerna bagi penyandang disabilitas. Menurut mereka, tidak semua
media mampu menyediakannya, terutama media siber.
12.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi DKI Jakarta

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta, selama tiga tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya
78,61. Nilainya meningkat 4,80

poin dibandingkan tahun 2021, yakni 73,82.

Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 18,90 poin
pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan kondisi Lingkungan Ekonomi,
untuk kali pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah pada tahun
2018, berada dalam kategori “Kurang Bebas. (lihat Tabel 12.7).
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Tabel 12.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi DKI Jakarta 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, empat indikator
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (7,69 poin).
Diikuti oleh Independensi Lembaga Penyiaran Publik (4,95 poin) (lihat Tabel 12.7).

Gambar 12.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta

Tahun ini, lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kebebasan
Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (82,63). Sementara nilai terendah
dimiliki oleh Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (76,28).
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12.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi DKI Jakarta, selama empat tahun berturut-turut, kembali berada di
kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 82,63. Tahun ini, nilainya meningkat
3,70 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,93.
Indikator ini tercatat mengalami peningkatan tertinggi hingga 18,57 poin
pada tahun 2019. Peningkatan nilai tersebut menempatkan indikator ini, untuk
kali pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya, berada
di kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 12.7).

Gambar 12.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi DKI Jakarta

Ada sepuluh subindikator yang disurvei pada indikator ini. Satu indikator di
antaranya berada dalam kategori “Bebas” sekaligus menempati skor tertinggi,
yaitu subindikator pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan
atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (90,30).
Sementara itu, delapan subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup
Bebas”, sedangkan satu subindikator berada dalam kategori “Agak Bebas”
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sekaligus memiliki skor terendah. Yakni, kepemilikan perusahaan pers di provinsi
ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu (67,00).
Berdasarkan wawancara, sembilan dari sepuluh Informan Ahli setuju di
daerah ini individu, komunitas, dan kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan media penyiaran sesuai peraturan tentang pers. Namun, satu
Informan Ahli lainnya berpendapat untuk dapat memenuhi ketentuan atau etika
pers masih menjadi tantangan tersendiri bagi media.
Informan Ahli umumnya sepakat alokasi dana untuk iklan dan advertorial
dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang
redaksi. Namun, dua dari sepuluh Informan Ahli tidak sependapat. Menurut
mereka, masih ada upaya memengaruhi ruang redaksi pada pemberitaan.
Keduanya juga tidak sepakat bahwa pemda tidak memengaruhi kebijakan redaksi
melalui alokasi subsidi. Alasannya, mereka masih melihat ada pengaruh terkait
alokasi subsidi dari pemda.
Sementara itu, tujuh dari sepuluh Informan Ahli sependapat dengan
pernyataan pemda tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui berita berbayar
atau advertorial. Namun, tidak demikian dengan tiga Informan Ahli yang lain.
Menurut mereka, masih ada intervensi dari pemda dengan cara melakukan
pemutusan kerja sama/dana/bantuan apabila ada berita yang tidak sesuai dengan
arahan pemda.
Hanya ada tiga dari tujuh Informan Ahli yang sepakat konsentrasi
kepemilikan perusahaan pers tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.
Tidak demikian dengan tujuh Informan Ahli yang lain. Alasannya, kepemilikan
media di Jakarta masih terkonsentrasi pada pemilik tertentu.
12.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi DKI Jakarta

Tahun ini indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP
2022 Provinsi DKI Jakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 76,28. Nilainya meningkat 3,92 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 72,36.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 20,46
pada tahun 2019. Peningkatan nilai ini menempatkan indikator tersebut berada
dalam kategori “Cukup Bebas” setelah sebelumnya berada dalam kategori “Kurang
Bebas”. (lihat Tabel 12.7).
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Gambar 12.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi DKI Jakarta

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Empat di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator pemda menghargai kerja profesionalisme pers (85,40). Sementara
dua subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”. Skor terendah
adalah pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan
komersial tidak berpengaruh terhadap isi media (69,30).
Berdasarkan wawancara, hanya tiga dari 10 Informan Ahli yang sepakat
bahwa pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan
komersial tidak berpengaruh terhadap isi media. Sementara tujuh informan
lainnya tidak sependapat. Menurut mereka, pemberian uang/fasilitas sangat
memengaruhi isi media.
Sementara itu, enam dari sepuluh Informan Ahli juga berpendapat masih
ada intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi di daerah ini.
Ditambah lagi kepemilikan media di provinsi ini hanya dimiliki oleh segelintir
orang.
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12.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi DKI Jakarta

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Adapun nilainya 76,50. Nilainya meningkat sebanyak 3,58 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 72,92.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 16,45
poin pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut berada
dalam kategori “Cukup Bebas” setelah sebelumnya berada dalam kategori “Kurang
Bebas” (lihat Tabel 12.7).

Gambar 12.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi DKI Jakarta

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini, yaitu di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber (76,50). Dari hasil wawancara, dua dari sepuluh Informan Ahli
menilai kepemilikan media di DKI Jakarta belum beragam. Media masih dikuasai
oleh beberapa kelompok saja.
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12.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi DKI Jakarta

Selama empat tahun berturut-turut, indikator Tata Kelola Perusahaan yang
Baik IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun
ini nilainya 81,97. Nilai tersebut meningkat signifikan hingga 7,69 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 74,28. Indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Kurang Bebas” pada tahun 2018 (lihat Tabel 12.7).

Gambar 12.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi DKI Jakarta

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator
publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan
pemegang saham perusahaan pers (87,50). Diikuti oleh subindikator Tata kelola
perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik
(81,50). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator wartawan
mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan
sosial

lainnya

sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Dewan

Pers

Nomor

03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers (76,90).
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Pada saat FGD, hanya lima dari sepuluh Informan Ahli yang sepakat
wartawan di Jakarta mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu
tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers
Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Sementara
sisanya masih menemukan jurnalis yang mendapat gaji di bawah UMP.
Berdasarkan berita yang dilansir dari Merdeka.com, 26 Maret 2021, survei tentang
Upah Layak Jurnalis di Jakarta yang dilakukan AJI menunjukkan masih ada jurnalis
yang menerima upah Rp 1 juta/bulan, jauh di bawah UMR.
12.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi DKI Jakarta

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Adapun nilainya 80,34. Nilainya mengalami peningkatan 4,93 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 75,39.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 17,62
poin pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut berada
dalam kategori “Cukup Bebas” setelah sebelumnya berada dalam kategori “Kurang
Bebas”. (lihat Tabel 12.7).

Gambar 12.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi DKI Jakarta
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Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat
di daerah ini (84,00). Skor terendah adalah perizinan frekuensi radio komunitas
dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan (75,00).
Dari hasil FGD, Informan Ahli umumnya sepakat Dewan Pers dan
konstituennya telah mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di
daerah ini. Namun, tidak demikian dengan tiga Informan Ahli lainnya. Mereka
menilai Dewan Pers masih pasif dalam memantau isi pemberitaan.
Meskipun dalam survei Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
dianggap baik dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat,
namun menurut Informan Ahli dalam sesi FGD, dorongan yang diberikan belum
nyata. Menurut mereka, salah satu faktor penyebabnya karena dana organisasi
yang terbatas. Sementara, Komisi Informasi (KI) Daerah dianggap belum bekerja
dengan baik dalam mendorong pers memberitakan kepentingan publik. Para
Informan Ahli juga menilai masih adanya kesulitan dalam hal perizinan frekuensi
radio komunitas dan televisi komunitas di DKI Jakarta karena kewenangannya
berada di pemerintah pusat.
12.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi DKI Jakarta

Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta selama empat tahun
berturut-turut berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini nilainya 82,47.
Nilai ini meningkat 5,6 poin dari tahun 2021. Indikator ini tercatat pernah berada
dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018 (lihat Tabel 12.8).
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Tabel 12.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi DKI Jakarta 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini
semua indikator mengalami peningkatan. Indikator yang mengalami peningkatan
tertinggi adalah Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (6,89
poin), diikuti oleh Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (6,40 poin)
dan Etika Pers (5,61 poin).

Gambar 12.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi DKI Jakarta

Tahun ini, enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
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(88,08). Sementara itu, indikator terendah ditempati oleh Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas (72,90).
12.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi DKI Jakarta

Selama empat tahun berturut-turut indikator Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Tahun ini nilainya 81,10. Nilai ini meningkat signifikan hingga 6,89
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,21. Indikator ini tercatat pernah berada
dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018 (lihat Tabel 12.8).

Gambar 12.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi DKI Jakarta

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (86,00). Sementara subindikator
dengan nilai terendah adalah Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain (76,40).
Hasil wawancara menunjukkan mayoritas Informan Ahli sepakat aparat dan
perangkat

daerah

telah

menjalankan

kewajiban

untuk

menghormati

dan
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melindungi kemerdekaan pers. Hanya dua Informan Ahli yang tidak sependapat.
Alasannya, mereka masih menemukan ada aparat yang belum menghormati pers.
Di satu sisi, para Informan Ahli menilai lembaga peradilan dinilai belum maksimal
dalam mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
12.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi DKI
Jakarta

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 Provinsi DKI
Jakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,50. Nilainya
meningkat 4,50 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 83,00. Indikator ini selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018 (lihat Tabel 12.8).

Gambar 12.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi DKI
Jakarta

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini, yakni
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Hasil wawancara menunjukkan seluruh Informan Ahli sepakat
dengan pernyataan dari subindikator ini.
12.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi DKI Jakarta
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Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 DKI Jakarta kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 88,08. Nilainya meningkat
sebanyak 5,32 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,75. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018 (lihat Tabel 12.8).

Gambar 12.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi DKI Jakarta

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik
(89,50). Sementara skor terendah dimiliki oleh di daerah ini tidak ada peraturan
yang memberlakukan sensor terhadap pers (86,50).
Seluruh Informan Ahli menilai di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
dapat memidana wartawan karena pemberitaannya. Pemda juga tidak pernah
menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan
umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan
pers.

Meskipun

masih

ditemukan

upaya

pembatasan

seperti

melakukan

penyensoran berita.
12.2.5.4.

Etika Pers Provinsi DKI Jakarta
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Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta, selama empat tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya
81,65. Nilai ini meningkat 5,61 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,04.
Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018
(lihat Tabel 12.8).

Gambar 12.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi DKI Jakarta

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi adalah
pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode
etik jurnalistik dan standar perusahaan pers (86,40). Diikuti subindikator
wartawan di provinsi ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers (76,90).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat pemda telah
mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan
standar perusahaan pers. Namun, mereka menilai wartawan di provinsi ini masih
belum sepenuhnya menaati UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik
Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers. Oleh karenanya, pelanggaran
etika jurnalistik masih kerap terjadi.
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12.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi DKI Jakarta

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Adapun nilainya 80,90. Nilai ini meningkat 3,36 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 77,54. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”
tahun 2018 (lihat Tabel 12.8).

Gambar 12.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi DKI Jakarta

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip
Kode Etik Jurnalistik (88,00). Sementara subindikator dengan nilai terendah
adalah Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara
adil (73,50).
Informan Ahli juga umumnya sepakat penyelesaian perkara pers oleh
lembaga peradilan di provinsi ini telah mengedepankan hukum perdata daripada
hukum pidana. Namun, tidak demikian dengan tiga Informan Ahli lainnya.
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Alasannya,

mereka

masih

menemukan

penyelesaian

kasus

pers

yang

menggunakan UU ITE maupun KUHP.
12.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi DKI Jakarta

Jika tahun lalu berada dalam kategori “Agak Bebas”, tahun ini indikator
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 72,90. Nilainya
mengalami kenaikan hingga 6,40 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 66,50.
Indikator ini pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 13,23 poin
pada 2019. Peningkatan nilai ini menempatkan indikator tersebut berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Setelah pada tahun 2018, berada dalam kategori “Kurang
Bebas” (lihat Tabel 12.8).

Gambar 12.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
DKI Jakarta

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra. Subindikator ini masuk ke dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
72.90.
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Hasil wawancara menunjukkan secara umum Informan Ahli sependapat
peraturan di provinsi ini telah mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Sementara Informan Ahli yang
lain berpendapat belum ada aturan yang mewajibkan media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna bagi penyandang disabilitas.

12.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI DKI
JAKARTA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi DKI Jakarta, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi DKI Jakarta berada pada
kategori “Cukup bebas” dengan nilai 79,42. Nilai tersebut meningkat 4,07
poin dibandingkan tahun lalu. Provinsi DKI Jakarta sudah menempati
kategori “Cukup Bebas” ini selama empat tahun berturut-turut. Peningkatan
Indeks Kemerdekaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 diperoleh dari
Lingkungan Fisik dan Politik (78,20), Lingkungan Ekonomi (78,61), dan
Lingkungan Hukum (82,47). Tahun ini, ketiganya mengalami peningkatan
nilai. Lingkungan yang nilainya mengalami peningkatan tertinggi adalah
Lingkungan Fisik dan Politik (9,33 poin). Diikuti oleh Lingkungan Ekonomi
(7,69 poin), lalu Lingkungan Hukum (6,89 poin).

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2021 Provinsi DKI Jakarta kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,20. Nilainya
meningkat 2,93 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,27. Ini adalah
kali keempat Lingkungan Fisik dan Politik berada dalam kategori “Cukup
Bebas”, setelah pada 2018 sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Ada sembilan indikator yang disurvei. Semuanya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi ditempati oleh Akses
atas Informasi Publik (86,63). Sementara nilai terendah Kebebasan dari
Intervensi (73,25). Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling
signifikan adalah Kebebasan Media Alternatif (9,33 poin). Sebaliknya,
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indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah Pendidikan Insan
Pers (5,42 poin).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 202022 Provinsi DKI Jakarta, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas”.

Adapun

nilainya

78,61.

Nilainya

meningkat

4,80

poin

dibandingkan tahun 2021. Ada lima indikator yang disurvei. Nilai
tertinggi

ditempati

oleh

indikator

Kebebasan

Pendirian

dan

Operasionalisasi Perusahaan Pers (82,63). Sementara nilai terendah
dimiliki oleh Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
(76,28). Tahun ini, semua indikator mengalami peningkatan nilai
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi
adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (7,69 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi DKI Jakarta, selama empat tahun
berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini nilainya
82,47. Nilai ini meningkat 5,60 poin dibandingkan tahun 2021. Ada
enam indikator yang disurvei. Semuanya berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (88,08). Sedangkan nilai terendah adalah Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (72,90).

12.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
DKI JAKARTA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2021 di Provinsi DKI Jakarta, maka

dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan nilai IKP dengan melakukan
sinergi bersama seluruh stakeholder. Indikator yang perlu menjadi
perhatian dan prioritas adalah meningkatkan Pendidikan Insan Pers,
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Ketiga indikator tersebut menduduki
peringkat terendah dibandingkan indikator yang lain.
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2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perusahaan pers perlu menerapkan standar tinggi dalam melakukan
verifikasi informasi yang diperoleh dari warga, meski jurnalisme warga
dianggap telah memberikan kontribusi positif. Organisasi wartawan dan
pemda perlu menyelenggarakan pelatihan intensif dan berkala kepada
warga agar dapat memberikan informasi yang kredibel dan bisa
dipercaya. Perusahaan pers harus memiliki komitmen yang kuat agar
ruang redaksi bersih dari tekanan ekonomi maupun politik. Organisasi
wartawan,

perusahaan

pers,

pemda,

dan

Dewan

Pers

harus

meningkatkan kerja sama agar dapat menyelenggarakan pelatihan
secara

berkala

bagi

wartawan.

Tujuannya,

untuk

meningkatkan

profesionalisme wartawan di DKI Jakarta, terutama soal isu-isu
masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perusahaan pers berkomitmen tidak mengintervensi ruang redaksi demi
kepentingan iklan ataupun kelompok kuat. Perusahaan pers, organisasi
pers, dan Dewan Pers perlu selalu mengampanyekan kepada wartawan
agar tidak terlibat dengan praktik pemberian “amplop” dan fasilitas yang
bisa memengaruhi isi berita serta ruang redaksi. Pemda dan jajarannya
diharapkan

lebih

menghargai

profesi

wartawan

dengan

tidak

memberikan “amplop” kepada wartawan. Perusahaan pers harus
meningkatkan

komitmen

dan

kewajiban

untuk

memberikan

kesejahteraan dan jaminan sosial bagi wartawannya. Dewan Pers serta
organisasi wartawan diharapkan mampu memberikan aksi nyata untuk
mendukung dan memastikan kesejahteraan bagi wartawan.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lembaga peradilan diharapkan bisa lebih mengedepankan UU Pers
dalam menangani kasus-kasus pers. Perusahaan pers, organisasi
wartawan, Dewan Pers, dan pemda perlu bekerja sama dalam menjaga
profesionalisme wartawan dengan cara memberikan pelatihan intensif
kepada wartawan, khususnya terkait kode etik jurnalistik, termasuk
memberikan sanksi bagi wartawan yang melanggar. Selain itu, perlu
meningkatkan literasi penanganan kasus pers melalui UU Pers kepada
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semua pihak, terutama aparat hukum. Sehingga, sengketa pers tidak
lagi diselesaikan menggunakan UU ITE maupun pidana.

BAB XIII PROVINSI JAWA BARAT
BAB ini menguraikan ringkasan dari kegiatan serta hasil survei dan focus
group discussion (FGD) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Jawa Barat.
Survei IKP 2022 di Provinsi Jawa Barat ini melibatkan sepuluh Informan Ahli yang
mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Sementara FGD berlangsung di Kota Bandung, 12 April 2022.
Kegiatan ini dihadiri oleh Informan Ahli dari berbagai organisasi pers seperti PWI,
IJTI dan dimoderatori oleh Rochimawati yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022.

13.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI JAWA BARAT
Daftar responden yang menjadi Informan ahli pada kegiatan survei IKP

2022 Provinsi Jawa Barat melibatkan sepuluh Informan Ahli. Para Informan Ahli
tersebut terbagi ke dalam empat unsur, yakni pengurus aktif organisasi wartawan,
pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat. Daftar Informan Ahli
selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 13.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat
2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Ahmad Fauzan

AJI

Koordinator Divisi
Advokasi

2.

Mohammad Dicky
Wismara Adibrata (Abra)

IJTI

Sekretaris

3.

Sandy F.

PWI

Wakil Ketua
Bidang Kerjasama

Keterangan
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Tantan Sulton Bukhawan

Inilahkoran.com

Direktur

5.

Hazmirullah

Pikiran Rakyat

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Faiz Rahman

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Jawa Barat

Kabid Informasi
Komunikasi Publik

7.

Mey Cresentya Rahail

Setda Kabupaten Bogor

Tim Komunikasi
Publik Pemkab
Bogor

8.

AKBP Santi Gunarni, SH

Polda Jabar

Kasubbid Penmas
Bidang Humas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Adiyana Slamet

KPID

Ketua

10.

Dr. Pandan
Yudhapramesti

Universitas Padjadjaran

Akademisi Pers

13.2.

Kota Bandung

Kabupaten Bogor

Kabupaten
Sumedang

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI JAWA BARAT
Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Jawa Barat berada dalam kategori

“Cukup Bebas” dengan rata-rata nilai 81,53. Nilai tersebut diperoleh dari
Lingkungan Fisik dan Politik (82,50), Lingkungan Ekonomi (79,83), dan
Lingkungan Hukum (81,08).
13.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jawa Barat

Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Jawa Barat berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 81,53. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan
Fisik dan Politik (82,50), Kondisi Lingkungan Ekonomi (79,93), dan Kondisi
Lingkungan Hukum (81,08).
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Gambar 13.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jawa Barat

13.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jawa Barat

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Jawa Barat kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,53. Namun, nilainya menurun 1,10
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,63. Tahun 2018, IKP Provinsi Jawa Barat
sempat berada dalam kategori “Agak Bebas” (lihat Tabel 13.2).
Tabel 13.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat

Tahun

ini,

ketiga

kondisi

lingkungan

mengalami

penurunan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Penurunan tertinggi terjadi pada Lingkungan Fisik dan
Politik (1,59 poin). Diikuti oleh Lingkungan Ekonomi (0,96 poin), lalu Lingkungan
Hukum (0,30 poin).
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Tabel 13.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan dari Intervensi
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan Media Alternatif
Akurat dan Berimbang
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Keragaman Pandangan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Mekanisme Pemulihan
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

JAWA BARAT
81,53
82,50
87,63
86,18
85,50
83,20
82,10
81,90
81,10
79,18
78,60
79,93
86,40
84,19
83,99
78,00
74,57
81,08
88,48
85,52
83,10
81,88
81,20
64,90

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi dimiliki oleh
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers pada Lingkungan Hukum (88,48). Sementara itu,
satu-satunya indikator yang berada di kategori “Agak Bebas” sekaligus menempati
nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada
Lingkungan Hukum (64,90).
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13.2.3. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Jawa Barat
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Jawa Barat kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,50. Nilainya menurun hingga 1,59
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 84,09. Kondisi lingkungan ini tercatat selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018 (lihat Tabel 13.4).
Tabel 13.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, empat
dari sembilan indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan dari Intervensi
(1,60). Diikuti oleh Kebebasan dari Kekerasan (0,97 poin), Akses atas Informasi
Publik (0,45), serta Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (0,08 poin). Sementara
itu, terdapat lima indikator yang nilainya menurun dibandingkan tahun lalu.
Indikator yang tahun ini nilainya menurun tertinggi adalah Pendidikan Insan Pers
(6,73 poin).
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Gambar 13.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Jawa Barat

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (87,63). Sementara nilai
terendah adalah Keragaman Pandangan (78,60).
13.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Jawa
Barat

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Jawa
Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,63. Nilainya
meningkat tipis 0,08 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 87,54. Sejak 2018,
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” (lihat Tabel 13.4).
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Gambar 13.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Jawa Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas” sekaligus menempati skor tertinggi, yaitu
subindikator wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja
wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun
pelaku bisnis (90,00).
Sedangkan tiga subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Skor terendah dimiliki oleh organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi
memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan
selama ini (85,60).
Berdasarkan FGD, Informan Ahli umumnya sepakat wartawan bebas
memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pelaku bisnis. Namun,
Informan Ahli yang merupakan Tim Komunikasi Publik Pemkab Bogor Mey
Cresentya tidak sependapat. Sebab, ia masih menemukan adanya intervensi yang
dilakukan oleh pemilik media kepada wartawan dalam memilih organisasi.
Sementara itu, sembilan dari sepuluh Informan Ahli setuju organisasi
profesi wartawan di daerah ini turut memberikan kontribusi dalam memajukan
kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret. Meski begitu, satu Informan
Ahli tidak sepakat. Alasannya, ia belum mengetahui agenda konkret organisasi
pers mengenai kemerdekaan pers.
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13.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Jawa Barat

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi
Jawa Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,20.
Nilainya meningkat 1,60 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,60.
Indikator ini tercatat pernah mengalami penurunan tertinggi hingga 7,30
pada tahun 2019. Penurunan tersebut menyebabkan indikator ini masuk ke dalam
kategori “Agak Bebas”, setelah pada tahun sebelumnya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”.

Gambar 13.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Jawa Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau mencatat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (87,20). Skor
terendah dimiliki oleh pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat
pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi termasuk
kepentingan pemilik media (77,10).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat tidak pernah
terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan
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sensor peliputan atau pemberitaan. Pendapat berbeda datang dari Mey Cresentya,
Informan Ahli dari Tim Komunikasi Publik Pemkab Bogor. “Masih ada sensor. Salah
satunya, ketika pemda minta agar beritanya ditunda karena belum ada klarifikasi,”
ujarnya.
Masih dari FGD. Empat dari sepuluh Informan Ahli berpendapat bahwa pers
di provinsi ini belum bebas dan independen dalam pemberitaan karena terganggu
oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Tidak sedikit
media yang dekat dengan pemerintah dan menjadi tidak independen karena
adanya kepentingan ekonomi.
Tiga dari sepuluh Informan Ahli juga melihat masih adanya campur tangan
pemilik media di ruang reaksi. “Pasti ada campur tangan dari pemilik media,
terutama pada media-media besar,” kata Ahmad Fauzan, Informan Ahli yang
mewakili AJI Bandung.

13.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Jawa Barat

Selama dua tahun berturut-turut indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP
Provinsi Jawa Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 85,50.
Nilai ini meningkat 0,97 poin dibandingkan tahun lalu, 84,53.

Gambar 13.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Jawa Barat
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Ada tiga subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator tidak
terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi
pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (86,70). Sementara skor
terendah ditempati oleh subindikator aparat penegak hukum dan keamanan
melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan
kekerasan fisik dalam berbagai bentuk untuk memengaruhi atau karena isi
pemberitaan (83,40).
Dari hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli menilai tidak terdapat
intimidasi kepada wartawan oleh aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk
memengaruhi isi pemberitaan. Namun, Informan Ahli dari unsur Organisasi
Wartawan, Sandy Ferdian, yang juga merupakan Wakil Ketua PWI Jawa Barat
mengatakan, intimidasi terhadap wartawan masih ditemukan di daerah-daerah
tertentu. Ia memberi contoh intimidasi yang dilakukan secara tidak langsung dari
partai politik atau calon bupati dengan alasan mengganggu kenyamanan
masyarakat.
Para Informan Ahli juga sepakat aparat penegak hukum dan keamanan di
provinsi ini telah melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai
kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan. Meski,
upaya yang telah dilakukan tersebut masih terbatas.
13.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Jawa Barat

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Jawa Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,90. Namun, tahun ini
nilainya menurun 1,06 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,96. Pada tahun
2019, nilai dari indikator ini pernah melesat hingga 14,38 poin. Indikator ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
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Gambar 13.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Jawa Barat

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan
masyarakat (86,20). Diikuti oleh pemda mengakui, mendorong, dan melindungi
partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta
warga atau jurnalisme warga (77,60).
Meskipun

semua

Informan

Ahli

sepakat

dengan

pernyataan

dari

subindikator di atas, namun mereka menilai menilai pemda kurang mendorong
dan melindungi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti
jurnalisme warga. Di satu sisi, para Informan Ahli juga memberikan catatan
khusus agar menjadi perhatian serius. Informan Ahli yang merupakan Pemimpin
Redaksi Pikiran Rakyat Hazmirullah memberi contoh masih menemukan jurnalisme
warga yang sekadar mengejar viral. Wakil Ketua IJTI Jawa Barat Dicky Wismara
sependapat. Bahkan ia tak jarang menemukan informasi hoaks yang justru
disebarkan dari jurnalisme warga.
13.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Jawa Barat

Tahun ini, indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Jawa Barat
mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan hingga 6,29 poin dibandingkan
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tahun lalu. Meski demikian, indikator tersebut masih berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 78,60. Sejak 2018, indikator ini tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 13.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Jawa Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subdindikator
pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media (81,70).
Sementara skor terendah dimiliki oleh pemerintah daerah mendorong keragaman
isi pemberitaan di daerah ini dengan adanya program untuk wartawan, seperti
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, liputan perempuan, anak, dan
adat (76,80).
Sebanyak delapan dari sepuluh Informan Ahli sependapat pemda telah
mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan
adanya program untuk kesetaraan gender maupun liputan berperspektif anak.
Namun, tidak dengan dua Informan Ahli yang lain. Menurut Ahmad Fauzan,
Informan Ahli yang merupakan Koordinator Divisi Advokasi AJI, masih jarang kerja
sama yang terjadi antara pemda dengan organisasi untuk mengadakan pelatihan
bagi wartawan. Hazmirullah, Informan Ahli yang merupakan Pemimpin Redaksi
Pikiran Rakyat sependapat. Ia mengatakan, pemda belum aktif mendorong
keragaman isi pemberitaan.
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Dua dari sepuluh Informan Ahli juga tidak sepakat pemda telah melarang
praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam menjalankan profesi. Alasannya, mereka belum pernah
melihat ada upaya atau anjuran dari pemda yang melarang tindakan tersebut.
13.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Jawa Barat

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Jawa Barat, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 81,10. Nilainya menurun 1,96 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
83,06. Indikator ini sempat berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018.

Gambar 13.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Jawa Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada
media yang diterbitkan di daerah ini (83,90). Diikuti oleh tidak ada upaya dari
pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat
upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan (82,50). Sementara skor
terendah, media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan,
dan/atau imbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers (76,90).
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Berdasarkan wawancara, dua dari sepuluh Informan Ahli tidak sependapat
dengan subindikator yang menyatakan publik mendapat informasi yang akurat dan
berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.
Mereka menilai publik belum mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang
dalam karya jurnalistik yang dihasilkan, terutama dari media yang baru
beroperasi.
“Media cetak relatif sudah matang sehingga publik dapat membaca atau
menerima informasi dari berbagai sisi. Berbeda dengan media on-line. Yang
penting tayang dulu,” ujar Hazmirullah, Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat.
Para Informan Ahli juga sepakat media di daerah ini relatif telah melakukan
swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan dari pejabat
atau dari lembaga di luar pers. Bahkan mereka juga menilai tidak ada upaya dari
pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat
upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakannya. Hanya dua Informan
Ahli yang menyatakan masih ada intervensi dari pemilik media.
13.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Jawa Barat

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Jawa Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,18. Nilainya meningkat 0,45
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 85,73. Sejak 2018, indikator ini tercatat selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 13.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Jawa Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas” sekaligus menempati skor tertinggi, yakni
subindikator wartawan bebas mencari, meliput, atau memeroleh informasi publik
(90,90).
Diikuti oleh wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah
ini (88,20) dan pemda menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya (85,20). Sementara skor terendah, KI daerah
mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan (80,40).
Sebagian besar Informan Ahli Sarana mengakui pemda telah menyediakan
sarana bagi bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, tapi belum
merata. Sementara terkait akses mendapatkan informasi publik, Ahmad Fauzan,
Informan Ahli yang mewakili AJI Bandung, menilai pemda dan KI daerah belum
menjalankan perannya dengan optimal.
“AJI pernah melakukan riset keterbukaan informasi publik di pemda.
Nilanya memang tidak bagus. Hingga saat ini, kita masih menemukan masih
banyak lembaga di pemerintah yang tidak memahami informasi apa saja yang bisa
diakses oleh publik,” kata Ahmad. “Pemda juga tidak punya data yang akurat
sehingga mereka enggan menyampaikan informasi karena khawatir informasi
yang disampaikan salah,” lanjutnya.
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13.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Jawa Barat

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Jawa Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,10. Namun, tahun ini
nilainya menurun signifikan hingga 6,73 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
88,83. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak
2018.

Gambar 13.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Jawa Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh
organisasi wartawan/perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda (82,10).
Informan Ahli sepakat dengan pernyataan di atas. Salah satunya, seperti
informasi yang dilansir dari Jabarprov.go.id pada 17 November 2021. Artikel
tersebut meliput tentang kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang
diselenggarakan oleh Diskominfo dan PWI Purwakarta. Tujuannya, agar publik
mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar.
Sayangnya, pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak program pelatihan bagi
wartawan sepanjang 2021 batal terlaksana.

495

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

13.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Jawa Barat

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
Provinsi Jawa Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini, nilainya
79,18. Nilai ini menurun 2,01 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,19.
Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Kurang Bebas” pada tahun
2018 dan “Agak Bebas” tahun 2019.

Gambar 13.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Jawa
Barat

Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator pers
di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif
HAM (84,80). Terdapat satu subindikator yang berada dalam kategori “Agak
Bebas” sekaligus menempati skor terendah, yakni media pers menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang tunarungu dan tunanetra (67,90).
Hasil wawancara menunjukkan seluruh Informan Ahli sepakat dengan
pernyataan subindikator di atas. Mereka menilai media massa belum menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas secara maksimal. Menurut
mereka, hanya sebagian media besar yang memberikan fasilitas tersebut.
Sebagian lainnya belum dapat menyediakan karena keterbatasan medium. Di satu
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sisi, Informan Ahli juga menilai dukungan pemda terhadap isu ini dianggap belum
optimal.
Mey Cresentya, Informan Ahli dari Tim Komunikasi Publik Pemkab Bogor,
memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, ada kalanya media itu sendiri yang
kurang tertarik menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas
secara maksimal, termasuk mengupayakan fasilitasnya, meski sudah ada
dorongan dari pemerintah.
13.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Jawa Barat

Seperti tahun lalu, Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Jawa Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,93. Namun, nilainya
menurun 0,96 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,89. Indikator ini tercatat
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama dua tahun berturut-turut
sejak 2018 (lihat Tabel 13.5).
Tabel 13.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, empat
indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan dari Intervensi (1,60 poin).
Sementara itu, terdapat enam indikator yang nilainya menurun. Indikator yang
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menurun paling tinggi dimiliki oleh Pendidikan Insan Pers (6,73 poin) (lihat Tabel
13.5).

Gambar 13.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Tahun ini, lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman
Kepemilikan (86,40). Sementara nilai terendah dimiliki oleh Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (74,57).
13.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Jawa Barat

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi
Perusahaan Pers IKP 2022 Provinsi Jawa Barat berada di kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 83,99. Namun, nilai ini menurun 0,45 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 84,44. Indikator ini tercatat sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”
selama dua tahun berturut-turut sejak 2018.
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Gambar 13.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Jawa Barat

Ada sepuluh subindikator yang disurvei pada indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator
pemda tidak memungut biaya di luar ketentuan/regulasi yang ada kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi
(88,00). Sementara skor terendah dimiliki oleh alokasi dana untuk iklan dan
advertorial dari pemda tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang
redaksi (78,60).
Berdasarkan wawancara, enam dari sepuluh Informan Ahli menilai alokasi
dana untuk iklan dan advertorial dari pemda tidak menyebabkan pengendalian
kebijakan di ruang redaksi. Namun, empat Informan Ahli berpendapat sebaliknya.
“Faktanya, (iklan dan advertorial dari pemda) menyebabkan pengendalian,”
kata Sandy Ferdian, Informan Ahli dari unsur Organisasi Wartawan. Ia memberi
contoh, ada media yang ingin mengkritisi program BOS karena dianggap kurang
tepat sasaran. Namun, media tersebut tidak mungkin menyampaikan informasi
yang kurang baik mengenai dana BOS karena ada advertorial dari pemerintah
tentang dana BOS. Pada akhirnya, kepentingan publik terpinggirkan. Sandy
berkesimpulan, semakin tinggi alokasi iklan, semakin kuat pula potensinya
menggeser hak publik dalam mendapatkan informasi.

499

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

13.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Jawa Barat

Seperti tahun lalu, indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang
Kuat IKP 2022 Provinsi Jawa Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 78,00. Tahun ini nilainya menurun signifikan hingga 3,94 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 81,94. Indikator ini tercatat pernah mengalami
berada dalam kategori “Agak Bebas” selama dua tahun berturut-turut sejak 2018.

Gambar 13.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Jawa Barat

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
menghargai kerja profesionalisme pers (88,40). Sementara skor terendah adalah
situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers
pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar
sebagai sumber pendanaan (71,10).
Berdasarkan wawancara, delapan dari sepuluh Informan Ahli setuju
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan
komersial tidak dengan tujuan memengaruhi isi media. Hanya dua Informan Ahli
yang tidak sependapat.
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Sementara itu, tujuh dari sepuluh Informan Ahli sepakat situasi ekonomi di
provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan. Meskipun begitu, kondisinya belum merata, terutama untuk media
lokal dan belum mapan. Ketergantungan media pada iklan dari pemerintah daerah
masih sangat tinggi.
“Media kecil di daerah masih bergantung dan sangat mengandalkan iklan
dari pemda apalagi di masa pandemi,” ujar Informan Ahli yang merupakan Kabid
Informasi Komunikasi Publik Jawa Barat Faiz Rahman.
13.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Jawa Barat

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Jawa Barat, selama
tiga tahun berturut-turut berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya
86,40. Nilai ini meningkat 1,57 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84,83.
Indikator ini tercatat sempat berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018.

Gambar 13.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Jawa Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber (86,40). Sembilan dari sepuluh Informan Ahli sepakat dengan
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pernyataan dari subindikator ini. Hanya satu Informan Ahli yang tidak sependapat.
Hal ini dikarenakan ia masih menemukan pemilik atau kelompok media yang ituitu saja.
13.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Coorporate
Governance)

Seperti tahun lalu, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022
Provinsi Jawa Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,57.
Tahun ini nilainya meningkat 2,46 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 72,11.
Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama dua
tahun berturut-turut sejak 2018.

Gambar 13.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Jawa Barat

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator tata
kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik
(81,70). Diikuti oleh publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari
pemilik dan pemegang saham perusahaan pers (71,80). Sementara skor terendah
ditempati oleh wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam
satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan
Pers Nomor 03/2019 (70,20).
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Mayoritas Informan Ahli sepakat tata kelola perusahaan pers di provinsi ini
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Namun, tidak demikian dengan dua
Informan Ahli yang lain. Hal ini dikarenakan mereka masih menemukan
perusahaan pers yang mengedepankan kepentingan uang.
Sementara itu, empat dari sepuluh Informan Ahli tidak sepakat wartawan
sudah mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan
jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/2019. Menurut mereka, kondisinya belum merata. Tidak sedikit wartawan yang
gajinya belum setara UMP. “Tidak semua media memberikan gaji ke-13. Umumnya
hanya diperuntukkan bagi karyawan tetap,” ungkap Dicky Wismara, Informan Ahli
yang merupakan Wakil Ketua IJTI Jawa Barat.
13.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jawa Barat

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Jawa Barat, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Adapun nilainya 84,19. Meningkat tipis 0,08 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
84,11. Indikator ini tercatat menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Namun,
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada 2018.

Gambar 13.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jawa Barat
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Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini
sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (89,10). Skor terendah
dimiliki oleh KI Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik
sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (81,40).
Berdasarkan wawancara, tujuh dari sepuluh Informan Ahli sepakat KI
Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya
mengembangkan kemerdekaan pers. Dilansir dari Bandungbergerak.id, 1 April
2021, KI Jawa Barat telah melakukan pengawasan dan evaluasi di lingkungan
Provinsi Jabar. Upaya ini secara tidak langsung mendukung keterbukaan informasi
bagi wartawan untuk memenuhi kepentingan publik. Ada tiga Informan Ahli yang
tidak sependapat. Mereka menilai upaya tersebut masih kurang maksimal.
Ketiganya juga berpendapat belum merasakan kehadiran KI.
13.2.5. Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Jawa Barat
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Jawa Barat, selama empat tahun
berturut-turut berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini nilainya 81,08.
Nilai ini menurun 0,30 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,08. Indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018 (lihat Tabel
13.6).
Tabel 13.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat 2022
Lingkungan Hukum
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Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini, dua
indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
mengalami peningkatan tertinggi Mekanisme Pemulihan (3,39 poin). Sementara
empat indikator lainnya nilainya menurun dibandingkan tahun lalu. Indikator
dengan penurunan tertinggi adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (4,13
poin).

Gambar 13.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Jawa Barat

Tahun ini, lima dari enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (88,48). Sementara satu indikator berada dalam kategori “Agak
Bebas” sekaligus memiliki nilai terendah. Yakni,

Perlindungan Hukum bagi

Penyandang Disabilitas (64,90).
13.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Jawa Barat

Seperti tahun lalu, indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan IKP 2022 Provinsi Jawa Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 81,88. Nilainya menurun 0,.60 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
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82,48. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama
dua tahun berturut-turut sejak 2018.

Gambar 13.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Jawa Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator aparat
dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers (83,90). Sementara skor terendah dimiliki oleh peraturan atau
kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers (80,10).
Informan Ahli umumnya sepakat provinsi ini tidak memiliki peraturan
daerah khusus untuk mendukung kemerdekaan pers, melainkan hanya aturan
yang bersifat umum. Sementara itu, satu dari sepuluh Informan ahli menilai
lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain. Alasannya, masih ada pertimbangan lain yang digunakan
selain UU Pers.
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13.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Jawa
Barat

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Jawa
Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,20. Nilainya menurun
cukup tinggi hingga 4,13 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 85,33. Indikator ini
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 13.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Jawa Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya (81,20). Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat
tidak ada peraturan daerah yang secara khusus menjamin wartawan dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun, pemerintah dinilai cukup baik dalam
mendukung kebebasan jurnalis. Sebaliknya, Ahmad Fauzan, Informan Ahli yang
mewakili AJI Bandung, tidak sependapat. Sebab, ia masih menemukan aparat
yang memberikan perlakuan tidak baik terhadap pers. Contohnya, menghalanghalangi tugas jurnalistik.
Dilansir dari laman Depok.pikiran-rakyat.com, 29 Juni 2021, terdapat dua
wartawan dianiaya sekelompok ormas di Majalengka. Korban mendapatkan
kekerasan secara fisik seperti dihantam saat ingin mengonfirmasi berita di Kantor
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Desa Mekarwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Hal ini menunjukkan
kekerasan terhadap wartawan masih terjadi sehingga dibutuhkan peraturan
daerah yang tegas dalam menjamin wartawan ketika bertugas.
13.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Jawa Barat

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Jawa Barat, selama
empat tahun berturut-turut berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini
nilainya 88,48. Nilai ini meningkat 1,83 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
86,67.
Indikator tersebut tercatat pernah mengalami penurunan tajam hingga
15,80 poin pada tahun 2019. Penurunan ini menempatkan indikator tersebut,
untuk kali pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah pada 2018,
berada dalam kategori “Bebas”.

Gambar 13.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Jawa Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers
(89,60). Sementara skor terendah dimiliki oleh pemda tidak pernah menggunakan
alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral
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masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (86,80).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli mengamini pernyataan dari
subindikator tersebut.
13.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Jawa Barat

Seperti tahun lalu, indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Jawa Barat berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,10. Nilainya menurun 0,57 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 83,67. Indikator ini tercatat pernah mengalami
peningkatan

tertinggi

hingga

14,88

poin

tahun

2019.

Peningkatan

itu

menempatkan indikator tersebut berada dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah
sebelumnya berada dalam kategori “Kurang Bebas”.

Gambar 13.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Jawa Barat

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers (83,80).
Diikuti oleh wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik dan pedoman
pemberitaan/penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers (82,40).
Wawancara menunjukkan, tidak semua Informan Ahli sepakat wartawan di
daerah ini menaati UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan
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peraturan-peraturan Dewan Pers. Empat dari sepuluh Informan Ahli berpendapat
masih ada wartawan yang memiliki minim pemahaman mengenai kode etik
maupun pedoman jurnalistik.
Selain itu, mayoritas Informan Ahli menganggap pemda telah mendukung
dan mendorong media menaati standar perusahaan pers. Hanya satu Informan
Ahli yang tidak sependapat. “Dorongan untuk menaati kode etik itu ada. Tetapi,
kalau mendorong perusahaan pers untuk memenuhi standar itu tidak ada,” ungkap
Hazmirullah, Informan Ahli yang merupakan Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat.
13.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Jawa Barat

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Jawa Barat berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,52. Nilai ini meningkat 3,39 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 82,13. Indikator tersebut tercatat menunjukkan
tren peningkatan setiap tahun.

Gambar 13.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Jawa Barat

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip kode etik jurnalistik
(89,40). Sementara skor terendah adalah KPI di provinsi ini bekerja secara bebas
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dan independen (80,90). Seluruh Informan Ahli menilai enam pernyataan dari
subindikator tersebut sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.
13.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Jawa Barat

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2021 Provinsi Jawa Barat kembali berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan
nilai 64,90. Nilainya mengalami penurunan 2,85 poin dibandingkan tahun lalu,
yakni 67,75.
Indikator ini pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 49,16 pada
2019. Peningkatan nilai itu menempatkan indikator tersebut, untuk kali pertama,
berada dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah pada tahun 2018, berada dalam
kategori “Kurang Bebas”

Gambar 13.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Jawa Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

511

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Hasil survei ini diperkuat dengan wawancara. Sembilan dari sepuluh
Informan Ahli menilai belum ada peraturan di provinsi ini mewajibkan media
massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

13.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
JAWA BARAT
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2021 di Jawa Barat, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Jawa Barat dalam kondisi “Cukup
Bebas” dengan rata-rata skor 81,53. Nilainya menurun 1,10 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 82,63. Tahun 2018, IKP Provinsi Jawa
Barat sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”. Nilai tersebut diperoleh
dari Lingkungan Fisik dan Politik (82,50), Lingkungan Ekonomi (79,93), dan
Lingkungan

Hukum

(81,08).

Tahun

ini,

ketiga

kondisi

lingkungan

mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun lalu. Penurunan tertinggi
terjadi pada Lingkungan Fisik dan Politik (1,59 poin).
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Jawa Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,50. Nilainya
menurun 1,59 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 84,09. Ada sembilan
indikator yang disurvei. Indikator dengan nilai tertinggi dan berada
dalam kategori “Cukup Bebas” ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan (87,63). Sementara nilai terendah adalah Keragaman
Pandangan (78,60). Tahun ini, empat dari sembilan indikator tersebut
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
tahun ini nilainya meningkat tertinggi adalah Kebebasan dari Intervensi
(1,60). Sementara itu, lima indikator yang lain nilainya menurun
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya menurun paling
signifikan adalah Pendidikan Insan Pers (6,72 poin).
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b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Jawa Barat kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan 79,93. Nilainya menurun 0,96
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,89. Ada lima indikator yang
disurvei. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman Kepemilikan
(86,40). Sementara nilai terendah dimiliki oleh Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (74,57). Tahun ini, tiga indikator mengalami peningkatan nilai
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi
adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (2,46 poin). Sementara itu,
ada dua indikator yang nilainya menurun. Indikator yang memiliki
penurunan tertinggi adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan
yang Kuat (3,94 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Jawa Barat, selama empat tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun
nilainya 81,08. Nilainya menurun tipis 0,30 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 81,38. Ada enam indikator yang disurvei. Nilai tertinggi
sekaligus berada dalam kategori “Cukup Bebas” ditempati oleh indikator
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (88,48). Sementara itu, satu indikator
yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas” sekaligus memiliki nilai
terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(64,90).

13.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
JAWA BARAT
Berikut rekomendasi berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi

Jawa Barat:
1.

Rekomendasi Umum
IKP Provinsi Jawa Barat dapat meningkat pada survei IKP mendatang
dengan meningkatkan sinergi, terutama pada Lingkungan Fisik dan Politik,
Ekonomi, dan Hukum. Hal ini dikarenakan ketiganya saling memengaruhi.
Di

antaranya,

meningkatkan

Keragaman

Pandangan,

Tata

Kelola
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Perusahaan yang Baik, dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Pemerintah

daerah

untuk

lebih

aktif

mendorong

keragaman

isi

pemberitaan melalui kerja sama dengan organisasi pers. Dengan cara
melaksanakan program pelatihan yang bermanfaat terhadap keragaman
isi pemberitaan dengan frekuensi yang teratur. Selain itu, pemda perlu
membuat aturan bagi media agar menghindari praktik diskriminatif atas
dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial. Perusahaan
pers perlu mengedukasi wartawannya menyediakan konten dan ruang
yang memadai untuk kelompok rentan, sekaligus mengembangkan
konten

agar

lebih

menarik.

Perusahaan

pers

tidak

boleh

lupa

memberikan penyadaran kepada jurnalisnya agar menjalankan etika
jurnalistik. Perlu diketahui, di provinsi ini masih ditemukan wartawan
yang melakukan pelanggaran etika jurnalistik.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Komisi Informasi Daerah diharapkan untuk lebih aktif dan melakukan
upaya yang nyata agar pers dapat memberitakan kepentingan publik,
menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan pers, serta
memantau dan mendorong pemda agar selalu memberikan dan
memperbarui informasi publik. Dewan Pers, perusahaan media dan
organisasi pers berkomitmen mengawal media-media di Jawa Barat agar
alokasi iklan tidak menggeser kepentingan publik dalam pemberitaan.
Perlu formula yang tepat agar dapat memantau tata kelola perusahaan
pers yang baik dan profesional. Termasuk, mencari alternatif strategi
bisnis agar perusahaan media mendapatkan pemasukan dari sumber
yang beragam. Sehingga tidak ada ketergantungan dengan salah satu
pihak yang akhirnya memengaruhi independensi dalam menyampaikan
informasi kepada publik.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Pemda

membuat

peraturan

memberikan

ruang

menemukan

formula

untuk
yang

dan

imbauan

penyandang
tepat

agar

kepada

disabilitas.

media
Untuk

penyandang

agar
dapat

disabilitas
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mendapatkan haknya menerima informasi harus menjadi perhatian
semua pihak. Dewan Pers, perusahaan pers, dan organisasi pers perlu
lebih intensif dalam melakukan kampanye kemerdekaan pers kepada
masyarakat. Tujuannya, untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan
terhadap wartawan. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman
terkait

etika

jurnalistik

kepada

wartawan.

Aparat

meningkatkan

pemahaman seluruh jajarannya terhadap UU Pers. Penanganan kasus
pers harus melalui mekanisme UU Pers. Penegakan hukum bagi pelaku
kekerasan wartawan juga harus dilakukan secara adil dan transparan.
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BAB XIV PROVINSI JAWA TENGAH
Bab ini merupakan ringkasan dari kegiatan serta hasil survei dan focus
group discussion (FGD) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Jawa Tengah.
Survei dilaksanakan di tahun 2022 melibatkan sepuluh Informan Ahli yang
mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Sedangkan FGD 2022 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan pada
22 Maret tahun 2022 di Semarang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa
Informan Ahli dari berbagai organisasi pers seperti AJI, PWI, IJTI, perusahaan
pers, pemerintah daerah dengan moderator Aryo S. Eddyono yang juga
merupakan tenaga ahli IKP 2022.

14.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI JAWA TENGAH
Ada sepuluh Informan Ahli yang menjadi responden dalam kegiatan survei

IKP 2022 di Provinsi Jawa Tengah. Para Informan Ahli tersebut terbagi ke dalam
empat unsur, yaitu pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan
pers, pemerintah, dan masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya disajikan
pada tabel di bawah ini :
Tabel 14.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Tengah
2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Dr. Teguh Hadi Prayitno

IJTI

Ketua

2.

Aris Mulyawan

AJI

Ketua

3.

Setiawan Hendra Kelana

PWI

Sekretaris

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Andreas Yulianto Herri
Istiyono

TVRI Jawa Tengah

Keterangan

Redaktur
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

5.

Rini Yustiningsih

Solo Pos

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Kentis Ratnawati

7.

Jabatan/Posisi

Keterangan

Pemimpin Redaksi

Kota Solo

Dinas Komunikasi
Informatika Statistik
Dan Persandian Kota
Surakarta

Kepala Dinas

Kota Solo

Sujarno

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Karanganyar

Kepala Dinas

Kabupaten
Karanganyar

8.

Kombes Iqbal Alqudusy

Polda Jateng

Kabid Humas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Sri Hastjaryo, Ph.D

Universitas Negeri
Surakarta

Akademisi Pers

10.

Sonakha Yudha Laksono

KPID

Komisioner

Kota Solo

14.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI JAWA TENGAH

14.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jawa Tengah

Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi “Cukup
Bebas” dengan rata-rata 80,99. Nilai tersebut diperoleh dari Lingkungan Fisik dan
Politik (81,97), Lingkungan Ekonomi (79,82), dan Lingkungan Hukum (80,13).
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Gambar 14.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jawa Tengah

14.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jawa Tengah
Tabel 14.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Tengah

Tahun

ini,

tiga

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Kondisi yang nilainya mengalami peningkatan paling
tinggi adalah Lingkungan Ekonomi (3,20 poin), selanjutnya Lingkungan Fisik dan
Politik (1,74 poin), diikuti Lingkungan Hukum (0,99 poin).
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Tabel 14.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Tengah 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan dari Kekerasan
Keragaman Pandangan
Akurat dan Berimbang
Kebebasan Media Alternatif
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kebebasan dari Intervensi
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Lembaga Penyiaran Publik
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Mekanisme Pemulihan
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

JAWA
TENGAH
80,99
81,97
87,00
85,70
84,43
82,03
81,83
81,83
80,55
80,28
78,75
79,82
88,50
83,25
82,56
77,68
74,87
80,13
87,20
83,35
81,95
81,33
80,00
64,90

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kondisi “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini
adalah indikator Keragaman Kepemilikan pada Lingkungan Ekonomi (88,50). Ada
satu indikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas” sekaligus memiliki nilai
terendah,

yakni

Perlindungan

Hukum

bagi

Penyandang

Disabilitas

pada

Lingkungan Hukum (64,90).
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14.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Jawa Tengah

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah Kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,97. Nilainya meningkat 1,74 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 80,23. Kondisi lingkungan ini tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018 (lihat Tabel 14.4)

Tabel 14.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Tengah 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari Sembilan indikator. Tahun ini, enam
dari sembilan indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Indikator yang tahun ini meningkat paling tinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan (4,57 poin), diikuti oleh Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (3,78
poin).
Sementara tiga indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan Media
Alternatif (3,20 poin), kemudian Akses atas Informasi Publik (2,35 poin), diikuti
oleh Kebebasan dan Kekerasan (0,55 poin).
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Gambar 14.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Ada Sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Pendidikan Insan Pers (87,00). Sementara nilai terendah adalah
indikator Kebebasan dan Intervensi (78,75).
14.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Jawa
Tengah

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Jawa
Tengah Kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,70. Nilainya
meningkat hingga 4,57 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 81,30.
Indikator ini pernah mengalami peningkatan signifikan hingga 10,01 pada
tahun 2019. Sejak 2018, nilai dari indikator ini selalu berada dalam kategori
“Cukup Bebas” (lihat Tabel 14.4).
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Gambar 14.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Jawa Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh organisasi wartawan
dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun (87,10).
Sementara skor terendah untuk subindikator ini adalah organisasi wartawan bebas
bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja sesuai hati nuraninya tanpa
intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (83,90).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat bahwa organisasi
wartawan di provinsi ini dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan. Seluruh
Informan Ahli juga setuju organisasi wartawan di daerah ini berkontribusi
memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program.
Sejalan dengan hasil survei, saat FGD, tidak semua Informan Ahli sepakat
bahwa wartawan di provinsi ini bebas untuk bergabung ke serikat pekerja tanpa
intervensi dari penguasa atau pelaku bisnis. Sebaliknya, mereka berpendapat
kesulitan dan hambatan untuk membuat atau bergabung dengan serikat pekerja
masih menjadi persoalan di provinsi ini. Menurut Informan Ahli yang merupakan
Ketua AJI Semarang Aris Mulyawan, serikat pekerja itu penting untuk wartawan,
namun di Jawa Tengah hanya ada dua serikat pekerja. Itupun masih diintervensi
oleh pemilik media.
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14.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,75. Tahun ini nilainya
meningkat 3,29 poin dibanding tahun lalu, yakni 75,46. Sejak 2018, hingga saat
ini, indikator tersebut selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 14.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Jawa Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat anggota redaksi perusahaan pers (85,10). Sedangkan skor
terendah adalah redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa
campur tangan pemilik media (75,40).
Menanggapi hasil survei ini, Informan Ahli tidak sepenuhnya sepakat
dengan beberapa penyataan pada subindikator tersebut. Di antaranya, tidak
sependapat mengenai tidak adanya upaya penyensoran yang dilakukan oleh unsur
negara. Begitu pula dengan pers yang bebas dan independen dalam membuat
pemberitaan tanpa adanya kepentingan politik dan ekonomi pemilik media, pun
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dengan redaksi yang bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa
campur tangan pemilik media.
Hal ini dikarenakan intervensi kepentingan politik, ekonomi, dan campur
tangan pemilik media di provinsi ini masih tinggi sehingga mengganggu
independensi redaksi. Informan Ahli yang merupakan Pemimpin Redaksi Solo Pos
Rini Yustiningsih mengatakan, intervensi ekonomi dan politik dapat mengurangi
kepentingan publik dalam pemberitaan media. Namun, di satu sisi pandemi
membuat berkurangnya pemasukan dari iklan. “Kepentingan publik dalam
pemberitaan media berkurang akibat pengaruh alokasi iklan. Tapi, pandemi ini
telah mengurangi iklan yang masuk ke perusahaan media,” imbuhnya.
14.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kebebasan dan Kekerasan IKP Provinsi Jawa Tengah, selama
empat tahun berturut-turut berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun
nilainya 82,03. Nilai ini menurun 0,55 poin dibandingkan tahun lalu, 82,58.
Di tahun 2019, indikator ini tercatat mengalami peningkatan tertinggi
hingga 16,81 poin sekaligus menempatkannya pada kategori “Cukup Bebas”.
Setelah sebelumnya berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 14.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Jawa Tengah
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Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah tidak adanya intervensi
aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap
wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan
(83,50). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator tidak terdapat
intimidasi kepada wartawan yang dilakukan aparat negara karena isi pemberitaan
atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (81,10).
Berdasarkan wawancara, delapan dari sepuluh Informan ahli menyatakan
sepakat aparat negara tidak melakukan intervensi berupa penganiayaan,
pembunuhan, maupun penculikan ataupun tindakan lain untuk memengaruhi atau
menghalangi pemberitaan. Namun, ada dua Informan Ahli yang berpendapat
masih ada intervensi dari aparat negara kepada wartawan.
Sementara itu, Informan Ahli umumnya sepakat tidak ada intimidasi kepada
wartawan oleh oknum aparat negara karena isi atau untuk memengaruhi isi
pemberitaan. Informan Ahli juga sependapat terkait aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi,
kekerasan fisik dalam berbagai bentuk untuk memengaruhi isi pemberitaan. Meski
begitu ada juga Informan Ahli yang tidak sependapat. Hal ini disebabkan mereka
masih menemukan adanya aparat yang menjadi oknum pelaku tindakan
intimidasi.
14.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,55. Nilainya menurun 3,20 poin
dibandingkan tahun lalu yakni, 83,75.
Tahun 2021, indikator ini mengalami peningkatan hingga 3,75 poin,
sedangkan tahun 2020, pernah mengalami penurunan 4,71 poin. Meski begitu,
sejak 2018 hingga saat ini, indikator tersebut tetap konsisten berada dalam
kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 14.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Jawa Tengah

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
mengakui, mendorong dan melindungi masyarakat dalam menciptakan informasi
alternatif seperti pewarta warga atau jurnalisme warga (82,20). Sementara skor
terendah dimiliki oleh subindikator jurnalisme warga di provinsi ini memberi
kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (78,90).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat dengan hasil
survei ini. Mayoritas Informan Ahli sepakat jurnalisme warga di Jawa Tengah
memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan Ahli dari akademisi pers, Sri
Hastjaryo. Menurutnya, pemda di Jawa Tengah mendukung warganya untuk
memproduksi media alternatif sebagai sumber informasi. “Di daerah ini pemda
memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memproduksi konten-konten
inspiratif,

dengan

catatan.

Yaitu,

pemda

memberikan

kebebasan

dan

perlindungan,” ujarnya.
14.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Jawa Tengah

Seperti tahun lalu, indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Jawa
Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,83. Nilainya
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meningkat 1,78 poin dibanding tahun lalu, yakni 80,06. Indikator ini tercatat selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 14.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Jawa Tengah

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan
adanya program untuk wartawan seperti pelatihan terkait kesetaraan gender,
liputan perempuan, anak, dan adat (83,20). Sedangkan skor terendah dimiliki oleh
subindikator ada upaya dari pemda melarang praktik diskriminatif atas dasar suku,
etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap pers dalam menjalankan
profesinya (79,80).
Berdasarkan wawancara, delapan dari sepuluh Informan Ahli sepakat
pemda mendorong keragaman isi pemberitaan yang ditunjukkan dengan adanya
program untuk wartawan seperti pelatihan terkait kesetaraan gender, liputan
perempuan, anak, dan adat. Meski dengan catatan, kegiatan, pelatihan, atau
perlombaan dari pemerintah belum merata dan maksimal.
“Memang ada lomba penulisan bagi wartawan, tapi belum banyak. Pelatihan
dari pemerintah untuk isu HAM, gender, juga ada, tapi belum maksimal,” kata
Informan Ahli yang merupakan Ketua AJI Semarang Aris Mulyawan.
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Selain itu, mayoritas sembilan Informan Ahli setuju dengan pernyataan
pemda ikut mendorong keragaman kepemilikan media. Secara umum, Informan
Ahli juga sepakat dengan hasil survei yang menunjukkan ada upaya dari
pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhdap insan pers dalam menjalankan profesinya.
Sedangkan dua Informan Ahli lainnya berpendapat bahwa upaya yang ada bukan
dari ranah pemda melainkan Dewan Pers dan asosiasi yang mengacu pada Kode
Etik Jurnalistik. Satu Informan Ahli lainnya mengatakan, tidak ada upaya dari
pemda untuk melarang praktik diskriminatif.
14.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Jawa Tengah

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah, kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak tiga tahun kebelakang. Adapun
nilainya 81,83 atau meningkat 2,03 poin dibandingkan tahun 2021. Indikator ini
pernah berada pada kategori “Agak Bebas” di tahun 2018.

Gambar 14.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Jawa Tengah
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Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator. Seluruhnya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik
pada media yang diterbitkan di daerah ini (85,80). Sedangkan nilai terendah
adalah tidak ada upaya pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan
dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan
(75,00).
Menanggapi hasil survei tersebut, mayoritas Informan Ahli sependapat
mengenai publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di Provinsi Jawa
Tengah. Meski begitu, ada satu Informan Ahli yang memberi catatan agar kolom
opini diseleksi sehingga artikel yang naik sudah pasti memberikan solusi.
Seluruh Informan Ahli sepakat media telah melakukan swasensor untuk
mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga
di luar pers. Pernyataan ini disampaikan oleh Informan Ahli yang merupakan
Sekretaris PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra. “Swasensor menjadi kewajiban
yang dilakukan berdasarkan inisiatif dari media bersangkutan untuk menghindari
produk yang bermasalah sebelum dan sesudah tayang,” katanya.
Berdasarkan wawancara, enam dari sepuluh Informan Ahli menyatakan
sepakat tidak adanya upaya pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi
pemberitaan untuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai
memberitakannya. Sedangkan Informan Ahli yang lain menyatakan masih ada
upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan. Informan Ahli
yang merupakan Ketua IJTI Jawa Tengah Teguh Hariyadi mengatakan, hal ini tentu
saja menghambat wartawan dalam mencari berita.
14.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Jawa Tengah

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,43. Nilainya menurun 2,35 poin
dibandingkan tahun 2021, dimana memiliki nilai 86,77.
Sejak tahun 2018, indikator ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”
sekaligus memiliki peningkatan signifikan yakni 10,38 poin. Hingga saat ini,
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 14.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh pemda menyediakan
sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (85,70).
Sedangkan skor terendah dimiliki oleh subindikator KI Daerah mendukung
wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan (82,80).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat pemda telah
menyediakan sarana bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Sementara Informan Ahli yang merupakan Ketua AJI Semarang Aris Mulyawan
berpendapat pemberian sarana oleh pemerintah daerah harus dilihat dengan
saksama. Sebab, bisa saja bertentangan dengan prinsip independen dan nilai-nilai
pers.
Seluruh Informan Ahli sepakat wartawan di daerah ini bebas mencari,
meliput, atau memperoleh informasi publik. Pun dengan wartawan asing diizinkan
meliput. Sementara itu, ada delapan dari sepuluh Informan Ahli sependapat bahwa
KI Daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.
Meski ada pula yang tidak sependapat.
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14.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Jawa Tengah

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,00. Nilainya meningkat 3,33 poin
dibandingkan tahun lalu 83,67.
Tahun 2020, indikator ini sempat mengalami penurunan signifikan, yakni
7,07 poin, dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, sejak 2018, indikator
ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 14.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Jawa Tengah

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini, yakni
pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.
Semua Informan Ahli sependapat dengan hasil survei ini. Pelatihan yang
dilaksanakan berupa Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ). Pernyataan ini diperkuat oleh
Informan Ahli dari unsur Perusahaan Pers yang merupakan Redaktur TVRI Jawa
Tengah Andreas Yulianto. “Sangat sesuai realitas. Di provinsi ini memang ada
pelatihan bagi wartawan,” ungkapnya.
Berdasarkan data sekunder yang dihimpun dari Realitasonline.id, 11 April
2021, PWI Jateng bersinergi dengan Forum Wartawan Lokal Jateng (FWLJ)
mengadakan Orientasi Kewartawanan yang diadakan di Semarang. Acara tersebut
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dihadiri oleh wartawan dari berbagai media baik itu cetak, media on-line hingga
elektronik.

Orientasi

kewartawanan

tersebut

menekankan

pentingnya

profesionalitas wartawan dan Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan bagi wartawan
dalam menyampaikan informasi.
Sementara itu, mengutip dari Portalpurwokerto, 30 Oktober 2021, Dewan
Pers dan PWI mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Banyumas.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari tersebut bertujuan agar wartawan
memahami cara menarasikan pemberitaan, khususnya di era pandemi.
14.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Jawa Tengah

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi Jawa
Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,28. Nilainya
meningkat 3,78 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,50.
Indikator ini berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2019, dan pernah
pada kategori “Agak Bebas” pada 2018. Hal itu dipicu dari adanya peningkatan
nilai yang siginifikan pada 2019, yakni hingga 12,78 poin.

Gambar 14.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Jawa
Tengah
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Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Satu subindikator
berada dalam kategori “Bebas”, empat subindikator lainnya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”, sementara satu subindikator berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Skor tertinggi yang berada dalam kategori “Bebas” dimiliki oleh subindikator
media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok
rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM, dan/atau kelompok minoritas (90,40). Sedangkan skor
terendah yang berada di kategori “Agak Bebas” adalah subindikator media pers
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (66,60).
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli setuju media di provinsi ini
memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan. Sementara
enam dari sepuluh Informan Ahli berpendapat pemda melakukan upaya khusus
agar kelompok rentan masih dapat dijadikan bahan pemberitaan.
Namun, Informan Ahli lainnya mengatakan, pemda belum mendorong
adanya upaya agar kelompok rentan dapat diberitakan oleh media. Pernyataan ini
diperkuat oleh Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Pemimpin Redaksi Solo
Pos Rini Yustiningsih. Menurutnya, belum semua daerah menyampaikan berita
tentang kelompok rentan.
“Tidak semua pers di daerah ini melakukan pemberitaan terhadap kelompok
seperti itu,” ujarnya.
Begitu pula dengan pemberitaan yang ramah disabilitas, kebanyakan
Informan Ahli sepakat bahwa media massa belum menyiarkan berita ramah
disabilitas karena adanya keterbatasan platform media, dana, dan informasi.
Meski begitu, mereka sepakat sudah ada upaya yang dilakukan oleh media untuk
memberikan berita yang ramah disabilitas, seperti yang dikemukakan Informan
Ahli yang merupakan Sekretaris PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra. “Memang
belum semua media, tapi sudah ada upaya ke sana,” katanya.
14.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Jawa Tengah

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah, sejak 2019
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 79,82 atau
meningkat 3,20 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,62.
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Tabel 14.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Tengah 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, empat indikator
mengalami peningkatan poin. Indikator yang mengalami peningkatan tertinggi
adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (6,87 poin). Sedangkan satu-satunya
indikator yang mengalami penurunan adalah Lembaga Penyiaran Publik (1,12
poin).

Gambar 14.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Tahun ini, lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai Tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman
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Kepemilikan (88,50). Sementara nilai terendah ditempati oleh indikator Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (74,87).
14.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Jawa Tengah Kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 83,25. Nilainya meningkat 0,74 poin dibandingkan tahun lalu yakni 82,51.
Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 14.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Jawa Tengah

Ada

sepuluh

subindikator

yang

disurvei

dalam

indikator

ini.

Satu

subindikator berada dalam kategori bebas sekaligus memiliki skor tertinggi, yaitu
subindikator individu atau entitas di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan
siber sesuai dengan ketentuan peraturan pers (90,00). Sedangkan sembilan
subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun skor terendah
ditempati oleh pemda tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui berita
berbayar dan/atau advertorial. (75,40).
Berdasarkan

wawancara,

seluruh

Informan

Ahli

sepakat

kebebasan

individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak
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dan siber sesuait ketentuan peraturan pers. Selain itu, pendirian media penyiaran
seperti radio dan televisi baik swasta maupun komunitas dinilai bebas oleh
siapapun. Pernyataan ini diperkuat oleh Informan Ahli dari unsur pemerintah yang
merupakan Kadis Kominfo Kota Surakarta Kentis Ratnawati. “Tidak ada masalah,
semua boleh mendirikan media cetak dan siber asalkan sesuai dengan ketentuan
pers,” ujarnya.
Seluruh Informan Ahli juga setuju mengenai pemda tidak memungut tidak
adanya biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers
cetak maupun siber. Hal serupa juga berlaku kepada lembaga penyiaran.
Sementara itu, enam dari sepuluh Informan Ahli sepakat pemda tidak
mempengaruhi redaksi melalui berita berbayar. Sedangkan Informan Ahli yang
lain berpendapat berita berbayar atau advertorial dari pemerintah memengaruhi
kebijakan redaksi. Berdasarkan hasil FGD, Setiawan Hendra, Informan Ahli yang
merupakan

Sekretaris

memengaruhi

berita

PWI
atau

Jawa
tidak

Tengah
tergantung

mengatakan,
dari

berita

medianya.

berbayar

“Hal

yang

dikhawatirkan akibat adanya berita berbayar atau advertorial, misalnya dari
pemda, adalah menyebabkan tidak lagi ada kritik yang seharusnya ditujukan
kepada pemda. Kritik malah ditujukan ke pihak tertentu,” katanya.
Informan Ahli yang merupakan Ketua AJI Semarang Aris Mulyawan
menambahkan media maupun jurnalisnya banyak menghadapi masalah di masa
pandemi. Sehingga, bukan tidak mungkin mereka menerima, bahkan bergantung
pada advertorial dari pemda agar bisa bertahan.
14.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Jawa Tengah

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Jawa tengah, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun
nilainya 77,68 atau meningkat 2,70 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,99.
Indikator ini berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2019. Saat itu
nilanya mengalami peningkatan signifikan hingga 10,28 poin. Sebelumnya, tahun
2018, indikator ini berada dalam kategori “Agak Bebas”.
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Gambar 14.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Jawa Tengah

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruhnya berada
dalam dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
perusahaan

pers

di

daerah

ini

menempatkan

kepentingan

publik

dalam

pemberitaannya (85,70). Sedangkan skor terendah ialah subindikator di daerah
ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi
(70,90).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat perusahaan pers
di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Mayoritas
Informan Ahli juga sependapat mengenai pemberian uang dan/atau fasilitas
individua tau perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.
Meski demikian ada dua Informah Ahli yang tidak setuju. Salah satunya,
seperti yang dikatakan Aris Mulyawan, Informan Ahli yang merupakan Ketua AJI
Semarang. Menurutnya, pemberian uang yang diterima oleh jurnalis bisa saja
terjadi karena adanya faktor ekonomi yang sedang tidak baik di masa pandemi.
Ditambah lagi adanya pemotongan hingga gaji yang dibayar menyicil menjadi
alasan jurnalis menerima pemberian uang.
Saat FGD, Informan Ahli dari akademisi pers, Sri Hastjaryo, berpendapat
pemberian uang belum tentu memengaruhi isi secara redaksional. “Ada kesadaran
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bahwa pemberian uang itu dalam rangka memengaruhi relasi baik, bukan
bertujuan agar beritanya dimuat. Sebab, kami mengerti teman-teman jurnalis
memiliki standar suatu berita layak atau tidak dimuat,” katanya.
Informan Ahli umumnya juga sepakat tidak adanya intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi. Meski ada Informan Ahli yang masih
menemukan intervensi di ruang redaksi.
14.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Jawa Tengah

Indikator Keragaman kepemilikan IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah, kali ini
masih berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 88,50. Tahun ini
mengalami peningkatan skor sebanyak 5,83 poin dari yang sebelumnya memiliki
skor 82,67 di tahun 2021. Indikator ini pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas” pada tahun 2018.

Gambar 14.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Jawa Tengah

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak,
penyiaran, dan siber. Seluruh Informan Ahli sepakat dengan hasil tersebut.
Seluruh

Informan

Ahli

sepakat

adanya

keberagaman

kepemilikan

perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber di provinsi ini. “Kepemilikan
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perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber sudah beragam,” kata Rini
Yustiningsih, Informan Ahli dari unsur perusahaan pers yang merupakan Pemimpin
Redaksi Solo Pos.
14.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Jawa Tengah

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah,
kali ini berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,87. Nilai ini
meningkat pesat 6,87 poin dibandingkan tahun 2021 yang berada dalam kategori
“Agak Bebas” dengan nilai 68.00.
Untuk kedua kalinya indikator ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Tahun 2019, nilai dari indikator ini melesat hingga 13,74 poin. Kondisi ini
menyebabkan indikator tersebut masuk ke dalam kategori “Agak Bebas” setelah
sebelumnya berada dalam kategori “Kurang Bebas”.

Gambar 14.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Jawa Tengah

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua diantaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor skor tertinggi, yakni tata Kelola
perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik
(85.50). Sementara satu subindikator berada dalam kategori “Agak Bebas”
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sekaligus menempati skor terendah, yaitu wartawan mendapat paling sedikit 13
kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 (65,10).
Seluruh Informan Ahli menyatakan setuju tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan kepetingan publik. Meski salah satu Informan
Ahli memberi catatan masih ada yang belum tepat sasaran untuk kepentingan
publik. “Tidak semuanya. Karena tetap kepentingan pemilik ada yang orientasinya
untuk publik, ada juga yang orientasinya bisnis,” ujar Aris Mulyawan, Informan
Ahli yang merupakan Ketua AJI Semarang.
Berdasarkan hasil wawancara, umumnya Informan Ahli sepakat wartawan
mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan
sosial sesuai peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan. Namun, Informan Ahli masih menemukan ada wartawan yang tidak
menerima upah sesuai dengan peraturan Dewan Pers.
14.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jawa Tengah

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,56. Namun, nilainya menurun 1,12
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,68. Indikator ini berada dalam kategori
“Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 14.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jawa Tengah
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Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh Dewan Pers
mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai
upaya mengembangkan kemerdekaan pers (87,20). Sedangkan skor terendah
dimiliki oleh Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan
kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (73.30).
Berdasarkan hasil wawancara, seluruh Informan Ahli sependapat Dewan
Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat sebagai upaya
mengembangkan kemerdekaan pers di daerah ini.
Sementara itu, Informan Ahli umumnya menilai KI Daerah ikut mendorong
pers

memberitakan

kepentingan

publik

sebagai

upaya

mengembangkan

kemerdekaan pers. Hanya satu Informan Ahli yang berpendapat KI Daerah tidak
pernah memberitakan kepentingan publik melainkan hanya untuk kepentingan
branding. Adapula Informan Ahli yang menilai bukan ranah KI untuk mendorong
pers memberitakan kepentingan publik.
Berbeda dengan Rini Yustiningsih, Informan Ahli dari unsur perusahaan pers
yang merupakan Pemimpin Redaksi Solo Pos. Menurutnya, KI Daerah wajib
memberitahukan segala informasi yang terkait dengan kepentingan publik.
14.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Jawa Tengah

Seperti tahun lalu, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 80,13 atau meningkat 0,99
poin dari tahun lalu, yakni 79,14.
Nilai dari kondisi lingkungan ini tercatat pernah melesat hingga 10,04 pada
tahun 2019, sekaligus menempatkan lingkungan ini berada dalam kategori “Cukup
Bebas” untuk pertama kalinya setelah sebelumnya berada dalam kategori “Agak
Bebas”.
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Tabel 14.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Tengah 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini, tiga
indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
mengalami peningkatan tertinggi adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (4,40 poin). Sedangkan indikator yang paling banyak mengalami
penurunan adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (3,67 poin).

Gambar 14.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Jawa Tengah

Tahun ini, lima dari enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan
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Intimidasi Pers (87,92). Sementara satu indikator berada dalam kategori “Agak
Bebas” sekaligus memiliki nilai terendah, yakni Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (64,90).
14.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Jawa Tengah

Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022
Provinsi Jawa Tengah, selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 81,33. Nilai tersebut meningkat 1,76
poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,56.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan hingga 10,28 poin
pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut, untuk kali
pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”, setelah sebelumnya berada
dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 14.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Jawa Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator lembaga
peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (86,00).
Sementara skor terendah ditempati oleh peraturan atau kebijakan di provinsi
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mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers (76,40).
Mayoritas Informan Ahli sepakat lembaga peradilan menangani perkara pers
secara independen dan tidak berpihak. Mereka juga sependapat lembaga peradilan
lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Para Informan Ahli juga mengamini aparat dan perangkat daerah menjalankan
kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Namun, belum
semuanya.
Sementara itu, mereka berpendapat di daerah ini belum ada kebijakan yang
secara resmi mengatur untuk mendorong aparat pemda agar menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers. Meski begitu, mereka tak menampik pemda sering
kali mengimbau aparat untuk menghormati wartawan ketika menjalankan tugas
jurnalistiknya.
14.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Jawa
Tengah

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Jawa
Tengah, selama empat tahun berturut-turut kembali berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Adapun nilainya 80,00 atau berkurang 3,67 poin dibandingkan
tahun lalu, yakni 83,67.
Nilai dari indikator ini tercatat pernah meningkat hingga 22,58 pada tahun
2019. Peningkatan tersebut menempatkan indikator tersebut untuk pertama
kalinya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya, berada dalam
kategori “Kurang Bebas”.
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Gambar 14.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Jawa
Tengah

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara, enam dari sepuluh Informan Ahli sepakat
dengan pernyataan tersebut. Sisanya, berpendapat tidak ada kebijakan daerah
yang secara khusus menjamin wartawan. Meski begitu, mereka sepakat pemda
memberikan kebebasan untuk wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
14.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Jawa Tengah berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,20. Nilainya menurun 0,72 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 87,92. Indikator ini selalu berada dalam kategori
“Cukup Bebas” sejak 2018.
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Gambar 14.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Jawa Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh subindikator di daerah
ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (88,00).
Sedangkan nilai terendah dimiliki oleh pemda tidak pernah menggunakan alasan
keamanan nasional, ketertiban umum, dan Kesehatan umum, atau moral
masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (85,90).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat dengan pernyataan
di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.
Mereka juga sependapat di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat
memidana wartawan karena pemberitaannya. Selain itu, tidak ada aturan yang
memberi hukuman/sanksi berlebihan kepada wartawan atau media dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya.
Mayoritas Informan Ahli juga setuju pemda tidak pernah menggunakan
alasan keamanan, ketertiban dan kesehatan umum untuk membatasi kebebasan
pers. Hanya satu Informan Ahli yang masih menemukan pemda membatasi
kebebasan pers dengan alasan berita mengenai pandemi dapat membuat gaduh
atau situasi tidak kondusif.
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14.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Jawa Tengah

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah, selama empat tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya
81,95. Nilai tersebut meningkat 3,74 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,21.
Nilai dari indikator ini tercatat pernah melesat hingga 15,71 poin pada tahun
2019. Peningkatan itu menempatkan indikator tersebut, untuk kali pertama,
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya, berada dalam
kategori “Agak Bebas”.

Gambar 14.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Jawa Tengah

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh subindikator
wartawan di daerah ini menaati UU No.40 tahun 1999 tentang pers, KEJ, dan
peraturan Dewan Pers (82,30). Sedangkan nilai terendah dimiliki oleh pemda
mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan
standar perusahaan pers (81,60).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat wartawan di
daerah ini sudah menaati UU No.40, Kode Etik Jurnalistik, peraturan-peraturan
Dewan Pers. Meski begitu, ada juga Informan Ahli yang tidak memungkiri masih
menemukan wartawan yang belum memahami kode etik jurnalistik. Pernyataan
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itu didukung oleh Informan Ahli dari unsur organisasi pers yang merupakan Ketua
IJTI Teguh Hadi. “Realitanya tidak semua wartawan di provinsi ini menaati Kode
Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan Pedoman Penulisan yang
disusun Dewan Pers,” katanya.
Sebaliknya, mayoritas Informan Ahli sepakat pemda pemda mendukung
dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar
perusahaan pers.
14.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Jawa Tengah

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,35. Tahun ini, nilainya menurun
1,29 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84,64. Indikator ini tercatat selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” tahun 2018.

Gambar 14.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Jawa Tengah

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruhnya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Dengan nilai tertinggi dimiliki oleh dewan pers
menangani kasus pers di daerah berdasarkan prinsip kode etik jurnalistik (87,10).
Adapun nilai terendah ditempati oleh subindikator penyelesaian perkara pers oleh
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Lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan UU. No. 40 tahun 1999
tentang Pers.
Dari hasil wawancara, semua informan ahli setuju mengenai Dewan Pers
menangani kasus atas dasar prinsip Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan mayoritas
Informan Ahli berpendapat Komisi Informasi (KI) Daerah dan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) bekerja secara bebas dan independen.
Sementara itu, delapan dari sepuluh Informan Ahli sepakat bahwa
penyelesaian kasus pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan UU
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di satu sisi, ada Informan Ahli yang masih
menemukan penyelesaian kasus yang menggunakan hukum perdata, lalu
berujung pada mediasi. “Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di
provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana. Lebih ke
mediasi,” ujar Informan Ahli yang merupakan Ketua IJTI Teguh Hadi.
14.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Jawa Tengah

Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2022
Provinsi Jawa Tengah, secara empat tahun berturut-turut, berada dalam kategori
“Agak Bebas”. Adapun nilainya 64,90. Tahun ini nilainya meningkat hingga 4,41
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 60,50.
Indikator ini pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 19,42 poin
pada tahun 2019. Peningkatan tersebut menempatkan indikator ini, untuk kali
pertama, berada dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah sebelumnya, berada dalam
kategori “Kurang Bebas”.
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Gambar 14.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Jawa Tengah

Hanya ada satu subindikator yang disurvei pada indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicecrma oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra. Subindikator ini berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Semua Informan Ahli sependapat bahwa di provinsi ini belum ada peraturan
daerah

yang

khusus

mengatur

mengenai

penyiaran

berita

yang

ramah

penyandang disabilitas. Namun, tiga Informan Ahli menemukan beberapa media
massa telah menyiarkan berita yang dapat dicerna disabilitas, tidak ada kewajiban
dari pemda. Berdasarkan hasil FGD dapat disimpulkan bahwa keterbatasan
teknologi menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya fasilitas bagi
disabilitas untuk dapat mengakses informasi.
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14.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
JAWA TENGAH
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2021 di Jawa Tengah, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi
“Cukup Bebas” dengan rata-rata skor 80.99. Nilai tersebut meningkat 1,89
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,10. Nilai ini diperoleh dari nilai
Lingkungan Fisik dan Politik (81,97), Lingkungan Ekonomi (79,82), dan
Lingkungan Hukum (80,13). Tahun ini, nilai dari ketiga kondisi lingkungan
mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Kondisi yang nilainya
mengalami peningkatan paling tinggi adalah Lingkungan Ekonomi (3,20
poin), diikuti oleh Lingkungan Fisik dan Politik (1,74 poin), lalu Lingkungan
Hukum (0,99).

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,97. Nilainya
meningkat 1,74 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 80,23. Ada
sembilan indikator yang disurvei. Indikator dengan nilai tertinggi dan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” ditempati oleh Pendidikan Insan
Pers (87,00). Sementara nilai terendah adalah indikator Kebebasan dari
Intervensi (78,75).
Tahun

ini,

enam

dari

sembilan

indikator

tersebut

mengalami

peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini
nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan (4,57 poin). Sebaliknya, tiga indikator yang lain nilainya
menurun dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya
menurun paling signifikan adalah Kebebasan Media Alternatif (3,20
poin).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Jawa Tengah, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup
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Bebas”. Adapun nilainya 79,82 dengan kenaikan 3,20 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 76,62. Ada lima indikator yang disurvei semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh
indikator Keragaman Kepemilikan (88,50). Sementara satu indikator
yang menempati nilai terendah, yakni Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(74,87). Tahun ini, empat indikator mengalami peningkatan nilai
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya meningkat tertinggi
adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (6,87 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Jawa Tengah, selama empat
tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Adapun nilainya 80.13 dengan peningkatan 0,99 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 79,14. Ada enam indikator yang disurvei. Lima di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi
ditempati oleh Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (87,20). Sementara nilai
terendah dan berada dalam kategori “Agak Bebas” adalah Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (64,90). Tahun ini, hanya tiga
indikator yang mengalami peningkatan nilai. Indikator yang mengalami
peningkatan tertinggi adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (4.40 poin). Tiga indikator lainnya nilainya menurun. Adapun
indikator

nilainya

menurun

paling

banyak

adalah

Kebebasan

Mempraktikkan Jurnalisme (3,67 poin).

14.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
JAWA TENGAH
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Jawa Tengah maka

dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
IKP Provinsi Jawa Tengah dapat meningkat pada survei IKP dengan
melakukan sinergi untuk meningkatkan indikator Kebebasan dari Intervensi
pada Lingkungan Fisik dan Politik, tata kelola perusahaan yang baik pada
Lingkungan Ekonomi, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas
pada Lingkungan Hukum.
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2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perlu adanya dorongan bagi perusahaan media untuk membentuk
serikat pekerja. Selain itu, adanya jaminan wartawan independen,
bebas dari segala bentuk intervensi dari pemerintah maupun pemilik
media,

hingga

jaminan

wartawan

dapat

menjalankan

tugas

jurnalistiknya tanpa ancaman, intimidasi dan kekerasan. Media perlu
meningkatkan ruang pemberitaan untuk kelompok rentan, anak dan
perempuan.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Pemda dan perusahaan media harus berkomitmen agar berita berbayar
tidak mengintervensi ruang redaksi. Di samping itu, perlu adanya
kebijakan dan aksi nyata dari pemda, kampus, organisasi pers, dan
perusahaan pers untuk menemukan alternatif pendapatan. Tujuannya,
agar keberlangsungan industri pers sebagai sumber informasi tepercaya
yang terdampak akibat pandemi bisa segera pulih. Hal lain yang harus
menjadi perhatian khusus adalah memastikan kesejahteraan wartawan
di masa pandemi.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Perusahaan
berkolaborasi

pers,

wartawan,

untuk

dan

pemangku

mewujudkan

kepentingan

informasi

yang

perlu
dapat

dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan Kode Etik Jurnalistik
dan kemerdekaan pers. Pemda perlu segera menyiapkan aturan dan
memfasilitasi media agar memberikan kesempatan bagi kelompok
disabilitas untuk dapatmengakses informasi.
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BAB XV PROVINSI JAWA TIMUR
Bab ini merupakan uraian dari survei dan focus group discussion (FGD)
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Jawa Timur. Survei dilaksanakan
sepanjang bulan Februari – Maret 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli.
Mereka mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah
daerah, dan masyarakat. Sementara FGD berlangsung di Kota Surabaya, Jawa
Timur, 5 April 2022. Kegiatan tersebut berlangsung secara hibrida, dihadiri oleh
sembilan orang Informan Ahli dan anggota Dewan Pers Hendry CH Bangun.
Sedangkan Eni Katrdi Wiyati yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai
moderator.
Tahun 2022, nilai IKP 2022 Provinsi Jawa Timur tidak memiliki perbedaan
signifikan dari tahun sebelumnya. Ekonomi Indonesia juga masih lesu akibat
pandemi COVID-19. Kondisi ini mempengaruhi semua sektor, termasuk media.
Bahkan, nilai IKP 2022 Provinsi Jawa Timur menurun menjadi 72,88. Nilai dari IKP
Provinsi Jawa Timur ini terus menurun secara beruntuk sejak 2020.
Nilai IKP 2022 Provinsi Jawa Timur diperoleh dari Lingkungan Fisik dan
Politik (73,11), Lingkungan Ekonomi (71,66), dan Lingkungan Hukum (73,41).
Tahun ini, lingkungan yang mengalami penurunan tertinggi adalah Lingkungan
Fisik dan Politik (2,51 poin). Dari sembilan indikator yang dinilai pada lingkungan
tersebut, dua indikator diketahui mengalami penurunan yang paling signifikan.
Yakni, Kebebasan dari Kekerasan merosot 10 poin dan Kebebasan Media Alternatif
turun 7,61 poin
Nilai Lingkungan Ekonomi juga menurun 2,28 poin dibandingkan tahun lalu.
Di antara lima indikator yang disurvei, hanya satu indikator yang nilainya
meningkat. Itu pun tipis hanya 0,58 poin. Yakni, Tata Kelolaan Perusahaan yang
Baik. Sementara indikator yang nilainya menurun tajam adalah Keragaman
Kepemilikan (4,05 poin). Diikuti dengan Independensi dari Kelompok Kepentingan
Kuat (3,11 poin). Kondisi ini menunjukkan media di Jawa Timur masih mengalami
tekanan dari berbagai kelompok dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya.
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Pada Lingkungan Hukum, penurunan terbanyak terjadi di Indikator
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (4,38 poin). Pun dengan
Etika Pers (3,11 poin). Meski begitu, secara umum Informan Ahli menganggap
kondisi Lingkungan Hukum di Jawa Timur relatif masih baik.

15.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI JAWA TIMUR
Responden IKP 2022 Provinsi Jawa Timur melibatkan sepuluh Informan Ahli.

Mereka terbagi ke dalam empat unsur. Antara lain, pengurus aktif organisasi
wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat. Daftar
Informan Ahli selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 15.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Timur
2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Rachmawati

AJI Jember

Ketua

2.

Eko Pamuji

PWI

Sekretaris

3.

Falentinus L. Hartayan

IJTI Surabaya

Wakil Ketua IV

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Dwi Eko Lokononto

Asosiasi Media Siber
Indonesia (AMSI)

Dewan Pengawas

5.

Eddy Prastyo

Radio Suara Surabaya FM

Pemimpin Redaksi
(Manager Produksi)

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Edif Hayunan, S.Sos,
M.Si

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Trenggalek

Kepala Dinas

Kabupaten
Trenggalek

7.

Donny Sandito

Setda Kota Malang

Kabag Humas Kota
Malang

Kota Malang

8.

AKBP M. Sinwan, SE,
MM

Polda Jawa Timur

Kasubdit Penerangan
Masyarakat

Kabupaten
Jember
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

A.Afif Amrullah, M.E.I

KPID Jawa Timur

Komisioner

10.

Irfan Wahyudi, S.Sos,
M.Comms, PhD

FISIP Universitas
Airlangga

Wadek III FISIP

15.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI JAWA TIMUR
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Jawa

Timur dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan nilai rata-rata 72,88. Nilai tersebut
diperoleh dari Lingkungan Fisik dan Politik (73,11), Lingkungan Ekonomi (71,76),
dan Lingkungan Hukum (73,41).
15.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jawa Timur

Gambar 15.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jawa Timur
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15.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Jawa Timur

Seperti tahun lalu, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Jawa
Timur, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 72,88. Namun,
nilainya menurun 2,16 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu 75,04. Sepanjang tahun
2018 – 2019, IKP untuk provinsi ini sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”.
(lihat Gambar 15.2).
Tabel 15.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Timur

Tahun ini, nilai dari tiga kondisi lingkungan menurun dibandingkan tahun
lalu. Yakni, Lingkungan Fisik dan Politik (2,51 poin), Lingkungan Ekonomi (2,28
poin), dan Lingkungan Hukum (1,37 poin).
Tabel 15.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Timur 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Pendidikan Insan Pers
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Akurat dan Berimbang
Keragaman Pandangan
Kebebasan Media Alternatif
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Kekerasan

JAWA
TIMUR
72,88
73,11
87,10
81,13
79,60
75,00
74,33
73,50
71,35
70,48
62,00
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IKP TOTAL
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Lembaga Penyiaran Publik
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Mekanisme Pemulihan
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

JAWA
TIMUR
72,88
71,76
81,20
75,90
75,67
68,37
67,67
73,41
79,78
79,10
75,48
73,35
70,10
61,90

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini
adalah indikator Pendidikan Insan Pers pada Lingkungan Fisik dan Politik (87,10).
Sementara itu, ada empat indikator berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Antara lain, Kebebasan dari Kekerasan (62,00) pada Lingkungan Fisik dan Politik,
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (68,37) dan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (67,67) pada Lingkungan Ekonomi dan Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (61,90).
15.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Jawa Timur

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Jawa Timur, selama tiga
tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,11.
Nilainya menurun 2,51 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu 75,62. Kondisi
lingkungan ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada 2018.
(lihat Tabel 15.4).
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Tabel 15.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Timur 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, empat
dari sembilan indikator tersebut mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Pendidikan
Insan Pers (3,35 poin) dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (1,72).
Sementara lima indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan
dari kekerasan (10,00 poin).

559

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Gambar 15.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Jawa Timur

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Delapan indikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara Kebebasan
dari Kekerasan menjadi satu-satunya indikator yang berada pada kategori “Agak
Bebas” sekaligus memiliki nilai terendah (62,00). Adapun indikator dengan nilai
tertinggi ditempati oleh Pendiaikan Insan Pers (87,10).
15.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Jawa
Timur

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Jawa
Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,60. Tahun ini nilainya
sedikit menurun 0,34 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu

79,94. Indikator ini

selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
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Gambar 15.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Jawa Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator wartawan
bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi
dari penguasa maupun pelaku bisnis (84,20). Sementara skor terendah adalah
wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan
sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi penguasa maupun pelaku bisnis
(75,70).
Semua Informan Ahli sepakat wartawan bebas memilih organisasi tanpa
paksaan penguasa maupun pemilik media. Wartawan di Jawa Timur juga bebas
membentuk serikat pekerja. Namun, hingga tahun 2022, belum banyak
perusahaan pers yang memiliki serikat pekerja.
15.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Jawa Timur

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Jawa Timur, selama
tiga tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
70,48. Nilainya menurun 4,75 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu 75,23. Indikator
ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.
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Gambar 15.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Jawa Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini, satu sub
dindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,00. Skor tertinggi
ditempati oleh subindikator unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas
dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk
seperti menunjuk, memidanakan, atau memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers. Sementara skor terendah dan berada pada kategori
“Agak Bebas” adalah subindikator tidak pernah terjadi upaya sendor isi berita oleh
unsur negara (birokrasi, tentara, polisi) , ormas, dan/atau partai politik (67,50).
15.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Jawa Timur

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Jawa Timur berada
dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 62,00. Nilainya menurun tajam 10 poin
dibandingkan tahun lalu, 72,00. Indikator ini tercatat pernah mengalami
peningkatan tertingggi hingga 10,85 poin pada tahun 2019. Pada tahun 2020,
berada pada kategori “Agak Bebas” dengan nilai 67,89 (lihat Tabel 15.4).
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Gambar 15.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Jawa Timur

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua indicator
berada dalam kategori “Agak Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator tidak
terdapat intimidasi kepada wartawan oleh okunum apparat negara karena isi
pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (65,70).
Sementara nilai terendah tetap pada sub indikator tidak ada intervensi
aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap
wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan
(56,30).
15.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Jawa Timur

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Jawa Timur, selama
tiga tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya
71,35. Nilainya menurun 7,61 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu 78,96.
Tahun 2021, indikator ini sempat mengalami peningkatan 4,13 poin.
Sementara pada tahun 2020, indikator ini tercatat menurun 3,99 poin. Indikator
tersebut pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 16,32 poin pada tahun
2019. Peningkatan ini sekaligus menempatkannya dalam kategori “Cukup Bebas”
setelah sebelumnya berada dalam kategori “Agak Bebas”.
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Gambar 15.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Jawa Timur

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu sub indikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah mengakui, mendorong dan melindungi partisipasi masyarakat
(82,75). Sementara skor terendah dimiliki oleh jurnalis warga di provinsi ini berisi
informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat (75,17).
15.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Jawa Timur

Seperti tahun lalu, indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Jawa
Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,50. Nilainya
meningkat 0,58 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu 72,92. Indikator ini tercatat
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2019.
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Gambar 15.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Jawa Timur

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sekaligus menempati skor tertinggi.
Subindikator ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya (83,20).
Sementara dua subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak bebas”.
Antara lain, pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media
(69,20). Skor terendah, pemerintah daera mendorong keragaman isi pemberitaan
di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti
pelatihanbagi wartawan terkait kesetaraan gender serta liputan perempua, anak
dan adat (68,10). Berdasarkan wawancara, para Informan Ahli sepakat dengan
hasil survei tersebut.
15.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Jawa Timur

Selama tiga tahun berturut-turut, indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022
Provinsi Jawa Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,33.
Namun, tahun ini nilainya menurun 0,25 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu
74,58. Sepanjang tahun 2018 - 2019, indikator ini tercatat berada dalam kategori
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“Agak Bebas”. Indikator ini pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 9,80
pada tahun 2020. (lihat Tabel 15.4).

Gambar 15.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Jawa Timur

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan
dari pejabat atau dari lembaga di luar pers (76,70). Diikuti oleh publik mendapat
informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang
diterbitkan di daerah ini (75,10). Lalu, skor terendah, tidak ada upaya dari pemilik
perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya
wartawan dalam mencari sampai memberitakan (71,20).
Sembilan dari 12 Informan Ahli sepakat media melakukan swasensor untuk
mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan dari pejabat atau dari lembaga
di luar pers. Setiap berita yang disampaikan kepada masyarakat juga berdasarkan
dengan kondisi faktual, berkaitan dengan kepentingan publik, dan disampaikan
secara akurat serta berimbang.
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15.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Jawa Timur

Indikator Akes atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Jawa Timur berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,13. Indikator tersebut mengalami
peningkatan 1,10 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu 80,02. Dua tahun lalu,
indikator ini tercatat mengalami peningkatan signifikan hingga 9,16 poin
dibandingkan tahun sebelumnya. Selama empat tahun berturut-turut, indikator ini
juga tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 15.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Jawa Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik
(84,50). Sementara skor terendah pada sub indikator wartawan asing diizinkan
untuk meliput pemberitaan di provinsi ini (77,10).
Para Informan Ahli juga wartawan di Jawa Timur, termasuk wartawan asing,
dapat meliput berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Keberadaannya sebagai
fungsi kontrol yang mengawasi mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini diperkuat
dengan tidak adanya laporan aparat pemerintah daerah maupun aparat keamanan
yang menghalang-halangi wartawan dalam memperoleh informasi.
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15.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Jawa Timur

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Jawa Timur, selama tiga
tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya
87,10. Tahun ini nilainya mengalami meningkat 3,35 poin dibandingkan tahun
2021, yaitu 83,75. Indikator ini mengalami peningkatan signifikan hingga 11,67
poin pada tahun 2020. Serta, pernah tercatat berada dalam kategori “Agak Bebas”
pada 2018. (lihat Tabel 15.4).

Gambar 15.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Jawa Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.
Mayoritas Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut. Kegiatan
pelatihan jurnalistik diperlukan bagi wartawan untuk meningkatkan kemampuan
dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang
Pers dan meningkatkan pemahaman wartawan terhadap kaidah jurnalistik.
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15.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Jawa Timur

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
2022 Provinsi Jawa Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
75,00. Tahun ini mengalami peningkatan 1,72 poin. Indikator ini tercatat pernah
berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018 – 2019. (lihat Tabel 15.4).

Gambar 15.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Jawa
Timur

Pada indikator ini terdapat enam subindikator yang disurvei. Empat di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak (81,60).
Sementara dua subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”
yaitu, pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan seperti
perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, dan/atau kelompok minoritas diberitakan media di provinsi ini (69,10) dan
subindikator media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang
disabilitas (66,80).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat dengan hasil survei
tersebut. Termasuk, masih rendahnya media massa di provinsi ini yang
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Mereka
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sependapat media perlu memberikan ruang pemberitaan yang lebih optimal bagi
para disabilitas.
15.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Jawa Timur

Seperti tahun lalu, Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Jawa Timur
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 71,76. Namun, tahun ini
nilainya menurun 2,28 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu 74,05.
Padahal tahun 2020, kondisi lingkungan ini mengalami peningkatan
signifikan hingga 10,85 poin dibandingkan tahun 2019. Kondisi lingkungan ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018 - 2019.
(lihat Tabel 15.5).
Tabel 15.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Timur 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, hanya satu
indikator yang nilainya menurun dibandingkan tahun lalu. Yaitu, Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (0,58 poin). Sementara empat indikator yang lain nilainya
menurun dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi
adalah Keragaman Kepemilikan (4,05 poin). Diikuti oleh Independensi dari
Kelompok Kepentingan yang Kuat (3,11 poin). (lihat Tabel 15.5).
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Gambar 15.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Tahun ini, tiga dari lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman
Kepemilikan (81,20). Sementara dua indikator yang lain berada dalam kategori
“Agak Bebas” sekaligus menempati nilai terendah. Yakni, Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (67,67).
15.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Jawa Timur

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi
Perusahaan Pers IKP 2022 Provinsi Jawa Timur berada di kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 75,90. Nilainya menurun 1,11 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu
77,01. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada
tahun 2018 - 2019. (lihat Tabel 15.5).
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Gambar 15.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Jawa Timur

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang
ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (81,70). Sementara,
dua subindikator pada kategori “Agak Bebas” dimiliki oleh alokasi dana untuk iklan
dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian
kebijakan di ruang redaksi (67,70). Diikuti dengan pemerintah daerah tidak
memengaruhi kebijakan redaksi melalui berita berbayar dan/atau advertorial
(66,50).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat individu atau
entitas bisnis bebas mendirikan perusahaan pers cetak dan pers siber, individu
atau entitas bisnis bisa mendirikan media penyiaran. Mereka juga sepakat pemda
tidak memungut pungli dalam proses perijinan pendirian perusahaan pers cetak
dan siber, pemerintah daerah juga tidak melakukan “pungli” dalam proses
perijinan pendirian lembaga penyiaran.
Selain itu, mereka juga sependapat alokasi iklan dan berita pariwara tidak
memengaruhi kepentingan publik di Jawa Timur. Kepemilikan perusahaan pers di
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provinsi ini juga tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu dan konsentrasi
kepemilikan perusahaan pers tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.
15.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Jawa Timur

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Jawa Timur berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 68,37. Dua
tahun berturut-turut nilainya menurun dan tahun ini nilainya menurun 3,11 poin
dibandingkan tahun 2021, yaitu 71,47.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan signifikan hingga
11,81 poin pada 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut, untuk
kali pertama, berada dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah sebelumnya berada di
kategori “Kurang Bebas” pada tahun 2018. (lihat Tabel 15.5).

Gambar 15.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Jawa Timur

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
perusahaan

pers

di

daerah

ini

menempatkan

kepentingan

publik

dalam

pemberitaannya (79,80).
Sementara empat subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak
Bebas”. Dua skor terendah, situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan
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ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik
lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan (62,80) dan di daerah ini
tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi
(newsroom) (61,90).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli tidak memungkiri pada praktiknya
masih ada pemberian uang, atau dikenal dengan istilah “amplop” dan pemberian
fasilitas tertentu, kepada wartawan di lapangan.
15.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Jawa Timur

Seperti tahun lalu, indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi
Jawa Timur, berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,20. Namun,
tahun ini nilainya menurun 4,05 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 85,25.
Pada tahun 2020, indikator ini mengalami peningkatan tajam hingga 15,73
poin. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” sepanjang
tahun 2018 – 2019. (lihat Tabel 15.5).

Gambar 15.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Jawa Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran
dan media siber. Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini.
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15.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Jawa Timur

Jika tahun lalu berada dalam kategori “Agak Bebas”, tahun ini indikator Tata
Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Jawa Timur masih berada dalam
kategori “Agak Bebas” dengan nilai 67,67. Namun demikian, mengalami
peningkatan 0,58 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu 67,08.
Pada tahun 2020, indikator ini mengalami peningkatan hingga 12,14 poin
dengan kategori “Cukup Bebas”. Sementara itu, indikator ini juga tercatat pernah
berada dalam kategori “Agak Bebas” sepanjang tahun 2018 – 2019.

Gambar 15.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Jawa Timur

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sekaligus menempati skor tertinggi. Yaitu,
subindikator tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai
kepentingan publik (73,70).
Sementara satu subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”
dengan skor terendah, wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers No 03/2019 (57,80).
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Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli tidak sependapat
wartawan di provinsi ini telah mendapatkan penghasilan yang layak, apalagi 13
kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun dan jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/PeraturanDP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers. Termasuk, memberikan Tunjangan
hari Raya (THR). Kondisi ini makin parah sejak pandemi COVID-19, meskipun
tahun ini jumlah kasusnya terus menurun.
15.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jawa Timur

Seperti tahun lalu, indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi
Jawa Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,67. Namun,
tahun ini nilainya menurun 2,77 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu 78,44 dan
pada tahun 2021 mengalami hal yang sama menurun 2,05 poin.
Padahal tahun 2020, indikator ini mengalami peningkatan signifikan hingga
15,92. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”
sepanjang tahun 2018 – 2019.

Gambar 15.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jawa Timur

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh Dewan Pers dan
konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah
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(80,00) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan
kemerdekaan pers (78,40).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) Jawa Timur dan Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) Jawa Timur
perlu memaksimalkan peran mereka untuk dapat mewujudkan kemerdekaan pers.
15.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Jawa Timur

Seperti tahun lalu, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Jawa Timur berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,41. Tahun ini

nilainya kembali

menurun 1,37 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu 74,79 dan tahun 2021
menurun 1,73 dibanding dengan tahun 2020 dengan nilai 76,52.
Kondisi lingkungan ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi
hingga 11,14 pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkannya, untuk kali
pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah selama dua tahun
berturut-turut sejak 2018, berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Tabel 15.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Timur 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini, tiga
indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
mengalami peningkatan tertinggi adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (2,57 poin).
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Sementara tiga indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah Independensi dan
Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (4,38 poin). (lihat Tabel 15.6).

Gambar 15.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Jawa Timur

Tahun ini, lima dari enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (79,78). Sementara satu indikator yang lain berada dalam kategori
“Agak Bebas” sekaligus memiliki nilai terendah. Yaitu, Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (61,90).
15.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Jawa Timur

Seperti tahun lalu, indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan IKP 2022 Provinsi Jawa Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 70,10. Nilainya menurun 4,38 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu
74,48.

Sedangkan

pada

tahun

2021

mengalami

peningkatan

0,86

poin

dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 73,62.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan pesat hingga 15,78
poin pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut, untuk
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kali pertama, berada dalam kategori “Agak Bebas”, setelah sebelumnya berada
dalam kategori “Kurang Bebas”. (lihat Tabel 15.6).

Gambar 15.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Jawa Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua diantaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator
Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (75,50). Sementara skor
terendah ditempati oleh Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain (67,30).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat pemerintah
daerah dan lembaga peradilan telah berupaya menyelesaikan perkara pers dengan
mengedepankan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski mereka masih
menemukan proses penyelesaian kasus pers secara perdata atau melalui UU ITE.
15.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Jawa
Timur

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Jawa
Timur, selama tiga tahun berturut-turut berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 79,10. Tahun ini mengalami peningkatan 1,93 poin dibanding tahun
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2021 yaitu 77,17. Namun, tahun 2021 nilainya menurun 2,17 poin dibandingkan
tahun 2020, yaitu 79,33.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan pesat hingga 17,31
pada tahun 2019. Peningkatan nilai tersebut menempatkan indikator ini, untuk
kali pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya, berada
dalam kategori “Kurang Bebas”. (lihat Tabel 15.6).

Gambar 15.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Jawa
Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Mayoritas Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut
mereka, wartawan di Jawa Timur mendapatkan kebebasan melakukan kegiatan
jurnalistik secara professional untuk memperoleh informasi publik. Sepanjang
tahun 2021, ditemukan kasus adanya upaya menghalangi kerja yang dialami
wartawan Tempo, Nurhadi, untuk mendapatkan akses informasi publik.
15.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Jawa Timur

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Jawa Timur berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,78. Nilainya menurun 3,31 poin
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dibandingkan tahun 2021, yaitu 83,08. Indikator ini selalu berada dalam kategori
“Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 15.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Jawa Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers
(80,40). Sementara skor terendah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak pernah
menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan
umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan
pers (78,60).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat hasil survei tersebut
sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Wartawan di provinsi ini tidak
berhadapan dengan intimidasi dan sensor sehingga mereka dapat bekerja secara
maksimal. Suasana yang kondusif ini pada akhirnya berimplikasi terhadap produk
jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
15.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Jawa Timur

Seperti tahun lalu, undikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Jawa Timur
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,35. Nilai pada indikator
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tersebut menurun 3,11 poin.

Sedangkan pada tahun 2021 nilainya meningkat

1,02 poin dibandingkan tahun 2020, yaitu 75,44. Indikator ini tercatat pernah
mengalami peningkatan pesat hingga 15,58 poin pada tahun 2019. Peningkatan
ini menempatkan indikator tersebut berada dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah
sebelumnya, berada dalam kategori “Kurang Bebas”. (lihat Tabel 15.6).

Gambar 15.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Jawa Timur

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah

daerah

mendukung

dan

mendorong

media

menaati

standar

perusahaan pers (74,90). Diikuti oleh wartawan di provinsi ini menaati UndangUndang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, peraturanperatiuran Dewan Pers (71,80).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat dengan hasil survei
tersebut. Adapun pelatihan bagi wartawan tetap dilaksanakan meskipun secara
virtual. Meski, mereka tidak memungkiri masih menemukan wartawan yang belum
menjalankan tugasnya sesuai kaidah jurnalistik.
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15.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Jawa Timur

Seperti tahun lalu, indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Jawa
Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilainya 75,48 dan
mengalami peningkatan 2,18 poin dibanding tahun 2020 yaitu 73,31. Namun,
tahun 2021 nilainya merosot hingga 6,13 poin dibandingkan tahun 2020, yaitu
79,44.
Padahal, tahun lalu indikator ini mengalami peningkatan signifikan hingga
11,04. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama
dua tahun berturut-turut sejak 2018.

Gambar 15.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Jawa Timur

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh Dewan Pers
menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(85,50).
Sementara satu subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus memiliki skor terendah. Yaitu, aparat hukum di daerah ini melakukan
proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman)
kekerasan terhadap wartawan secara adil (66,70).
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Para Informan Ahli sependapat menanggapi rendahnya skor untuk
subindikator penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini
mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.
15.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Jawa Timur

Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2022
Provinsi Jawa Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 61,90.
Nilainya mengalami peningkatan 2,57 poin. Namun, pada tahun 2021, nilainya
menurun 7,54 poin dibandingkan tahun 2020, yaitu 66,88.
Padahal indikator ini mengalami peningkatan pesat hingga 12,50 poin pada
tahun lalu. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Kurang Bebas”
selama dua tahun berturut-turut sejak 2018.

Gambar 15.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Jawa Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei pada indikator ini. Yaitu,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Informan Ahli sepakat hingga saat ini
belum ada peraturan yang mewajibkab media massa menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
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15.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
JAWA TIMUR
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Jawa Timur, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Jawa Timur
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 72,88. Nilainya menurun
2,16 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 75,04. Nilai tersebut
diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (73,11), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (71,76), dan Kondisi Lingkungan Hukum (73,41).
Tahun ini, semua kondisi lingkungan nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Yaitu, Lingkungan Fisik dan Politik (2,51 poin) yang menurun paling
tinggi, kondisi Lingkungan Ekonomi (2,28) dan kondisi Lingkungan Hukum
(1,37 poin).

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik mengalami penurunan nilai tertinggi, yaitu
2,51 poin dari nilai tahun lalu 75,62 menjadi 73,11. Sembilan indikator,
terdapat dua indikator yang nilainya turun mencolok adalah Kebebasan
dari Kekerasan
Alternatif

merosot 10 poin, diikuti dengan Kebebasan Media

(7,61 poin). Nilai indikator Kebebasan dari Intervensi juga

turun sebesar 4,75 poin. Sementara indikator Pendidikan Insan Pers naik
3,35 poin. Ini menandakan kompetensi dan kapasitas wartawan Jawa
Timur meningkat.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Kondisi

Lingkungan

Ekonomi

mengalami

penurunan

yang

cukup

signifikan, yaitu 2,28 dari nilai semula 74,05 menjadi 71,66. Nilai pada
lingkungan ini merupakan yang terendah di antara dua lingkungan lain.
Dari lima indikator yang disurvei hanya Tata Kelolaan Perusahaan yang
Baik yang nilainya meningkat. Itu pun tipis (0,58 poin). Nilai pada
indikator tersebut belum menggembirakan karena masih dalam kategori
“Agak Bebas”. Indikator ini penting karena terkait kesejahteraan
wartawan dan kualitas produk jurnalistik. Sementara itu, indikator yang
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menurun drastis terjadi pada Keragaman Kepemilikan (4,05 poin).
Penurunan ini diikuti dengan indikator Independensi dari Kelompok
Kepentingan Kuat (3,11 poin). Kondisi ini sekaligus menunjukkan media
di Jawa Timur ini dalam bekerja mengalami tekanan dari berbagai
kelompok.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan

Hukum

penurunan

terbanyak

terjadi

di

Indikator

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan yakni sebesar
4,38 poin dari nilai sebelumnya 74,48 menjadi 70,10. Ada hal yang
menarik di sini bahwa selama proses peradilan wartawan Tempo Nurhadi
pada 12 Januari 2022 di PN Surabaya, hakim menggunakan UU Pers
dalam mendakwa. Kemudian menjatuhkan vonis penjara 10 bulan pagi
pelaku kekerasan. Penganiayaan terjadi pada bulan September 2021,
pada saat survei diadakan, kasus kekerasan ini belum menemukan titik
terang. Penurunan lainnya terjadi pada Etika Pers (3,11 poin).

15.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
JAWA TIMUR
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Jawa Timur, maka

dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP Provinsi Jawa Timur dapat meningkat pada survei IKP tahun
mendapat apabila dapat mewujudkan kemerdekaan pers yang berkualitas
dan berkembang. Perlu adanya kesepahaman antara media dan para
pemangku kepentingan tentang UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,
termasuk Kode Etik Jurnalistik dan pedoman lainnya.

2.

Rekomendasi Khusus
a.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Mampu mempertahankan dan menjaga ruang redaksi di media
Provinsi Jawa Timur yang saat ini sudah independen dari campur
tangan pemilik media/bisnis, termasuk dari kepentingan kelompok
tertentu yang kuat. Langkah ini penting agar posisi media sebagai
pilar keempat demokrasi tidak tergantikan oleh media sosial. Selain
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itu, perlu mempertahankan media yang saat ini sudah independen.
Serta, perlu mempertahankan dan menjaga relasi dengan aparat
negara yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Sehingga,
menjamin keselamatan wartawan dari segala bentuk intimidasi,
ancaman dan kekerasan. Tidak melarang masyarakat menciptakan
media alternatif, tapi jurnalisme warga perlu mendapat pelatihan
agar

dapat

menyampaikan

informasi

yang

berkualitas

dan

bertanggung jawab kepada publik. Di samping memastikan tetap
mematuhi UU ITE. Tak kalah penting, perlu adaya keragaman isi
pemberitaan. Media perlu memberikan ruang pemberitaan yang lebih
optimal bagi para disabilitas, korban pelanggaran HAM, masyarakat
adat, ramah anak, dan kaum marjinal. Aktif menyosialiasasikan MoU
antara Dewan Pers dengan Polri sehingga terjadi kesepahaman ketika
terjadi kasus pers.
b.

Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perusahaan pers memastikan mampu memberikan gaji yang layak,
termasuk gaji ke-13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP)
dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers. Memastikan seluruh masyarakat
memiliki hak mendapatkan siaran yang sehat.

c.

Kondisi Lingkungan Hukum
Perlu ada regulasi yang mengatur kewajiban media memberikan
ruang pemberitaan bagi kaum disabilitas, korban pelanggaran HAM,
masyarakat adat dan kaum marjinal serta pemberitaan yang ramah
anak.
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BAB XVI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta. Survei IKP 2022 di
Provinsi D.I. Yogyakarta dilaksanakan sepanjang bulan Februari - Maret 2022
dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli. Mereka mewakili unsur organisasi
wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara FGD
berlangsung secara hibrida di Kota Yogyakarta, 7 April 2022. Kegiatan ini dihadiri
oleh sepuluh orang Informan Ahli dan anggota Dewan Pers

Ahmad Djauhar,

Sekertariat Dewan Pers Saefudin dengan moderator Eni Kardi Wiyati yang
merupakan Tenaga Ahli IKP 2022.
Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai rata-rata 78,86. Nilainya meningkat 1,13 poin
dibandingkan tahun lalu. Nilai tersebut diperoleh dari Lingkungan Fisik dan Politik
(80,11), Lingkungan Ekonomi (77,39), dan Lingkungan Hukum (77,76). Tahun ini,
ketiga nilai dari kondisi lingkungan tersebut mengalami peningkatan. Adapun
lingkungan yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Lingkungan Hukum (1,58
poin). Diikuti oleh Lingkungan Fisik dan Politik (1,18 poin), lalu Ekonomi (0,53
poin).

16.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta

melibatkan sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur meliputi
pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan
masyarakat. Daftar Informan Ahli disajikan dalam tabel berikut ini.
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Tabel 16.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi D.I.
Yogyakarta 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Hudono

PWI

Ketua

2.

Bhekti Suryani

AJI Yogyakarta

Divisi Program

3.

Oka Hamied

PFI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Nugroho Nurcahyo

Harian Jogja

Redaktur
Pelaksana

5.

Drs.Octo Lampito, M.Pd

krjogja.com

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Ig. Tri Hastono

Keterangan

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Persandian Kota
Yogyakarta

Kepala Dinas

Kota Yogyakarta

Kabupaten
Sleman

7.

Dwijo Anggono

Setda Kabupaten
Sleman

Kasub Bidang
Ideologi dan
Wawan
Kebangsaan

8.

Kombes Yulianto

Polda DI Yogyakarta

Kabid Humas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Agnes Dwirusdijati

KPID DI Yogyakarta

Ketua

10.

Masduki

LSM Pemantau Regulasi
dan Regulator Media

Ketua

16.2.

Kabupaten
Sleman

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

16.2.1. Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi D.I.
Yogyakarta dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan rata-rata skor 78,86. Nilai
tersebut diperoleh dari nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik (80,11), Lingkungan
Ekonomi (77,39), dan Lingkungan Hukum (77,76).

589

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Gambar 16.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta

16.2.2. Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta
Seperti tahun lalu, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi D.I.
Yogyakarta berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 78,86 atau
meningkat 1,13 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 77,73. Secara berturut-turut,
selama tiga tahun terakhir, IKP Provinsi D.I. Yogyakarta selalu berada pada
kategori “Cukup Bebas”. Namun, sepanjang tahun 2018 – 2019, IKP untuk provinsi
ini sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 16.2).
Tabel 16.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi D.I. Yogyakarta

Tahun

ini,

tiga

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Kondisi yang nilainya meningkat paling tinggi Lingkungan
Hukum (1,58 poin). Diikuti oleh Lingkungan Fisik dan Politik (1,18 poin), lalu
Lingkungan Ekonomi (0,53 poin).
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Tabel 16.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi D.I. Yogyakarta
2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan dari Kekerasan
Akses atas Informasi Publik
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan Media Alternatif
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Keragaman Pandangan
Akurat dan Berimbang
Kebebasan dari Intervensi
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Lembaga Penyiaran Publik
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Mekanisme Pemulihan
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

D.I.
YOGYAKART
A
78,86
80,11
83,33
83,25
82,90
80,90
80,75
79,53
78,47
77,05
76,97
77,39
86,90
81,13
78,49
75,78
72,00
77,76
84,23
80,75
79,80
78,37
78,15
63,20

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini
adalah indikator Keragaman Kepemilikan pada Lingkungan Ekonomi (86,90).
Sementara itu, hanya ada satu indikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas”
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sekaligus menempati nilai terendah. Yakni, Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas pada Lingkungan Hukum (63,20).
16.2.3. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi D.I. Yogyakarta
Seperti tahun lalu, Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi D.I.
Yogyakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,93. Nilai
tersebut menurun 2,21 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 78,73. Kondisi
lingkungan ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama dua
tahun berturut-turut sejak 2018. (lihat Tabel 16.4).
Tabel 16.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi D.I. Yogyakarta 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, enam
dari sembilan indikator tersebut mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan
dari Kekerasan (4,94 poin). Diikuti oleh Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
(3,48 poin) dan Akses Atas Informasi Publik (2,67 poin).
Sementara empat indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan
Berserikat bagi Wartawan (2,21 poin). Diikuti oleh Kebebasan dari Intervensi (1,68
poin).
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Gambar 16.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Kebebasan dari Kekerasan (83,33). Sementara indikator yang
menempati nilai terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
(76,97).
16.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi D.I.
Yogyakarta

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi D.I.
Yogyakarta, selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Adapun nilainya 80,75. Nilai ini menurun 2,21 poin dibandingkan
tahun lalu, yakni 82,96. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas” pada 2018. (lihat Tabel 16.4).
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Gambar 16.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi D.I.
Yogyakarta

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator wartawan
bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi
dari penguasa maupun pelaku bisnis (86,10). Sementara skor terendah ditempati
oleh wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja
wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun
pelaku bisnis (74,70).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi
ini memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan organisasi pers sesuai dengan
hati nurani dan tanpa paksaan. Tercatat ada tiga organisasi pers di provinsi ini
telah terverifikasi Dewan Pers. Antara lain, AJI, IJTI, dan PWI. Semua Informan
Ahli juga sepakat wartawan melalui organisasi pers dapat menjalankan peran serta
fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.
16.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi D.I. Yogyakarta

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi
D.I. Yogyakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,05.
Namun, tahun ini nilainya menurun 1,68 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
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78,73. Demikian juga pada tahun 2021 menurun 0,58 poin dibanding tahun 2020
yakni 79,31.
Padahal dua tahun lalu nilai dari indikator ini melesat hingga 10,15 poin
dibandingkan 2019. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas” sepanjang tahun 2018 - 2019. (lihat Tabel 16.4).

Gambar 16.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (85,90).
Sementara skor terendah dimiliki oleh pers di provinsi ini bebas dan independen
dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan
ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media (70,90).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli mayoritas sepakat redaksi di
provinsi ini sudah independen dari campur tangan pemilik media. Meski, mereka
tak memungkiri intervensi masih mungkin terjadi. Khususnya, jika berkaitan
dengan iklan dan kerja sama.
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16.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi D.I. Yogyakarta

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi
D.I. Yogyakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,33.
Tahun ini mengalami peningkatan 4,94 poin dibanding tahun 2021 yakni 78,39.
Namun, tahun 2021 nilainya menurun 0,17 poin dibandingkan tahun 2020, 78,56.
Padahal tahun lalu, indikator ini mengalami peningkatan pesat hingga 13,70
poin. Sepanjang tahun 2018 – 2019, indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 16.4).

Gambar 16.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator tidak ada
intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi
pemberitaan (87,80).
Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator aparat penegak
hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
kekerasan dalam bentuk fisik dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh
berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan
(80,20).
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16.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi D.I. Yogyakarta

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta,
selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Adapun nilainya 80,80 dan mengalami peningkatan 1,44 poin dibanding tahun
2021 yakni 79,46. Namun, tahun 2021, nilainya menurun 0,04 poin dibandingkan
tahun 2020, yakni 79,50. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori
“Agak Bebas” pada tahun 2018. (lihat Tabel 16.4).

Gambar 16.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter)
atau jurnalisme warga (81,40). Sementara skor terendah dimiliki oleh jurnalis
warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat
(80,40).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat pemda di
Provinsi D.I. Yogyakarta tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif
dengan kegiatan jurnalisme warga. Keberadaan jurnalisme warga juga menjadi
bukti pemerintah di provinsi ini mendukung kemerdekaan pers. Meski, mereka
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berharap jurnalis warga mendapatkan pelatihan untuk menjadi jurnalis yang baik.
Sehingga, informasi yang mereka sampaikan kepada publik bukan berita bohong,
melainkan dapat dipertanggungjawabkan. Serta, tidak melanggar UU ITE.
Salah satu jurnalis warga yang berkembang di DIY adalah radio komunitas.
Melalui radio ini, warga dapat menyampaikan berbagai informasi. Pernyataan ini
diperkuat oleh Agnes Dwirusjiyati, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Provinsi DIY. Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 25 radio komunitas yang
tersebar di seluruh DIY. Semuanya sudah memiliki legalitas. Keberadaannya diatur
dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016. Perda ini kemudian diturunkan
menjadi Pergub No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Radio
Komunitas.
16.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi D.I. Yogyakarta

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Adapun nilainya 79,53 dan menurun 1,16 poin dibandingkan tahun 2021 yakni
80,69. Sedangkan tahun 2021 nilainya meningkat signifikan hingga 6,06 poin
dibandingkan tahun 2020, yakni 74,63. Indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018. (lihat Tabel 16.4).

Gambar 16.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi D.I. Yogyakarta
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Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator ada
upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku,
etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya (83,50). Diikuti oleh pemerintah daerah ikut mendorong
keragaman kepemilikan media (81,50).
Sementara skor terendah adalah pemerintah daerah mendorong keragaman
isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk
wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta
liputan perempuan, anak, dan adat (73,60).
Mayoritas Informan Ahli sepakat dengan subindikator yang memiliki skor
rendah. Yakni, pemda mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang
ditunjukkan

dengan

adanya

program

untuk

wartawan,

seperti

pelatihan

kesetaraan gender dan anak.
Menurut mereka, pemda memang tidak memberikan dorongan secara
langsung untuk mendorong keragaman isi pemberitaan. Langkah ini diambil
sebagai bentuk kepercayaan pemerintah daerah terhadap kemampuan pers dalam
menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.
16.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi D.I. Yogyakarta

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Adapun nilainya 78,47 dan mengalamai peningkatan 0,72 poin dibandingkan tahun
2021 77,75. Namun, tahun 2021 nilainya menurun 0,36 poin dibandingkan tahun
2020, yakni 78,11.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 11,25
poin pada 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut, untuk kali
pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya berada
dalam kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 16.4).
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Gambar 16.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau
kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (82,00). Diikuti oleh tidak
ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam
bentuk

menghambat

upaya

wartawan

dalam

mencari

berita

sampai

memberitakannya (77,30).
Sementara skor terendah ditempati oleh media melakukan swasensor untuk
mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga
di luar pers (76,10).
Sembilan dari 12 Informan Ahli sepakat wartawan di D.I. Yogyakarta telah
melakukan swasensor dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Setiap berita yang
disampaikan kepada masyarakat berdasarkan dengan kondisi factual, berkaitan
dengan kepentingan publik, dan disampaikan secara akurat juga berimbang.
16.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi D.I. Yogyakarta

Indikator Akes atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta,
selama empat tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Adapun nilainya 83,25 dan mengalami peningkatan 2,67 dibanding tahun 2021
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yakni 80,58. Pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan

0,11 poin

dibandingkan tahun 2020, yakni 80,47.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan signifikan hingga
11,47 poin pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah pada tahun 2018, berada dalam
kategori “Agak Bebas”.

Gambar 16.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini (84,90).
Sementara skor terendah adalah di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput,
atau memperoleh informasi publik (80,90).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat dengan hasil survei itu.
Namun, khusus menanggapi pernyataan dari subindikator KIP mendukung
wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan, mereka berharap KIP
dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung kemerdekaan
pers. Adapun fungsi KIP adalah melakukan pemantauan/supervisi kepada pemda
dan institusi/badan publik untuk melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
KIP.
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16.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi D.I. Yogyakarta

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,90 dan mengalami
peningkatan tipis 0,15 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yakni 82,75.
Sementara tahun lalu, indikator ini meningkat 2,75 poin dibandingkan tahun 2020.
Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 16.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi D.I. Yogyakarta

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda. Informan Ahli
sepakat dengan hasil survei ini.
16.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi D.I.
Yogyakarta

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
2022 Provinsi D.I. Yogyakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 76,97 dan mengalami peningkatan 3,48 poin dibandingkan tahun
2021 yakni 73,49. Tahun 2021, indikator ini juga mengalami peningkatan 3,19
poin dibandingkan tahun 2020, yakni 70,30.
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Tahun 2019, indikator ini tercatat mengalami peningkatan pesat hingga
15,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai ini menempatkan
indikator tersebut, untuk kali pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Setelah pada 2018, sempat berada dalam kategori “Kurang Bebas”. (lihat Tabel
16.4).

Gambar 16.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi D.I.
Yogyakarta

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok
rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas (83,80).
Sementara subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”,
media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas,
misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra (60,50).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat media di DIY sudah
memberikan ruang pemberitaan terkait masalah gender, memiliki perspektif
ramah anak, menyediakan informasi berperspektif gender, hingga pemberdayaan
masyarakat adat sesuai perspektif HAM.
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16.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi D.I. Yogyakarta

Seperti tahun lalu, Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi D.I.
Yogyakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,39. Nilai
tersebut meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,87. Indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama dua tahun berturutturut sejak 2018. (lihat Tabel 16.7).

Tabel 16.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi D.I. Yogyakarta 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, dua indikator
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Keragaman Kepemilikan (3,98 poin). Diikuti oleh
Independensi dari Kelompok yang Kuat (1,07 poin). Sementara indikator yang
mengalami penurunan cukup tajam adalah Lembaga Penyiaran Publik (1,73 poin),
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (0,75 poin) dan Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers (0,50 poin).
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Gambar 16.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta

Tahun ini, semua indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman
Kepemilikan (86,90). Sementara nilai terendah, Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(72,00).
16.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi D.I. Yogyakarta

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi D.I. Yogyakarta, selama empat tahun berturut-turut, berada di
kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 81,13. Nilainya menurun 0,50 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 81,63. Indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Agak Bebas” tahun 2018. (lihat Tabel 16.7).
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Gambar 16.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang
ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (87,30). Sementara
skor terendah dimiliki oleh alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi
(76,50).
Tujuh dari sepuluh Informan Ahli sepakat dengan subindikator di atas.
Antara lain, individu atau entitas bisnis bebas mendirikan perusahaan pers cetak,
siber hingga media penyiaran. Pemda tidak memungut biaya dalam proses
perizinan pendirian perusahaan pers cetak dan siber, dan dalam proses perizinan
pendirian lembaga penyiaran.
Mereka

juga

sependapat

alokasi

iklan

dan

berita

pariwara

tidak

memengaruhi kepentingan publik dalam pemberitaan, kepemilikan perusahaan
pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu. Demikian
pula dengan konsentrasi kepemilikan perusahaan pers tidak memengaruhi
keragaman pemberitaan.
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16.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi D.I. Yogyakarta

Seperti tahun lalu, indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang
Kuat IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 75,78. Nilainya meningkat 1,07 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 74,71. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas” selama dua tahun berturut-turut sejak 2018. (lihat Tabel 16.5).

Gambar 16.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemerintah daerah
menghargai profesionalisme pers (83,30).
Sementara itu, menempati skor terendah,

situasi ekonomi di daerah ini

tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai
politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan
(70,50).
Mayoritas Informan Ahli sepakat subindikator wartawan atau media di
daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media menempati
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skor terendah. Mereka berpendapat, pemberian uang atau dikenal dengan isitlah
“amplop”, termasuk fasilitas tertentu, kepada wartawan di lapangan tidak bisa
dihindari, Meski begitu mereka meyakini pemberian itu tidak memengaruhi media
untuk menyajikan berita yang akurat dan berimbang.
16.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi D.I. Yogyakarta

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta,
selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 86,90. Tahun 2021 mengalami peningkatan 3,98 poin dibandingkan
tahun 2021 yakni 82,92. Namun, tahun 2021 nilainya sedikit menurun hingga 0,42
poin dibandingkan tahun 2020, yakni 83,33.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan signifikan hingga
12,08 poin pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut
dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah pada 2018, berada dalam kategori “Agak
Bebas”. (lihat Tabel 16.5).

Gambar 16.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi D.I. Yogyakarta

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran
dan media siber. Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Pemerintah

608

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Provinsi D.I. Yogyakarta memberikan kebebasan pada individu atau entitas bisnis
yang akan mendirikan perusahaan pers.
16.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi D.I. Yogyakarta

Seperti tahun lalu, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022
Provinsi D.I. Yogyakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 72,00. Nilainya menurun 0,75 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 72,75.
Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama dua
tahun berturut-turut sejak 2018. (lihat Tabel 16.5).

Gambar 16.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua diantaranya
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator tata
kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai kepentingan publik (76,60).
Diikuti oleh publik dapat mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan
pemegang saham perusahaan pers (73,70).
Sementara skor terendah berada pada kategori “Agak Bebas”, wartawan
mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan
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sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019
(65,70).
Semua Informan Ahli sependapat dengan hasil survei tersebut. Namun,
tidak sepakat wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum
Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar
Perusahaan Pers. Sebab, mereka masih menemukan perusahaan pers yang belum
memberikan gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers.
16.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi D.I. Yogyakarta

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta,
selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 78,49. Nilai tersebu menurun 1,73 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 80,21. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”
tahun 2018. (lihat Tabel 16.5).

Gambar 16.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di
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daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik (81,60). Sementara skor
terendah dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi
mendorong

pers

agar

menyiarkan

aspirasi

masyarakat

sebagai

upaya

mengembangkan kemerdekaan pers (77,40).
16.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi D.I. Yogyakarta

Seperti tahun lalu, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 77,76 dan
meningkat 1,58 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,76. Kondisi lingkungan
ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama dua tahun
berturut-turut sejak 2018. (lihat Tabel 16.6).
Tabel 16.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi D.I. Yogyakarta 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini,
empat indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang

mengalami

peningkatan

tertinggi

adalah

Perlindungan

Hukum

bagi

Penyandang Disabilitas (5,78 poin). Diikuti oleh Kebebasan Mempraktikkan
Jurnalisme (3,72 poin). Sementara indikator yang nilainya menurun tahun ini
adalah Mekanisme Pemulihan (1,85 poin) dan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
(0,59). (lihat Tabel 16.6).
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Gambar 16.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi D.I. Yogyakarta

Tahun ini, lima dari enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (84,23). Sementara satu-satunya indikator yang berada dalam
kategori “Agak Bebas” sekaligus menempati skor terendah adalah Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (63,20).
16.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Seperti tahun lalu, indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta kembali berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 78,15. Nilainya meningkat 1,84 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 76,31. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori
“Agak Bebas” selama dua tahun berturut-turut sejak 2018.
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Gambar 16.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator aparat dan
perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers (81,40). Sementara skor terendah ditempati oleh lembaga
peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (75,90).
Semua Informan Ahli sepakat lembaga peradilan di provinsi ini menangani
perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial),
mengedepankan prinsip kemerdekaan pers dari pada undang-undang lain yang
membatasi kemerdekaan pers.
Mereka juga sependapat peraturan atau kebijakan di daerah ini yang
mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Namun, mereka berharap aparat
dan perangkat daerah di provinsi ini meningkatkan upaya menjalankan kewajiban
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.
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16.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi D.I.
Yogyakarta

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP
2022 Provinsi D.I. Yogyakarta kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 79,80. Nilai tersebut meningkat 3,72 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 76,08.
Indikator ini tercatat pernah mengalami penurunan tajam hingga 9,44 poin
pada tahun 2019. Penurunan nilai ini menempatkan indikator tersebut dalam
kategori “Agak Bebas”, setelah sebelumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 16.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi D.I.
Yogyakarta

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Mayoritas Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini
mendapatkan kebebasan melakukan kegiatan jurnalistik dan akses untuk
memperoleh informasi publik.
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16.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi D.I.
Yogyakarta

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 D.I. Yogyakarta,
selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 84,23. Nilai tersebut sedikit menurun 0,59 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 84,81.
Indikator ini tercatat pernah meluncur bebas hingga 14,32 poin pada tahun
2019. Penurunan nilai itu menempatkan indikator tersebut berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Setelah pada tahun 2018, berada dalam kategori “Bebas”. (lihat
Tabel 16.6).

Gambar 16.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
provinsi ini tidak ada peraturan yang dapat memidana wartawan karena
pemberitaanya (85,30). Sementara skor terendah dimiliki oleh di provinsi ini tidak
ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (82,90). Berdasarkan
wawancara, semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut.
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16.2.5.4.

Etika Pers Provinsi D.I. Yogyakarta

Seperti tahun lalu, indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,75. Nilainya
meningkat 0,75 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,00.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 12,13
poin pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut berada
dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah pada 2018, berada dalam kategori “Kurang
Bebas”. (lihat Tabel 16.8).

Gambar 16.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah

mendukung dan mendorong media menaati standar

perusahaan pers (82,40). Diikuti oleh wartawan di provinsi ini menaati UndangUndang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturanperaturan Dewan Pers (79,10). Semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei
ini.
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16.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi D.I. Yogyakarta

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta, selama
limat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 78,37. Nilai ini menurun 1,85 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,21.
Sejak 2018, nilai pada indikator ini menunjukkan tren meningkat, akan tetapi pada
tahun 2022 trend menurun.

Gambar 16.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi D.I. Yogyakarta

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(83,90). Sementara skor terendah dimiliki oleh penyelesaian perkara pers oleh
lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana (74,10). Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat dengan
hasil survei ini.
16.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi D.I. Yogyakarta

Seperti tahun lalu, indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas IKP 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta kembali berada dalam kategori “Agak
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Bebas” dengan nilai 63,20. Tahun ini, nilainya meningkat tajam hingga 5,78 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 57,42.
Nilai pada indikator ini tercatat pernah melesat hingga 41,13 poin pada
tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Setelah pada 2018, berada dalam kategori “Tidak Bebas”.

Gambar 16.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
D.I. Yogyakarta

Hanya ada satu subindikator yang disurvei pada indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan wawancara, semua
Informan Ahli sepakat media di provinsi ini perlu meningkatkan peliputan dan
pemberitaan yang mudah dicerna bagi penyandang disabilitas.
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16.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI D.I.
YOGYAKARTA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi D.I. Yogyakarta, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 D.I. Yogyakarta
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,75. Nilainya
meningkat 1,91 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 75,85. Nilai
tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (78,93), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (76,87), dan Kondisi Lingkungan Hukum (76,19).
Tahun

ini,

tiga

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Kondisi yang nilainya meningkat paling tinggi
Lingkungan Ekonomi (2,42 poin). Diikuti oleh Lingkungan Hukum (2,33
poin), lalu Lingkungan Fisik dan Politik (1,45 poin).
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 D.I. Yogyakarta kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,11. Nilainya meningkat
1,18 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 78,93. Ada sembilan indikator
yang disurvei. Indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah Kebebasan
dari kekerasan (83,33), sementara indikator dengan nilai terendah
ditempati oleh Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (76,97). Tahun
ini, tiga dari sembilan indikator tersebut mengalami peningkatan nilai
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat
paling tinggi adalah Kebebasan dari Kekerasan (4,94 poin). Sementara
tiga indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun lalu.
Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi adalah
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (2,21 poin).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi IKP 2022 D.I. Yogyakarta berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 77,39. Nilai ini meningkat 0,53 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 76,87. Ada lima indikator yang disurvei.
Nilai

tertinggi

ditempati

oleh

keragaman

kepemilikan

(86,90),
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sementara nilai terendah adalah indikator Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (72,00). Keduanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun
ini, dua indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Keragaman
Kepemilikan

(3,98

poin).

Sementara

indikator

yang

mengalami

penurunan cukup tinggi adalah Lembaga Penyiaran Publik (1,73 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 D.I. Yogyakarta kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,76. Nilainya meningkat 1,58
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,19. Ada enam indikator yang
disurvei. Nilai tertinggi di kategori ini adalah Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers (84,23), sedangkan nilai terendah untuk kategori yang sama
adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (63,20). Tahun
ini, empat indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun
lalu.

Indikator

Perlindungan

yang

Hukum

mengalami
bagi

peningkatan

Penyandang

tertinggi

Disabilitas

(5,78

adalah
poin).

Sementara indikator yang nilainya menurun cukup tinggi tahun ini
adalah Mekanisme Pemulihan (1,85 poin).

16.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
D.I. YOGYAKARTA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Provinsi D.I.

Yogyakarta, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi D.I. Yogyakarta dapat meningkat di tahun mendatang
dengan meningkatkan dengan mengembangkan variasi pertanyaan sesuai
dinamika pers sehingga relevan dengan kondisi saat ini. Sebab, pertanyaan
terbuka yang diajukan selalu sama setiap tahun. Selain itu, perlu ada
penajaman fokus pada pertanyaan terbuka agar ada hal kebaruan dalam
survei IKP tahun depan.
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2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perlu adanya jaminan agar media di D.I. Yogyakarta dapat menjalankan
tugas jurnalistiknya secara independen, tidak ada intervensi dari pemilik
media, kepentingan perusahaan, hingga kepentingan kelompok yang
kuat. Selain itu, perlu adanya upaya yang menjamin aparat penegak
hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan,
dan kekerasan. Serta, regulasi baik berupa Pergub atau Perda atau
peraturan dan Surat Keputusan lain yang mengatur kewajiban media
untuk memberikan ruang pemberitaan bagi para disabilitas, korban
HAM, masyarakat marjinal dan kaum minoritas.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perusahaan pers perlu melakukan tata kelola usaha yang baik dan
memberikan hak gaji karyawan sesuai ketentuan Dewan Pers. Selain
itu, perlu adanya sinergi antara pers dengan lintas sektor untuk
mewujudkan kemerdekaan pers.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Pers perlu meningkatkan peliputan dan pemberitaan yang mudah
dicerna bagi penyandang disabilitas. Di samping perlunya regulasi
tentang keseragaman penggunaan bahasa isyarat bagi kaum disabilitas
program acara di lembaga penyiaran publik (LPP), Lembaga Penyiaran
Publik Lolal (LPPL) dan Lembaga Penyiaran Swasta Nasional.
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BAB XVII PROVINSI BALI
Bab ini merupakan uraian dari hasil survei dan focuc group discussion (FGD)
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Bali. Survei ini dilaksanakan
sepanjang bulan Februari – Maret 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli
yang mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah,
dan masyarakat. Sedangkan FGD berlangsung secara hibrida di Kota Denpasar,
27 April 2022. Hadir pada acara tersebut delapan orang Informan Ahli dan dua
anggota Dewan Pers, yakni Hendry CH Bangun dan Agung Dharmawijaya. Serta,
perwakilan dari Bappenas Wariki dan Dewi Sri Setjaningsih. Sementara Eni Kardi
Wiyati yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 ditunjuk sebagai moderator.
Di tengah situasi yang serba tidak pasti selama pandemi, skor IKP 2022
Provinsi Bali justru mengalami peningkatan hingga 4,08 poin dari 75,70 menjadi
79,78. Kenaikan diperoleh dari Lingkungan Fisik dan Politik yang mengalami
peningkatan nilai hingga 2,79 poin menjadi 78,45. Kontribusi kenaikan skor IKP
juga dipengaruhi oleh nilai dari Lingkungan Ekonomi (81,13) dan Lingkungan
Hukum (81,10).
Tahun ini, indikator pada Lingkungan Fisik dan Politik yang nilainya
mengalami kenaikan tajam adalah Pendidikan Insan Pers (12,08 poin). Kondisi ini
mencerminkan banyaknya pendidikan pelatihan, baik yang dilakukan organisasi
pers, pemerintah, swasta ataupun media. Indikator yang juga nilainya meningkat
hingga 6,72 poin adalah Indikator Kebebasan berserikat bagi Wartawan. Hanya
satu indikator yang nilainya menukik hingga 3,24 poin. Yakni, Kebebasan Media
Alternatif.
Lingkungan Hukum menjadi lingkungan yang tahun ini skornya meningkat
paling tinggi, yakni 7,96 poin. Sementara itu, indikator Keragaman Kepemilikan
menjadi penopang utama karena nilainya meroket 17,33 poin menjadi 93,50.
Kenaikan tertinggi kedua terjadi di Indikator Lembaga Penyiaran Publik, naik 8,92
poin dari 71,37 menjadi 80,29. Yang juga patut untuk mendapatkan apresiasi
adalah naiknya nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat
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(6,30 poin). Kenaikan ini menunjukkan perusahaan pers di provinsi ini semakin
independen

dari

tekanan

kelompok

kepentingan

pengusaha. Tata Kelola Perusahaan yang

seperti

pemda,

parpol,

Baik juga ikut naik. Sehingga,

semestinya kesejahteraan wartawan relatif membaik.
Lingkungan Hukum mengalami kenaikan 3,07 poin. Dari enam indikator,
tercatat ada lima indikator yang nilainya meningkat. Sisanya, menurun. Indikator
yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Etika Pers hingga 10,14 poin. Diikuti
oleh, indikator Keragaman Kepemilikan. Sementara itu, nilai dari Indikator
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers naik hingga 6,00 poin

Namun, nilai indikator

Perlindungan Hukum bagi Penyandang disabilitas merosot hingga 9,67 poin.

17.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI BALI
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Bali melibatkan sepuluh

Informan Ahli yang terbagi ke dalam empat unsur. Antara lain, pengurus aktif
organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat.
Daftar Informan Ahli selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 17.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bali 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Eviera Paramita Sandi

AJI

Ketua

2.

I Ketut Naria

PWI

Dewan Penasehat

3.

Ambrosius Boli Berani

IJTI Bali

Kabid Hukum dan
Advokasi

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Sunarko

Tribun-bali.com

Pemimpin Redaksi

5.

Oka Suryawan

Balipuspanews.com

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

I Made Rai
Warsa,S.Sos

DPRD Bali

Keterangan

Kota Denpasar

Anggota Komisi IV
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

7.

I Made Widia

Setda Kabupaten
Karangasem

Kasubag Humas

Kabupaten
Karangasem

8.

I Made Suardita

Setda Kabupaten Badung

Kabag Humas

Kabupaten
Badung

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

I Made Agus Wirajaya

Komisi Informasi Bali

Ketua

10.

Prof. Dr. I Nyoman
Darma Putra, M.Litt

Universitas Udayana

Akademisi

17.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI BALI

17.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Bali

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Bali
dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan rata-rata skor 79,78. Nilai tersebut diperoleh
dari nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik (78,45), Lingkungan Ekonomi (81,13),
dan Lingkungan Hukum (81,10).

Gambar 17.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Bali
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17.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Bali

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Bali, selama empat tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,78.
Tahun ini nilainya meningkat 4,08 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,70. Pada
tahun 2018, IKP untuk provinsi ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas”. (lihat Tabel 17.2).
Tabel 17.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bali

Tahun ini, hanya semua kondisi lingkungan yang mengalami peningkatan
nilai dibandingkan tahun lalu. Yakni, Lingkungan Ekonomi (7,96) poin, Lingkungan
Hukum (3,07 poin) dan Lingkungan Fisik dan Politik (2,79 poin) dibandingkan
tahun lalu.

Tabel 17.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bali 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Kekerasan
Akses atas Informasi Publik
Akurat dan Berimbang
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

BALI
79,78
78,45
83,70
82,50
80,20
78,87
78,80
78,20
75,13
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IKP TOTAL
Keragaman Pandangan
Kebebasan Media Alternatif
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Etika Pers
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Mekanisme Pemulihan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

BALI
79,78
74,73
73,50
81,13
93,50
81,63
80,29
80,22
72,73
81,10
91,10
85,85
84,30
83,08
82,47
62,00

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Ada dua Indikator yang berada
dalam kategori “Bebas” sekaligus memiliki nilai tertinggi. Yakni, Keragaman
Kepemilikan pada Lingkungan Ekonomi (93,50) dan Etika Pers (91,10) pada
Lingkungan Hukum. Sementara itu, hanya ada satu indikator yang berada dalam
kategori “Agak Bebas” sekaligus menempati nilai terendah. Yakni, Perlindungan
Hukum bagi Penyendang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (62,00).
17.2.3. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Bali
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Bali kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,45. Nilainya meningkat 2,79 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 75,66. Kondisi lingkungan ini tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas” selama empat tahun berturut-turut sejak 2018.
(lihat Tabel 17.4).

626

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022
Tabel 17.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bali 2022 Lingkungan
Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, hanya
tujuh dari sembilan indikator yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah
Pendidikan Insan Pers (12,08 poin). Diikuti oleh Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan (6,72 poin).
Sementara dua indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan
Media Alternatif (5,63 poin). Diikuti oleh Keragaman Pandangan (1,79 poin). (lihat
Tabel 17.4) .
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Gambar 17.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Bali

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (83,70). Sementara indikator
yang menempati nilai terendah adalah Kebebasan Media Alternatif (73,50).
17.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Bali

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Bali
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,70. Nilainya
meningkat 6,72 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 76,98. Indikator ini selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 17.4).
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Gambar 17.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Bali

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa
intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (89,50). Sementara skor terendah
dimiliki oleh organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan
dari pihak manapun (78,40).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat wartawan di Bali sudah
memiliki kebebasan berorganisasi dan berserikat. Mereka juga sepakat organisasi
wartawan

mendukung

kemerdekaan

pers

dengan

program

kerja,

seperti

pendidikan dan pelatihan jurnalistik. Pelatihan menjadi salah satu cara untuk
meningkatkan profesionalisme wartawan.
17.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Bali

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Bali kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,20. Dua tahun berturut-turut
nilainya meningkat 4,74 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,46.
Tahun 2020, indikator ini sempat mengalami penurunan hingga 6,32 poin.
Meski begitu, indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”
sejak 2018. (lihat Tabel 17.4).
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Gambar 17.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Bali

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers

(84,20).

Sementara skor terendah dimiliki oleh pers di daerah ini bebas dan independen
dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan
ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media (77,10).
Menanggapi hasil survei itu, mayoritas Informan Ahli sepakat. Menurut
mereka, tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat
mengintervensi dengan memberlakukan sensor terhadap suatu peliputan atau
pemberitaan.
17.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Bali

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Bali kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,87.

Nilai tersebut mengalami

peningkatan 0,09 poin dibandingkan tahun 2021 yakni 78,78. Namun tahun 2021
nilainya menurun 2,30 poin dibandingkan tahun 2020, 81,07. Sejak tahun lalu,
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indikator ini menunjukkan tren penurunan. Meski begitu, indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 17.4).

Gambar 17.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Bali

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator tidak ada
intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun
penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau
menghalangi pemberitaan (81,40). Diikuti oleh Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi,
tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan nonnegara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (78,90).
Sementara skor terendah ditempati oleh tidak terdapat intimidasi kepada
wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk
memengaruhi isi pemberitaan (76,30).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat tidak ada
intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi
pemberitaan.
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17.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Bali

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Bali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,50. Namun, tahun ini nilainya menurun
5,63 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,13. Indikator ini selama empat tahun
berturut-turut, sejak 2018, selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. (lihat
Tabel 17.4).

Gambar 17.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Bali

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter)
atau jurnalisme warga (76,20). Sementara skor terendah dimiliki oleh jurnalisme
warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers
(70,80).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei
ini. Menurut mereka, Pemerintah Bali memberikan kebebasan kepada masyarakat
untuk menyampaikan informasi melalui media alternatif seperti media sosial,
komunitas, bale bengong, dan lainnya asalkan bertanggung jawab.
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17.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Bali

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Bali kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,73. Nilainya menurun 1,79 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 76,53. Indikator ini tercatat selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 17.4).

Gambar 17.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Bali

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator ada
upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku,
etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya (77,30). Diikuti oleh pemerintah daerah mendorong
keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya
program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat (73,90). Sementara skor
terendah dimiliki oleh pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan
media (73,00).
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17.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Bali

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Bali, selama tiga tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,20.
Tahun ini nilainya meningkat 2,37 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,83.
Indikator ini tercatat pernah menurun pada tahun 2021 sebanyak 0,91 poin
dan mengalami peningkatan tertinggi hingga 6,19 poin pada tahun 2019.
Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut, untuk kali pertama, berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah pada tahun 2018, berada dalam kategori
“Agak Bebas”. (lihat Tabel 17.4).

Gambar 17.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Bali

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan
dari pejabat atau dari lembaga di luar pers (79,80). Diikuti oleh publik mendapat
informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom
tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (79,60).
Sementara skor terendah dimiliki oleh tidak ada upaya dari pemilik
perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat
upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya (75,20).
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Berdasarkan wawancara, sembilan dari 12 Informan Ahli sepakat dengan
hasil survei tersebut media di provinsi ini telah melakukan swasensor untuk
mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan dari pejabat atau dari lembaga
di luar pers. Mereka juga sependapat wartawan di Bali sudah menyampaikan berita
berdasarkan

kondisi

faktual,

berkaitan

dengan

kepentingan

publik

dan

disampaikan secara akurat serta berimbang.
17.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Bali

Indikator Akes atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Bali kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,80. Nilainya meningkat 0,86 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 77,94. Indikator ini tercatat selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 17.4).

Gambar 17.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Bali

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu diantaranya
berada dalam kategori “Bebas” dan dua subindikator kategori “Cukup Bebas”. Skor
tertinggi ditempati oleh subindikator Wartawan asing diizinkan untuk meliput
pemberitaan di daerah ini (91,30). Sementara skor terendah sekaligus berada
dalam kategori “Agak Bebas” dimiliki oleh pemerintah daerah menyediakan sarana
bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (69,60).
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Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat wartawan di Bali, termasuk
wartawan asing, dapat melakukan peliputan dan menjalankan fungsinya sebagai
sosial kontrol. Bukti adanya dukungan terhadap kinerja wartawan ini dapat dilihat
dari tidak adanya laporan mengenai upaya pemerintah dan aparat keamanan
dalam menghalangi-halangi kinerja wartawan untuk memperoleh informasi.
17.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Bali

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Bali, selama empat tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,50.
Tahun ini nilainya meningkat pesat 12,08 dibandingkan tahun 2021 yakni 70,42.
Namun, tahun 2021 nilainya merosot hingga 10,14 poin dibandingkan tahun 2020,
yakni 80,56. Pada 2018, indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas”.

Gambar 17.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Bali

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.
Semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut mereka,
pelatihan jurnalistik diperlukan bagi wartawan untuk meningkatkan kemampuan
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wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya sesuai UU No. 40 Tahun
1999 tentang Pers. Materi yang diberikan dalam pelatihan juga bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman wartawan pada kaidah jurnalistik.
17.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Bali

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi Bali,
selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 75,13. Tahun ini nilainya meningkat 2,68 poin dibandingkan 2021,
yakni 72,46. Tahun lalu, nilainya menurun 0,24 poin dibandingkan tahun 2020.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan nilai tertinggi hingga
18,10 poin pada 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah pada 2018, berada dalam kategori “Kurang
Bebas”. (lihat Tabel 17.4).

Gambar 17.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Bali

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai
persepktif HAM (82,20).
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Sementara satu indikator berada dalam kategori “Agak Bebas” sekaligus
menempati skor terendah. Yakni, media pers menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang disabilitas misalnya bagi penyendang tunarungu dan
tunanetra (60,10).
Berdasarkan wawancara, para Informan Ahli sepakat media di provinsi ini
sudah memberikan ruang pemberitaan terkait masalah gender, kelompok rentan,
masyarakat adat sesuai perspektif HAM. Mereka juga menilai media di sini telah
memiliki perspektif ramah anak.
17.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Bali

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Bali, selama tiga tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,13.
Tahun ini nilainya meningkat 7,96 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 73,17.
Kondisi lingkungan ini tercatat sempat berada dalam kategori “Agak Bebas” pada
tahun 2018. (lihat Tabel 17.5).
Tabel 17.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bali 2022 Lingkungan
Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Semua indikator mengalami
peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang mengalami peningkatan
tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (17,33 poin) dibandingkan tahun lalu.
Diikuti oleh Lembaga Penyiaran Publik (8,92 poin) dan Independensi dari
Kelompok Kepentingan yang Kuat (6,30 poin). (lihat Tabel 17.5).
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Gambar 17.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Bali

Tahun ini, empat dari lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan satu Subindikator kategori “Bebas” Nilai
tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman Kepemilikan (93,50). Sementara
indikator menempati nilai terendah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (72,73).
17.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Bali

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Bali, selama empat tahun berturut-turut, kembali berada di kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 80,22. Tahun ini nilainya meningkat 3,62 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 76,60. Indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Agak Bebas” pada 2018. (lihat Tabel 17.5).
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Gambar 17.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Bali

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu (89,70). Sementara satu subindikator memiliki skor terendah
konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi
keberagaman pemberitaan (72,10).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat individu atau
entitas bisnis bebas

mendirikan perusahaan media cetak, siber hingga media

penyiaran. Mereka juga sependapat pemda di provinsi ini tidak memungut biaya
dalam proses perizinan pendirian perusahaan pers cetak, siber, hingga lembaga
penyiaran.
Informan Ahli umumnya juga meyakini alokasi iklan dan berita pariwara
tidak mengurangi pemberitaan untuk kepentingan publik. Serta, sepakat
kepemilikan pers di Bali tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers pun tidak memengaruhi keragaman
pemberitaan.
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17.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Bali

Seperti tahun lalu, indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang
Kuat IKP 2022 Provinsi Bali kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 81,63. Nilainya meningkat 6,30 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,33.
Sepanjang 2018 – 2019, indikator ini tercatat berada dalam kategori “Agak
Bebas”. (lihat Tabel 17.5).

Gambar 17.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Bali

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers (87,20). Sementara skor
terendah

dimiliki

oleh

situasi

ekonomi

di

daerah

ini

tidak

menciptakan

ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik
lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan (74,30).
Mayoritas Informan Ahli tidak memungkiri masih adanya pemberian uang
atau dikenal dengan istilah “amplop” kepada wartawan di lapangan. Meski begitu,
mereka

meyakini

praktik

tersebut

tidak

menimbulkan

intervensi

dalam

pemberitaan. Di sisi lain, pemerintah daerah menghargai profesionalisme
wartawan.
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17.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Bali

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Bali, untuk kali
pertama, berada dalam kategori “Bebas” dengan nilai 93,50. Tahun ini nilailnya
meningkat tajam 17,33 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 76,17. Indikator ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel
17.5).

Gambar 17.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Bali

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran
dan media siber. Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut
mereka, pemerintah di provinsi ini sudah memberikan kebebasan kepada individu
maupun entitas bisnis untuk mendirikan perusahaan pers. Adapun media yang
pertumbuhannya paling pesat adalah media siber.
17.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Bali

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Bali, berada
pada kategroi “Cukup Bebas”, namun selama dua tahun berturut-turut, kembali
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berada dalam kategori “Agak Bebas”. Tahun ini nilainya 72,73, mengalami
peningkatan 5,82 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 66,92. (lihat Tabel 17.5).

Gambar 17.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Bali

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai kepentingan publik
(82,90). Diikuti oleh wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers No 03/2019 (74,80).
Sementara satu subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus memiliki skor terendah. Yaitu, publik dapat mengetahui afiliasi politik
atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers (60,50).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat tata kelola perusahaan pers
di provinsi ini sudah dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Namun, tidak
sedikit Informan Ahli yang tidak sepenuhnya sepakat wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 03 Tahun 2019. Sebab,
mereka masih menemukan perusahaan pers yang belum mematuhi peraturan
tersebut.
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17.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Bali

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Bali, selama empat
tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”, adapun
nilainya 80,29. Tahun ini nilainya meningkat hingga 8,92 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 71,73. Tahun lalu, nilainya sempat merosot tajam hingga 8,03 poin.
Indikator ini sempat mengalami peningkatan tertinggi hingga 12,09 poin
pada tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut, untuk kali
pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah pada 2018, berada dalam
kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 17.5).

Gambar 17.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Bali

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat
di daerah ini

(85,90). Sementara skor terendah, perizinan frekuensi radio

komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan (78,30)
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) Bali dan Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) Bali perlu
memaksimalkan peran mereka untuk mewujudkan kemerdekaan pers dengan cara
memperluas sinergi.
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17.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Bali

Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Bali, selama empat tahun berturutturut berada dalam kategori “Cukup Bebas”, adapun nilainya 81,10. Tahun ini
nilainya meningkat 3,07 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,03.
Kondisi lingkungan ini tercatat pernah mengalami peningkatan signifikan
hingga 8,09 poin tahun 2019. Peningkatan ini menempatkan Lingkungan Hukum
di provinsi ini, untuk kali pertama, berada dalam ketagori “Cukup Bebas”. Setelah
sebelumnya berada dalam kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 17.6).
Tabel 17.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bali 2022 Lingkungan
Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini, ada
lima indikator yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Setika Pers (10,14 poin).
Sementara satu indikator yang lain nilainya mengalami penurunan dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang nilainya menurun adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (9,67 poin).
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Gambar 17.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Bali

Tahun ini, satu dari enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam
kategori “Bebas” sekaligus menempatkannya di posisi teratas dengan nilai
tertinggi. Yakni, Etika Pers (91,10). Empat lainnya berada di dalam kategori
“Cukup Bebas”. Sementara nilai terendah sekaligus berada pada kategori “Agak
Bebas” ditempati oleh Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (62,00).
17.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Bali

Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022
Provinsi Bali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,08. Nilainya
meningkat 3,60 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,48. Selama lima tahun
berturut-turut, indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Setiap tahun menunjukkan tren meningkat. (lihat Tabel 17.6).
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Gambar 17.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Bali

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator Lembaga
peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak
(imparsial) (84,80). Sementara skor terendah ditempati oleh peraturan atau
kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers (81,10).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei
tersebut. Menurut mereka, sepanjang 2021, tidak ditemukan kasus pers yang
dibawa ke lembaga peradilan. Mereka juga menilai aparat dan perangkat daerah
telah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers. Demikian pula dengan lembaga peradilan telah memahami kemerdekaan
pers sehingga dalam menyelesaikan perkara pers selalu mengedepankan dan
mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
17.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Bali

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Bali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,30. Nilainya meningkat 5,63
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,67.
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Tahun 2020, indikator ini sempat mengalami penurunan hingga 5,33 poin.
Meski begitu, sejak 2018 hingga saat ini, indikator tersebut tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. s(lihat Tabel 17.6).

Gambar 17.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Bali

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Mayoritas Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut.
Mereka juga tidak menemukan kasus terkait adanya upaya menghalang-halangi
kinerja wartawan untuk memperoleh informasi publik.
17.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Bali

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Provinsi Bali kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,85. Tahun ini nilainya
meningkat 6,00 poin dibandingkan tahun lalu. Tahun 2021, nilai dari indikator
tersebut menurun 1,26 poin. Meski begitu, indikator ini tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 17.6).
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Gambar 17.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Bali

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
provinsi ini tidak dapat peraturan yang memberlakukan hukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan/media dalam menjalankan tugas jurnalistik (87,00).
Sementara skor terendah dimiliki oleh di provinsi ini di provinsi ini tidak ada
peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (84,00).
Semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut mereka, tidak
ada intimidasi dan sensor terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas
jurnalistiknya. Sehingga, wartawan pun dapat bekerja secara maksimal.
17.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Bali

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Bali berada dalam kategori “ Bebas”
dengan nilai 91,10. Nilainya meningkat tajam

10,14 poin dibandingkan tahun

2021, yakni 80,96. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup
Bebas” sejak 2018-2021. (lihat Tabel 17.6).
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Gambar 17.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Bali

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu berada dalam
kategori “Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator wartawan di daerah
ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik
dan pertaturan-peraturan Dewan Pers (92,50). Diikuti oleh pemerintah daerah
mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan
standar perusahaan pers (89,70). Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli
sepakat dengan hasil survei tersebut.
17.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Bali

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Bali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,47. Tahun ini nilainya meningkat 5,38 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 77,08. Indikator ini tercatat selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. (lihat Tabel 17.6).
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Gambar 17.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Bali

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu indicator
berada pada kategori “Bebas” dan lima berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan Pers menangani kasus pers di
daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik (92,00).

Sementara skor

terendah dimiliki oleh penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah
ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana (74,00).
17.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Bali

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Bali, kembali pada kategroi “Agak Bebas” dengan nilai 62,00. Tahun
ini nilai menurun cukup tajam 9,67 poin dibandingkan tahun 2021 yakni 71,67.
Untuk kali pertama di tahun 2021, berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 71,67. Nilainya meningkat hingga 7,00 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
64,67.
Sebelumnya, indikator ini tercatat berada dalam kategori “Agak Bebas”
selama dua tahun berturut-turut sejak 2019. Indikator ini juga pernah mengalami
peningkatan tertinggi hingga 16,78 poin pada tahun 2019 dan berada dalam
kategori “Kurang Bebas” pada tahun 2018.
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Gambar 17.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Bali

Hanya ada satu subindikator yang disurvei pada indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Semua Informan Ahli sepakat dengan
hasil survei ini.

17.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
BALI
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Bali, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Bali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,78. Nilainya meningkat 4,08 poin
dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 75,70. Nilai tersebut diperoleh dari
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (78,45), Kondisi Lingkungan Ekonomi
(81,13), dan Kondisi Lingkungan Hukum (81,10). Tahun ini, semua kondisi
lingkungan yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Yakni, Lingkungan Ekonomi (7,96 poin) merupakan peningkatan yang cukup
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tinggi. Diikuti oleh kondisi Lingkungan Hukum (3,07) dan Lingkungan Fisik
dan Politik (2,79 poin).
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Bali kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,45. Nilainya meningkat 2,79
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,66. Ada sembilan indikator yang
disurvei. Indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah Pendidikan Insan
Pers (82,50), sementara indikator dengan nilai terendah ditempati oleh
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (75,13) Tahun ini, tujuh dari
sembilan indikator yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi
adalah Pendidikan Insan Pers (12,08 poin). Sementara dua indikator
yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
tahun ini nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan Media
Alternatif (5,63 poin).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Bali berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 81,13. Nilai ini meningkat 7,96 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 73,17. Ada lima indikator yang disurvei. Nilai tertinggi
dan berada dalam kategori “ Bebas” adalah indikator Keragaman
Kepemilikan (93,50), sementara nilai terendah dan berada dalam
kategori “Cukup Bebas”, yakni indikator Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (72,73). Tahun ini, semua indikator yang mengalami peningkatan
nilai

dibandingkan

tahun

lalu.

Yakni,

nilai

tertinggi

Keragaman

Kepemilikan (17,33 poin) dan diikuti oleh Lembaga Penyiaran Publik
(8,92 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Bali kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 81,10. Nilainya meningkat 3,07 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 78,03. Ada enam indikator yang disurvei. Nilai
tertinggi ditempati oleh indikator Etika Pers (91,10). Sementara nilai
terendah

ditempati

oleh

Perlindungan

Hukum

bagi

Penyandang

Disabilitas (62,00). Tahun ini, ada lima indikator yang mengalami
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peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Etika Pers (10,14 poin).

Sementara

indikator yang nilainya menurun tajam adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (9,67 poin).

17.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
BALI
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Bali, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Bali dapat meningkat di tahun mendatang dengan
adanya

dukungan

mewujudkan

meningkatkan

kemerdekaan

pers

dari

pemangku

melalui

pendirian

kebijakan

untuk

dan

kelola

tata

perusahaan pers. Sehingga, media dapat menghasilkan produk yang
berkualitas didukung dengan wartawan yang kompeten dan terjamin
kesejahteraannya.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perlu memberikan edukasi kepada jurnalisme warga agar dapat
berkontribusi

menyampaikan

fakta,

akurat,

informasi

dapat

dipertanggungjawabkan, dan patut disampaikan kepada publik. Selain
itu, perlu adanya kebijakan yang mengatur pemberitaan mengenai
kelompok rentan, minoritas, gender dan anak agar tidak sampai
mengeksploitasi

kemiskinan

dan

ketidakberdayaan.

Sebaliknya,

pemberitaannya harus tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perusahaan pers perlu melakukan tata kelola yang baik dan memastikan
wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu
tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers No 03/2019. Kesejahteraan wartawan akan berimplikasi
pada kemandirian pemberitaan dan meminimalisasi potensi terjadinya
intervensi

dari

pihak-pihak

yang

memiliki

kepentingan.

Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali dan Komisi Informasi Publik
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Daerah (KIPD) Bali perlu memaksimalkan peran mereka untuk
mewujudkan kemerdekaan pers dengan cara memperluas sinergi.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Media di provinsi ini perlu mempertahankan dan meningkatkan upaya
untuk memberikan ruang pemberitaan untuk disabilitas. Upaya ini juga
diperlukan dukungan dan komitmen dari semua stakeholder, termasuk
pemerintah.
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BAB XVIII PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Survei
dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2022 dengan melibatkan sepuluh
Informan Ahli yang mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan FGD berlangsung secara hibrida
di Kota Mataram, 14 April 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh sepuluh orang Informan
Ahli, anggota Dewan Pers Jamalul Insan, dan perwakilan dari Bappenas, Dewi Sri
Setjaningsih. Sementara Eni Kardi Wiyati yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022
sebagai moderator.
Tahun ini IKP 2022 NTB berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Niainya
meningkat tipis 0,31 poin dari 79,31 menjadi 79,62. Sejak 2019, IKP dari provinsi
ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sebelumnya, tahun 2018,
sempat masuk katagori “Agak Bebas”. Peningkatan nilai IKP tahun ini diperoleh
dari Lingkungan Fisik dan Politik (80,64), Lingkungan Ekonomi (77,74) dan
Lingkungan Hukum (79,32).
Lingkungan Fisik dan Politik tahun ini kembali berada di kategori “Cukup
Bebas”. Nilainya meningkat tipis 0,46 poin dibandingkan tahun lalu. Ada sembilan
indikator yang disurvei. Lima di antaranya mengalami penurunan nilai. Antara lain,
indikator Kebebasan Media Alternatif, Keragaman Pandangan, Akurat dan
Berimbang, Kesetaraan Akses atas Informasi Publik, dan Pendidikan Insan Pers.
Hanya dua indikator yang nilainya meningkat. Yakni, Kebebasan Berserikat serta
Kebebasan dari Intervensi dan Kebebasan dari Kekerasan.
Meski masih dalam kategori “Cukup Bebas”, namun nilai Lingkungan
Ekonomi tahun ini menurun 0,79 poin menjadi 77,74. Penurunan ini dipengaruhi
oleh lima indikator. Tahun ini, nilai dari tiga indikator mengalami penurunan.
Antara lain, Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers, Independensi dari Kepentingan
Kelompok yang Kuat, dan Keragaman Kepemilikan.

656

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Sementara itu, nilai dari Lingkungan Hukum tahun ini meningkat 1,02 poin
dibandingkan tahun lalu. Dari enam indikator yang disurvei hanya dua yang
nilainya menurun. Nilai dari indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
tercatat

merosot tajam hingga 8,40 poin, diikuti dengan Kriminalisasi dan

Intimidasi Pers. Sementara empat indikator yang lain nilainya meningkat.
Indikator yang nilainya meningkat pesat adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (10,05 poin).

18.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 di Provinsi NTB melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur meliputi pengurus
aktif

organisasi

wartawan,

pimpinan

perusahaan

pers,

pemerintah,

dan

masyarakat. Daftar Informan Ahli disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 18.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa
Tenggara Barat 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI)

1.

Muhammad Kasim

AJI

Sekretaris

2.

Nasrudin

PWI

Ketua

3.

Siti Faridha

IJTI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Dewi Ayu Tri Anjani

Asosiasi Media Siber
Indonesia (AMSI)

Sekretaris

5.

Sigit Setyo Lelono

Harian Radar Lombok

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Arif Rachman

Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten
Lombok Barat

Kabid Informasi
dan Komunikasi
Publik

Kabupaten
Lombok Barat

7.

Mujaddid Muhas, MA

Setda Kab Lombok
Utara

Kabag Humas dan
Protokol

Kabupaten
Lombok Utara

8.

AKP Sumardi, S.Sos

Polres Kabupaten
Sumbawa

Kabag Humas

Kabupaten
Sumbawa
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Ajeng Roslinda Motimori

KPID NTB

Ketua

10.

Muhammad Jamiludin
Nur, S.Pd, M.I.Kom

Universitas Mataram

Akademisi

18.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT

18.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Nusa
Tenggara Barat dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan rata-rata skor 79,62. Nilai
tersebut diperoleh dari nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik (80,64), Lingkungan
Ekonomi (77,74), dan Lingkungan Hukum (79,32).

Gambar 18.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat
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18.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 79,62. Nilainya meningkat 0,31 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
79,313. IKP provinsi ini menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Pada tahun
2018, IKP untuk provinsi ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”.
(lihat Tabel 18.4).
Tabel 18.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun

ini,

dua

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Kondisi yang nilainya meningkat paling tinggi adalah
Lingkungan Hukum (1,02 poin). Diikuti oleh Lingkungan Lingkungan Fisik dan
Politik (0,46 poin).

Sedangkan satu lingkungan menurun, yakni Lingkungan

Ekonomi (0,79 poin).
Tabel 18.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara
Barat 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Pendidikan Insan Pers
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan dari Kekerasan

NTB
79,62
80,64
88,35
86,50
84,08
79,87
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IKP TOTAL
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan Media Alternatif
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Keragaman Pandangan
Akurat dan Berimbang
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Lembaga Penyiaran Publik
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Mekanisme Pemulihan
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Etika Pers
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

NTB
79,62
79,40
79,40
78,82
78,37
78,27
77,74
82,19
80,00
79,59
76,97
73,50
79,32
83,93
82,55
82,33
81,50
74,10
70,80

Semua indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun
ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah
indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan pada Lingkungan Fisik dan Politik
(88,35). Sementara itu, indikator yang menempati nilai terendah adalah
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum
(70,80).
18.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama
empat tahun

berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun

nilainya 80,64. Nilainya meningkat 0,46 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
80,18. Kondisi lingkungan ini menunjukkan tren peningkatan setiap tahun dan
tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018. (lihat Tabel
18.4).
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Tabel 18.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat
2022 Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, empat
indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan dari Kekerasan (3,06
poin). Diikuti oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (2,31 poin). Sementara
itu, ada lima indikator yang nilainya menurun dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang nilai menurun tertinggi pada Kebebasan Media Alternatif (4,97 poin), diikuti
oleh Akurat dan Berimbang (2,32 poin).

Gambar 18.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat
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Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (88,35). Sementara indikator
yang menempati nilai terendah adalah Akurat dan Berimbang (78,27).
18.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Nusa
Tenggara Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 88,35. Nilainya
meningkat signifikan hingga 2,31 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 86,04.
Indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018 dan
menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. (lihat Tabel 18.4).

Gambar 18.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas” sekaligus menempati skor tertinggi. Yakni,
subindikator wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati
nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (90,00).
Sementara tiga subindikator yang lain berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Subindikator dengan skor terendah adalah organisasi wartawan dapat
662

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah organisasi politik atau
organisasi masyarakat (85,50).
18.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,40. Nilainya
meningkat 1,23 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,17. Indikator ini
menunjukkan tren peningkatan setiap tahun dan selalu berada dalam kategori
“Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 18.4).

Gambar 18.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (82,40).
Sementara skor terendah dimiliki oleh pers di daerah ini bebas dan independen
dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan
ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media (75,10).
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Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut mereka, redaksi
media umumnya sudah independen dari campur tangan pemilik media. Meski ada
kalanya masih ada intervensi dari pemilik media.
18.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,87. Nilainya
meningkat 3,06 poin dibandingkan tahun lalu, 76,81. Sejak tahun 2021, indikator
ini sempat menunjukkan tren penurunan. Meski begitu, indikator ini tercatat selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 18.4).

Gambar 18.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator tidak ada
intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun
penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau
menghalangi pemberitaan (80,70). Diikuti oleh tidak terdapat intimidasi kepada
wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk
memengaruhi isi pemberitaan (79,70).
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Sementara skor terendah ditempati oleh aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi,
tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan nonnegara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (79,20).
Semua Informan Ahli sepakat pers di Nusa Tenggara Barat tidak mengalami
intervensi dari aparat negara, tidak ada intimidasi dari aparat negara, dan aparat
negara berupaya melindungi wartawan serta perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk.
18.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara
Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,40. Nilainya
menurun hingga 4,97 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 84,38. Indikator ini
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018 dan menunjukkan tren
peningkatan setiap tahun.

Gambar 18.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan
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pers

(82,10). Sementara skor terendah dimiliki oleh pemerintah daerah

mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme
warga (76,70).
Berdasarkan wawancara, para Informan Ahli sepakat pemda di provinsi ini
mengakui dan melindungi jurnalisme warga dalam memberikan informasi yang
positif bagi masyarakat. Keberadaan jurnalisme warga juga sekaligus wujud
pembuktian pemda mendukung kemerdekaan pers di provinsi ini. Meski begitu,
pemda tetap meminta agar para jurnalis warga dapat menyampaikan informasi
secara santun dan akurat. Sebaliknya, bukan menjadi sumber beredarnya berita
bohong.
18.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,37. Nilainya menurun 0,36
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,72. Indikator ini tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 18.4).

Gambar 18.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Ada
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upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku,
etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya (82,10). Diikuti oleh pemerintah daerah ikut mendorong
keragaman kepemilikan media (78,20).
Sementara skor terendah dimiliki oleh pemerintah daerah mendorong
keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya
program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat (74,80).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat media di provinsi ini telah
memberitakan

dan

menyiarkan

pemberitaan

yang

beragam,

menghindari

diskriminasi, praktik SARA serta mengupayakan agar setiap wartawan mampu
melakukan peliputan dan menyajikan pemberitaan yang beragam. Mereka juga
sependapat kepemilikan media di provinsi ini juga tidak terkonsentrasi hanya pada
satu atau lebih pemilik.
18.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat,
selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas,
adapun nilainya 78,27. Nilainya menurun 2,32 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 80,58. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak bebas”
tahun 2018. (lihat Tabel 18.4).
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Gambar 18.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada

dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator tidak
ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam
bentuk

menghambat

upaya

wartawan

dalam

mencari

berita

sampai

memberitakannya (80,50). Diikuti oleh publik mendapat informasi yang akurat
dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan
oleh media di daerah ini (77,90). Sementara skor terendah dimiliki oleh media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan
dari pejabat atau dari lembaga di luar pers (76,40).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat wartawan di
provinsi ini telah melakukan swasensor dalam melakukan kegiatan jurnalistik.
Setiap berita yang disampaikan merupakan informasi yang berdasarkan dengan
kondisi faktual, serta memerhatikan akurasi dan keberimbangan.
18.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Indikator Akes atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,08. Nilainya
menurun 0,24 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 84,31. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 18.4).
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Gambar 18.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua berada

dalam kategori “Cukup Bebas” sekaligus menempati skor tertinggi, subindikator
Pemerintah

daerah

menyediakan

sarana

bagi

kalangan

wartawan

dalam

menjalankan tugas jurnalistiknya (85,60).
Sementara skor terendah dimiliki oleh Komisi Informasi (KI) daerah mendukung
wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan (82,70).
Informan Ahli umumnya sependapat dengan hasil survei ini. Namun,
mereka

berharap

Komisi

Informasi

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat

dapat

memaksimalkan peran serta fungsinya untuk dapat berkontribusi mewujudkan
kemerdekaan pers.
18.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat,
selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”,
adapun nilanya 86,50. Nilainya menurun 1,25 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 87,75. Pada 2019, indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas”. (lihat Tabel 18.4).
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Gambar 18.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat dengan hasil survei
ini. Menurut mereka, wartawan dituntut selalu meningkatkan kompetensinya,
salah

satunya

melalui

pelatihan

jurnalistik.

Sehingga,

mereka

dapat

menyampaikan informasi yang layak dan bertanggung jawab kepada pubilik, serta
sesuai kaidah jurnalistik.
18.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 78,82. Nilainya meningkat 1,58 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,24.
Selama 2018-2022 indikator ini mengalami tren peningkatan setiap tahunnya.
Sepanjang 2018 – 2019, indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas”. (lihat Tabel 18.4).
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Gambar 18.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok
rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minori (83,40).
Sementara satu indikator lainnya berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus menempati skor terendah. Yakni, media massa menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas misalnya bagi penyandang tunarungu
dan tunanetra (68,70).
Menanggapi rendahnya skor untuk subindikator media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, Informan Ahli umumnya
berpendapat pemicunya karena tidak tersedianya SDM, keterbatasan anggaran
dan alasan redaksional lainnya.
18.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”,
adapun nilainya 77,74. Nilainya turun hingga 0.79 poin dibandingkan tahun 2021,
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yakni 78,53. Kondisi lingkungan ini tercatat sempat berada dalam kategori “Agak
Bebas” pada tahun 2018. (lihat Tabel 18.5).
Tabel 18.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat
2022 Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, dua indikator
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (1,89 poin).
Diikuti oleh Lembaga Penyiaran Publik (0,38 poin).
Sementara tiga indikator lainnya menurun dengan tren penurunan yang
lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Antara lain, indikator Keragaman Kepemilikan
(2,42 poin), lalu diikuti dengan Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat
( 1,92 poin) dan Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (1,35
poin).
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Gambar 18.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun ini, lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Lembaga Penyiaran
Publik

(82,19). Sementara nilai terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang

Baik (73,50).
18.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 79,59. Tahun ini nilainya turun 1,35 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
80,94. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak
2018. (lihat Tabel 18.5).
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Gambar 18.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang
ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (84,50). Sementara
skor terendah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak memengaruhi redaksi terkait
dengan berita berbayar dan/atau advertorial (76,50).
Mayoritas Informan Ahli sepakat individu atau entitas bisnis bebas
mendirikan perusahaan pers cetak, siber hingga media penyiaran. Pemerintah
daerah juga tidak memungut biaya dalam proses perizinan pendirian perusahaan
pers cetak, siber maupun lembaga penyiaran. Selain itu, alokasi iklan dan berita
pariwara tidak memengaruhi kepentingan publik di provinsi ini. Kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini juga tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal
tertentu serta tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.

18.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Nusa Tenggara Barat
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Tahun ini indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP
2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 76,97. Nilainya turun 1,92 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,89. Tahun
2020 dan 2018, indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”.
(lihat Tabel 18.5).

Gambar 18.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah menghargai profesional pers (84, 00). Sementara skor
terendah

dimiliki

oleh

pemberian

uang

dan/atau

fasilitas

dari

individu/lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media
(72,60).
Pada prinsipnya, Informan Ahli sepakat, semua perusahaan media di
provinsi ini memiliki kebijakan melarang wartawannya menerima uang atau
dikenal dengan istilah “amplop” maupun fasilitas lainnya. Tujuannya, untuk
menghindari intervensi terhadap pemberitaan dan agar wartawan senantiasa
menjunjung etika jurnalistik. Pada akhirnya, keputusan menerima atau tidak
adanya pemberian itu dikembalikan kepada wartawan masing-masing.
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18.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,00. Tahun ini
nilainya turun 2,42 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,42. Tahun 2021,
indikator sempat mengalami peningkatan cukup tajam (9,08 poin) dibanding 2020
yakni 73,33. Tahun 2020, indikator sempat mengalami penurunan nilai hingga
4,03 poin. Meski begitu, indikator ini tetap berada dalam kategori “Cukup Bebas”
sejak 2018. (lihat Tabel 18.5).

Gambar 18.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran
dan media siber. Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Selama
beberapa tahun ke belakang, media siber tumbuh pesat di provinsi ini. Sayangnya,
mereka berpendapat, pertumbuhan media itu tidak diikuti dengan pengelolaan
perusahaan dan kinerja wartawan yang profesional.
18.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Nusa Tenggara Barat
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Seperti tahun lalu, tahun ini indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP
2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 73,50. Nilainya meningkat 1,89 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
71,61. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama
dua tahun berturut-turut sejak 2018 – 2019.

Gambar 18.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sekaligus memiliki skor tertinggi. Yakni,
subindikator tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai
kepentingan publik (80,60). Diikuti oleh wartawan mendapat paling sedikit 13 kali
gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 (73,10)
Sementara dua subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”,
publik dapat mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham
perusahaan pers (66,80).
Semua Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini belum mendapatkan
paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun
dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No
03/2019. Apalagi di antara wartawan tersebut masih banyak yang tidak
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mendapatkan gaji. Maka, jangan heran jika para Informan Ahli ini masih
menemukan wartawan yang hanya mengandalkan pendapatan dari pemberian
uang atau “amplop”.
18.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,19. Nilainya meningkat 0,38
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,81. Indikator ini tercatat menunjukkan
tren peningkatan setiap tahun dan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”
sejak 2018.

Gambar 18.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Perizinan
frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai
peraturan (84,80). Sementara skor terendah dimiliki oleh Pemerintah daerah
mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang
berorientasi pada kepentingan publik (80,00).
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Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei
ini. Mereka juga sependapat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan
Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah
bekerja secara independen.
18.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Seperti tahun lalu, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara
Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,32. Nilainya
meningkat 1,02 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,31. Kondisi lingkungan
ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama dua tahun
berturut-turut sejak 2018-2019. (lihat Tabel 18.6).
Tabel 18.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat
2022 Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini,
empat indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang nilainya meroket adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(10,05 poin). Diikuti oleh Mekanisme Pemulihan (2,66 poin). Sedangkan indikator
yang nilainya yang menurun tajam adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
turun (5,83 poin).
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Gambar 18.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun ini, enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Mekanisme Pemulihan (83,93).
Sementara satu indikator yang lain menempati nilai terendah, yakni, Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (70,80).
18.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022
Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama empat tahun berturut-turut, kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas”, adapun nilainya 82,33. Nilainya meningkat 0,37
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,96.
Pada tahun 2019, indikator ini mengalami peningkatan tertinggi hingga
13,69 poin. Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut, untuk kali pertama,
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya berada dalam kategori
“Agak Bebas”.
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Gambar 18.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator lembaga
peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak
(imparsial) (83,50). Sementara skor terendah ditempati oleh peraturan atau
kebijakan di provinsi ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers (80,80).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat hasil survei ini sudah sesuai
dengan kondisi faktual yang terjadi di provinsi ini. Sementara itu, sepanjang tahun
2021, tidak ditemukan kasus pers yang dibawa ke lembaga peradilan. Lembaga
peradilan dinilai telah mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain. Sementara aparat dan perangkat daerah menjalankan
kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.
18.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Seperti tahun lalu, indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP
2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 74,10. Nilainya turun tajam hingga 8,40 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 82,50.
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Indikator ini tercatat pernah mengalami penurunan hingga 7,95 poin pada
tahun 2019. Penurunan nilai itu menempatkan indikator tersebut, untuk kali
pertama, berada dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah sebelumnya berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. (lihat Tabel 18.6).

Gambar 18.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan FGD, semua Informan Ahli sepakat wartawan di
provinsi ini mendapatkan kebebasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya
secara profesional dan memperoleh akses untuk mendapatkan informasi publik.
18.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Provinsi Nusa
Tenggara Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,55.
Nilainya turun 1,85 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84.40. Indikator ini
tercatat selalu pernah mengalami penurunan signifikan hingga 11,97 poin pada
2019. Meski begitu, indikator tersebut sejak 2018 hingga saat ini tetap dalam
kategori “Cukup Bebas”. (lihat Tabel 18.6).
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Gambar 18.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya (85,60). Sementara skor terendah dimiliki oleh pemerintah
daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers
(79,40).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini.
Mereka juga menilai wartawan di provinsi ini dapat bekerja secara maksimal, tidak
mengalami intimidasi dan penyensoran. Kondisi ini berimplikasi pada produk
jurnalistik yang dihasilkan wartawan menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat
bagi masyarakat.
18.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama tiga
tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun
nilainya 81,50 atau meningkat 1,58 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,92.
Indikator ini tercatat menunjukkan tren peningkatan setiap tahun.
Peningkatan tertinggi hingga 16,66 poin terjadi pada tahun 2019. Karena hal
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tersebut indikator ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya
berada dalam kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 18.6).

Gambar 18.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah

mendukung dan mendorong media menaati standar

perusahaan pers (83,00). Diikuti oleh wartawan di daerah ini menaati Undang
Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturanperaturan Dewan Pers (80,00). Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli
sepakat wartawan di provinsi ini sudah menaati Kode Etik Jurnalistik mulai dari
kegiatan peliputan sampai pemberitaannya.
18.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat,
selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”,
adapun nilainya 79,32. Nilainya meningkat 2,66 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 81,28.
Indikator ini tercatat menunjukkan tren peningkatan tiap tahun dan pernah
mengalami peningkatan tertinggi hingga 13,17 pada tahun 2019. Peningkatan ini
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menempatkan indikator tersebut, untuk kali pertama, berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya berada dalam kategori “Agak Bebas”. (lihat
Tabel 18.6).

Gambar 18.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(86,60). Sementara skor terendah dimiliki oleh aparat hukum di daerah ini
melakukan

proses

hukum

(penyelidikan,

penyidikan,

penuntutan,

penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil (82,20).

dan

Mayoritas

Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Mereka juga sependapat
penyelesaian perkara pers di provinsi ini selalu mengedepankan UU Pers.
18.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kategori “ Cukup Bebas” dengan
nilai 70,80.

Nilai ini mengalami peningkatan tajam

hingga 10,05 poin.

Sebelumnya untuk kali pertama tahun 2021, berada dalam kategori “Agak Bebas”
dengan nilai 60,75. Nilainya melesat hingga 9,08 poin dibandingkan tahun lalu,
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yakni 51,67. Sepanjang 2018 – 2020, indikator ini tercatat selalu berada dalam
kategori “Kurang Bebas” (lihat Tabel 18.6).

Gambar 18.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei pada indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Semua Informan Ahli sepakat baik
pemda maupun pers telah berupaya memberikan ruang agar penyandang
disabilitas dapat dengan mudah mencerna pemberitaan di media massa. Meski,
peliputan mengenai disabilitas juga harus ditingkatkan.

18.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Nusa Tenggara Barat berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,62. Nilai tersebut diperoleh dari nilai
pada Lingkungan Fisik dan Politik (80,64), Lingkungan Ekonomi (77,74),
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dan Lingkungan Hukum (79,32).

Tahun ini, dua kondisi lingkungan

mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Kondisi yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Lingkungan Hukum (1,02 poin). Diikuti oleh
Lingkungan Lingkungan Fisik dan Politik (0,46 poin).

Sedangkan satu

kondisi menurun, yakni Lingkungan Ekonomi (0,79 poin).
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat,
selama empat tahun
Bebas”.

Adapun

berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup

nilainya

80,64.

Nilainya

meningkat

0,46

poin

dibandingkan tahun lalu, yakni 80,18. Lingkungan Fisik dan Politik terdiri
dari

sembilan

indikator.

Tahun

ini,

empat

indikator

mengalami

peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini
nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan dari Kekerasan (3,06
poin). Diikuti oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (2,31 poin)).
Sementara itu hanya lima indikator yang nilainya menurun dibandingkan
tahun lalu. Yakni, nilai menurun tertinggi pada Kebebasan Media
Alternatif (4,97 poin), diikuti oleh Akurat dan Berimbang (2,32 poin)
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat,
selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori
“Cukup Bebas”, adapun nilainya 77,74. Nilainya turun hingga 0.79 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 78,53. Lingkungan Ekonomi terdiri dari
lima indikator. Tahun ini, dua indikator mengalami peningkatan nilai
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi
adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (1,89 poin). Diikuti oleh
Lembaga Penyiaran Publik (0,38 poin). Sementara tiga indikator nilainya
menurun dengan tren penurunan cukup tinggi dibandingkan tahun lalu.
Yakni indikator Keragaman Kepemilikan (2,42 poin), Independensi dari
Kelompok Kepentingan Kuat (1,92 poin), dan Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi

Perusahaan

Pers

(1,35

poin).

Lima

indikator

Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Lembaga Penyiaran Publik
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(82,19). Sementara nilai terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (73,50)
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini,
empat indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Perlindungan
Hukum

bagi

Penyandang

Disabilitas

Mekanisme Pemulihan (2,66 poin).

(10,05

poin).

Diikuti

oleh

Sedangkan nilai yang menurun

cukup tinggi adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme turun (5,83
poin). Tahun ini, enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator
Mekanisme Pemulihan (83,93). Sementara satu indikator yang lain
menempati nilai terendah, yakni, Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (70,80).

18.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Barat,

maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Ke depan, survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) hendaknya mampu
mengakomodasi pertanyaan terkait radio komunitas dan Media ramah
penyandang disabilitas. Selain itu, perlu ada penajaman fokus pada
pertanyaan terbuka agar ada hal kebaruan dalam survei IKP tahun depan.

2.

Rekomendasi Khusus
a.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perlu ada regulasi baik berupa Pergub atau Perda atau peraturan dan
Surat

Keputusan

lain

yang

mengatur

kewajiban

media

untuk

memberikan ruang pemberitaan bagi para disabilitas, korban HAM,
masyarakat marjinal dan kaum minoritas. Di samping itu, perlu adanya
kesamaan persepsi dan pemahaman antara media dengan aparat
penegak hukum terkait UU Pers. Sehingga, segala bentuk perkara pers
dikembalikan ke Dewan Pers. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan
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untuk media siber agar dapat melakukan tata kelola perusahaan yang
baik. Komisi Informasi perlu meningkatkan peran dan kontribusinya
untuk mewujudkan kemerdekaan pers. Serta, perlu adanya dukungan
bagi

media

baik

menyampaikan

berupa

berita

anggaran

maupun

SDM

agar

mudah

dipahami

oleh

penyandang

yang

dapat

disabilitas.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Organisasi pers sebaiknya memberikan pelatihan bagi kelompok
masyarakat yang aktif dalam melakukan kegiatan jurnalisme warga.
Sehingga, informasi yang dibagikan ke publik adalah informasi yang
berkualitas dan bertanggung jawab.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Perlu meningkatkan peliputan dan pemberitaan yang mudah dicerna
bagi penyandang disabilitas. Selain itu, perlu ada regulasi tentang
keseragaman

penggunaan

bahasa

isyarat

bagi

kaum

disabilitas

program acara di Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
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BAB XIX PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Bab ini merupakan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Survei berlangsung
selama Februari – Maret 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Sementara FGD dilaksanakan secara hibrida di Kota Kupang, 12 April 2022.
Kegiatan ini dihadiri oleh sembilan orang Informan Ahli dan anggota Dewan Pers
Ahmad Djauhar dengan Eni Kardi Wiyati yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022
sebagai moderator.
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 78,24. Tahun ini nilainya sedikit meningkat 0,63 dari tahun
sebelumnya, yakni 77,61. Dua kondisi lingkungan tercatat mengalami peningkatan
dibandingkan 2021. Yakni, Lingkungan Hukum (4,96 poin) dan Lingkungan
Ekonomi (0,06 poin). Hanya Lingkungan Fisik dan Politik yang nilainya menurun
1,35 poin.
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama
tiga tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”, adapun nilainya
76,20. Namun, tahun ini nilainya kembali menurun 1,35 poin dibandingkan tahun
lalu, yakni 77,56. Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator.
Tahun ini, lima dari sembilan indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Akses
atas Informasi Publik (4,83 poin). Diikuti oleh Pendidikan Insan Pers (4,42 poin).
Sementara empat indikator yang lain nilainya menurun. Indikator yang nilainya
menurun paling tinggi adalah Kebebasan dari Intervensi (9,06 poin). Diikuti oleh
Kebebasan Media Alternatif (3,47 poin).
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Nilainya 79,53 atau meningkat tipis 0,06 poin dibandingkan tahun 2021. Padahal
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tahun lalu indikator ini mengalami peningkatan signifikan hingga 10,18 poin.
Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, semua indikator
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,96. Tahun ini nilainya meningkat
4,96 poin dibandingkan tahun lalu. Ada enam indikator yang disurvei dalam
Lingkungan Hukum. Tiga indikator menunjukkan tren peningkatan. Nilai tertinggi
dimiliki oleh Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (1,45 poin).
Sedangkan dua indikator yang lain mengalami penurunan nilai. Indikator yang
nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi
Perusahaan Pers (3,27 poin). Diikuti oleh Keragaman Kepemilikan (2,83 poin).

19.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

melibatkan sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur, yaitu
pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan
masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Tabel 19.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa
Tenggara Timur 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI)

1.

Dion D. B. Putra

PWI

Dewan
Kehormatan

2.

Imanuel Lodja

AJI Kupang

Sekretaris

3.

Stefanus Dile Payong

IJTI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Kesa Ino

Radio Manggarai

Pengelola

5.

Alfon Nedabang

Pos Kupang

Pempimpin
Redaksi

Keterangan

Kabupaten
Manggarai
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Jan Pieter Windy

DPRD Provinsi NTT

Anggota Komisi V

7.

Fransiskus X. Asten

Kepala Dinas
Komunikasi dan
Informasi Kabupaten
Belu

Kepala Dinas

Kabupaten Belu

8.

Nina Tiara, S.STP

Setda Kota Kupang

Kasubag
Komunikasi
Pimpinan

Kota Kupang

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Mariana A. N. Letuna,
S.Sos, MA

Universitas Cendana

Akademisi

10.

Fredrikus Royantu Bau

KPID NTT

Ketua

19.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

19.2.1.

Rekap IKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Nusa
Tenggara Timur dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan rata-rata skor 78,24. Nilai
tersebut diperoleh dari nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik (76,20), Lingkungan
Ekonomi (79,53), dan Lingkungan Hukum (80,96).
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Gambar 19.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

19.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 78,24. Tahun ini mengalami peningkatan 0,63 dari tahun sebelumnya
yakni 77,61. Namun, tahun 2021 nilainya menurun 2,97 poin dibandingkan tahun
2020, yakni 80.61. Pada tahun 2018, IKP untuk provinsi ini tercatat pernah berada
dalam kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 19.2).
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Tabel 19.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun ini, dua kondisi mengalami peningkatan disbanding tahun 2021 yaitu
Lingkungan Hukum(4,96 poin) dan Lingkungan Ekonomi (0,06 poin). Namun, nilai
Lingkungan Fisik dan Politik mengalami penurunan (1,35 poin).
Tabel 19.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara
Timur 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Media Alternatif
Akses atas Informasi Publik
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Keragaman Pandangan
Akurat dan Berimbang
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan dari Intervensi
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

NTT
78,24
76,20
85,50
79,65
78,08
76,93
76,20
76,13
75,50
75,17
73,88
79,53
84,00
80,46
80,19
80,07
74,40
80,96
85,65

694

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

IKP TOTAL
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Mekanisme Pemulihan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

NTT
78,24
81,25
79,70
79,40
77,68
76,00

Semua indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun
ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah
indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers pada Lingkungan Ekonomi (85,65).
Sementara itu, indikator yang menempati nilai terendah, yakni, Kebebasan dari
Intervensi pada Lingkungan Fisik dan Politik (73,88).
19.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama
tiga tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya
76,20. Nilai tersebut kembali menurun 1,35 poin dibandingkan tahun lalu. Kondisi
lingkungan ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018.
Tabel 19.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur
2022 Lingkungan Fisik dan Politik
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Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, lima
dari sembilan indikator yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Akses atas
Informasi Publik (4,83 poin). Diikuti oleh Pendidikan Insan Pers (4,42 poin).
Sementara empat indikator yang lain nilainya mengalami penurunan
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah
Kebebasan dari Intervensi (9,06 poin). Diikuti oleh Kebebasan Media Alternatif
(3,47 poin). (lihat Tabel 19.4)

Gambar 19.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (85,50). Sementara indikator
yang menempati nilai terendah adalah Kebebasan dari Intervensi (73,88).
19.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Nusa
Tenggara Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,50. Tahun
ini nilainya meningkat 3,50 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 82,00. Indikator
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ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 10,57 poin pada tahun
2019 dan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel
19.6).

Gambar 19.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa
intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (86,50). Sementara skor terendah
adalah wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja
wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun
pelaku bisnis (83,90).
19.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,88. Tahun ini
nilainya merosot tajam hingga 9,06 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,94.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 9,52 poin
pada 2019. Sejak 2018, selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 19.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (77,20).
Sementara skor terendah pada kategori “Agak Bebas” dimiliki oleh tidak pernah
terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas,
dan/atau partai politik (67,90).
Para Informan Ahli sepakat pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik. Selain itu, tidak ada upaya sensor dari partai politik
atau pemilik media terkait pemberitaan, serta redaksi sudah independen dalam
menentukan isi pemberitaan.
19.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,17. Namun, tahun
ini nilainya menurun 2,97 poin dibandingkan tahun lalu, 78,14. Indikator ini
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tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” selama empat tahun
berturut-turut sejak 2018. (lihat Tabel 19.6).

Gambar 19.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator Aparat penegak
hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai
kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (80,00).
Sedangkan skor terendah pada subindikator tidak ada intervensi aparat negara
mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap
wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi (71,80).
Mayoritas Informan Ahli sepakat media di provinsi ini tidak mengalami intervensi,
intimidasi, tekanan, hingga kekerasan fisik dari aparat.
19.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara
Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,65 Nilainya turun
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3,47 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,13. Indikator ini selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 19.6).

Gambar 19.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh pemerintah daerah
mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme
warga (79,70). Sementara skor terendah dimiliki oleh jurnalisme warga di daerah
ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (79,60).
Mayoritas Informan Ahli sepakat pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur
sudah mengakui dan melindungi jurnalisme warga dalam memberikan informasi
positif bagi masyarakat. Adanya jurnalisme warga di provinsi ini juga menjadi bukti
pemda mendukung terwujudnya kemerdekaan pers. Meski demikian, pemda
berharap agar jurnalis warga ini mendapat pelatihan sehingga dapat menyajikan
berita akurat, berimbang serta dapat dipertanggungjawabkan layaknya jurnalis.
Sehingga, kelak mereka tak tersandung peraturan yang ada di dalam UU ITE.
19.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selama tiga tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
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nilai 76,20. Nilainya meningkat 0,34 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,86.
Indikator ini tercatat sempat berada dalam kategori “Agak Bebas” pada 2018.
(lihat Tabel 19.6).

Gambar 19.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator. Semua berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator ada upaya dari
pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya
(77,50). Diikuti oleh pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan
media (77,00) dan skor terendah subindikator pemerintah daerah mendorong
keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya
program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat (74,10)
Mayoritas Informan Ahli sepakat setiap media melalui kebijakan redaksi
masing-masing menekankan kepada wartawan mereka untuk menghindari
pemberitaan bersifat diskriminasi SARA. Mereka juga sependapat pemberitaan
yang disampaikan kepada masyarakat saat ini sudah beragam.
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19.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”,
adapun nilainya 76,13. Nilainya menurun hingga 1,26 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 77,39. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
bebas” tahun 2018.

Gambar 19.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada
media yang diterbitkan di daerah ini (79,00). Diikuti oleh media melakukan
swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan dari pejabat
atau dari lembaga di luar pers (75,20). Sementara skor terendah dimiliki oleh
subindikator tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi
pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai
memberitakannya (74,20)
Mayoritas Informan Ahli sepakat, media di provinsi ini telah melakukan
swasensor

dalam

melakukan

kegiatan

jurnalistiknya.

Setiap

berita

yang

disampaikan kepada publik juga merupakan berita yang berdasarkan dengan
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kondisi faktual, berkaitan dengan kepentingan publik dan disampaikan secara
akurat serta berimbang.
19.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Indikator Akes atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara
Timur, selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 78,08. Tahun ini nilainya meningkat 4,83 poin dibandingkan
tahun lalu, yakni 73,25. Indikator ini tercatat sempat berada dalam kategori “Agak
Bebas” pada 2018. (lihat Tabel 19.6).

Gambar 19.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
provinsi ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik
(82,50). Sementara skor terendah, yakni pemerintah daerah menyediakan sarana
bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (75,40).
Mayoritas Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini bebas mencari, meliput,
atau memperoleh informasi publik.
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19.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selama tiga tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun
nilanya 75,50. Tahun ini, nilainya meningkat 4,42 poin. Pada tahun 2019, indikator
ini tercatat mengalami peningkatan tertinggi hingga 13,00 poin. Peningkatan ini
menempatkan indikator tersebut, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah
pada 2018, berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 19.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat dengan survei tersebut.
Menurut

mereka,

pelatihan

jurnalistik

diperlukan

untuk

meningkatkan

kemampuan wartawan.
19.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Nusa Tenggara Timur

704

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 76,93. Nilainya meningkat 1,84 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,10.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan pesat hingga 19,92
poin pada tahun 2019. Karena hal itu, indikator tersebut berada dalam berada
dalam kategori “Agak Bebas”, setelah sebelumnya berada dalam kategori “Kurang
Bebas”. (lihat Tabel 19.6).

Gambar 19.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Semua berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator media
di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan
seperti korban pelanggaran HAM dan kelompok minoritas (85,00). Sementara skor
terendah, media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang
disabilitas misalnya bagi penyandang tunarungu dan tunanetra (70,50). Informan
Ahli umumnya sepakat media di provinsi ini sudah memberikan ruang pemberitaan
untuk kaum marjinal.
19.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2021
Provinsi Nusa Tenggara Timur
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Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Nilainya 79,53 atau sedikit meningkat 0,06 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
79,47. Padahal tahun lalu indikator ini mengalami peningkatan signifikan hingga
10,18 poin. Indikator ini tercatat sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”
pada tahun 2018.
Tabel 19.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur
2021 Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, semua indikator
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(lihat Tabel 19.5).

706

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Gambar 19.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun ini, lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman
Kepemilikan (84,00). Sementara nilai terendah adalah Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (74,40).
19.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 80,19. Namun, nilainya menurun 3,27 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 83,46. Padahal tahun lalu, nilai dari indikator ini melesat hingga 11,55 poin
dibandingkan 2019. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup
Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 19.5).
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Gambar 19.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang
ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (84,30). Sementara
skor terendah kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang
akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwara (76,90).
Mayoritas Informan Ahli sepakat individu atau entitas bisnis bebas
mendirikan perusahaan pers cetak, siber hingga media penyiaran. Pemda juga
tidak memungut biaya dalam proses perizinan pendirian perusahaan pers cetak,
siber maupun lembaga penyiaran. Mereka juga sepakat alokasi iklan dan berita
pariwara tidak mempengaruhi kepentingan publik di provinsi ini. Kepemilikan
perusahaan pers di provinsi ini juga tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal
tertentu. Jikapun ada, tidak memengaruhi keragaman pemberitaan.
19.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Seperti tahun lalu, indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang
Kuat IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali berada dalam kategori
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“Cukup Bebas” dengan nilai 80,07. Tahun ini nilainya meningkat 1,45 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 76,62.
Tahun lalu, indikator ini mengalami peningkatan pesat hingga 11,62 poin.
Sementara sepanjang 2018 – 2019, indikator tersebut tercatat berada dalam
kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 19.5).

Gambar 19.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator. Semuanya berada

dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam
pemberitaannya (84,00). Sementara skor terendah dimiliki oleh di daerah ini tidak
terdapat

intervensi

pemilik

perusahaan

pers

terhadap

kebijakan

redaksi

(newsroom) (77,10). Berdasarkan FGD, semua Informan Ahli sepakat dengan
pernyataan pada subindikator ini.
19.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Tahun ini indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2021 Provinsi Nusa
Tenggara Timur kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,00.
Nilainya menurun 2,83 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 86,83. Tahun 2020,
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indikator tercatat mengalami peningkatan pesat hingga 13,25 poin. (lihat Tabel
19.7).

Gambar 19.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran
dan media siber. Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Kemudahan
mendirikan perusahaan media memacu keragaman kepemilikan media. Di provinsi
ini, siapa saja dapat mendirikan media siber, cetak maupun elektronik asalkan
mematuhi peraturan yang berlaku.
19.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Nusa
Tenggara Timur, selama tiga tahun berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 74,40. Tahun ini nilainya meningkat 0,01 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 74,39. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori
“Agak Bebas” tahun 2018. (lihat Tabel 19.5).
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Gambar 19.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi, tata kelola
perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai kepentingan publik (79,40).
Diikuti oleh publik dapat mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan
pemegang saham perusahaan pers (73,30). Sementara subindikator

memiliki

skor terendah, yakni, wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers No 03/2019 (70,50).
Berdasarkan wawancara, semua Infroman Ahli sepakat wartawan di provinsi
ini belum mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun
dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No
03/2019.
19.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara
Timur, selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 80,46. Tahun ini nilainya meningkat 0,54 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 80,46. Pada tahun 2020 indikator ini tercatat mengalami
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peningkatan tertinggi hingga 13,11 poin. Indikator ini sempat berada dalam
kategori “Agak Bebas” pada 2018. (lihat Tabel 19.5).

Gambar 19.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (83,50).
Sementara skor terendah dimiliki oleh fungsi perangkat daerah bidang komunikasi
dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat
setempat (79,10).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) di provinsi ini perlu
meningkatkan perannya dengan cara bersinergi untuk mewujudkan kemerdekaan
pers.
19.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2021
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Seperti tahun lalu, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara
Timur kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,96. Tahun
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ini nilainya meningkat 4,96 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,01. Padahal
tahun 2020, kondisi lingkungan ini mengalami peningkatan pesat hingga 11,89
poin. Sementara sepanjang 2018 – 2019, Lingkungan Hukum di provinsi ini berada
dalam kategori “Agak Bebas”.
Tabel 19.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur
2021 Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini, tiga
indikator mengalami peningkatan. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi
adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (1,45). Sementara
dua indikator yang lain menunjukkan tren penurunan. Indikator yang nilainya
menurun

paling

tinggi

adalah

Kebebasan

Pendirian

dan

Operasionalisasi

Perusahaan Pers (3,27 poin). Diikuti oleh Keragaman Kepemilikan (2,83 poin).
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Gambar 19.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun ini,

enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam kategori

“Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers (85,65). Sementara menempati nilai terendah, yakni, Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas (76,00).
19.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas”, adapun nilainya 79,70. Tahun ini nilainya
meningkat 6,89 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 72,81. Indikator ini tercatat
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada 2018. (lihat Tabel 19.8).
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Gambar 19.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator peraturan atau
kebijakan di provinsi ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers (83,40). Sementara skor terendah ditempati oleh
Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain (77,90).
19.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Nusa
Tenggara Timur, selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas”, adapun nilainya 79,40. Tahun ini nilainya meningkat 3,23
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,17.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 14.75
poin pada tahun 2019. Peningkatan nilai itu menempatkan indikator tersebut,
untuk kali pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya
berada dalam kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 19.8).
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Gambar 19.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat wartawan
di provinsi ini mendapatkan kebebasan melakukan tugas jurnalistiknya secara
profesional

untuk

mendapatkan

informasi

publik.

Sepanjang

2021,

tidak

ditemukan kasus di provinsi ini terkait upaya menghalangi kerja wartawan untuk
mendapatkan akses informasi publik.
19.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Seperti tahun lalu, indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 85,65. Tahun ini nilainya meningkat 1,23 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 84,42.
Tahun 2020, indikator ini mengalami peningkatan pesat hingga 21,38 poin.
Peningkatan ini menempatkan indikator tersebut berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Setelah pada 2019 berada dalam kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel
19.8).
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Gambar 19.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya (87,00). Sementara skor terendah dimiliki oleh subindikator
pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan
untuk membatasi kebebasan pers (84,50).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei
tersebut. Menurut mereka, tidak ada intimidasi dan sensor di provinsi ini sehingga
wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.
19.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama tiga
tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”, Nilainya
81,25 atau meningkat 4,71 poin dibandingkan tahun lalu. Tahun 2021, indikator
ini mengalami penurunan sangat tajam hingga 11,52 poin dibanding tahun 2020.
Sementara itu, indikator ini pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 10,69
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poin pada tahun 2020. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas” tahun 2018.

Gambar 19.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode
etik jurnalistik dan standar perusahaan pers (82,40). Diikuti oleh wartawan di
daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik
Jurnalistik

dan

pertaturan-peraturan

Dewan

Pers

(80,10).

Berdasarkan

wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini telah
berupaya menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.
19.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Nilainya 77,68 atau meningkat 1,56 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
76,1303. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun
2018. (lihat Tabel 19.8).
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Gambar 19.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(84,00). Sementara subindikator memiliki skor terendah, yakni, penyelesaian
perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana (70,50). Berdasarkan wawancara, semua
Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini.
19.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada kategori “Cukup Bebas”, adapun nilainya
76,00. Nilai ini meningkat tajam (11,92) dibandingkan tahun 2021 yakni 64,08.
Namun selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Agak
Bebas”.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan pesat hingga 36,77
poin pada tahun 2019. Peningkatan tersebut menempatkan indikator ini, untuk
kali pertama, berada dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah sebelumnya berada
dalam kategori “Kurang Bebas”. (lihat Tabel 19.8).
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Gambar 19.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei pada indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Semua Informan Ahli sepakat baik
pemda maupun pers telah berupaya memberikan ruang agar penyandang
disabilitas dapat memperoleh akses dan mudah mencerna pemberitaan di media
massa. Meski, upaya ini masih harus terus ditingkatkan.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang
mewajibkan media massa menyampaikan pemberitaan yang mudah dicerna bagi
penyandang disabilitas. Namun, sudah ada institusi/lembaga yang mengatur hakhak kaum disabilitas, seperti Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

19.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Nusa Tenggara Timur, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup
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Bebas” dengan nilai 78,24. Tahun ini mengalami peningkatan 0,63 dari
tahun sebelumnya yakni 77,61. Tahun ini, dua kondisi mengalami
peningkatan disbanding tahun 2021 yaitu Lingkungan Hukum(4,96 poin)
dan Lingkungan Ekonomi (0,06 poin). Namun, satu kondisi lingkungan
mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun lalu, Lingkungan Fisik dan
Politik (1,35 poin). Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan
pada tahun ini semua berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi
untuk kategori ini adalah indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers pada
Lingkungan Ekonomi (85,65). Sementara itu, indikator yang menempati
nilai terendah adalah Kebebasan dari Intervensi pada Lingkungan Fisik dan
Politik (73,88).
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selama tiga tahun

berturut-turut, berada dalam kategori “Cukup

Bebas”, adapun nilainya 76,20. Namun, tahun ini nilainya kembali
menurun 1,35 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 77,56. Lingkungan
Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, lima dari
sembilan indikator yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi
adalah Akses atas Informasi Publik (4,83 poin). Diikuti oleh Pendidikan
Insan Pers (4,42 poin). Sementara empat indikator yang lain nilainya
mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
menurun paling tinggi adalah Kebebasan dari Intervensi (9,06 poin).
Diikuti oleh Kebebasan Media Alternatif (3,47 poin). Ada sembilan
indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati

oleh

Kebebasan

Berserikat

bagi

Wartawan

(85,50).

Sementara indikator yang menempati nilai terendah adalah Kebebasan
dari Intervensi (73,88).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori
“Cukup Bebas”, adapun nilainya 79,53. Tahun ini nilainya meningkat
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0,06 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,47. Padahal tahun lalu
indikator ini mengalami peningkatan signifikan hingga 10,18 poin.
Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, semua
indikator

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan

tahun

lalu.

Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Perlindungan
Hukum

bagi

Penyandang

Disabilitas.

Tahun

ini,

lima

indikator

Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman Kepemilikan
(84,00). Sementara nilai terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (74,40).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,96. Tahun ini
nilainya meningkat 4,96 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,01.
Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini,
tiga indikator mengalami peningkatan. Nilai tertinggi Independensi dari
Kelompok Kepentingan yang Kuat (1,45).

Sedangkan dua indikator

mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers (3,27 poin). Diikuti oleh Keragaman
Kepemilikan (2,83 poin). Tahun ini, enam indikator Lingkungan Hukum
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh
indikator

Kriminalisasi

dan

Intimidasi

Pers

(85,65).

Sementara

menempati nilai terendah, yakni, Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (76,00).

19.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 provinsi Nusa Tenggara Timur,

maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat meningkat di tahun
mendatang dengan meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga. Di
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satu sisi, perlua ada persepsi dan pemahaman yang sama tentang peran,
fungsi

dan

pentingnya

kemerdekaan

pers.

Khususnya,

dalam

menyampaikan pesan pembangunan sekaligus sebagai kontrol sosial.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perlu adanya pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan secara
rutin untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka, serta
memiliki pemahaman yang sama tentang Kode Etik Jurnalistik. Selain
itu, perlu adanya komitmen dan langkah nyata untu menyediakan
pemberitaaan yang mudah dicerna bagi penyandang disabilitas.
b. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perusahaan pers perlu meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik
sehingga dapat menjalankan aktivitas usahanya secara profesional,
didukung dengan wartawan yang berkualitas. Termasuk, memenuhi hak
wartawan dengan memberikan gaji ke-13 setara UMR tiap tahun.
c. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten
membuat

regulasi

terkait

ruang

pemberitaan

bagi

penyandang

disabilitas dan masyarakat marjinal, serta pemberitaan yang ramah
anak.
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BAB XX PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Bab ini merupakan uraian dari survei dan focus group discussion (FGD)
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Barat. Survei
berlangsung selama bulan Februari – Maret 2022 dengan melibatkan sepuluh
Informan Ahli. Mereka mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara FGD dilaksanakan secara hibrida
di Kota Pontinanak, 29 Maret 2022. Kegiatan ini oleh sembilan orang Informan
Ahli, tenaga ahli Dewan Pers Winarto, serta Sekertariat Dewan Pers Saefudin
dengan Emilia Bassar yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai moderator.
Tahun ini IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan rata-rata skor 82,32 atau meningkat 3,23 poin dibandingkan tahun
lalu. Nilai tersebut diperoleh dari nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik (81,96),
Lingkungan

Ekonomi

(84,91),

dan

Lingkungan

Hukum

(80,65).

Indeks

Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,32.
Dari semua indikator yang disurvei, umumnya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Pendidikan Insan Pers pada
Lingkungan Fisik dan Politik (89, 70). Sementara nilai terendah adalah
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum
(64,90) dengan kategori “Agak Bebas”.

20.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Responden pada survei IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur, yaitu pengurus aktif
organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat.
Daftar Informan Ahli selengkapnya dapat dilihat di dalam tabel ini.
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Tabel 20.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan
Barat 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Leo Prima

PFI

Ketua

2.

Rendra Oxtora

AJI Pontianak

Sekretaris

3.

Muhammad Faisal

IJTI

Sekretaris

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Heriyanto

Pontianak Post

Pemimpin
Redaksi

5.

Dina Prihatini Wardoyo

pilar.id

Redaktur

Kabupaten
Landak

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Rudi, S.STP, MA

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Mempawah

Kepala Dinas

Kabupaten
Mempawah

7.

Dr. Firdaus Za'rin, M.Si

DPRD Kota Pontianak

Wakil Ketua
DPRD

Kota Pontianak

8.

Maria Wijayanti, ST

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Kalimantan Barat

Kabid Komunikasi
Publik

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi daerah,
KPID)

9.

Dr Hermansyah, SH,
MH

Universitas
Tanjungpura

Akademisi
Hukum

10.

Ahmad Sofian

LPS AIR

Ketua

20.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

20.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan
Barat

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Kalimantan Barat dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan rata-rata skor 82,32. Nilai
tersebut diperoleh dari nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik (81,96), Lingkungan
Ekonomi (84,91), dan Lingkungan Hukum (80,65).
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Gambar 20.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan Barat

20.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan Barat

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,32. Tahun ini nilainya
meningkat 3,23 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,09. IKP untuk provinsi ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel
20.2).
Tabel 20.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Barat

Tahun

ini,

tiga

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Kondisi yang nilainya meningkat paling tinggi adalah
Lingkungan Ekonomi (6,50 poin).

Diikuti oleh Lingkungan Hukum (2,48) dan

Lingkungan Fisik dan Politik (2,08).
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Tabel 20.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Barat
2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Media Alternatif
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Akurat dan Berimbang
Kebebasan dari Intervensi
Akses atas Informasi Publik
Keragaman Pandangan
Kebebasan dari Kekerasan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Mekanisme Pemulihan
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

KALIMANTA
N BARAT
82,32
81,96
89,70
87,78
84,25
83,60
83,43
82,95
80,70
78,23
75,47
84,91
89,50
87,50
86,64
83,23
82,50
80,65
87,55
87,00
85,58
79,53
77,90
64,90

Mayoritas indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada
tahun ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini
adalah indikator Pendidikan Insan Pers pada Lingkungan Fisik dan Politik (89, 70).
Sementara nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
pada Lingkungan Hukum (64,90) dengan kategori “Agak Bebas”.
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20.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Kalimantan Barat

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,96. Tahun ini nilainya
meningkat 2,08 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,88. Kondisi lingkungan ini
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 20.4).
Tabel 20.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Barat
2022 Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, ada
tujuh dari sembilan indikator yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah
Pendidikan Insan Pers (7,12 poin).
Sementara

dua

indikator

yang

lain

nilainya

mengalami

penurunan

dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah
Kebebasan dari Kekerasan (5,17 poin). Diikuti oleh Keragaman Pandangan (0,29
poin).
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Gambar 20.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Pendidikan Insan Pers (89,70). Sementara indikator yang
menempati nilai terendah adalah Kebebasan dari Kekerasan (75,47).
20.2.3.1.
Indikator

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Kalimantan Barat

Kebebasan

Berserikat

bagi

Wartawan

IKP

2022

Provinsi

Kalimantan Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,78. Tahun
ini nilainya mengalami peningkatan 4,55 poin dibanding tahun 2021 yakni 83,23.
Namun tahun-tahun sebelumnya, nilainya pun menurun hingga 0,80 poin
dibandingkan tahun 2020, yakni 84,03. Indikator ini tercatat menunjukkan tren
penurunan tiap tahun dan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”

sejak

2018. (lihat Tabel 20.4).
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Gambar 20.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Kalimantan
Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada pada kategori “Bebas” pada subindikator wartawan bebas memilih
organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa
maupun pelaku bisnis (90, 80). Tiga subindikator yang lain berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Skor terendah ditempati oleh wartawan bebas bergabung atau
tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa
intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (84,40). Secara umum semua
informan ahli sepakat wartawan di provinsi ini memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihan organisasi pers tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
20.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,95. Tahun ini
mengalami peningkatan 3,72 poin dibandingkan tahun 2021 yakni 79,23. Namun,
tahun 2021 nilainya menurun 3,99 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 83,22.
Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
(lihat Tabel 20.4).
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Gambar 20.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kalimantan Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (84,50).
Sementara skor terendah dimiliki oleh tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita
oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik
(81,40).
20.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,47. Tahun ini
nilainya menurun 5,17 poin dibandingkan tahun lalu, 80,64. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” selama empat tahun berturut-turut
sejak 2018. (lihat Tabel 20.4).
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Gambar 20.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kalimantan Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator tidak ada
intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi
pemberitaan (75,90). Diikuti oleh tidak ada intervensi aparat negara mulai dari
bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan (75,50).
Semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut.
20.2.3.4. Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kalimantan Barat
Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,25. Nilainya meningkat 5,25
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,00. Indikator ini selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 20.4).
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Gambar 20.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kalimantan Barat

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter)
atau jurnalisme warga (88,50). Sementara skor terendah dimiliki oleh Jurnalisme
warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers
(80,00).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat pemda di provinsi ini sudah
mengakui dan melindungi jurnalisme warga dalam memberikan informasi positif
bagi masyarakat. Keberadaan jurnalisme warga di provinsi ini merupakan salah
satu wujud nyata pemda mendukung kemerdekaan pers.
20.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,23. Nilainya
menurun 0,29 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,53. Indikator ini tercatat
menunjukkan tren peningkatan setiap tahun dan selalu berada dalam kategori
“Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 20.4).
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Gambar 20.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Kalimantan Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator ada
upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku,
etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya (82,50). Diikuti oleh pemda ikut mendorong keragaman
kepemilikan media (80,80)
Sementara skor terendah subindikator pemerintah daerah mendorong
keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya
program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat (71,40).
20.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”, adapun nilainya, yakni 83,43. Nilai
ini mengalami peningkatan 2,32 poin dibandingkan tahun 2021 yakni 81,11.
Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
(lihat Tabel 20.4).
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Gambar 20.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Kalimantan Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau
kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (84,90).
Sementara skor terendah dimiliki Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan
pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan
dalam mencari berita sampai memberitakannya (81,90).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini
telah melakukan swasensor, menyampaikan berita berdasarkan kondisi faktual di
lapangan secara akurat dan berimbang sesuai kaidah jurnalistik, serta tidak ada
upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan.

20.2.3.7.

Akses Atas Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Akes atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,70. Tahun ini
nilainya meningkat 1,51 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,19. Indikator ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel
20.4).
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Gambar 20.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Komisi
Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk
diberitakan (87,90). Sementara skor terendah dimiliki oleh wartawan asing
diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini (72,70).
Meski menempati skor tertinggi, mayoritas Informan Ahli sepakat Komisi
Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat lebih
berkontribusi
melakukan

mewujudkan
pemantauan

kemerdekaan
kepada

pers.

lembaga

Adapun
publik

tugas
untuk

KIP

adalah

memastikan

terselenggaranya UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Di antaranya memiliki
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), portal yang mudah diakses
publik, daftar informasi publik, dan informasi yang dikecualikan.
20.2.3.8. Pendidikan Insan Pers Provinsi Kalimantan Barat
Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 89,70. Tahun ini nilainya
meningkat 7,12 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,58. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 20.4).
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Gambar 20.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Kalimantan Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.
20.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kalimantan Barat

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi
Kalimantan Barat, selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas”, dapun nilainya 83,60. Nilainya meningkat 6,74 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 76,86. Indikator ini tercatat menunjukkan tren
peningkatan setiap tahun dan pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun
2018. (lihat Tabel 20.4).
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Gambar 20.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kalimantan Barat

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok
rentan seperti korban pelanggaran HAM dan kelompok minoritas (91,50) dengan
kategori “Bebas”. Sementara subindikator yang menempati skor terendah, yakni
media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas,
misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra (72,40).
Berdasarkan wawancara, sebagian besar Informan Ahli sepakat media di
provinsi ini telah memberikan ruang pemberitaan terkait masalah gender, memiliki
perspektif

ramah

anak

dan

gender,

dan

menyediakan

informasi

terkait

pemberdayaan masyarakat adat sesuai perspektif HAM. Selain itu, pemda juga
sudah berupaya memberikan informasi kegiatan yang dilaksanakan instansi yang
menangani masalah HAM, dan kelompok minoritas pada media agar menjadi
bagian dari pemberitaan.
20.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Kalimantan Barat

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,91. Tahun ini nilainya
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meningkatkan 6,50 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,41. Indikator ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
Tabel 20.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Barat
2022 Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, semua indikator
yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Peningkatan tertinggi
yakni, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (7,94 poin), diikuti oleh Lembaga
Penyiaran Publik (7,54 poin).

Gambar 20.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat
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Tahun ini, lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman
Kepemilikan (89,50). Sementara nilai terendah adalah Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (82,50).
20.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 86,64. Nilainya meningkat 6,30 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
80,34. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak
2018. (lihat Tabel 20.5).

Gambar 20.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Kalimantan Barat

Ada

sepuluh

subindikator

yang

disurvei

dalam

indikator

ini.

Satu

subindikator berada pada kategori “Bebas” yaitu pemerintah daerah tidak
memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers
cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak (90,50).

Sedangkan Sembilan berada dalam

kategori “Cukup Bebas”. Sementara skor terendah dimiliki oleh alokasi dana untuk
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iklan dan advertorial dari pemda tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di
ruang redaksi (81,20).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat individu atau
entitas bisnis bebas mendirikan perusahaan pers cetak, siber hingga media
penyiaran. Pemda di provinsi ini juga tidak memungut biaya dalam proses
perizinan pendirian perusahaan pers cetak, siber maupun lembaga penyiaran.
Mereka

juga

sependapat

alokasi

iklan

dan

berita

pariwara

tidak

memengaruhi pemberitaan untuk kepentingan publik dan kepemilikan perusahaan
pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu. Jikapun ada,
konsentrasi

kepemilikan

perusahaan

pers

tidak

memengaruhi

keragaman

pemberitaan.
20.2.4.2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kalimantan Barat
Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Kalimantan Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 83,83. Tahun ini nilainya meningkat 5,40 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 77,83. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
(lihat Tabel 20.5).

Gambar 20.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kalimantan Barat
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Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam
pemberitaannya (89,50). Sementara skor terendah dimiliki oleh di daerah ini tidak
terdapat

intervensi

pemilik

perusahaan

pers

terhadap

kebijakan

redaksi

(newsroom) (77,90).
Mayoritas Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut. Namun,
mereka tak memungkiri masih adanya praktik pemberian uang atau “amplop”
kepada wartawan. Meski, mereka meyakinkan hal itu tidak memengaruhi isi
pemberitaan.
20.2.4.3. Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Barat
Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 89,50. Tahun ini nilainya
melesat hingga 6,68 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,92. Indikator
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel
20.5).

Gambar 20.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Barat
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Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran
dan media siber. Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini.
Pernyataan ini diperkuat oleh akademisi Ilmu Komunikasi Universitas
Tanjungpura Dewi Utami yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat.
Menurutnya, kemudahan mendirikan perusahaan media memacu keragaman
kepemilikan media. Di provinsi ini, siapa saja dapat mendirikan media siber, cetak
maupun media penyiaran. Asalkan mematuhi peraturan yang berlaku dan
memenuhi tata keloka seperti yang diatur dalam UU Pers. Termasuk di dalamnya
menyejahterakan karyawan (wartawan).
20.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kalimantan Barat
Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Kalimantan
Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,50. Tahun ini
nilainya meningkat 7,94 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,56. Indikator ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” tahun 2018. (lihat Tabel
20.5).

Gambar 20.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kalimantan Barat
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Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Yakni, subindikator dengan skor tertinggi, tata
kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai kepentingan publik (85,90).
Sementara satu subindikator yang memiliki skor terendah yakni oleh wartawan
mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam
satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers
(75,90).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat dengan hasil survei
tersebut. Namun, mereka tidak sependapat wartawan mendapat paling sedikit 13
kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 03 Tahun 2019. Sebab, mereka masih
menemukan perusahaan pers yang belum memberikan gaji pada

wartawan

sebagaimana yang diatur dalam peraturan Dewan Pers.
20.2.4.5. Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kalimantan Barat
Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,50. Tahun ini
nilainya meningkat 7,54 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,96. Indikator ini
juga mengalami peningkatan pesat hingga 8,80 poin. Sejak 2018, indikator ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 20.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kalimantan Barat

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu subidnikator
berada pada kategori “Bebas” yakni

perizinan frekuensi radio komunitas dan

televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan (91,00). Semuanya
enam berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara skor terendah dimiliki
oleh fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat (82,00).
Meski menempati skor tertinggi, Informan Ahli sepakat KPI di provinsi ini
perlu memaksimalkan perannya dalam mewujudkan kemerdekaan pers dengan
cara memperbanyak sinergi. Keberadaan Komisi Informasi Publik (KIP) dalam
mendukung kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Barat diakui para Informan
Ahli sudah berkontribusi dalam memberikan informasi pada masyarakat.
Sebelumnya, banyak pengaduan yang masuk ke Komnas HAM terkait sulitnya
mendapatkan informasi publik. Sejak kehadiran KIP, masyarakat dan pers lebih
mudah mendapatkan informasi.
20.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Kalimantan Barat

Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,65. Nilainya meningkat 2,48 poin
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dibandingkan tahun 2021, yakni 78,17. Indikator ini tercatat menujukkan tren
peningkatan setiap tahun dan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak
2018. (lihat Tabel 20.6).
Tabel 20.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Barat
2022 Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini,
empat indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Etika Pers (7,13 poin). Sementara
dua indikator yang lain mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang nilainya menurun paling tinggi adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (5,60 poin).

Gambar 20.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Kalimantan Barat
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Tahun ini, mayoritas indikator Lingkungan Hukum berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers (87,55). Sementara nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (64,90).
20.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022
Provinsi Kalimantan Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 79,53. Nilainya meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,00.
Indikator ini tercatat menunjukkan tren peningkatan tiap tahun dan selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 20.6).

Gambar 20.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Kalimantan Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator lembaga
peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undangundang lain (81,20). Sementara skor terendah ditempati oleh Lembaga peradilan
menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial)
(75,00).
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Semua Informan Ahli sepakat hasil survei tersebut sesuai dengan kondisi
faktual di provinsi ini. Hal ini dibuktikan tidak ditemukan kasus pers yang dibawa
ke lembaga peradilan sepanjang 2021. Baik pemda maupuan perusahaan pers
juga

wartawan

selalu

berupaya

mewujudkan

kemerdekaan

pers.

Setiap

menyelesaikan perkara pers, lembaga peradilan selalu mengedepankan UU No 40.
Tahun 1999 tentang Pers.
20.2.5.2.
Indikator

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Kalimantan Barat

Kebebasan

Mempraktikkan

Jurnalisme

IKP

2022

Provinsi

Kalimantan Barat, selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas”, adapun nilainya 77,90. Namun, tahun ini nilainya
menurun 0,43 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,33.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 9,09
poin pada tahun 2019. Peningkatan nilai itu menempatkan indikator tersebut,
untuk kali pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya
berada dalam kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 20.6).

Gambar 20.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Kalimantan
Barat
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Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat wartawan
di provinsi ini mendapatkan kebebasan melakukan tugas jurnalistiknya secara
profesional

untuk

mendapatkan

informasi

publik.

Sepanjang

2021,

tidak

ditemukan kasus di provinsi ini terkait upaya menghalangi kerja wartawan untuk
mendapatkan akses informasi publik.
20.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kalimantan
Barat

Seperti tahun lalu, indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022
Provinsi Kalimantan Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 87,55. Tahun ini, nilainya meningkat 6,24 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 81,31.
Padahal tahun 2020, indikator ini mengalami peningkatan hingga 5,09 poin.
Selama empat tahun berturut-turut, sejak 2018, indikator ini selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. (lihat Tabel 20.6).

Gambar 20.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kalimantan
Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
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provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers
(88,40). Sementara skor terendah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak pernah
menggunakan

alasan

keamanan

nasional,

ketertiban

umum

atau

moral

masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (86,50).
Informan Ahli sepakat tidak ada intimidasi terhadap wartawan dan sensor dalam
pemberitaan. Sehingga, wartawan di provinsi ini dapat bekerja secara maksimal.
20.2.5.4. Etika Pers Provinsi Kalimantan Barat
Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,00. Nilainya meningkat 7,13 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 79,88. Indikator ini tercatat selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 20.6).

Gambar 20.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Kalimantan Barat

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode
etik jurnalistik dan standar perusahaan pers (88,00). Diikuti oleh wartawan di
daerah ini menaati UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan
pertaturan-peraturan Dewan Pers (86,00). Berdasarkan wawancara, mayoritas
Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini telah berupaya meningkatkan
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pemahaman dan menaati Kode Etik Jurnalistik serta pedoman lain yang disusun
oleh Dewan Pers.
20.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,58. Tahun ini
nilainya meningkat 6,31 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,28. Indikator ini
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 20.6).

Gambar 20.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Kalimantan Barat

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada pada kategori “Bebas” dengan skor tertinggi. Yakni, Dewan Pers
menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik dan
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen. Keduanya memiliki skor 90,50. Sementara itu, empat berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Skor terendah dimiliki oleh penyelesaian perkara pers
oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada
hukum pidana (76,50). Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat
dengan hasil survei ini.
20.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Kalimantan Barat
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Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Kalimantan Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
64,90. Namun, nilainya menurun hingga 5,60 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
70,50. Sebelumnya, indikator ini tercatat berada dalam kategori “Agak Bebas”
sepanjang dua tahun berturut-turut sejak 2019. Pada tahun 2018, indikator ini
berada dalam kategori “Kurang Bebas”. (lihat Tabel 20.6).

Gambar 20.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Kalimantan Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei pada indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Semua Informan Ahli sepakat dengan
hasil survei tersebut. Di satu sisi, mereka juga berharap media di provinsi ini
meningkatakan peliputan dan pemberitaan bagi kaum disabilitas.

20.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kalimantan Barat,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
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Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Barat dalam
kondisi “Cukup Bebas” dengan rata-rata skor 82,32. Nilai tersebut diperoleh
dari nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik (81,96), Lingkungan Ekonomi
(84,91), dan Lingkungan Hukum (80,65. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)
2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 82,32. Tahun ini nilainya meningkat 3,23 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 79,09. IKP untuk provinsi ini tercatat selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. Tahun ini, tiga kondisi
lingkungan mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Kondisi
yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Lingkungan Ekonomi (6,50
poin).

Diikuti oleh Lingkungan Hukum (2,48) dan Lingkungan Fisik dan

Politik (2,08). Mayoritas indikator yang disurvei untuk setiap kondisi
lingkungan pada tahun ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai
tertinggi untuk kategori ini adalah indikator Pendidikan Insan Pers pada
Lingkungan Fisik dan Politik (89, 70). Sementara nilai terendah adalah
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum
(64,90) dengan kategori “Agak Bebas”.
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini,
ada tujuh dari sembilan indikator yang mengalami peningkatan nilai
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat
paling tinggi adalah Pendidikan Insan Pers (7,12 poin). Sementara dua
indikator yang lain nilainya mengalami penurunan dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan
dari Kekerasan (5,17 poin). Diikuti oleh Keragaman Pandangan (0,29
poin). Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan
Politik. Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator
dengan nilai tertinggi ditempati oleh Pendidikan Insan Pers (89,70).
Adapun indikator yang menempati nilai terendah adalah Kebebasan dari
Kekerasan (75,47).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,91. Tahun ini
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nilainya meningkatkan 6,50 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,41.
Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, semua
indikator yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Peningkatan tertinggi yakni, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (7,94
poin), diikuti oleh Lembaga Penyiaran Publik (7,54 poin). Tahun ini, lima
indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman
Kepemilikan (89,50). Sementara nilai terendah adalah Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (82,50).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Kalimantan Barat kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,65. Nilainya meningkat
2,48 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,17. Ada enam indikator
yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini, empat indikator
mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
nilainya meningkat paling tinggi adalah Etika Pers (7,13 poin).
Sementara dua indikator yang lain mengalami penurunan dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (5,60 poin). Tahun ini,
mayoritas indikator Lingkungan Hukum berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi.

20.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kalimantan Barat,

maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan
Barat di tahun mendatang, maka insan pers di Provinsi Kalimantan Barat
harus bersinergi dengan berbagai pihak. Selain itu, perlu adanya dukungan
dari para pemangku kebijakan dan perusahaan pers untuk mewujudkan
kemerdekaan pers dan memastikan media terbebas dari intervensi
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kelompok kepentingan yang kuat. Serta, dukungan kebebasan dalam
pendirian dan pengelolaan perusahaan pers yang beragam.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perlu adanya regulasi yang mengatur praktik jurnalisme warga dalam
menyampaikan

informasi

di

media

sosial

dan

media

alternatif.

Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dapat berfungsi sebagai media
komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah sekaligus
sebagai wadah yang mampu memonitor berita-berita yang beredar di
masyarakat baik itu hoaks maupun ujaran kebencian. Di samping itu,
perlu diselenggarakan pendidikan bagi wartawan secara rutin untuk
meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait kaidah jurnalistik.
Media

juga

perlu

untuk

meningkatkan

ruang

pemberitaan

bagi

masyarakat marjinal, disabilitas, kelompok rentan seperti anak dan
perempuan.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perusahaan pers memastikan wartawan mendapat paling sedikit 13 kali
gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana
Kesejahteraan

diatur

dalam

wartawan

Peraturan
akan

Dewan

berimplikasi

Pers
pada

No

03/2019.

kemandirian

pemberitaan. Sehingga, meminimalisasi adanya intervensi dari pihakpihak yang berkepentingan. Perlu adanya keterbukaan informasi antara
pemerintah dengan media.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Media di provinsi ini perlu mempertahankan dan meningkatkan upaya
untuk memberikan ruang pemberitaan untuk disabilitas.
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BAB XXI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Bab ini merupakan uraian survei dan focus group discussion (FGD) IKP 2022
Provinsi Kalimantan Selatan. Survei dilaksanakan sepanjang Februari – Maret
2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili unsur organisasi
wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara FGD
berlangsung secara hibrida di Kota Banjarmasin, 21 April 2022. Kegiatan ini
dihadiri oleh sembilan orang Informan Ahli dan anggota Dewan Pers Hendry CH
Bangun dengan Eni Kardi Wiyati yang merupakan tenaga ahli IKP 2022 sebagai
moderator.
Tahun ini bukan menjadi tahun yang baik bagi Provinsi Kalimatan Selatan.
Hasil IKP 2022 Provinsi Kalimatan Selatan memang masih berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 78,58. Namun, nilainya merosot 3,04 poin
dibandingkan tahun lalu. Nilai tersebut diperoleh dari Lingkungan Fisik dan Politik
(79,98), Lingkungan Ekonomi (76,70), dan Lingkungan Hukum (77,54). Ketiga
kondisi lingkungan ini pun nilainya menurun dibandingkan tahun lalu. Selain itu,
dari 20 indikator yang disurvei, hanya 1 indikator yang nilainya naik. Selebihnya,
menunjukkan tren penurunan.
Pada Lingkungan Fisik dan Politik, indikator yang nilainya menurun paling
tajam adalah Kebebasan Media Alternatif (7,11 poin). Diikuti oleh Akurat dan
Berimbang (4,80 poin), lalu Kebebasan dari Kekerasan Pendidikan Insan Pers
(4,74),
Sementara pada Lingkungan Ekonomi, nilai dari lima indikator yang disurvei
menurun.

Indikator yang menunjukkan tren penurunan paling dalam adalah

Lembaga Penyiaran Publik (5,30 poin). Diikuti dengan Kelompok Kepentingan Kuat
(3,79 poin).
Untuk Lingkungan Hukum, dari enam indikator yang disurvei, lima di
antaranya menurun. Indikator yang menurun paling tinggi adalah Kriminalisasi
dan Intimidasi Pers (3,63 poin). Sementara satu-satunya indikator yang lain
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nilainya meningkat adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (0,25
poin).

21.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan

melibatkan sepuluh informan ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur meliputi
pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan
masyarakat. Daftar Informan Ahli disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 21.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan
Selatan 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Yusni Hardi

PWI

Sekretaris

2.

Donny Muslim

AJI Banjarmasin

Sekertaris

3.

Dina Qomariah

IJTI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Muhammad Royan
Naimi

Banjaramsin Post

Wakil Pemimpin
Redaksi

5.

Adi Wiryawan

suaraborneo.com

Pemimpin Umum

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Drs. Hamsan

Polda Kalimantan
Selatan

Kabid PID Humas

7.

Adriyansah

Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten
Tanah Bumbu

Kepala Dinas

Kabupaten Tanah
Bumbu

8.

Iwan Hermawan

Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten
Banjarbaru

Kepala Dinas

Kabupaten
Banjarbaru

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Rozy Maulana, SH

KPID Kalimantan
Selatan

Kabupaten Barito
Kuala

Koordinator
Bidang
Pengawasan Isi
Siaran
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No.
10.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Latifa Hanief, S.Sos,
M.Si

Universitas Lambung
Mangkurat

Dosen Jurnalistik

Keterangan

21.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

21.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Provinsi Kalimantan
Selatan

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi
Kalimantan Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,58. Nilai
tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (79,98), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (76,70), dan Kondisi Lingkungan Hukum (77,54).

Gambar 21.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Provinsi Kalimantan Selatan

21.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Provinsi Kalimantan
Selatan

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Selatan kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,58. Nilainya menurun 3,04
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 81,62. IKP provinsi ini menunjukkan tren
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peningkatan setiap tahun. Selama tiga

tahun berturut-turut, sejak 2018, IKP

untuk provinsi ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. (lihat Tabel 21.2).
Tabel 21.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun ini, semua kondisi lingkungan menurun dibandingkan tahun lalu.
Kondisi yang nilainya menurun paling tinggi adalah Lingkungan Ekonomi (3,60
poin). Diikuti oleh Lingkungan Fisik dan Politik (3,27 poin), lalu Lingkungan Hukum
(2,12 poin).
Tabel 21.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Selatan
2022

KALIMANTA
N SELATAN
IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Akses atas Informasi Publik
Pendidikan Insan Pers
Keragaman Pandangan
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan Media Alternatif
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Akurat dan Berimbang
Kebebasan dari Intervensi
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

78,58
79,98
85,70
83,83
83,30
81,03
80,53
79,85
79,60
78,37
75,35
76,70
85,40
81,32
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Lembaga Penyiaran Publik
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Mekanisme Pemulihan
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

79,91
74,20
72,95
77,54
81,38
80,05
79,60
77,42
75,45
70,00

Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini
adalah indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan pada Lingkungan Fisik dan
Politik (85,70). Sementara itu, menempati nilai terendah, yakni, Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (70,00).
21.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2021 Provinsi Kalimantan Selatan

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,98. Tapi, nilainya menurun
3,27 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,25. Padahal kondisi lingkungan ini
selalu menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Selain itu, tercatat pernah
mengalami peningkatan tertinggi hingga 4,73 poin pada tahun 2020. (lihat Tabel
21.4).
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Tabel 21.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Selatan
2021 Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Semua indikator
menurun nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya menurun
paling tinggi adalah Kebebasan Media Alternatif (7,11 poin). (lihat Tabel 21.6)

Gambar 21.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan

Ada sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik.
Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
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ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (85,70). Sementara indikator
yang menempati nilai terendah adalah Kebebasan dari Intervensi (75,35).
21.2.3.1.

Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Kalimantan Selatan

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Kalimantan
Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,70. Nilainya
menurun 0,43 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 86,13. Indikator ini selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 21.4).

Gambar 21.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Kalimantan
Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan
sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis
(87,00). Sementara skor terendah adalah wartawan bebas memilih organisasi
wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun
pelaku bisnis (84,90). Semua Informan Ahli umumnya sepakat bahwa wartawan
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di provinsi ini memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan organisasi pers sesuai
dengan hati nurani.
21.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,35. Nilainya
menurun 3,92 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,27. Selama tiga tahun
berturut-turut, indikator ini menunjukkan tren peningkatan dan selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018. (lihat Tabel 21.4).

Gambar 21.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kalimantan Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keempat
subindikator itu masuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh
subindikator unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai
politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk,
memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers (79,90). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator Pers di daerah
ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media (71,50).
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Berdasarkan hasil wawancara, ada delapan Informan Ahli sependapat
dengan subindikator redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita
tanpa campur tangan pemilik media massa.
21.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kalimantan
Selatan

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,53. Namun, tahun ini
nilainya menurun 4,74 poin dibandingkan tahun 2021 yakni 85,28. Sementara
tahun 2021, nilainya meningkat 5,91 poin dibandingkan tahun 2020, 79,37.
Indikator ini selalu menunjukkan tren meningkat dan berada dalam kategori
“Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 21.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kalimantan Selatan

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi,
tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan nonnegara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (83,40). Sementara skor
terendah ditempati oleh subindikator tidak ada intervensi aparat negara berupa
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penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan (76,60).
Informan Ahli umumnya sepakat tidak ada intervensi dari aparat negara
berupa kekerasan terhadap wartawan. Sementara dua Informan Ahli lainnya
berpendapat masih menemukan adanya ancaman, meski dalam bentuk verbal.
21.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kalimantan
Selatan

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,85. Namun, nilainya
menurun tajam hingga 7,11 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 86,96. Tahun
2020, indikator ini tercatat mengalami peningkatan tertinggi hingga 9,66 poin dan
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas" sejak 2018. (lihat Tabel 21.4).

Gambar 21.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kalimantan Selatan

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan
pers

(81,20).

Sementara

skor

terendah,

Pemerintah

daerah

mengakui,
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mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi
alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga (78,50).
Informan Ahli umumnya sependapat jurnalisme warga berkontribusi positif,
terutama untuk mendukung kebutuhan informasi masyarakat. Namun, ada dua
dua Informan Ahli yang menyarankan agar jurnalis warga melakukan verifikasi
dan konfirmasi sebelum menyebarluaskan informasi kepada publik.
21.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,03. Nilainya menurun
menurun 0,74 poin dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2021, indikator ini juga
mengalami penurunan nilai 2,59 poin. Padahal tahun 2020, indikator ini
mengalami peningkatan signifikan hingga 6,15 poin dibandingkan 2019.

Gambar 21.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Kalimantan Selatan

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator. Semua subindikator
berada pada kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator
pemerintah ikut mendorong keragaman kepemilikan media (86,50). Sementara
skor terendah yakni, pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan
di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti
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pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan,
anak, dan adat (76,60).
21.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat,
selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilainya 78,37 atau menurun hingga 4,80 poin dibandingkan tahun lalu.
Tahun 2020, indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan signifikan
hingga 10,94 poin. (lihat Tabel 21.4).

Gambar 21.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Kalimantan Selatan

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan
dari pejabat atau dari lembaga di luar pers (80,70). Diikuti oleh publik mendapat
informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang
diterbitkan di daerah ini (80,40). Sementara skor terendah adalah subindikator
tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan
dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan
(74,00).
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21.2.3.7.

Akses Atas Informasi Publik Provinsi Kalimantan
Selatan

Indikator Akes atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,83. Nilainya menurun 2,80
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 86,63. Sejak 2018, indikator ini selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 21.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan

Ada empat indikatorsubindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator yang memiliki skor tertinggi
adalah pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk menunjang
tugas jurnalistiknya (87,60). Sementara skor terendah ditempati oleh KI di
provinsi ini aerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk
diberitakan (76,50).
21.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Kalimantan Selatan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022
Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
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83,30. Nilainya menurun 2,95 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 86,25. Sejak
2018, indikator ini tercatat menunjukkan tren meningkat dan selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 21.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Kalimantan Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda. Semua Informan
Ahli sepakat dengan pernyataan tersebut.
21.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kalimantan Selatan

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi
Kalimantan Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,60.
Nilainya menurun 1,25 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 80,85. Sejak
2018, nilai IKP untuk indikator ini mengalami tren meningkat. Indikator ini tercatat
mengalami peningkatan tertinggi hingga 5,91 poin pada tahun 2019. (lihat Tabel
21.4).
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Gambar 21.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kalimantan Selatan

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Lima berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pers di provinsi
ini mengedepankan pemberitaan ramah anak (85,60). Sementara skor terendah
sekaligus berada pada kategori “Agak Bebas” adalah media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya bagi penyandang
tunanetra dan tunarungu (70,75).
21.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2021
Provinsi Kalimantan Selatan

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan, seperti
tahun sebelumnya, berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,70.
Nilainya menurun 3,60 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,29. Sejak 2018,
kondisi lingkungan ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. (lihat Tabel
21.5).
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Tabel 21.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Selatan
2021 Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Apabila dibandingkan
dengan tahun lalu, semua indikator yang nilainya menurun. Indikator yang
nilainya menurun paling tinggi adalah Lembaga Penyiaran Publik (5,30 poin) (lihat
Tabel 21.5).

Gambar 21.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun ini, lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh Keragaman Kepemilikan
(85,40).

Sementara

nilai

terendah

adalah

Independensi

dari

kelompok

Kepentingan yang Kuat (72,95).
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21.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Kalimantan Selatan kembali berada di kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 81,32. Nilainya menurun 2,09 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
83,41. Sejak 2018, indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan
sejak tahun lalu menunjukkan tren meningkat. (lihat Tabel 21.5).

Gambar 21.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Kalimantan Selatan

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Baik”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak
dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers (85,30). Sementara skor
terendah adalah alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah
tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi (78,10).
Sembilan Informan Ahli sependapat pemda tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui berita berbayar dan/atau advertorial. Namun, menurut tiga
Informan Ahli, semakin besar kontrak yang diterima media, semakin besar pula
pengaruhnya terhadap kebijakan di ruang redaksi.
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21.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Kalimantan Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 72,95. Namun, tahun ini nilainya kembali menurun 3,79 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 76,74. Pada tahun 2018, indikator ini tercatat pernah berada
dalam kategori “Agak Bebas”. (lihat Tabel 21.5).

Gambar 21.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kalimantan Selatan

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah di provinsi ini menghargai profesionalisme pers (84,00). Sementara
tiga subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”. Skor terendah
dimiliki oleh wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang
dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media (68,00).
Informan Ahli yang sepakat bahwa wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir

pemberian

uang

dan/atau

fasilitas

dari

individu

atau

lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media. Namun,

773

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

tidak dengan empat Informan Ahli lainnya. Alasannya, mereka masih menemukan
wartawan di provinsi ini yang menerima “amplop”.
21.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Selatan

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, indikator Keragaman Kepemilikan
IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 85,40. Nilainya menurun 1,77 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
87,17. Sejak 2018, indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. (lihat
Tabel 21.5).

Gambar 21.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran
dan media siber. Terdapat sebelas Informan Ahli yang sependapat dengan hasil
dari survei tersebut. Hanya ada satu yang tidak sependapat dengan alasan masih
menemukan adanya upaya penguasaan platform oleh pemerintah daerah atau
perusahaan tertentu.
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21.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Kalimantan
Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,20. Nilai ini
menurun 3,61 dibandingkan tahun lalu yakni 77,81. Padahal tahun 2021, nilainya
meningkat 3,44 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 74,37. Nilai dari indikator
ini tercatat pernah mengalami penurunan tajam hingga 8,67 poin pada 2019.
Penurunan tersebut menyebabkan indikator tersebut, untuk kali pertama, berada
dalam kategori “Agak Bebas”. Setelah sebelumnya berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. (lihat Tabel 21.5).

Gambar 21.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kalimantan Selatan

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator tata
kelola perusahaan yang sesuai kepentingan publik (77,70). Diikuti, publik dapat
mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan
media (73,00). Lalu, skor terendah, subindikator wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 (71,90).
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Informan Ahli sepakat wartawan di Provinsi Kalsel mendapatkan paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam setahun. Sementara tiga Informan Ahli
lainnya tidak sependapat karena masih ada wartawan yang digaji di bawah UMP.
21.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kalimantan
Selatan

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,91. Nilainya
menurun 5,30 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 85,21. Tahun 2020, nilai IKP
untuk indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 7,35
poin. (lihat Tabel 23.5).

Gambar 21.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kalimantan Selatan

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator lembaga
penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan
kepentingan publik (85,30). Sedangkan skor terendah adalah Komisi Informasi
Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik
dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi
yang dibutuhkan masyarakat (72,40). Berdasarkan hasil wawancara, seluruh
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Informan Ahli sependapat Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar
memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini.
21.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Kalimantan Selatan

Seperti tahun lalu, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Kalimantan
Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,54. Nilainya
menurun 2,12 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,66. Tahun lalu, nilai IKP
untuk kondisi lingkungan ini mengalami peningkatan signifikan hingga 8,22 poin
dibandingkan 2019. (lihat Tabel 21.6).
Tabel 21.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Selatan
2021 Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Lima di
antaranya menunjukkan tren penurunan. Indikator yang nilainya paling merosot
adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (3,63 poin). Sementara indikator yang
nilainya meningkat adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (0,25
poin). (lihat Tabel 21.6).

777

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Gambar 21.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun ini, enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi adalah indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (81,38).
Sementara nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(70,00).
21.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Kalimantan Selatan

Seperti tahun sebelumnya, indikator Independensi dan Kepastian Hukum
Lembaga Peradilan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,45. Nilainya menurun 1,86 poin
dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 77,31. Tahun lalu, indikator ini tercatat
mengalami peningkatan tertinggi hingga 4,46 poin dibandingkan 2019. (lihat Tabel
21.6).
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Gambar 21.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Kalimantan Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator aparat dan
perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers (80,80). Sedangkan skor terendah ditempati oleh lembaga
peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undangundang lain (73,00).
21.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Kalimantan Selatan

Indikator Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme IKP 2022 di Provinsi
Kalimantan Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,60.
Nilainya menurun

0,40

poin dibandingkan tahun lalu, 80,00. Nilai IKP untuk

indikator ini pernah mengalami penurunan hingga 5,46 pada 2019, sedangkan
2020 dan 2021 mengalami pengingkatan. Meski begitu, indikator ini selama empat
tahun berturut-turut, sejak 2018, selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
(lihat Tabel 21.6)
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Gambar 21.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Kalimantan
Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut.
21.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kalimantan
Selatan

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Kalimantan Selatan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,38. Nilainya menurun 3,63
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 85,00. Tahun lalu, nilai IKP untuk indikator ini
sempat mengalami peningkatan tajam hingga 9,88 poin dibandingkan 2019. (lihat
Tabel 21.6).
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Gambar 21.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kalimantan
Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena
pemberitaanya (83,20). Sementara skor terendah adalah subindikator terendah
adalah di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi
secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalistik (80,10).
21.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,05. Nilainya menurun 2,99 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 83,04. Padahal tahun lalu nilainya meningkat
signifikan hingga 8,50 poin. (lihat Tabel 21.6).
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Gambar 21.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Kalimantan Selatan

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Masing-masing subindikator tersebut adalah
wartawan di provinsi ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers (82,20) serta
pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode
etik jurnalistik dan standar perusahaan pers (77,90).
21.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,42. Nilanya
menurun 2,86 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,28. Padahal tahun lalu,
nilainya meningkat 3,65 poin. Peningkatan serupa sebesar 5,25 poin juga terjadi
pada tahun 2020. (lihat Tabel 21.6).
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Gambar 21.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Kalimantan Selatan

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(84,70). Sedangkan skor terendah adalah penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana
(72,00).
21.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2022
Provinsi Kalimantan Selatan harus berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 70,00. Nilainya meningkat 0,25 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu 69,75.
Indikator ini tercata pernah mengalami peningkatan pesat hingga 12,02 poin.
(lihat Tabel 21.8).
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Gambar 21.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Kalimantan Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei pada indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra. Menurut mereka, hingga saat ini belum ada peraturan yang
mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna dengan
penyandang disabilitas. Pun kalau ada, jumlah dan frekuensinya masih minim.

21.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Kalimantan Selatan, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi
Kalimantan Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas, dengan nilai 78,
58. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (79,98),
Kondisi Lingkungan Ekonomi (76,70), dan Kondisi Lingkungan Hukum
(77,54). Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Selatan
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,58. Nilainya
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menurun 3,04 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 81,62. IKP provinsi ini
menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Indikator yang disurvei untuk
setiap kondisi lingkungan pada tahun ini umumnya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah indikator Kebebasan
Berserikat bagi Wartawan pada Lingkungan Fisik dan Politik (85,70).
Sementara itu, menempati nilai terendah, yakni, Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (70,00).
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,98.
Nilainya menurun 3,27 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,25.
Kondisi lingkungan ini menunjukkan tren peningkatan setiap tahun dan
tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 4,73 poin pada
tahun 2020. Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator.
Semua indikator menurun nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
tahun ini nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan Media
Alternatif (7,11 poin). Ada sembilan indikator yang disurvei pada
Lingkungan Fisik dan Politik. Semuanya berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi ditempati oleh Kebebasan
Berserikat

bagi

Wartawan

(85,70).

Sementara

indikator

yang

menempati nilai terendah adalah Kebebasan dari Intervensi (75,35).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Kalimantan Selatan,
seperti tahun sebelumnya, berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 76,70. Nilainya menurun 3,60 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 80,29.

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator.

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, semua indikator yang nilainya
menurun. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah
Lembaga Penyiaran Publik (5,30 poin). Tahun ini, lima indikator
Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh Keragaman Kepemilikan (85,40).
Sementara

nilai

terendah

adalah

Independensi

dari

kelompok

Kepentingan yang Kuat (72,95).
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c. Kondisi Lingkungan Hukum
Seperti tahun lalu, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Kalimantan
Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
77,54. Nilainya menurun 2,12 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
79,66. Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lima indikator yang
nilainya menurun, paling tinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
(3,63 poin). Sementara itu, satu indikator yang lain nilainya menurun
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya meningkat adalah
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (2,12 poin). Tahun ini,
enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi adalah indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
(81,38). Sementara nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (70,00

21.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan,

maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan
Selatan, maka insan pers harus bersinergi dengan berbagai pihak. Selain
itu, perlu adanya dukungan dari para pemangku kebijakan dan perusahaan
pers untuk mewujudkan kemerdekaan pers dan memastikan media
terbebas dari intervensi kelompok kepentingan yang kuat.

2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perlunya adanya regulasi yang mengatur praktik jurnalisme warga dalam
menyampaikan informasi di media sosial dan media alternatif. Selain itu,
perlu diselenggarakan pendidikan bagi wartawan secara rutin untuk
meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait kaidah jurnalistik.
Media juga perlu meningkatkan ruang pemberitaan bagi masyarakat
marjinal, disabilitas, kelompok rentan seperti anak dan perempuan.
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b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perusahaan pers memastikan wartawan mendapat paling sedikit 13 kali
gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana
Kesejahteraan

diatur

dalam

wartawan

Peraturan
akan

Dewan

berimplikasi

Pers
pada

No

03/2019.

kemandirian

pemberitaan. Sehingga, dapat meminimalisasi adanya intervensi dari
pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, perlu adanya keterbukaan
informasi antara pemerintah dengan media.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Media di provinsi ini perlu mempertahankan dan meningkatkan upaya
untuk memberikan ruang pemberitaan untuk disabilitas.
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BAB XXII PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Tengah. Survei berlangsung
Februari 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli mewakili unsur organisasi
wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan FGD
dilaksanakan secara hibrida di Kota Palangkaraya, 6 April 2022. Kegiatan tersebut
dihadir tujuh orang Informan Ahli dan anggota Dewan Pers Hassanein Rais secara
tatap muka, sementara satu Informan Ahli yang lain hadir secara daring. Ratih Siti
Aminah yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 didapuk sebagai moderator.
Tahun ini IKP Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam kategori ”Cukup
Bebas” dengan nilai 83,23. Nilainya meningkat 1,73 poin dibandingkan tahun
sebelumnya. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
(84,70), Kondisi Lingkungan Ekonomi (82,81), dan Kondisi Lingkungan Hukum
(80,74).
Lingkungan Fisik dan Politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum
berkontribusi positif terhadap meningkatnya nilai IKP Provinsi Kalimantan Tengah.
Setelah melakukan survei dan FGD diketahui kondisi kemerdekaan pers di provinsi
ini perlu pembenahan. Terutama pada Lingkungan Ekonomi. Khususnya, tata
kelola perusahaan pers dalam menjamin kesejahteraan para wartawannya sesuai
dengan standar resmi yang telah ditetapkan Dewan Pers.
Selain itu yang juga perlu mendapat perhatian adalah perlu meningkatkan
kinerja Lembaga Penyiaran Publik, Komisi Informasi (KI), Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID), Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Informasi dan
Komunikasi Publik.
Pada lingkungan hukum, permasalahan yang masih terjadi sampai tahun
2021 mencakup permasalahan kebebasan mempraktikkan jurnalisme (melakukan
peliputan, menuliskan berita). Di samping masih minimnya pemberitaan yang
mudah dicerna oleh para penyandang disabilitas. Serta, belum adanya regulasi
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dari pemerintah tentang kewajiban media massa menyiarkan berita yang mudah
dicerna penyandang disabilitas.

22.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah

berjumlah sepuluh Informan Ahli. Terdiri dari empat unsur meliputi pengurus aktif
organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat.
Daftar Informan Ahli selanjutnya disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 22.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan
Tengah 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Ika Lelunu

PWI

Sekretaris

2.

Sri Mariati

AJI

Anggota

3.

Imam Mangkunegara

IJTI

Sekretaris

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Victor Giroth

Harian Umum
Tabengan

Pemimpin
Redaksi

5.

Muhammad Zainal

Masapnews.com

Pemimpin
Redaksi

Kabupaten
Gunung Mas

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Febri Sri Hartini

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik
dan Persandian
Kabupaten
Kotawaringin Barat

Kabid
Pengelolaan
Komunikasi
Publik

Kabupaten
Kotawaringin
Barat

7.

Nursalim, A.Ks

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Barito Selatan

Kabid Komunikasi
dan Informasi
Publik

Kabupaten Barito
Selatan

8.

Kombes Pol. Kismanto
Eko Saputro

Polda Kalimantan
Tengah

Kabid Humas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Junaidi, SH., M.Ikom

Universitas
Muhammadiyah
Palangka Raya

Kaprodi Ilmu
Komunikasi
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No.
10.

Nama Lengkap
Ilham Busra

Nama Lembaga
KPID

Jabatan/Posisi

Keterangan

Ketua

22.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

22.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan
Tengah

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Kalimantan Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,23. Nilai
tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (84,70), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (82,81), dan Kondisi Lingkungan Hukum (80,74).

Gambar 22.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan Tengah

22.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan
Tengah

Tren Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Tengah,
seperti tahun-tahun sebelumnya, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 83,23. Nilai ini meningkat sebesar 1,73 poin dibandingkan tahun
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2021. Tahun lalu, nilai IKP 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 5,64 poin
dari 75,86 menjadi 81,50.
Tabel 22.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Tengah

Dari tiga lingkungan yang disurvei, dua di antaranya menunjukkan tren
peningkatan nilai. Lingkungan Ekonomi mengalami peningkatan tertinggi (3,08).
Sebaliknya, Lingkungan Hukum menjadi satu-satunya lingkungan yang tahun ini
nilainya menurun (1,67 poin).
Tabel 22.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Tengah
2022

KALIMANTA
N TENGAH
IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan dari Kekerasan
Akses atas Informasi Publik
Akurat dan Berimbang
Keragaman Pandangan
Kebebasan Media Alternatif
Kebebasan dari Intervensi
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

83,23
84,70
91,20
86,70
85,80
85,70
84,40
83,53
82,60
82,13
81,60
82,81
87,10
85,71
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Lembaga Penyiaran Publik
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Mekanisme Pemulihan
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

85,34
82,00
80,28
80,74
86,20
85,73
85,05
84,90
81,50
63,40

Tahun ini, mayoritas indikator yang disurvei berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Hanya satu yang berada dalam kategori “Bebas” sekaligus memiliki nilai
indikator tertinggi. Yakni, Pendidikan Insan Pers pada Lingkungan Fisik dan Politik
(91,20). Sementara satu indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”
dan memiliki nilai terendah. Yaitu, Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas pada Lingkungan Hukum (63,40).
22.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Kalimantan Tengah

Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini berada
dalam

kategori

“Cukup

Bebas”

dengan

nilai

84,70.

Nilai

ini

meningkat

dibandingkan nilai pada tahun 2020 (77,10) dan tahun 2021 (81,83).
Tabel 22.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Tengah
2022 Lingkungan Fisik dan Politik
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Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila
dibandingkan dengan nilai tahun lalu, pada tahun ini tujuh dari sembilan seluruh
indikator

mengalami

peningkatan.

Indikator

yang

tahun

ini

mengalami

peningkatan tertinggi adalah indikator Kebebasan dari Intervensi, yakni sebesar
6,98 poin. Sementara itu, dua indikator yang nilainya menurun meliputi indikator
Kebebasan Media Alternatif mengalami penurunan (4,32 poin) dan Keragaman
Pandangan turun (2,08 poin).

Gambar 22.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Delapan dari sembilan indikator yang disurvei berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Sementara satu indikator yang lain ada pada kategori “Bebas”.
Nilai tertinggi pada Lingkungan Fisik dan Politik tahun ini ditempati indikator
Pendidikan Insan Pers, yaitu 91,20. Nilai terendah pada lingkungan fisik dan politik
tahun ini masih ditempati indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
(81,60).
22.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Kalimantan Tengah
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Indikator

Kebebasan

Berserikat

bagi

Wartawan

IKP

2022

Provinsi

Kalimantan Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,70. Nilai
ini meningkat sebesar 2,93 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 22.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Kalimantan
Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini dan semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan
pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini (88,50).
Sementara skor terendah dimiliki oleh organisasi wartawan dapat melaksanakan
fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun (83,60).
Hasil wawancara menunjukkan sejauh ini wartawan di provinsi ini tidak
memiliki hambatan untuk bergabung atau tidak bergabung ke organisasi yang
diinginkan seperti PWI, AJI, IJTI dan lainnya sesuai hati nurani. Wartawan di
Provinsi Kalimantan Tengah juga bebas menentukan mau bergabung atau tidak
bergabung ke dalam serikat pekerja tanpa intervensi karena hal ini merupakan
hak wartawan.
Terkait hal ini, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua PWI
Kalimantan Tengah Ika Lelunu, mengatakan, serikat pekerja merupakan wadah
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bagi wartawan untuk berlindung ketika menghadapi masalah saat melakukan
kegiatan jurnalistik.
Berdasarkan hasil wawancara, Informan Ahli juga sepakat bahwa organisasi
wartawan di provinsi ini dapat dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari
pihak

manapun

baik

pemerintah,

organisasi

politik,

atau

organisasi

kemasyarakatan. Pemda juga mendukung berjalannya fungsi organisasi wartawan
dalam bentuk kerja sama.
Informan Ahli juga sepakat organisasi profesi wartawan di provinsi ini
berkontribusi positif dalam memajukan kemerdekaan pers melalui berbagai
program konkret. Di antaranya melalui pelatihan dan pendidikan bagi peningkatan
kapasitas wartawan dan bidang pengetahuan lain seperti pelatihan penulisan
berita ramah anak, dan ramah disabilitas. Menurut Informan Ahli yang merupakan
Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalimantan Tengah Imam
Mangkunegara, frekuensi dan jumlah pelatihan bagi wartawan selama pandemi
COVID-19 sangat terbatas. Pelaksanaannya pun hanya bisa dilakukan melalui
ruang virtual.
22.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,13. Nilainya meningkat
pesat hingga 6,98 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 22.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kalimantan Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/ atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (88,70).
Sementara skor terendah ditempati subindikator pers di daerah ini bebas
dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan
politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media (78,40). Terkait
pernyataan tersebut, Informan Ahli menilai banyak media di provinsi ini yang lebih
mengutamakan kepentingan bisnis dibandingkan mengusung peran dan fungsi
pers. Hal ini makin menguat tatkala media dihadapkan pada masa-masa sulit saat
pandemi COVID-19.
22.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kalimantan
Tengah

Indikator Kebebasan dari Kekerasan di IKP 2022 berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 85,80. Nilai ini meningkat sebesar 4,69 poin
dibandingkan tahun sebelumnya.
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Gambar 22.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kalimantan Tengah

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator aparat
penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari
ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh
berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan
(87,00). Sementara skor terendah ada pada subindikator tidak ada intervensi
aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi
pemberitaan (84,70). (lihat Gambar 1.5)
Terkait intervensi aparat negara, dua Informan Ahli menilai masih ada
tindakan intervensi yang mungkin dilakukan aparat namun tidak dilaporkan karena
lokasi peristiwa di pelosok. Dilansir dari Kumparan.com, 21 April 2021, telah
terjadi intervensi dalam bentuk ancaman verbal kepada salah satu wartawan
Tewehnews.
22.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kalimantan
Tengah
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Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,60. Nilainya turun hingga
4,32 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 22.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kalimantan Tengah

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada

dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator jurnalisme
warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers
(81,50). Sementara subindikator dengan skor terendah ditempati oleh pemda
mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme
warga (83,70).
Secara umum, Informan Ahli sepakat bahwa tidak ada larangan dari
pemerintah untuk menciptakan media alternatif. Informan Ahli yang merupakan
Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Junaidi
mengatakan, kehadiran media alternatif membantu pemerintah dan media dalam
menyampaikan informasi yang luput dari pantauan media.
Namun, kata Junaidi, belum ada perlindungan bagi jurnalis warga.
Sehingga, mereka rentan terkena tuntutan seperti UU ITE. Untuk itu, perlu
pembekalan dan pengarahan pada jurnalis warga agar kelak mereka mampu
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menyampaikan

informasi

positif

berdasarkan

fakta.

Serta

terhindar

dari

pemberitaan bohong yang ditunggangi unsur kebencian (hatespeech).
Menurut Stuart Allan dan Arne Hintz dari karya berjudul Citizen Journalism
and Participation', yang dimuat dalam buku The Handbook of Journalism Studies,
media alternatif memiliki kekhususan besar dari segi posisi serta fungsi
khalayaknya. Mereka bukan hanya berperan secara pasif sebagai penerima
informasi

dari

jurnalis,

melainkan

bisa

turut

berkontribusi

mengirimkan

konten/tulisan ke media tersebut. Model ini akrab dikenal dengan sebutan
jurnalisme warga (citizen journalism).
Saluran ini pula yang membuat media alternatif bisa menjadi medium yang
tepat untuk menyalurkan ideologi khusus secara lebih fokus juga eksplisit.
Menurut (Wahl dan Hanitzsch (2020), hal ini dikarenakan memungkinkan para
aktivis atau pihak yang kompeten dalam bidang tertentu, untuk menulis dan
berbicara secara langsung.
Terkait

kebebasan

bermedia

alternatif,

Informan

Ahli

dari

unsur

pemerintah, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Febri Sri
Hartini mengatakan, pihaknya memberikan ruang pada para jurnalis warga dalam
menyampaikan informasi positif. Pada akhirnya dibentuk Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM). Tujuannya untu mengakomodasi keterlibatan warga dalam
pembangunan melalui penyampaian informasi.
Kontribusi

KIM

dalam

memberikan

informasi

juga

telah

dirasakan

masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19, beragam informasi seperti cara
menjaga kesehatan untuk menekan potensi terpapar COVID-19, manfaat vaksin,
waktu pelaksanaan vaksin dan informasi lainnya.
Informasi positif yang diunggah di KIM berkontribusi secara tidak langsung
dalam menekan angka COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat. “Kami juga
mengelola website yang khusus menyampaikan informasi yang ada di media
massa dan unggahan informasi dari warga yang telah kami kelola kembali sesuai
kaidah jurnalistik,” kata Febri.
Setiap hari, Febri melanjutkan, sebelum berita dipublikasikan akan melalui
pertimbangan dan pengawasan, seperti rapat redaksi di mainstream media.
Pengelolaan website ini dilakukan oleh tim yang telah mendapatkan pelatihan.
“Melalui berita dan informasi yang positif dan mengedepankan kepentingan publik,
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masyarakat akan teredukasi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan,”
katanya.
22.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,53. Nilai ini menurun
sebanyak 2,08 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 85,61.

Gambar 22.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator

Keragaman

Pandangan

tardiri

atas

tiga

subindikator.

Subindikator dengan skor tertinggi adalah pemda ikut mendorong keragamanan
kepemilikan media (86,60). Subindikator terendah adalah pemda mendorong isi
pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk
wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta
liputan perempuan, anak dan adat (78,50).
Menurut Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Pemimpin Redaksi
Masapnews.com Muhammad Zainal, pelatihan pemberitaan kesetaraan gender,
liputan perempuan, anak dan adat dilakukan oleh perusahaan pers sejak awal
wartawan bergabung. Pelatihan yang dilaksanakan bersifat internal. Sementara
tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman wartawan. “Isi
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pemberitaan media secara umum bergantung pada media sendiri yang diputuskan
melalui kebijakan redaksi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Informan Ahli yang merupakan Pengurus
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan Sri Mariati. Menurutnya,
pelatihan bagi wartawan dalam bidang pemberitaan kesetaraan gender, ramah
anak dan kaum adat diberikan oleh perusahaan pers dan organisasi profesi
wartawan seperti AJI, PWI dan IJTI. “Pemerintah daerah juga dapat bersinergi
dengan

organisasi

wartawan

ntuk

mengadakan

kegiatan

pelatihan

bagi

wartawan,” kata Sri.
22.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,40. Nilainya meningkat
cukup signifikan hingga 3,04 poin dibandingkan tahun lalu.

Gambar 22.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Kalimantan Tengah

Ada tiga subindikator yang disurvei. Ketiganya berada dalam kondisi “Cukup
Bebas”. Subindikator yang memiliki skor tertinggi adalah media melakukan
swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan dari pejabat
atau dari lembaga di luar pers (85,70). Sementara skor terendah, tidak ada upaya
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dari pemilik perusahaanpers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk upaya
menghambat wartawan dalam mencari barita sampai memberitakannya (83,50).
Terkait

subindikator

Publik

Mendapat

Informasi

yang

Akurat

dan

Berimbang, Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam Sembilan Elemen Jurnalisme
(2003) memaparkan tentang tanggung jawab utama jurnalisme pada kebenaran
yang dapat dicapai apabila media disiplin melakukan verifikasi, mengedepankan
akurasi, tidak memelintir fakta, dan berkonsentrasi pada hal-hal yang penting.
Untuk mewujudkannya wartawan perlu selalu mengusung idealismenya.
Informan

Ahli

dari

unsur

perusahaan

pers,

Pemimpin

Redaksi

Masapnews.com Muhammmad Zainal mengatakan, semua media umumnya sudah
melakukan swasensor. Berita-berita yang masuk ke meja redaksi sebelum
dipublikasi akan melalui swasensor, cek dan cek untuk memastikan akurasi dan
keberimbangan.

“Berita

yang

tidak

sesuai

untuk

dipublikasikan

karena

narasumber belum lengkap, data belum terverifikasi, tentu harus dilengkapi
terlebih dulu,” ujarnya.
22.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Kalimantan
Tengah

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai total 85,70. Nilainya meningkat
tipis 0,74 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 22.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator Komisi
Informasi (KI) Daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk
diberitakan (87,60). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator
wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini (82,50).
Menanggapi survei tersebut, Informan Ahli sepakat wartawan di Provinsi
Kalimantan Tengah bebas mencari, meliput dan memperoleh informasi publik,
termasuk juga dengan wartawan asing. Namun, sepanjang tahun 2021, tidak ada
wartawan asing yang melakukan kegiatan jurnalistik karena adanya pembatasan
di setiap negara selama pandemi COVID-19.
22.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah
berada dalam kategori “Bebas” dengan skor 91,20. Nilainya meningkat 3,78 poin
dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 22.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Kalimantan Tengah

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselengarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah.
Semua Informan Ahli sepakat adanya pelatihan bagi wartawan yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan. Menurut Informan Ahli dari unsur
Pemerintah, Kabid Humas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah, Kombes
Pol).

Kismanto Eko Saputro, Polda Kalimantan Tengah sesekali mengadakan

diskusi dengan para wartawan. Tujuannya, untuk mendiskusikan pemberitaan dan
yang terkait dengan tugas jurnalistik. “Di sela diskusi ini, ada pesan yang
disampaikan, khususnya agar wartawan selalu berpedoman pada Kode Etik
Jurnalistik,” imbuhnya seraya menambahkan pelatihan bagi wartawan juga perlu
dilaksanakan untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman pada tugas dan
tanggung jawab wartawan.
Kegiatan pelatihan jurnalistik juga diberikan pada pemuda dan masyarakat.
Dilansir dari Berita Sampit.com., Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka)
bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah
melaksanakan kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi pemuda dengan tema “Peran
Pemuda Melalui Media dalam Mengawal Pembangunan Daerah untuk Mewujudkan
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Indonesia Maju 2045”. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya reposisi peran
pemuda dalam mengawal serta turut serta membangun daerah.
22.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kalimantan Tengah

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi
Kalimantan Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 81,60. Nilai
ini mengalami peningkatan 1,27 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 22.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kalimantan Tengah

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Lima subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan satu subindikator berada pada kategori
agak

bebas.

Skor

tertinggi

ditempati

subindikator

pers

di

media

ini

mengedepankan pemberitaan ramah anak (88,00). Sementara skor terendah
ditempati oleh subindikator media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra
(64,40).
Informan Ahli dari unsur Pemimpin Perusahaan, Pemimpin Redaksi Harian
Tabengan, Victor Giroth dalam wawancaranya menjelaskan, sampai saat ini
pemberitaan

tentang

disabilitas

tunarungu

dan

tunanetra

sudah

banyak

diberitakan media massa. Namun, perangkat atau peraga untuk memudahkan
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penyandang

disabilitas

tunanetra

dalam

bentuk

huruf

Braille

belum

memungkinkan untuk dilakukan. Sedangkan untuk para tunarungu, beberapa
stasiun TV nasional di Kalimantan Tengah sudah menggunakan peraga bahasa
isyarat.
22.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Kalimantan Tengah

Lingkungan Ekonomi IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,81. Nilainya meningkat hingga 3,08 poin
dibandingkan tahun 2021 dengan skor 79,74.
Tabel 22.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Tengah
2022 Lingkungan Ekonomi

Dari lima indikator yang disurvei, empat di antaranya mengalami tren
peningkatan. Indikator yang nilainya meningkat paling pesat adalah Independensi
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (5,20 poin). Sementara satu-satunya
indikator yang nilainya menurun adalah Lembaga Penyiaran Publik dengan
penurunan (0,50 poin).
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Gambar 22.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator dan semua indikator berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator tertinggi ada pada Keragaman
Kepemilikan

(87,10).

Sedangkan

indikator

Independensi

dari

Kelompok

Kepentingan yang Kuat memiliki nilai terendah (80,28). terendah Sementara
indikator dengan nilai terendah ditempati oleh Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat (80,28).
22.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 85,71. Nilai ini meningkat pesat 4,94 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 22.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Kalimantan Tengah

Ada
subindikator

sepuluh

subindikator

termasuk

ke

yang

dalam

disurvei

kategori

dalam

“Bebas”.

indikator
Sedangkan

subindikator lainnya termasuk dalam kategori “Cukup Bebas”.

ini.

Dua

delapan

Skor tertinggi

ditempati subindikator pemda tidak memungut biaya di luar ketentuan atau
regulasi yang ada kepada pers cetak maupun siber dalam pendirian maupun dalam
operasional seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak (90,00). Skor terendah ada
pada subindikator alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari Pemerintah daerah
tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi (81,00).
Mayoritas Informan Ahli menjawab bahwa adanya alokasi dana iklan dan
advertorial dari Pemerintah daerah cenderung tidak menyebabkan pengendalian
redaksi. Tentang hal ini, Informan Ahli yang merupakan Ketua PWI Kalimantan
Tengah Ika Lelunu mengatakan, redaksi tetap independen dalam pemberitaan,
meskipun ada alokasi dana dari pemda. Ketika media memutuskan bekerja sama
dengan pemerintah daerah, tentu sudah melalui pertimbangan. Termasuk, untuk
tetap

bersikap

independen

dalam

pemberitaan

yang

wajib

mengusung

kepentingan publik.
Informan

Ahli

dari

unsur

pemerintah,

Kabid

Komunikasi

Informasi

Kabupaten Barito Selatan Nursalim Aks menguatkan pendapat sebelumnya.
“Pemda memahami peran dan fungsi pers untuk selalu bersikap netral dan tidak
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berpihak. Sebab, baik pers maupun pemda saling mendukung dan tidak pernah
menekan salah satu pihak,” katanya.
22.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,28. Nilai ini meningkat 5,20 poin. Pada
tahun sebelumnya, nilai indikator ini adalah 75,08.

Gambar 22.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Satu subindikator berada pada kategori “Bebas”, sedangkan empat
subindikator lainnya berada pada kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan
nilai tertinggi adalah pemda menghargai profesionalisme pers (90,20). Sedangkan
subindikator dengan dengan skor terendah adalah situasi ekonomi di daerah ini
tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai
politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan
(73,40).
Mayoritas, delapan Informan Ahli setuju bahwa wartawan atau media di
daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media. Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan, anggota AJI Sri Mariati dan Ika Lelunu Ketua
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PWI kerap kali mengingatkan kepada para anggotanya untuk melarang menerima
“amplop” atau imbalan dalam bentuk apa pun. Namun, untuk memantau secara
mendalam kerja wartawan di lapangan tentunya tidak memungkinkan. “Semua
kembali pada hati nurani dan kesadaran teman-teman wartawan,” kata Sri.
“Pihak-pihak terkait hendaknya juga dapat menghargai profesi wartawan dengan
tidak memberikan ‘amplop’,” ujarnya.
Sementara itu, lima Informan Ahli menyatakan setuju bahwa situasi
ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada
pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai
sumber pendanaan. Sedangkan lima Informan Ahli menyatakan situasi ekonomi
saat ini menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi.
Informan Ahli yang merupakan Sekretaris IJTI Imam Mangkunegara
membenarkan

kondisi

ketergantungan

media

pada

pemerintah

daerah.

Menurutnya, kerja sama antara media dengan pemerintah daerah diatur dalam
nota kesepahaman atau MoU. Dalam kerja sama tersebut, pers tetap wajib
melakukan kegiatan jurnalistik secara professional. Sedangkan pemda memberi
dukungan dalam bentuk kerja sama. “Jadi, kerja sama itu jangan disalahartikan
dengan adanya intervensi atau sejenisnya. Pers dengan pemda bekerja sama
dalam pembangunan. Khususnya, melalui penyampaian pesan pembangunan,”
katanya.
22.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2020 Provinsi Kalimantan Tengah
memiliki nilai 87,10. Nilai ini meningkat 1,52 poin.

Nilai indikator Keragaman

Kepemilikan pada tahun sebelumnya adalah 85,58.
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Gambar 22.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Tengah

Terdapat satu subindikator pada indikator ini, yang berada dalam kategori
“Cukup Bebas” yaitu, di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan
media cetak, penyiaran, dan siber.
Semua Informan Ahli sepakat bahwa di Kalimantan Tengah terdapat
keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.
Informan Ahli yang dari unsur masyarakat, Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas
Muhammadiyah Palangkaraya Junaidi mengatakan, kemudahan mendirikan media
dan siapa pun bisa mendirikan media, melahirkan semakin banyaknya kehadiran
media baru.
Di satu sisi, ia melanjutkan, banyaknya media memberikan alternatif bagi
masyarakat untuk lebih leluasa memilih sumber informasi.

Di sisi lain,

ketersediaan SDM berkualitas di bidang jurnalistik yang minim menimbulkan
masalah baru. Antara lain, berita tidak berimbang, tidak akurat karena dalam
membuat berita tidak melakukan cek dan verifikasi, serta praktik jurnalistik
lainnya yang tidak sesuai kode etik.
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22.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kalimantan Tengah
Indikator Tata kelola perusahaan yang baik provinsi Kalimantan Tengah
bernilai 82,00, berada pada kategori “Cukup Bebas”. Nilainya naik sebesar 2,00
poin. Selama tiga tahun berturut-turut, indikator ini berada pada kategori “Cukup
Bebas”.

Gambar 22.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari tiga subindikator.
Skor tertinggi ada pada subindikator tata kelola perusahaan pers di Daerah ini
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Sedangkan skor terendah dimiliki
oleh subindikator wartawan Mendapat Paling Sedikit 13 kali gaji setara Upah
Minimum Provinsi dalam Satu Tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dewan Pers

03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar

Perusahaan Pers.
Tujuh informan ahli sepakat tata kelola perusahaan pers di daerah ini
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Namun, tiga Informan Ahli tidak
sependapat. Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua PWI
Provinsi Kalimantan Tengah Ika Lelunu, tata kelola perusahaan di provinsi ini
masih perlu diperbaiki. “Masih ada rangkap jabatan. Individunya sama, tapi
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berperan sebagai pemilik media, pemimpin

redaksi, dan wartawan. Istilahnya

tusuk sate,” katanya. “Di lapangan, kondisi ini akan menyebabkan adanya gesekan
dengan profesionalime dalam kerja jurnalistik,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil FGD, delapan Informan Ahli sepakat
bahwa wartawan belum mendapat gaji yang sesuai. Kondisi ini menjadi salah satu
penyebab masih adanya wartawan yang menerima “amplop”. Padahal kerja
jurnalistik merupakan pekerjaam profesional yang memerlukan intelektualitas dan
fisik yang prima.
22.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kalimantan
Tengah

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,34. Tahun ini nilainya sedikit
menurun 0,50

poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, nilai

indikator ini mencapai 85,85.

Gambar 22.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Lembaga penyiaran publik terdiri atas tujuh subindikator. Semua
subindikator ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor
tertinggi adalah perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di
daerah ini diproses sesuai aturan (88,20). Sementara subindikator dengan skor
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terendah adalah Komisi Informasi (KI) ikut mendorong pers memberitakan
kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (83,20).
Mayoritas Informan Ahli sepakat bahwa pemerintah daerah secara tidak
langsung sudah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di
daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik. Perizinan frekuensi radio
komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini sudah sesuai peraturan.
Meski begitu, menurut Pemimpin Redaksi Masapnews.com Muhammad
Zainal yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, pemda harus
lebih maksimal untuk mendorong dan meperkuat kehadiran lembaga penyiaran di
daeerah ini. Meski begitu, ia mengapresiasi kepada pemda bahwa dengan memberi
kebebasan pada media untuk melakukan kegiatan jurnalistik merupakan bentuk
dari dorongan pemda agar media dapat selalu mengedepankan kepentingan
publik.
Mayoritas Informan Ahli juga sepakat fungsi perangkat daerah bidang
komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat setempat. Salah satu Informan Ahli yang setuju adalah Sekretaris IJTI
Imam Mangkunegara. Menurutnya, perangkat daerah di Provinsi Kalimantan
Tengah

sudah

berupaya

menjalankan

peran dan

fungsinya dan

aspirasi

masyarakat dapat disampaikan melalui media.
Namun,

Informan

Ahli

yang

merupakan

Pengurus

Aliansi

Jurnalis

Independen (AJI) Kota Balikpapan Sri Mariati berharap KI dapat lebih dalam
koordinatif dalam menyampaikan informasi publik. Menurutnya, informasi publik
hendaknya dapat disampaikan secara terbuka kepada pers agar dapat diketahui
masyarakat. “Saya masih melihat ada informasi publik yang belum tersampaikan
secara maksimal,” katanya.
22.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Kalimantan Tengah

Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,74. Nilainya menurun 1,67 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 82,41.
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Tabel 22.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Tengah
2022 Lingkungan Hukum

Tahun ini, dari enam indikator, ada lima yang mengalami tren penurunan.
Indikator yang nilainya merosot paling tajam adalah Kebebasan Mempraktikkan
Jurnalisme (5,83 poin). Sementara satu indikator yang nilainya meningkat adalah
Etika Pers (3,34 poin).

Gambar 22.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Kalimantan Tengah

Dari enam indiaktor yang disurvei, lima di antaranya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Indikator yang memiliki nilai tinggi adalah Mekanisme Pemulihan
(86,20). Sementara satu-satunya indikator yang berada dalam kategori “Agak
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Bebas” sekaligus menempati urutan terendah adalah Perlindungan Hukum Bagi
Penyandang disabilitas (63,40).
22.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun ini, indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Adapun nilainya 84,90 atau menurun 2,39 poin dari tahun sebelumnya.
Pada IKP tahun 2021, indikator ini ada bernilai 87,29.

Gambar 22.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Kalimantan Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang-undang lain (87,00). Skor terendah ada pada subindikator
peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (81,90).
Berdasarkan wawancara, delapan Informan Ahli sepakat bahwa lembaga
peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undangundang lain. Hanya dua Informan Ahli yang mengatakan, masih ada penyelesaian
kasus pers yang menggunakan UU pidana atau UU ITE.
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Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Anggota AJI Kota
Balikpapan Sri Mariati, hampir semua kasus terkait pers diarahkan pada pidana
dan beberapa sampai ke pengadilan. “Baru setelah ada tekanan dari wartawan,
dibebaskan,” katanya. Hal ini terjadi bisa karena aparat belum memahami MoU
antara Dewan Pers dengan Polri. Untuk itu, sosialisasi MoU ini harus lebih
dimaksimalkan.
Hal senada juga disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Masapnews.com
Muhammad Zainal. Ia juga masih menemikan beberapa kasus pers yang dikaitkan
dengan UU ITE walaupun pada akhirnya oleh pihak Pengadilan dibawa ke ranah
hukum pers.

“Para pihak terkait harus selalu mendapat pemahaman tentang

penyelesaian kasus pers yang wajib mengedepankan UU Pers,” katanya.
22.2.5.2.
Indikator

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Kalimantan Tengah

Kebebasan

Mempraktikkan

Jurnalisme

IKP

2022

Provinsi

Kalimantan Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai (81,50).
Nilainya menukik tajam hingga 5,83 poin dari tahun sebelumnya, yakni 87,33.

Gambar 22.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Kalimantan
Tengah
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Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawacara, Informan Ahli sependapat Pemprov
Kalimantan Tengah tidak pernah mengeluarkan aturan khusus yang menjamin
wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Meskupun demikian, pemda
memberi ruang kepada wartawan untuk melaksanakan tugas jurnalistiknya secara
leluasan dan bertanggung jawab.
Menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah Kabid Komunikasi Informasi
Diskominfo Kabupaten Barito Selatan Nursalim, hingga tahun 2021, belum ada
aturan tersebut. Namun, pemda berkomitmen memberikan kebebasan kepada
wartawan untuk melaksanakan peliputan. “Konkretnya, pihak pemda memberikan
informasi kegiatan dan peristiwa di instansi pemerintah untuk diliput wartawan
dan menyediakan ruang press room, serta membuka ruang diskusi dengan
wartawan,” imbuhnya.
Pendapat senada disampaikan Junaidi, Informan Ahli dari unsur masyarakat
yang

merupakan

Kaprodi

Ilmu

Komunikasi

Universitas

Muhammadiyah

Palangkaraya. Pemda sudah memberikan kebebasan kepada wartawan dalam
melaksanakan kegiatan jurnalistik yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan
UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
22.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kalimantan
Tengah

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2022 Provinsi Kalimantan
Tengah masih berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,73. Nilai ini
sedikit menurun 0,40 poin dibandingkan tahun lalu.

Pada tahun 2021, nilai

indikator ini adalah 86,13.
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Gambar 22.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kalimantan
Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei. Semuanya berada pada kategori
“Cukup Bebas”. Skor tertinggi ada pada subindikator di daerah ini tidak ada
peraturan

yang

memberi

hukuman/sanksi

secara

berlebihan

kepada

wartawan/media dalam menjalankan tugas jurnalistik (87,50). Sementara skor
terendah ditempati oleh pemda tidak pernah menggunakan alasan keamanan
nasional, ketertiban umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers (83,00). Berdasarkan wawancara, semua Informan
Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut.
22.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Kalimantan Tengah

Pada indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Kalimantan Tengah berada pada
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,05. Nilainya meningkat 3,34 dari tahun
sebelumnya, yakni 81,71.
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Gambar 22.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Kalimantan Tengah

Ada dua subindikator yang disurvei. Keduanya berada pada kategori “Cukup
Bebas”. Masing-masing adalah subindikator pemda mendukung dan mendorong
wartawan untuk menaati Kode Etik Jurnalistik (87,70) dan wartawan di daerah ini
menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik
dan peraturan-peraturan Dewan pers (82,40).
Sepuluh Informan Ahli setuju pada kedua pernyataan tersebut. Menurut
mereka, pemda sudah mendukung dan mendorong media menaati standar
perusahaan pers. Meski pada praktiknya ada media yang belum sesuai dalam
mengelola perusahaan pers. Pemda juga membuka kran kerjasama dengan media
tanpa campur tangan pada kebijakan redaksi.
Sementara itu tiga Informan Ahli menilai masih menemukan wartawan di
provinsi ini yang belum memahami tata aturan jurnalistik. Sehingga, mereka tidak
menaati Kode Etik Jurnalistik dan Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers
serta pertaturan-peraturan Dewan Pers.
Seperti yang disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik
Kabiupaten Kotawaringin Barat Sri Hartini yang merupakan Informan Ahli dari
unsur pemerintah. Ia menemukan masih ada wartawan yang sekadar menyalin
berita, belum memahami aturan penayangan foto dan berita yang ramah anak.
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“Kondisi ini dapat ditekan dengan cara mengadakan pelatihan yang intensif,”
ujarnya.
22.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Mekanisme Pemulihan pada survei IKP 2022 Provinsi Kalimantan
Tengah berada pada kategori “Cukup Bebas” (86,20). Nilainya menurun hingga
1,55 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 87,75.

Gambar 22.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Kalimantan Tengah

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator penyelesaian
perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan UU
Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (87,90). Skor terendah ada pada subindikator
penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan
hukum perdata daripada hukum pidana (85,10). Berdasarkan wawancara, semua
Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut.
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan Ika Lelunu yang merupakan
Sekretaris PWI, mengatakan, sepanjang tahun 2021, tidak terjadi kasus pers yang
diproses sampai ke pengadilan. “Pun ketika kita merujuk pada tahun-tahun
sebelumnya, jika terjadi kasus pers, penyelesaiannya mengacu pada UU Pers.

821

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Tidak sampai ke ranah hukum,” katanya. Ia justru melihat para pihak yang
berpekara secara bertahap sudah lebih memahami prosedur penyelesaian kasus
pers.

“Pemahaman

wartawan

tentang

kerja

jurnalistik

juga

meningkat,”

imbuhnya.
22.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 22.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Kalimantan Tengah

Satu subindikator yang disurvei adalah peraturan di daerah ini mewajibkan
media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang
disabilitas, seperti penderita tnarungu dan tunanetra.
Menanggapi rendahnya skor pada subindikator ini, semua Informan Ahli
sepakat bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada peraturan yang
mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas.
Sekretaris IJTI Imam Mangkunegara yang merupakan Informan Ahli dari
unsur organisasi wartawan memberi penjelasan. Bahwa Provinsi Kalimantan
Tengah belum memiliki regulasi yang mewajibkan media massa, cetak, siber
ataupun penyiaran untuk menyiarkan berita yang mudah dicerna oleh penyandang
disabilitas.

“Dayak

TV

pernah

menyertakan

program

beritanya

dengan
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menggunakan peraga bahasa isyarat. Namun, sejak akhir tahun 2020, tidak lagi
dilakukan karena alasan anggaran dan keterbatasan SDM,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Kabid

Komunikasi dan Informasi Publik,

Diskominfo Kabupaten Barito Selatan Nursalim, Informan Ahli dari unsur
pemerintah. Menurutnya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) baik radio
maupun televisi di tingkat kabupaten masih memiliki tantangan besar agar dapat
konsisten dalam menyertakan peraga bahasa isyarat. “Meski terkendala anggaran
dan SDM pun demikian, kami tetap konsisten menyampaikan informasi yang
mengedepankan kepentingan publik. Pada LPPL Radio, beberapa programnya
sudah mengudara secara interaktif,” katanya.

22.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Kalimantan Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
83,23. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
(84,70), Kondisi Lingkungan Ekonomi (82,81), dan Kondisi Lingkungan
Hukum (80,74). IKP Kalimantan Tengah tahun 2022 meningkat sebesar
1,73 poin, lebih tinggi dari tahun 2022. IKP Kalimantan Tengah selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” selama lima tahun berturut-turut.

2.

Kesimpulan Khusus
a.

Lingkungan Fisik dan Politik
Pada Lingkungan Fisik dan Politik, indikator Pendidikan Insan Pers

menempati
nilai tertinggi, yaitu 91,20. Nilai tersebut berada pada kategori
“Bebas”. Sementara nilai terendah ditempati oleh Kesetaraan Akses
bagi Kelompok Rentan (81,60) dengan kategori “Cukup Bebas”.
Meningkatnya nilai Lingkungan Fisik dan Politik terjadi karena adanya
tujuh indikator dari sembilan indikator yang menunjukkan tren
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peningkatan. Sementara dua indikator, yaitu indikator Kebebasan
Media Alternatif dan Keragaman Pandangan, nilainya menurun.
b.

Lingkungan Ekonomi
Indikator Keragaman Kepemilikan menempati nilai tertinggi (87,10).
Nilai tersebut temasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara
nilai terendah adalah indikator Independensi dari Kepentingan yang
Kuat

(80,28)

atau

berada

dalam

kategori

“Agak

Bebas”.

Meningkatnya nilai lingkungan ekonomi terjadi karena peningkatkan
empat indikator dari lima indikator yang ada. Sementara satu
indikator,

yaitu indikator Lembanga

Penyiaran

Publik nilainya

menurun.
c.

Lingkungan Hukum
Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Mekanisme Pemulihan (86,20).
Nilai ini menempatkan indikator tersebut dalam kategori “Cukup
Bebas”. Sedangkan nilai terendah adalah indikator Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (83,40). Penurunan nilai pada
lingkungan

hukum

terjadi

karena

lima

indikator

mengalami

penurunan. Sementara hanya satu indikator, yaitu Etika Pers, yang
nilainya

meningkat

(3,34

poin).

Kebebasaan

Mempraktikkan

Jurnalisme dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
masih rendah. Hal ini terjadi selama lima tahun berturut-turut.
Regulasi khusus yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan
berita yang ramah disabilitas juga belum ada hingga tahun 2021.

22.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah,

maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Peningkatan nilai IKP di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud melalui
koordinasi yang positif antara stakeholder dengan pemda yang bertujuan
menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas dan mengedepankan
kepentingan masyarakat.
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2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Dalam melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) perlu dibarengi
dengan

pemantauan

pada

kinerja

wartawan

pasca-UKW

untuk

mengetahui konsistensi keterampilan jurnalistik dan perilaku wartawan.
Jika wartawan yang telah lulus UKW melakukan tugas jurnalistik yang
tidak sesuai, sertifikat UKW yang telah diperoleh dapat ditarik kembali.
Serta, memberikan perhatian khusus bagi jurnalis perempuan agar
dapat memaksimalkan kinerja secara profesional.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
Kerja sama media dengan pemda tetap mengedepankan independensi
media. Selain itu, mewujudkan peningkatan kesejahteraan wartawan
melalui pengawasan pada perusahaan pers agar mengedepankan
standar Dewan Pers
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Akses

informasi

bagi

para

penyandang

disabilitas

perlu

segera

direalisasikan. Untuk mewujudkannya harus ada regulasi yang mengikat
dan berpedoman pada kondisi kehidupan pers di suatu provinsi.
Wartawan selalu diimbau agar mematuhi etika jurnalistik sehingga dapat
meminimalisir kriminalisasi pada wartawan.
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BAB XXIII PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Bab ini menguraikan hasil survei dan forum group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Timur. Survei berlangsung
bulan Februari 2022 melibatkan sepuluh Informan Ahli. Masing-masing mewakili
unsur

organisasi

wartawan,

perusahaan

pers,

pemerintah

daerah,

dan

masyarakat. Sementara diskusi kelompok terbatas (FGD) diselenggarakan secara
hibrida di Kota Samarinda, 12 April 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sembilan
orang Informan Ahli dan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH. Bangun dengan Ratih
Siti Aminah yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai moderator.
Tahun ini IKP 2022 Provinsi Kalimantan Timur kembali berada dalam
kategori ”Cukup Bebas” dengan nilai 83,78. Nilai ini mengalami peningkatan
sebesar 1,54

poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 82,24. Nilai ini

diperoleh dari kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (85,56), kondisi Lingkungan
Ekonomi (81,82), dan kondisi Lingkungan Hukum (82,11). Kontribusi terbesar
terhadap peningkatan nilai IKP Provinsi Kalimatan Timur didapat dari Lingkungan
Fisik dan Politik serta Lingkungan Ekonomi.
Secara

umum,

kondisi

kemerdekaan

pers

di

Kalimantan

Timur

menunjukkan perlu adanya pembenahan pada Lingkungan Ekonomi. Terutama
dalam hal tata kelola perusahaan pers. Salah satunya, berupa dorongan agar
perusahaan pers dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Di
antaranya, mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi wartawan sesuai
dengan pedoman yang telah ditetapkan. Selain itu, perlunya perhatian dan
pembenahan pada sektor lembaga penyiaran publik.
Sementara itu, beberapa permasalahan yang mengemuka pada Lingkungan
Hukum meliputi implementasi etika pers di kalangan wartawan Provinsi
Kalimantan Timur yang masih rendah. Serta, permasalahan perlindungan hukum
bagi penyandang disabilitas. Adapun salah satu faktor pemicunya karena belum
adanya regulasi dari pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
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23.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Informan ahli pada kegiatan survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022 di

provinsi Kalimantan Timur berjumlah sepuluh orang. Mereka terbagi ke dalam
empat unsur. Yaitu, organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah,
dan masyarakat. Daftar Informan Ahli dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 23.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan
Timur 2021
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Debi

PWI

Bendahara

2.

Muhammad Idris

IJTI

Sekretaris

3.

Novi Abdi

AJI Balikpapan

Majelis
Pertimbangan

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Suryatman

Radio Suara Samarinda

Direktur

5.

Abdurrahman Amin

Samarinda Pos

Pemimpin
Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

H. M. Faisal

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Kalimantan Timur

Kepala Dinas

7.

Lalu Joni Aswadi

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Kutai Timur

Pranata Humas

8.

Kombes Pol Yusuf
Sutejo, S.IK., M.T

Polda Kalimantan Timur

Kabid
Pengelolaan
Informasi

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Rina Juwita

Universitas
Mulawarman

Kaprodi Ilmu
Komunikasi

10.

Ramaon Dearnov
Saragih

Komisi Informasi
Kalimantan Timur

Ketua

Kota Balikpapan

Kota Samarinda

Kabupaten Kutai
Timur
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23.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

23.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan
Timur

Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Timur berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,78. Nilai tersebut diperoleh dari
Lingkungan Fisik dan Politik (85,56), Lingkungan Ekonomi (81,82), dan
Lingkungan Hukum (82,11).

Gambar 23.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Provinsi Kalimantan Timur

23.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan
Timur

Seperti tahun sebelumnya, IKP 2022 Provinsi Kalimantan Timur berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini, nilainya 83,78 atau meningkat sebesar
1,54 poin dibandingkan tahun 2021. Tahun lalu, nilai IKP 2021 juga mengalami
peningkatan sebesar 0,33 poin dari 81,91 menjadi 82,24.
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Tabel 23.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Timur

Tahun ini, nilai dari ketiga kondisi lingkungan menunjukkan tren meningkat.
Peningkatan tertinggi dialami oleh Lingkungan Fisik dan Politik yang nilainya
meningkat (2,29 poin). Diikuto oleh Lingkungan Ekonomi (1,03 poin) dan
Lingkungan Hukum (0,51 poin).
Tabel 23.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Timur
2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Media Alternatif
Keragaman Pandangan
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan dari Kekerasan
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kebebasan dari Intervensi
Akurat dan Berimbang
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Lembaga Penyiaran Publik
Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)

KALIMANTA
N TIMUR
83,78
85,56
93,00
88,48
86,70
86,70
86,18
85,93
83,02
82,33
81,70
81,82
87,90
87,40
84,87
79,00
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IKP TOTAL
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Mekanisme Pemulihan
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

KALIMANTA
N TIMUR
83,78
78,40
82,11
90,33
90,03
85,20
83,78
78,70
63,50

Pada Lingkungan Fisik dan Politik, indikator Pendidikan Insan Pers
menempati nilai tertinggi yaitu 93,00. Nilai tersebut berada pada kategori “Bebas”.
Sementara nilai terendah ditempati oleh Akurat dan Berimbang (81,70) dengan
kategori “Cukup Bebas”.
Untuk Lingkungan Ekonomi, indikator Lembaga Penyiaran Publik menempati
nilai tertinggi, yaitu 87,90. Nilai tersebut temasuk ke dalam kategori “Cukup
Bebas”. Sementara nilai terendah adalah indikator Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat dengan nilai 78,40, atau berada dalam kategori “Cukup
Bebas”.
Sementara Lingkungan Hukum, nilai tertinggi ditempati oleh indikator
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (90,33). Nilai ini menempatkan indikator tersebut
dalam kategori “Bebas”. Sedangkan nilai terendah adalah indikator Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (63,50). Nilai ini menempatkan indikator
tersebut ke dalam kategori “Agak Bebas”.
23.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Kalimantan Timur
Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun ini berada

dalam

kategori

“Cukup

Bebas”

dengan

nilai

85,56.

Nilainya

meningkat

dibandingkan tahun 2020 (83,01) dan 2021 (83,27).
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Tabel 23.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Timur
2022 Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila
dibandingkan dengan nilai tahun lalu, pada tahun ini tujuh indikator mengalami
peningkatan. Indikator yang tahun ini mengalami peningkatan tertinggi adalah
indikator Kebebasan dari Kekerasan (5,99 poin). Sementara itu, dua indikator
mengalami penurunan. Yaitu, indikator Kebebasan Media Alternatif dan Akses atas
Informasi Publik. Kedua indikator ini turun sebesar 0,34 dan 0,51 poin.

Gambar 23.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

831

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Dari sembilan indikator Lingkungan Fisik dan Politik, nilai tertinggi ditempati
oleh Pendidikan Insan Pers (93,00). Indikator ini berada dalam kategori “Bebas”.
Sementara delapan indikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai
terendah dimiliki oleh indikator Akurat dan Berimbang (81,70)
23.2.3.1.
Indikator

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Kalimantan Timur

Kebebasan

Berserikat

bagi

Wartawan

IKP

2022

Provinsi

Kalimantan Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 88,48. Nilai
ini meningkat sebesar 0,75 poin dibandingkan tahun 2021. (lihat Tabel 23.3).

Gambar 23.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Kalimantan
Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Salah satunya
berada dalam kategori “Bebas”. Yakni, subindikator wartawan bebas memilih
organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa
maupun pelaku bisnis, dengan skor 93,50.
Sementara tiga subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Terdiri dari sub indikator organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa
hambatan dari pihak manapun (88,50). Diikuti oleh wartawan bebas bergabung
atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya
tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (86,50). Lalu, subindikator
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dengan skor terendah, yakni organisasi profesi wartawan di daerah ini
berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program kongkret
yang dijalankan selama ini (85,40).
Berdasarkan hasil wawancara, semua Informan Ahli menjawab bahwa
wartawan di Kalimantan Timur bebas memilih untuk bergabung ataupun tidak ke
dalam salah satu organisasi wartawan konsituen Dewan Pers, AJI, PWI, IJTI
ataupun PFI. Wartawan juga bebas bergabung ke serikat pekerja di perusahaan
tempat wartawan bekerja.
Organisasi wartawan di Kalimantan Timur juga dapat menjalankan
fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun

baik pemerintah, organisasi

politik, atau organisasi kemasyarakatan. Bahkan pemerintah menjadi salah satu
pihak yang mendukung terhadap berjalannya fungsi organisasi wartawan.
Dukungan tersebut diantaranya dalam bentuk bantuan dana dan kerjasama dalam
penyelenggaraan program bagi wartawan.

Di provinsi ini, organisasi profesi

wartawan turut berkontribusi positif dalam memajukan kemerdekaan pers melalui
berbagai program pelatihan dan Pendidikan.
23.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2021 Provinsi Kalimantan Timur
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,33. Nilai ini meningkat
sebesar 1,60 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 23.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kalimantan Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada

dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (86,50).
Sementara skor terendah dimiliki oleh subindikator tidak pernah terjadi
upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi, ormas,
dan/atau partai politik) mendapatkan nilai terendah, (79,50).
Menyoal pernyataan dari subindikator pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan
politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media,

Informan Ahli saat

FGD berpendapat tidak sepenuhnya sesuai. Sebab, mereka masih menemukan
adanya kepentingan ekonomi. Apalagi di masa sulit seperti pandemi COVID-19,
banyak media yang lebih mengedepankan sisi bisnis.
Informan Ahli dari unsur masyarakat, akademisi Universitas Mulawarman
Rina Juwita berpendapat, di era kemerdekaan pers seperti sekarnag, banyak
media baru yang hadir bak jamur di musim hujan. Sayangnya, kemunculan mediamedia baru tersebut tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya
manusia yang berkualitas dan memahami bidang jurnalistik. Selain itu, banyak
media yang lahir tidak dengan persiapan matang dan manajemen pengelolaan
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yang baik. Alhasil, mereka menggantungkan kegiatan operasionalnya melalui
bantuan dari pemerintah daerah. Akibatanya, berkelindan dengan kualitas
pemberitaan yang minim netralitas dan keberimbangan.
Kebergantungan media kepada pemda menjadikan perusahaan media dan
para pekerjanya menjadi “manja” dan enggan keluar dari zona nyaman. Sikap
skeptis atau tidak pernah puas yang semestinya melekat dalam diri wartawan
perlahan-lahan terkikis. Wartawan lebih memilih melakukan tugasnya secara
biasa-biasa saja dan tidak menggeliat. Kovach dan Rosentiel (2014) dalam
Sembilan Elemen Jurnalisme mendefinisikan skeptis sebagai bagian dari ciri-ciri
jurnalistik. Sebuah sikap yang selalu meragukan suatu jawaban yang telah
diperoleh untuk mengembangkan lagi pertanyaan baru.

23.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kebebasan dari Kekerasan di IKP 2022 berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 85,93. Nilai ini meningkat sebesar 5,99 poin
dibandingkan tahun lalu (lihat Tabel 23.4).

Gambar 23.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kalimantan Timur
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Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi,
tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan nonnegara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan mendapat skor 83,50.
Subindikator tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan,
pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya
untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan mendapat skor 89,00 poin.
Informan Ahli unsur Organisasi wartawan, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi
Indonesia (IJTI), Mohammad Idris, mengatakan, sejak awal tahun 2015, para
wartawan dapat melakukan kegiatan jurnalistik secara bebas. “Intimidasi
cenderung tak lagi menjadi ancaman bagi wartawan. Hubungan aparat keamanan
dan media diumpamakan sebagai simbiosis mutualisme. Aparat akan membantu
dan melindungi wartawan,” katanya.
23.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Kalimantan Timur
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,70. Nilainya menurun 0,34
poin dibandingkan tahun lalu.

Gambar 23.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kalimantan Timur
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Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan nilai tertinggi ditempati oleh
jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan
pers

memperoleh

(85,50).

Diikuti

dengan

pemerintah

daerah

mengakui,

mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi
alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga berada
(87,90).
Berdasarkan

wawancara,

Informan

Ahli

tidak

sependapat

dengan

pernyataan subindikator di atas. Menurut mereka, jurnalisme warga di Kalimantan
Timur belum maksimal. Media alternatif di Kalimantan Timur dinilai masih perlu
pembenahan dalam penyampaian informasinya.
Kelahiran para jurnalis warga beriringan dengan kehadiran media alternatif
dalam beragam platform. Seperti halnya para jurnalis warga di Kalimantan Timur
yang menyampaikan informasinya melalui beragam media alternatif seperti media
sosial, vlog, artikel di portal jurnalis warga, dan sebagainya.
Fuchs (2010) dalam tulisannya berjudul Alternative Media As Critical Media,
mendefinisikan media altalternatif lebih menekankan produksi konten-konten
kritis yang merumuskan visi dunia alternatif di luar kapitalisme. Contoh, seperti
menyuguhkan sudut pandang yang nyata tentang bagaimana realitas di dunia bisa
begitu antagonis dan berpotensi untuk berubah, mempertanyakan dominasi.
Serta, mengungkapkan sudut pandang kelompok dan individu tertindas dan
terdominasi untuk mendukung kemajuan masyarakat yang kooperatif.
23.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Keragaman Pandangan di IKP 2022 Provinsi Kalimantan Timur
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,70. Nilai ini meningkat
sebanyak 1,37 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 85,33.
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Gambar 23.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Keragaman Pandangan tardiri atas tiga subindikator. Subindikator
dengan skor tertinggi adalah ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik
diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya (88,50). Sementara skor
terendah adalah subindikator Pemerintah daerah ikut mendorong keragamanan
kepemilikan media (85,10).
23.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Kalimantan Timur berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,70. Nilainya meningkat tipis 0,03
poin, setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya.
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Gambar 23.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Kalimantan Timur

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan
dari pejabat atau dari Lembaga di luar pers (84,40). Disusul subindikator publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau
kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (80,40). Kemudian, tidak
ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam
bentuk

menghambat

upaya

wartawan

dalam

mencari

berita

sampai

memberitakannya, sebagai subindikator dengan skor terendah (80,30).
Terkait keberimbangan berita, Informan Ahli dari unsur Organisasi
wartawan, Muhammad Idris mengatakan, ada imbauan bagi wartawan untuk
menyertakan dua narasumber dalam satu berita di IJTI. Contoh, jika meliput
peristiwa demonstrasi, ada wawancara dengan koordinator lapangan dan pihak
kepolisian. “Aturan-aturan ini dibuat untuk dapat menyampaikan berita yang
akurat dan berimbang pada masyarakat,” katanya.
23.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur
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Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Timur
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai total 86,18. Nilai ini menurun
sebesar 0,51 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 23.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator Wartawan
asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini (88,80). Sementara skor
terendah ditempati oleh subindikator Di daerah ini, wartawan bebas mencari,
meliput, atau memperoleh informasi publik (82,90).
Menanggapi survei tersebut, Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini
bebas mencari, meliput dan memperoleh informasi publik. Begitu juga dengan
wartawan asing. Namun demikian, satu Informan Ahli berpendapat wartawan
asing tidak mudah meliput di Kalimantan Timur karena memerlukan proses izin
yang panjang akibat pandemi COVID-19.
Pada pernyataan Komisi Informasi (KI) mendorong wartawan yang mencari
informasi untuk diberitakan pada publik, Informan Ahli dari unsur pimpinan
perusahaan pers, Suriyatman memaparkan pendapatnya. “Selama ini KI di
Kalimantan

Timur

sudah

berupaya

dengan

maksimal

untuk

membantu

menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Pihak KI responsif dalam
memberikan informasi yang diperlukan wartawan atau masyarakat,” ujarnya.

840

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

23.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Kalimantan Timur berada
dalam kategori “Bebas” dengan skor 93,00. Nilai ini meningkat 3,92 poin
dibandingkan tahun 2021.

Gambar 23.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Kalimantan Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselengarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah.
Semua Informan Ahli sepakat adanya pelatihan bagi wartawan yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan. Menurut Informan Ahli dari unsur
pimpinan perusahaan pers Pemimpin Redaksi Samarinda Pos Abdurrahman Amin,
pelatihan bagi wartawan sudah dilakukan secara rutin dilakukan, baik secara
internal oleh perusahaan media maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh
organisasi wartawan seperti AJI, PWI, IJTI.
Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021, pelatihan ada yang berlangsung
secara daring, ada pula tatap muka. Pernyataan ini disampaikan oleh Informan
Ahli dari Majelis Pertimbangan AJI Novi Abdi. “Di AJI, hampir setiap minggu ada
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pelatihan atau pemaparan materi tentang kegiatan jurnalistik secara on-line.
Sehingga, semakin banyak wartawan yang dapat mengikuti dan berpartisipasi,”
katanya.
Intensitas pelatihan yang cukup tinggi merupakan bentuk keseriusan AJI
untuk meningkatkan pemahaman wartawan, khususnya mengenai Kode Etik
Jurnalistik. “Pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik merupakan hal paling
penting yang wajib dimiliki setiap wartawan,” ujarnya. “Perumpamaannya,
wartawan yang biasa-biasa saja kemampuan menulisnya akan memiliki nilai
tambah apabila pemahaman Kode Etik Jurnalistiknya bagus,” imbuhnya.
Tak hanya wartawan, para humas pemerintah juga perlu mengasah
keterampilan dan meningkatkan pengetahuan tentang ilmu tentang jurnalistik.
Menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan
Timur H.M. Faisal, instansinya kerap mengadakan pelatihan jurnalistik bagi staf
kehumasan

Diskominfo

Provinsi

Kalimantan

Timur.

Pelatihan

tersebut

dilaksanakan dalam skala besar, lalu ditindaklanjuti dalam skala kecil. “Dalam 2
tahun terakhir, kami juga aktif membantu semua asosiasi yang ada di Kaltim
dalam rangka penambahan pengetahuan dan wawasan,” ujarnya.
23.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kalimantan Timur

Nilai indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan provinsi Kalimantan
Timur tahun ini berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,02.
Mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu sebesar 1,21 poin yaitu 81,81.
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Gambar 23.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kalimantan Timur

Pada indikator ini, ada enam subindikator yang disurvei. Semuanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi di kategori ini ditempati oleh
subindikator Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak (89,20).
Sementara nilai terendah adalah subindikator Media pers menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabiitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu
dan tunanetra (74,70). Berdasarkan FGD, para Informan Ahli sepakat dengan hasil
dari survei ini.
23.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Kalimantan Timur

IKP 2022 pada Lingkungan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,82. Nilainya meningkat 1,51 poin
dibandingkan tahun 2021.
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Tabel 23.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Timur
2021 Lingkungan Ekonomi

Dari lima indikator yang disurvei, tercatat ada tiga indikator yang
menunjukkan tren peningkatan. Sementara dua indikator yang lain nilainya
menurun. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Lembaga
Penyiaran Publik (2,52 poin). Sebaliknya, indikator yang nilainya menurun paling
banyak adalah Kebebasan Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers (0,59 poin).

Gambar 23.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Kelima indikator berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah indikator
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Lembaga penyiaran publik dengan nilai 87,90. Sementara nilai terendah ditempati
indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (78,40).
23.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 84,87. Nilai ini lebih rendah 0,59 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 23.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Kalimantan Timur

Ada

sepuluh

subindikator

yang

disurvei

dalam

indikator

ini.

Tiga

subindikator berada dalam kategori “Bebas” sedangkan tujuh lainnya termasuk ke
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada
perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak. Serta, pemda tidak
memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik
dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak. Keduanya sama-sama memiliki skor 91,00.
Sementara itu, subindikator yang berada di posisi terbawah ditempati oleh
alokasi

dana

untuk

iklan

dan

advertorial

dari

pemerintah

daerah

tidak
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menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi. Selain itu, subindikator
Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui ‘berita berbayar’
dan/atau advertorial. Keduanya memiliki skor yang sama, yakni 76,50.
Mayoritas Informan Ahli sepakat dengan hasil survei di atas. Menurut
mereka, kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat
pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwara. Hanya, tiga Informan Ahli yang
berbeda pendapat. Menurut mereka, alokasi iklan telah mengambil hak publik dan
membuat media lebih berhati-hati dalam pemberitaan.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan Ahli dari unsur masyarakat,
Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Timur Ramaon Dearnov. Menurutnya,
kepentingan publik berkurang karena alokasi iklan. “Secara logika, ruang
pemberitaan akan berkurang karena adanya alokasi iklan,” ujarnya.
23.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kalimantan Timur

Pada subindikator Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022 Provinsi
Kalimantan Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,40.
Nilainya sedikit menurun 0,46 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 23.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kalimantan Timur
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Pada indikator Independensi dari kepentingn kelompok yang kuat, ada
enam subindikator yang disurvei. Dari keenam subindikator itu, lima diantaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”, sedangkan satu subindikator berada dalam
kategori “Bebas”.
Skor tertinggi dan termasuk kategori “Bebas” adalah subindikator pemda
menghargai profesionalisme pers (90,80). Sementara skor terendah dan termasuk
dalam kategori “Cukup Bebas” ditempati oleh situasi ekonomi di provinsi ini tidak
menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik,
kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan (71,30).
Sebagian besar Informan Ahli sepakat bahwa wartawan atau media di
daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan

komersial

dengan

tujuan

memengaruhi

isi

media.

Sebaliknya, tiga Informan Ahli menilai masih ada media atau wartawan yang
menerima “amplop”. Terutama, wartawan dari media baru yang belum memahami
kode etik jurnalistik dan wartawan yang perusahaan media tempatnya bekerja
membayar gaji di bawah UMP. Meski hal itu sulit dibuktikan.
Informan

Ahli

yang

merupakan

Pemimpin

Redaksi

Samarinda

Pos

Abdurrahman Amin mengatakan wartawan Samarinda Pos tidak diperkenankan
untuk menerima “amplop” dan imbalan dalam bentuk apapun. “Peraturan itu
ditulis jelas tertulis di dalam Kode Etik Jurnalistik dan wajib dipatuhi,” ujarnya.
“Tujuannya

jelas.

Untuk

menghindari

pengaruh

pihak-pihak

luar

dalam

pemberitaan,” lanjutnya, tegas.
Informan Ahli umumnya sepakat bahwa pemberian uang dan/atau fasilitas
dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi
media. Hanya tiga Informan Ahli yang tidak sependapat. Menurut mereka,
pemberian uang/fasilitas akan memengaruhi pemberitaan.
Sementara itu, menyoal pernyataan tentang intervensi dari pemilik
perusahaan, secara umum Informan Ahli setuju bahwa di Kalimantan Timur tidak
terdapat

intervensi

pemilik

perusahaan

pers

terhadap

kebijakan

redaksi

(newsroom), Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Novi Abdi menilai hal
itu mungkin saja terjadi. “Intervensi masih mungkin terjadi, apalagi jika
perusahaan pers masih bergantung dengan pihak lain untuk menjalankan
operasionalnya,” ujar Novi.
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Informan Ahli, Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur Ramaon Dearnov
Saragih, sependapat. Menurutnya, intervensi dari pemilik media masih terjadi,
walaupun keputusan akhir ada pada redaksi. Menurut kata Informan Ahli dari
unsur pimpinan perusahaan pers, Direktur Radio Suara Samarinda Suriyatman,
hal ini dikarenakan pemilik perusahaan pers harus memerhatikan kebijakan
redaksi yang tidak merugikan sisi bisnis dan untuk menjaga hubungan baik dengan
mitra-mitra bisnis.
23.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Timur
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 87,40. Nilainya meningkat 0,07
poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 23.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar Informan Ahli sepakat
kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber sangat beragam
di Kalimantan Timur. Akan tetapi, satu Informan Ahli menyatakan pemilik
perusahaan media cetak dan penyiaran tidak beragam karena membutuhkan biaya
besar dalam pendiriannya.
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23.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun ini, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi
Kalimantan Timur adalah sebesar 79,00. Nilainya meningkat sebesar 1,56 poin
dibandingkan tahun 2021.

Gambar 23.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kalimantan Timur

Ada tiga subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya termasuk
ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator publik dapat
mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan
pers (80,60), wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara upah minimum
provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang standar
perusahaan pers (78,40), dan tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan
sesuai dengan kepentingan publik (78,00).
Berdasarkan wawancara, umumnya Informan Ahli sepakat publik dapat
mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan
pers. Namun demikian, Informan Ahli unsur pemerintah, Lalu Joni dari Diskominfo
Kabupaten Berau mengatakan, masyarakat cenderung lebih tertarik dengan
program dan isi media dibandingkan mengetahui afiliasi medianya.
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Terkait tata kelola perusahaan pers, tiga Informan Ahli menilai masih ada
perusahaan pers yang mengedepankan bisnis dan lebih mewakili hak penguasa.
Sehingga, menganggu hak publik. Akademisi dari Universitas Mulawarman, Rina
Juwita, yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat berpendapat,
selama dua tahun ini, perekonomian memang sedang goyah karena pandemi
COVID-19. Perusahaan media merupakan kelompok usaha yang harus berpikir
ekstra agar medianya dapat tetap eksis.
Akibatnya, Rina melanjutkan, mereka lebih memperhatikan stabilitas
medianya dan agar mampu membayar gaji karyawan. “Kualitas pemberitaan yang
dihasilkan menjadi biasa saja,” katanya.
Menanggapi pernyataan dari subindikator yang memiliki skor terendah,
seluruh Informan Ahli tidak sepakat bahwa wartawan mendapat paling sedikit 13
kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan
sosial

lainnya

sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Dewan

Pers

Nomor

03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Informan Ahli menilai
secara umum wartawan belum mendapatkan gaji setara UMP. Hal inilah yang
memicu wartawan menjadi tidak independen.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua IJTI
Muhammad Idris, secara umum banyak perusahaan media yang belum mampu
memberikan gaji terhadap wartawannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang
ada. “Mungkin hanya yang berafilliasi dengan media nasional atau media nasional
yang ada di daerah,” katanya.
Pemimpin Redaksi Samarinda Pos Abdurrahman Amin yang merupakan
Informan Ahli dari unsur perusahaan pers berpendapat aturan membayar 13 kali
gaji sesuai UMP merupakan standar yang sangat berat bagi perusahaan media.
“Hal ini juga menjadi kegelisahan bagi media-media baru,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut diamini oleh Informan Ahli dari unsur masyarakat,
Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Timur Ramaon Dearnov. “Hanya sedikit
media yang bisa menggaji wartawan dengan pantas dan memenuhi standar sesuai
UMP. Alhasil, wartawannya menjadi tidak independen karena “dapurnya” saja
tidak independen,” katanya.
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23.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Timur
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilanya 87,90 atau meningkat 2,52
poin dibandingkan tahun lalu. Sejak 2018, indikator ini tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 23.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kalimantan Timur

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas” sekaligus memiliki skor tertinggi. Yakni, perizinan
frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai
peraturan (90,00). Sementara enam subindikator yang lain berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Skor terendah dimiliki oleh Komisi Informasi (KI) Daerah ikut
mendorong

pers

memberitakan

kepentingan

publik

sebagai

upaya

mengembangkan kemerdekaan pers (85,30).
Ada empat subindikator yang menjadi perhatian pada indikator lembaga
penyiaran publik. Terutama, subindinkator yang memiliki skor terendah. Secara
umum, Informan Ahli sepakat bahwa Dewan Pers mendorong pers agar
memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan
kemerdekaan pers. Namun, tidak demikian menurut dua Informan Ahli yang lain.
Mereka berpendapat pernyataan dari subindikator tersebut tidak sesuai. Sebab,
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Dewan Pers tidak menegur perusahaan media yang tidak menjalankan peran dan
fungsinya sesuai aturan.
Mayoritas Informan Ahli sependapat pemda mendorong dan memperkuat
kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan
publik. Sebaliknya, empat Informan Ahli menyatakan hal ini tidak sepenuhnya
sesuai karena dorongan pemerintah belum dirasakan secara maksimal.
Dorongan yang dirasa kurang ini dikarenakan tidak adanya peraturan
terkait yang dikeluarkan pemerintah Daerah. Hal ini diungkapkan oleh Informan
Ahli dari unsur pemerintah, Diskominfo Kabupaten Berau Lalu Joni, “Sampai saat
ini belum ada regulasi yang mengatur tentang Pemerintah daerah mendorong
kelahiran media penyiaran, siber ataupun cetak,” ujarnya.
Sementara

menurut

Informan

Ahli

dari

unsur

pemerintah,

Kabid

Pengelolaan Informasi Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, bentuk
dorongan mungkin tidak tampak, namun dengan tidak adanya upaya

untuk

menghambat media sudah merupakan suatu dorongan agar media lebih
mengutamakan kepentingan publik.
Sebagian besar Informan Ahli sepakat bahwa Komisi Penyiaran Indonesia
(KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai
upaya mengembangkan kemerdekaan pers. Tiga Informan Ahli memiliki pendapat
berbeda. Menurut mereka, pada kenyataannya KPID belum maksimal dalam
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.
Enam Informan Ahli sepakat fungsi perangkat daerah bidang komunikasi
dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat
setempat. Sedangkan, empat Informan Ahli menyatakan hal ini tidak sesuai
karena perangkat daerah cenderung menjalankan tupoksinya saja.
23.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2021
Provinsi Kalimantan Timur

Lingkungan Hukum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,11. Nilai ini meningkat 1,03 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 81,08.
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Tabel 23.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Timur
2021 Lingkungan Hukum

Tahun ini, dari enam indikator yang disurvei, tiga di antaranya menunjukkan
tren penurunan. Sementara tiga lainnya mengalami peningkatan meskipun tidak
signifikan. Indikator yang meningkat paling tinggi adalah Mekanisme Pemulihan
(5,60 poin). Sebaliknya, indikator yang menurun paling tinggi adalah Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (2,75 poin).

Gambar 23.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Kalimantan Timur

Kriminalisasi dan Intimidasi pers menjadi satu-satunya indikator pada
Lingkungan Hukum yang memiliki nilai tertinggi, yaitu 90,33, sekaligus berada
dalam kategori “Bebas”. Sementara lima indikator yang lain berada dalam kategori
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“Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (63,50).
23.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun ini, nilai dari indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Timur menurun 1,23 poin menjadi 83,78.
Nilai

tersebut

menempatkan

indikator

ini

pada

kategori

“Cukup

bebas”.

Sebelumnya, indikator ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 5,42.

Gambar 23.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Kalimantan Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan
tidak berpihak (imparsial) (89,20). Sementara skor terendah adalah subindikator
peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (78,10).
Berdasarkan wawancara, delapan Informan Ahli sepakat bahwa lembaga
peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undangundang lain. Menurut , Informan Ahli dari unsur Organisasi wartawan, Muhammad
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Idris, sepanjang tahun 2021, sudah tercipat hubungan saling bersinergi antara
wartawan dengan lembaga peradilan maupun aparat penegak hukum. “Kami, para
wartawan, dapat melakukan kegiatan jurnalistik secara leluasa dan bertanggung
jawab,” katanya.
Idris memberi contoh, saat wartawan tidak dapat mengambil gambar lokasi
pertambangan yang ada di wilayah pedalaman, aparat yang bertugas di lapangan
berinisiatif untuk merekam gambar, lalu membagikannya kepada para wartawan.
Demikian pula saat meliput kegiatan demo. “Personel Polri yang bertugas di
lapangan akan memberikan arahan, di mana tempat meliput yang aman,” ujarnya.
23.2.5.2.
Indikator

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Kalimantan Timur

Kebebasan

Mempraktikkan

Jurnalisme

IKP

2022

Provinsi

Kalimantan Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,70. Nilai
ini turun sebesar 0,05 dibandingkan tahun lalu.

Gambar 23.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Kalimantan
Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawacara, Informan Ahli menyatakan Pemerintah
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Provinsi Kalimantan Timur tidak mengeluarkan aturan khusus. Namun, pemerintah
memberi ruang kepada wartawan untuk dapat menjalankan tugas jurnalistiknya
secara leluasa dan bertanggung jawab.
23.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kalimantan
Timur

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2022 Provinsi Kalimatan
Timur berada dalam kategori “Bebas”. Nilainya meningkat hingga 3,41 poin
menjadi 90,33.

Gambar 23.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kalimantan
Timur

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Bebas”. Sedangkan satu subindikator yang lain berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator di daerah
ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (90,80).
Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator di daerah ini tidak terdapat
peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.
Berdasarkan wawancara, seluruh Informan Ahli sepakat dengan pernyataan
pada empat subindikator tersebut. Menurut mereka, semuanya sudah sesuai
dengan kondisi riil di Kalimantan Timur saat ini.
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23.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Kalimantan Timur

Sementara itu, indikator Etika Pers IKP 2021 Provinsi Kalimantan Timur
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,20. Nilai ini meningkat 1,66
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,54.

Gambar 23.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Kalimantan Timur

Ada dua subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kondisi “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator pemda
medukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers (87,50).
Diikuti subindikator wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun
1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan pers
(82,90).
Enam Informan Ahli yang sepakat bahwa wartawan di daerah ini menaati
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturanperaturan Dewan pers. Akan tetapi, empat Informan Ahli menilai masih ada
wartawan yang tidak memahami etika jurnalistik. Wartawan tersebut juga belum
memenuhi aspek pemberitaan yang berimbang dan akurat. Di satu sisi, semua
Informan Ahli sepakat bahwa pemda mendukung dan mendorong wartawan untuk
menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.
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23.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Mekanisme Pemulihan pada survei IKP 2022 Provinsi Kalimantan
Timur berada dalam kategori “Bebas” dengan nilai 90,03. Nilai ini meningkat pesat
hingga 5,60 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84,43.

Gambar 23.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Kalimantan Timur

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indiaktor ini. Tiga subindikator
berada dalam kategori “Bebas”. Sedangkan tiga lainnya berada adalam kategori
“Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi dan terendah masih sama
dengan tahun sebelumnya. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan Pers
menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(92,00). Sementara skor terendah adalah subindikator penyelesaian perkara pers
oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan UU No. 40 tahun
1999 tentang Pers (88,30).
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli setuju bahwa aparat
hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.
Namun, tiga Informan Ahli tidak sependapat. Menurut mereka, pernyataan pada
subindikator tersebut belum sepenuhnya sesuai. Hal ini dikarenakan masih ada
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proses hukum yang dilakukan dengan tidak merujuk pada UU Pers. Ada pula kasus
yang “berhenti dengan sendirinya”.
Menyoal kinerja KPID, secara umum Informan Ahli sepakat KPID di Provinsi
Kalimantan Timur bekerja secara bebas dan independen. Namun, tidak demikian
menurut tiga Informan Ahli yang lain. Mereka menilai kerja KPID belum maksimal.
Terkesan

masih

memiliki

batasan

karena

menggunakan

anggaran

dari

pemerintah.
Informan Ahli sepakat penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di
daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana. Ada tiga
Informan Ahli yang tidak sependapat. Sebab, mereka masih menemukan beberapa
kasus yang ditangani oleh pihak peradilan dengan mengedepankan hukum pidana.
Sementara itu, empat Informan Ahli setuju penyelesaian perkara pers oleh
lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan UU No. 40 Tahun 1999
tentang Pers. Enam Informan Ahli tidak sepakat. Alasannya, mereka masih
menemukan penyelesaian perkara pers lebih mengedepankan undang-undang
lain. Untuk itu, mereka juga mendorong agar sosialisasi UU Pers dilakukan lebih
gencar.
Akademisi dari Universitas Mulawarman Rina Juwita, Informan Ahli dari
unsur masyarakat berharap MoU antara Dewan Pers dengan Polri disosialisasikan
untuk selalu menjadi pengingat prosedur penyelesaian kasus pers.
23.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Kalimantan Timur

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 63,50. Nilai indikator ini
menurun sebanyak 2,75 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 23.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Kalimantan Timur

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tnarungu dan
tunanetra.
Rendahnya skor pada indikator ini karena semua Informan Ahli sepakat di
Provinsi Kalimantan Timur tidak ada peraturan yang mewajibkan media massa
untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
Pernyataan ini dipertegas oleh Pemimpin Redaksi Samarinda Pos Abdurrahman
Amin yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers. Menurutnya,
tidak ada aturan daerah ini yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. “Sejauh ini media lokal
yang ada juga belum mampu menjalakannya, kecuali media TV nasional,”
pungkasnya.

23.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kalimantan Timur,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
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1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Kalimantan Timur berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,78.
Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (85,56),
Kondisi Lingkungan Ekonomi (81,82), dan Kondisi Lingkungan Hukum
(82,11). IKP Kalimantan Timur tahun ini meningkat sebesar 1,54 poin, lebih
tinggi dari peningkatan tahun lalu. IKP Kalimantan Timur selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas”

selama lima tahun berturut-turut.

Peningkatkan nilai IKP disumbangkan dari peningkatan pada Lingkungan
Fisik dan Politik.
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Nilai tertinggi pada lingkungan Fisik dan Politik tahun ini diperoleh dari
indikator Pendidikan insan pers (93.00) dan Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan (88,48) Kedua indikator tersebut termasuk ke dalam kategori
“Cukup Bebas”. Meningkatnya nilai lingkungan fisik dan politik terjadi
karena peningkatkan tujuh indikator dari sembilan indikator yang ada.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
IKP pada lingkungan ekonomi mengalami peningkatan tipis sebesar 0,51
poin. Indikator Lembaga Penyiaran Publik memiliki skor tertinggi 87,90.
Nilai

terendah

ditempati

indikator

Independensi

dari

Kelompok

Kepentingan yang Kuat 78,40.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Nilai tertinggi pada lingkungan Hukum adalah indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (90,33). Nilai ini menempatkan indikator tersebut dalam
kategori “Bebas”. Sedangkan nilai terendah adalah indikator Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (63,50).

23.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kalimantan Timur,

maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
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Nilai IKP di Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkat pada tahun
selanjutnya

dengan

memerhatikan

peningkatan

ruang

pemberitaan

berperspektif gender melalui program-program pelatihan.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Menjaga independensi jurnalis maupun independensi newsroom dengan
peningkatan kesejahteraan insan pers melalui upaya memperketat
pengawasan terhadap perusahaan pers. Sehingga, dapat melakukan
tata kelola perusahaan sesuai dengan standar Dewan Pers.
b. Kondisi Lingkungan Hukum
Membuat regulasi yang menjamin adanya perlindungan bagi wartawan.
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BAB XXIV PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Bab ini menguraikan hasil survei dan forum group disscussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Utara. Survei dilaksanakan
bulan Februari 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili
unsur

organisasi

wartawan,

perusahaan

pers,

pemerintah

daerah,

dan

masyarakat. Sementara FGD berlangsung secara hibrida di Kota Tarakan, 19 April
2022. Kegiatan FGD ini dihadiri secara tatap muka oleh tujuh Informan Ahli dan
anggota Dewan Pers Asep Setiawan. Sedangkan satu Informan Ahli yang lain hadir
secara daring. Diskusi kelompok ini

dipandu oleh Ratih Siti Aminah yang

merupakan tenaga ahli IKP 2022.
Tahun ini, IKP Kalimantan Utara tahun 2022 berada dalam kategori ”Cukup
Bebas” dengan nilai 81,43. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 4,93 poin
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 77,66. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik (82,59), Kondisi Lingkungan Ekonomi (80,32), dan
Kondisi Lingkungan Hukum (80,20).
Peningkatan pada Lingkungan Fisik dan Politik, Ekonomi dan Hukum
berkontribusi positif terhadap peningkatan nilai IKP di provinsi ini. Dari hasil survei
diketahui, kondisi kemerdekaan pers di Kalimantan Utara menunjukkan perlu
adanya pembenahan pada Lingkungan Ekonomi. Terutama, perhatian khusus pada
tata kelola perusahaan pers

untuk dapat menjamin kesejahteraan wartawan

sesuai dengan standar resmi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.
Selain itu, Lembaga Penyiaran Publik, Komisi Informasi (KI), Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang
Informasi dan Komunikasi Publik juga perlu meningkatkan kinerja dan hubungan
mutualisme dengan pers. Sehingga, wartawan dapat menyampaikan informasi
publik secara tepat dan cepat.
Sementara itu, hal yang selalu menjadi isu di Lingkungan hukum masih
sama seperti tahun lalu. Yakni, permasalahan kebebasan mempraktikkan
jurnalisme (melakukan peliputan, menulis berita). Serta, masih minimnya
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pemberitaan yang mudah dicerna oleh para penyandang disabilitas. Di samping
belum adanya regulasi dari pemerintah tentang kewajiban media massa
menyiarkan berita yang mudah dicerna penyandang disabilitas.

24.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Responden kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur meliputi pengurus
aktif organisasi wartawan, unsur pimpinan perusahaan pers, unsur pemerintah,
dan unsur masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya disajikan di dalam tabel
berikut ini.
Tabel 24.1 Profil Informan Ahli Survey Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan
Timur 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Noviyatul Chalimah

AJI

Ketua Pengda
Kalimantan Timur
dan Kalimantan
Utara

2.

Arif Rusman

IJTI

Pengurus

3.

Nicky Saputra Novianto

PWI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Azwar

Harian Radar Tarakan

Pemimpin
Redaksi

5.

Edy Nugroho

Koran Kaltara

Pemimpin
Redaksi

III.

Unsur Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Elya Harefa

Dinas Komunikasi
Informatika dan
Persandian Kabupaten
Bulungan

Kabid Informasi
Publik

7.

Kombes Budi Rachmad

Polda Kalimantan Utara

Kabid Humas

8.

Hasan Basri

Setda Kabupaten
Nunukan

Kabag Humas
dan Prokotol

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi daerah,
KPID)

Kota Tarakan

Kabupaten
Bulungan

Kabupaten
Nunukan
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No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

9.

Nur Asikin Thalib
Suryanata

Universitas Borneo
Tarakan

Wakil Dekan
Fakultas Hukum

10.

Royan Thohuri

KIPD Kalimantan Utara

Komisioner

Keterangan

24.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI KALIMANTAN
UTARA

24.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan
Utara

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Kalimantan Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,43. Nilai
tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (82,59), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (80,32), dan Kondisi Lingkungan Hukum (80,20).

Gambar 24.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan Utara

24.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Kalimantan Utara

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Utara berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,43. Nilainya meningkat 4,65 poin
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dibandingkan tahun 2021, yakni 76,79. Nilai IKP Kalimantan Utara sempat
menunjukkan tren menurun pada periode 2018-2019.
Tabel 24.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Utara

Tahun

ini,

ketiga

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Yakni, Lingkungan Fisik dan Politik naik 4,93 poin
menjadi. Lingkungan Ekonomi nilainya naik 4,71 poin menjadi 80,32. Sementara
Lingkungan Hukum juga naik 4,05 poin menjadi 80,20.
Tabel 24.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Utara

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Pendidikan Insan Pers
Akses atas Informasi Publik
Keragaman Pandangan
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Media Alternatif
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Akurat dan Berimbang
Kebebasan dari Intervensi
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan

KALIMANTA
N UTARA
81,43
82,59
87,40
84,93
84,13
83,33
83,03
82,60
81,82
81,43
78,00
80,32
88,50
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IKP TOTAL
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Etika Pers
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Mekanisme Pemulihan
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

KALIMANTA
N UTARA
81,43
81,23
80,63
80,49
77,03
80,20
89,35
84,35
80,57
79,23
77,90
68,30

Umumnya, indikator yang disurvei untuk setiap kondisi berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Hanya ada satu indikator yang berada dalam kategori
“Agak Bebas”. Indikator yang berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan memiliki
nilai tertinggi adalah Etika pers pada Lingkungan Hukum (89,35). Sementara nilai
terendah dan berada dalam kategori “Agak Bebas” adalah Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (68,30).
24.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Kalimantan Utara

Umumnya, indikator yang disurvei untuk setiap kondisi berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah Etika pers
pada Lingkungan Hukum (89,35). Sementara nilai terendah dan berada dalam
kategori “Agak Bebas” adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
pada Lingkungan Hukum (68,30).
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Tabel 24.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Utara
2022 Lingkungan Fisik dan Politik

Tahun ini, tujuh dari sembilan indikator Lingkungan Fisik dan Politik IKP
2022 Provinsi Kalimantan Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Inidikator
yang nilainya paling melesat adalah Pendidikan Pers (18,15 poin). Sebaliknya,
indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan Media Alternatif
(3,23 poin).

Gambar 24.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
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Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi adalah indikator pendidikan
insan pers (87,40). Sementara nilai terendah ditempati oleh Kebebasan dari
intervensi (78,00).
24.2.3.1.
Indikator

Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Kalimantan Utara

Kebebasan

Berserikat

bagi

Wartawan

IKP

2022

Provinsi

Kalimantan Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,03. Nilai
indikator ini menurun 1,08 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84,10.

Gambar 24.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Kalimantan
Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator yang memiliki
skor tertinggi adalah wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan
hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (85,60).
Sedangkan subindikator dengan skor terendah adalah organisasi wartawan dapat
menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun (81,30).
Semua Informan Ahli sepakat bahwa wartawan di Kalimantan Utara bebas
memilih untuk bergabung dalam organisasi wartawan tanpa paksaan penguasa
maupun pemilik media. Menyoal kebebasan berorganisasi bagi wartawan,
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Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) Kalimantan Utara Nicky Saputra Novianto mengatakan, wartawan
di provinsi ini bebas memilih organisasi sesuai hati nurani dan keyakinannya.
Perusahaan media atau pihak mana pun tidak dapat mengintervensi. “PWI sebagai
salah satu organisasi wartawan terbuka keanggotaannya bagi semua insan pers
profesional,” katanya.
Dengan bergabung pada salah satu organisasi wartawan, ia melanjutkan,
diharapkan wartawan dapat saling berbagi informasi untuk meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan. “Selain itu, wartawan juga dapat semakin
“memoles” kemampuannya agar menjadi wartawan yang profesional,” ujarnya
seraya menambahkan keberadaan organisasi wartawan adalah untuk ikut
berkontribusi mewujudkan kemerdekaan pers.
Hal senada juga disampaikan Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabag
Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Nunukan Hasan Basri. Menurutnya,
kebebasan berorganisasi bagi wartawan dapat dilihat dari keberagaman forum dan
organisasi wartawan yang ada di Kalimantan Utara. “Jumlah forum dan organisasi
wartawan sekarang sudah lebih banyak dari sebelumnya. Inilah gambaran
dinamisasi organisatoris para wartawan,” ujarnya.
24.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kalimantan Utara

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,00. Nilainya meningkat 1,69
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,31.
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Gambar 24.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Kalimantan Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Keempatnya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak
pernah

melakukan

tekanan

dalam

berbagai

bentuk,

seperti

menunjuk,

memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers (79,90). Sementara skor terendah adalah pers di provinsi ini bebas dan
independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan
politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media (76,80)
Mayoritas Informan Ahli menyatakan pers di Provinsi Kalimantan Utara
belum sepenuhnya independen dalam pemberitaan. Terkadang masih ada
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media. Informan Ahli
dari unsur organisasi wartawan, Pengurus IJTI Arif Rusman mengatakan,
kemudahan mendirikan media mendorong lahirnya keragaman media.
Hanya,

banyaknya

jumlah

media

tidak

berbanding

lurus

dengan

ketersediaan sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Sehingga, tidak sedikit
media yang cenderung mengesampingkan idealisme dan profesionalisme. Tidak
hanya itu, ia juga masih menemukan perusahaan media yang bergantung pada
pemerintah daerah secara finansial. “Kondisi ini menjadi salah satu penyebab
melunturnya independensi pemberitaan di media,” imbuhnya.
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24.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kalimantan Utara

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,33. Nilai ini meningkat
0,67poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 24.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Kalimantan
Utara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Terdiri dari subindikator Aparat penegak hukum
dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai
kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (87,80),
Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi
pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (84,10) dan Tidak ada
intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun
penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untukmemengaruhi atau
menghalangi pemberitaan (78,10).
Informan Ahli dari unsur Pimpinan Perusahaan Pers, Aswar, Pemimpin
redaksi Harian Radar Tarakan menjelaskan, untuk menghindari terjadinya
kekerasan dan intimidasi pada wartawan ketika melaksanakan tugas jurnalistik,
pemahaman wartawan pada Kode Etik Jurnalistik dan regulasi jurnalistik lainnya
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harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman pada kaidah jurnalistik menjadi
salah satu sebab terjadinya kekerasan pada wartawan dan intervensi. Selain itu,
sosialisasi MoU Dewan Pers-Polri hendaknya dapat menyentuh secara merata,
Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
24.2.3.4. Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kalimantan Utara
Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,60. Nilai ini merosot hingga
3,23 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 24.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Kalimantan Utara

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Terdiri dari subindikator pemda mengakui,
mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi
alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga (85,50).
Diikuti jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers (79,70).
Semua

Informan

Ahli

sepakat

peran

jurnalisme

warga

dalam

menyampaikan informasi dapat berkontribusi mewujudkan kemerdekaan pers.
Namun, dengan catatan. Para jurnalis warga masih perlu mendapatkan
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pembekalan dan pelatihan dalam berkomunikasi dalam bentuk tulisan. Masyarakat
yang

menyampaikan

informasi

melalui

media

sosial

juga

masih

perlu

meningkatkan daya nalar dan logikanya. Sehingga, ketika akan mengunggah
informasi, tidak asal mengunggah. Tujuannya, agar terhindar dari penyebaran
berita bohong dan disinformasi.
Tentang media alternatif, Stuart Allan dan Arne Hintz dalam Citizen
Journalism and Participation, yang dimuat dalam buku The Handbook of Journalism
Studies, menjelaskan, media alternatif memiliki kekhususan besar dari segi posisi
serta fungsi khalayaknya. Mereka bukan hanya berperan secara pasif sebagai
penerima informasi dari jurnalis, melainkan juga bisa turut berkontribusi
mengirimkan konten/tulisan ke media tersebut. Model ini akrab dikenal dengan
sebutan jurnalisme warga (citizen journalism).
Saluran ini juga yang membuat media alternatif bisa menjadi medium yang
tepat untuk menyalurkan ideologi khusus secara lebih fokus juga eksplisit. Sebab,
menurut Jorgensen dan Hanitzsch (2020), memungkinkan para aktivis atau pihakpihak yang kompeten dalam bidang tertentu, untuk menulis dan berbicara secara
langsung.
Maryani dan Adiprasetio (2018) mendefinisikan media alternatif sebagai
media yang dibentuk dan digunakan oleh kaum marginal atau minoritas untuk
menyampaikan aspirasi atau pesan-pesan yang menjadi narasi perjuangannya.
Tapi yang utama, pesan-pesan itu adalah narasi-narasi yang umumnya tidak
terakomodasi oleh media-media arus utama atau kelompok dominan lainnya.
Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran
media alternatif merupakan medium yang tepat untuk menyalurkan ideologi.
Selain sebagai penyampai aspirasi pesan-pesan narasi yang tidak terakomodasi
oleh media-media arus utama.
Sejak Indonesia

memasuki era reformasi yang nyaris berbarengan

waktunya dengan booming pemanfaatan internet, media alternatif hadir dalam
berbagai bentuk di Indonesia. Mayoritas media alternatif yang ada hadir dalam
bentuk media sosial. Menurut Sudibyo (2019) dalam Jagat Digital, keberadaan
media sosial memungkinkan semua penggunanya menjadi subjek, pelaku dan
sumber komunikasi. Serta, tidak sekedar menjadi pembaca atau pemirsa seperti
yang terjadi dalam proses komunikasi di media massa. Namun demikian, praktik
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jurnalisme warga di media sosial perlu mendapat pengawasan dan perlindungan
dalam bentuk regulasi yang kuat.
Sementara itu, Informan Ahli umumnya sepakat jurnalisme warga di
provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat. Hanya satu
Informan Ahli yang tidak sependapat. menurutnya, jurnalisme warga tidak secara
rutin memberikan informasi kepada masyarakat layaknya media massa.
24.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Kalimantan Utara

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,13. Bedanya,
tahun ini nilainya meningkat pesat hingga 5,80 poin dibandingkan tahun
lalu. Sebelumnya tren nilai IKP untuk indikator ini selalu menurun sejak
2018.

Gambar 24.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Kalimantan Utara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator pemerintah
daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media (88,70). Sementara skor
terendah ditempati oleh pemda mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah
ini uang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan

875

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan
adat (78,50).
Semua

Informan

Ahli

sepakat

pemda

ikut

mendorong

keragaman

pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan mengadakan program
pelatihan bagi wartawan. Namun, empat Informan Ahli yang lain tidak sependapat.
Mereka justru belum melihat peran pemda mendorong ke arah itu.
24.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Kalimantan Utara

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,43. Nilainya
meningkat 2,35 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,08.

Gambar 24.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Kalimantan Utara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator publik mendapat
informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom
tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (84,00). Sementara skor
terendah ditempati oleh tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur
isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan

dalam mencari

sampai memberitakan (79,10).
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Delapan Informan Ahli sepakat tidak ada upaya dari pemilik perusahaan
untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan
dalam mencari sampai memberitakan. Namun, tidak demikian dengan dua
Informan Ahli yang lain. Menurut keduanya, intervensi isi pemberitaan masih
terjadi bila diperlukan. Intervensi dapat dilakukan oleh pemilik perusahaan media
atau pihak lain. Yang sangat umum, biasanya terjadi pada masa perhelatan politik
pemilihan kepala daerah ataupun pemilu legislatif.
24.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara

Sama seperti tahun sebelumnya, indikator Akses atas Informasi Publik IKP
2022 Provinsi Kalimantan Utara juga berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 84,93. Nilainya juga melesat hingga 8,90 poin dibandingkan tahun lalu,
yakni 76,02.

Gambar 24.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator di daerah ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh
informasi publik (85,90). Sedangkan subindikator yang memiliki skor terendah
adalah Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya (83,80).
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Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat bahwa wartawan
asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini. Informan Ahli dari Unsur
Pemerintah, Kabid Humas Polda Kalimantan Utara, Kombes Pol. Budi Rachmat
memastikan Polri selalu bersinergi dengan wartawan. “Informasi selalu kami
bagikan kepada wartawan untuk kemudian diolah sebagai berita dan disampaikan
kepada masyarakat,” ujarnya. Menurut Budi, wartawan bebas mencari, meliput,
dan memperoleh informasi publik. Begitu juga dengan wartawan asing yang akan
meliput ke Provinsi Kalimantan Utara asalkan mematuhi peraturan.
24.2.3.8. Pendidikan Insan Pers Provinsi Kalimantan Utara
Indikator Pendidikan Insan Pers pada IKP 2022 Provinsi Kalimantan
Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,40. Nilainya
meroket hingga 18,15 poin dibandingkan tahun lalu, 69,25.

Gambar 24.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Kalimantan Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan/perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda.
Semua Informan Ahli sepakat di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan
yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan/perusahaan pers, perguruan
tinggi, dan/atau pemda. Namun, tidak dengan lima Informan Ahli yang lain.
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Menurut mereka, hingga saat ini belum tampak peran pemda mendukung kegiatan
pelatihan bagi wartawan.
Menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kepala Bidang Informasi
Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Bulungan Elya
Harefa, di era digital saat ini, banjir informasi tak dapat dibendung. Peran pers
sangat dibutuhkan sebagai penyampai berita yang mengedepankan kepentingan
publik.
Untuk bisa menghasilkan berita yang baik, kata Elya, wartawan perlu
memahami Kode Etik Jurnalistik. “Pelatihan bagi wartawan sangat diperlukan
untuk meningkatkan kualitas diri. Pemkab Bulungan sangat terbuka untuk bekerja
sama melaksanakan pelatihan bagi wartawan,” ujarnya.
Menurut Informan Ahli dari Unsur Perusahaan Pers, Pemimpin Redaksi
Radar Tarakan Aswar, pelatihan bagi insan pers berkontribusi untuk meningkatkan
kualitas produk jurnalistik, ketangguhan wartawan melakukan kegiatan jurnalistik,
dan memupuk sikap skeptis pada para awak redaksi.
“Di era internet dan media sosial seperti sekarang, pers memiliki tantangan
besar untuk dapat menghasilkan berita yang informatif, bernilai tinggi dan
menjual,” kata Aswar. “Kemampuan wartawan melihat sudut pandang peristiwa
tak biasa yang selama ini belum disampaikan pada publik, sangat dibutuhkan,”
imbuhnya.
Menurut Aswar, saat ini media cetak menghadapi tantangan ganda untuk
bisa bertahan. “Kami selalu menekankan kepada wartawan untuk tidak mudah
puas dengan yang sudah mereka hasilkan. Apalagi, di media cetak, berita harus
sangat mendalam,” ujarnya.
Kebutuhan SDM wartawan yang tangguh, profesional dan tahan banting
sangat

diperlukan.

Untuk

mewujudkannya,

Radar

Tarakan

berupaya

meningkatkan kualitas SDM-nya di bidang redaksi melalui diskusi, pelatihan di
internal. Termasuk menyertakan wartawan mereka untuk mengikuti pelatihan
yang diselenggarakan dari pihak luar. “Kami berpikir bahwa wartawan dapat
belajar dan mengembangkan wawasan dan pengetahuannya. Baik dalam bentuk
diskusi kecil maupun berbagi pengalaman dan pemahaman kode etik selagi
santai,” katanya.
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24.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kalimantan Utara

Tahun ini, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022
Provinsi Kalimantan Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
81,82, mengalami peningkatan 8,28 poin.

Gambar 24.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Kalimantan Utara

Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara satu subindikator berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Subindikator yang memiliki skor tertinggi adalah pers di
daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak (88,20). Sementara skor
terendah dan berada dalam kategori “Agak Bebas” adalah media massa
menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas (67,40).
Secara umum semua Informan Ahli sepakat media massa di provinsi ini
telah memberikan ruang pemberitaan ramah anak, berperspektif gender,
pemberitaan masyarakat adat, kelompok minoritas dan masyarakat korban
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Meyoal ruang pemberitaan ramah anak dan berperspektif gender serta
pemberitaan masyarakat korban pelanggaran HAM, Informan Ahli dari unsur
Masyarakat, Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi
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Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara Royan Tahuri, mengatakan, selama ini
wartawan sudah menyiarkan berita dari berbagai kelompok masyarakat. KI juga
telah menyampaikan informasi publik pada wartawan untuk diberitakan ke
masyarakat. Sementara masyarakat dapat mengakses informasi melalui laman
resmi KI.
Royan melanjutkan, edukasi kepada masyarakat untuk mendapat sumber
informasi yang kredibel serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang ada
di internet, dan media sosial menjadi salah satu program KI yang bertujuan
meningkatkan literasi masyarakat pada informasi. “Melalui edukasi ini masyarakat
diharapkan dapat lebih informatif dan bijak bermedia,” ujarnya.
Menurut Informan ahli dari unsur pemerintah, Kabag Humas dan Protokol
Setda Kabupaten Nunukan Hasan Basri, Kabupaten Nunukan merupakan wilayah
yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Permasalahan ketatanegaraan dan
sosial budaya yang dihadapi beragam. Ada warga yang datang dari negara
tetangga dalam kondisi kesehatan mental yang terganggu, warga dengan
keterbatasan fisik ataupun warga yang di negaranya sudah dimarjinalkan, lalu
datang dan tinggal di Nunukan melahirkan masalah sosial baru.
Kelompok-kelompok masyarakat ini, lanjut Hasan, perlu mendapatkan
ruang pemberitaan yang lebih banyak. “Untuk menggerakkan hati media, kami
pernah mengajak teman-teman wartawan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) di
kabupaten Nunukan,” ujarnya. Tujuannya, agar wartawan mengetahui dan
melihat langsung kondisi riil di lapangan sehingga dapat memberitakannya pada
publik. “Masih ada banyak masalah sosial yang dapat diangkat di ruang
pemberitaan media,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut Informan Ahli dari unsur organisasi Wartawan,
Ketua Pengurus Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Noviyatul Chasanah, pemberitaan ramah anak dan kaum
minoritas sudah diberitakan oleh media di Provinsi Kalimantan Utara. Namun,
ruang pemberitaannya masih terbatas.
Kondisi keterbatasan ini terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya,
keterbatasan wartawan dalam memberitakan kelompok minoritas tersebut. Untuk
itu, perlu ada pelatihan lebih intensif yang mengagendakan peningkatan
kemampuan

menulis

wartawan

pada

bidang

gender,

masyarakat

korban

pelanggaran HAM, para penyandang disabilitas, dan pemberitaan ramah anak.
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“Selain itu, perlu adanya kebijakan dari redaksi dengan memberikan perhatian
pada kemampuan wartawan dalam memberitakan permasalahan tersebut,” kata
Novi.
Pendapat ini diperkuat oleh Informan Ahli dari unsur Perusahaan Pers,
Pemimpin Redaksi Koran Kaltara Edy Nugroho. “Pemberitaan terkait itu semua
sudah ada. Tapi, memang perlu “dipoles” lagi,” ujarnya.
24.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Kalimantan Utara

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,32. Nilainya meningkat hingga
4,71 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,62.
Tabel 24.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Utara
2022 Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Apabila dibandingkan
dengan tahun 2021, kelima indikator nilainya meningkat. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Tata Kelola perusahaan yang baik (7,12 poin),
diikuti oleh Keragaman kepemilikan (5,75 poin), dan Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat (4,59 poin).
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Gambar 24.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara

IKP 2022 pada Lingkungan Ekonomi memiliki nilai 80,32. Tahun ini, lima
indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh Keragaman Kepemilikan (88,50). Sementara
nilai terendah adalah Independensi dari Kelompok kepentingan yang Kuat (77,03).
24.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Kalimantan Utara

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Kalimantan Utara berada di kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
80,49. Tahun ini, nilainya sedikit meningkat 0,67 poin dibandingkan tahun lalu,
yakni 79,82.
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Gambar 24.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Kalimantan Utara

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua
subindikator tersebut berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah
subindikator pemda

tidak memungut biaya di luar ketentuan/regulasi kepada

lembaga penyiaran baik dalam pendirian maupun dalam operasi (87,40).
Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator pemda tidak memengaruhi
kebijakan redaksi melalui berita berbayar dan/atau advertorial (72,90).
Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat bahwa di Provinsi
Kalimantan Utara, setiap individu atau kelompok bisnis bebas mendirikan media
cetak, media siber ataupun media penyiaran televisi atau radio dengan mematuhi
peraturan yang ada. Pemda juga tidak memungut biaya di luar ketentuan yang
berlaku.
Tujuh Informan Ahli juga sepakat bahwa tidak ada pengendalian kebijakan
di ruang redaksi meskipun ada alokasi dana untuk iklan dan advetorial dari pemda.
Sementara tiga Informan Ahli tidak sependapat. Menurut mereka, pengendalian
ruang redaksi sangat mungkin terjadi dengan adanya alokasi dana dari pemda.
Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat
Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, tidak ada campur aduk antara
halaman

advertorial

dengan

produk

jurnalistik.

Wartawan

tetap

bisa
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memberitakan berbagai hal sepanjang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Pemda
juga dapat memenuhi haknya untuk memuat berita advertorial.
Sementara itu, Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kepala Bidang
Informasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Bulungan
Elya Harefa meyakini pihaknya tidak pernah mengintervensi ruang redaksi.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Informan Ahli yang merupakan
Pengurus IJTI Kalimantan Utara Arif Rusman. “Tidak 100 persen mengintervensi,”
katanya. Sebenarnya, pihak yang telah mengalokasikan dananya untuk iklan atau
advertorial tidak secara gamblang melarang wartawan untuk memberitakan hal
tertentu. Lebih kepada wartawan yang bersangkutan merasa ada beban moril.
Sehingga, mereka menyaring informasi agar pemberi iklan/advertorial tidak
merasa terganggu oleh berita-berita tertentu.
24.2.4.2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kalimantan Utara
Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Kalimantan Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
77,03. Nilai tersebut meningkat hingga 4,59 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
72,44. Tahun lalu, nilai IKP untuk indikator ini meningkat 1,06 poin dibanding
tahun 2020.

Gambar 24.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Kalimantan Utara
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Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara satu subindikator berada dalam
kategori “Agak Bebas”.
Subindikator yang berada dalam kategori “Cukup Bebas” sekaligus memiliki
nilai tertinggi adalah perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan
publik dalam pemberitaanya (82,80). Sebaliknya, subindikator yang menempati
nilai terendah dan berada dalam kategori “Agak Bebas” adalah situasi ekonomi di
daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan (67,80).
Enam Informan Ahli sependapat wartawan/media di provinsi ini tidak
memberikan toleransi terhadap pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan

komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.

Empat Informan Ahli lain tidak sependapat. Sebab, mereka masih menemukan
wartawan di Provinsi Kalimantan Utara menerima “amplop”.
Informan Ahli dari unsur Masyarakat, Koordinator Bidang Advokasi,
Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara Royan
Tahuri berpendapat wartawan di provinsi ini umumnya sudah lebih memahami
Kode Etik Jurnalistik. Termasuk, larangan menerima “amplop” atau imbalan dalam
berbagai bentuk. Hanya, stigma negatif yang terlanjur melekat pada profesi
wartawan sulit hilang. Contoh, wartawan hanya berorientasi pada finansial. Atau,
bersedia meliput apabila dijanjikan akan mendapat sejumlah uang.
Menurut Informan Ahli unsur pemerintah, Kabid Humas Polda Kalimantan
Utara Kombes Pol. Budi Rachmat meyakini praktik menerima amplop yang
berimplikasi pada pemberitaan tidak dilakukan oleh wartawan profesional yang
meliput di Polda.
24.2.4.3. Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Kalimantan
Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 88,50. Nilainya melesat
hingga 5,75 poin dibandingkan tahun lalu. Nilai dari indikator ini diketahui pernah
meroket hingga 13,22 poin pada tahun 2020.
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Gambar 24.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Kalimantan Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber. Sepuluh Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut.
24.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kalimantan Utara
Indikator

Tata

Kelola

Perusahaan

yang

Baik

IKP

2022

Provinsi

Kalimantan Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,23.
Nilainya meningkat p e s a t h i n g g a 7,12 poin dari tahun 2021, yakni 74,11.
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Gambar 24.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Kalimantan Utara

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
tata Kelola perusahaan pers di daerah ini sesuai dengan kepentingan publik
(85,00). Sementara skor terendah adalah wartawan mendapat paling sedikit 13
kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 (78,20).
Tujuh Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini telah mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019. Namun, tiga
Informan Ahli yang lain berpendapat wartawan di Kalimantan Utara belum
mendapatkan gaji sesuai peraturan Dewan Pers No.03/2019. Kondisi ini diyakini
menjadi salah satu penyebab masih maraknya praktik penerimaan “amplop” atau
imbalan dalam bentuk apa pun yang akhirnya berkelindan dengan kualitas
pemberitaan dan netralitas berita.
24.2.4.5. Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kalimantan Utara
Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,63. Nilainya meningkat
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2,96 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,67. Tahun 2021 lalu, nilai IKP
indikator ini meningkat 4,22 poin.

Gambar 24.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kalimantan Utara

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Enam di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi pada kategori ini ditempati
oleh subindikator lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif
dan merepresentasikan kepentingan publik (86,20). Sementara satu-satunya
subindikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas” sekaligus memiliki skor
terendah adalah Komisi Informasi

(KI) di provinsi ini mendorong pers agar

menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan
pers (65,20).
Tentang peran KI mendorong pers untuk menyampaikan informasi
kepentingan publik, tujuh Informan Ahli sepakat KI telah melakukan peran dan
fungsinya dengan baik. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Informan Ahli dari
unsur Masyarakat, Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi
Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara Royan Tahuri. “Di Kaltara, KI telah
melakukan sosialisasi terbukanya informasi publik kelima kabupaten/kota,”
ujarnya. Pada kegiatan tersebut, KI mengundang seluruh OPD, ormas, pers. Salah
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satu tujuannya, mendorong azas keterbukaan setiap kegiatan pemerintah serta
mendorong peran aktif masyarakat.
Sebaliknya, tiga Informan Ahli memiliki pendapat berbeda. Informan Ahli
dari

Unsur

Perusahaan

Pers,

Pemimpin

Redaksi

Radar

Tarakan

Aswar,

mengatakan, kinerja KI masih perlu ditingkatkan agar dapat bersama-sama
berperan, mewujudkan kemerdekaan pers, dan menciptakan masyarakat dengan
literasi informasi mumpuni. Hal senada disampaikan Informan Ahli Arif Rasman,
“Keterbukaan informasi publik yang selama ini menjadi tugas KI, masih perlu
konsistensi. Selama ini media yang bekerja keras menyampaikan informasi yang
sesuai kepentingan publik,” ujarnya.
24.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Kalimantan Utara

Seperti pada tahun sebelumnya, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi
Kalimantan Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,20.
Nilainya meningkat hingga 4,05 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,14.
Tahun 2020 lalu, nilai IKP untuk kondisi lingkungan ini sempat menurun 3,21 poin.
Tabel 24.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Utara
2022 Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Ada lima
indikator yang nilainya meningkat. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi
adalah Etika pers (14,85 poin), diikuti Mekanisme pemulihan (6,48 poin).
Sementara itu, satu-satunya indikator yang nilainya menurun adalah Perlindungan
hukum bagi penyandang disabilitas (0,03 poin).
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Gambar 24.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Kalimantan Utara

Tahun ini, lima dari enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi pada kategori ini adalah Etika Pers (89,35).
Sementara satu-satunya indikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(68,30).
24.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Kalimantan Utara

Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022
Provinsi Kalimantan Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 79,23. Nilainya meningkat 4,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni
74,58.
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Gambar 24.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Kalimantan Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator aparat dan
perangkat daerah menjalani kewajiban untuk menghormati dan melindungi
(82,70). Sedangkan skor terendah ditempati oleh lembaga peradilan lebih
mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang yang lain
(75,90).
Berdasarkan wawancara, delapan Informan Ahli sepakat peraturan atau
kebijakan di provinsi mendorong aparat Pemerintah daerah

menghormati dan

melindungi kemerdekaan pers. Namun, tidak dengan dua Informan Ahli yang lain.
Menurut

mereka,

belum

ada

peraturan

dan

kebijakan

yang

mendorong

terealisasinya upaya tersebut di provinsi ini.
Sepanjang tahun 2021, belum ada regulasi yang mengatur aparat daerah
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Meski demikian, pemda
dan aparat keamanan telah berupaya melindungi kemerdekaan pers. Salah
satunya, membina hubungan yang bersinergi dengan pers, aktif berbagi informasi
seputar kegiatan dan kinerja pemerintah, serta memberi kebebasan pada pers
melakukan kegiatan jurnalistik yang mengedepankan kepentingan publik.
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24.2.5.2.
Indikator

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Kalimantan Utara

Kebebasan

Mempraktikkan

Jurnalisme

IKP

2022

Provinsi

Kalimantan Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
77,90. Tahun ini nilainya meningkat 2,15 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
75,75.

Gambar 24.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Kalimantan
Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei,

Kebijakan di provinsi ini

menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Semua Informan Ahli
sepakat dengan pernyataan tersebut. Informan Ahli dari AJI, Noviyatul Chasanah,
berpendapat, sampai tahun 2021 belum ada peraturan dan kebijakan yang
menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Informan Ahli unsur Pemerintah, Kombes Pol. Budi Rachmat mengatakan,
Polri sejak lama sudah mengedepankan azas kemerdekaan pers kepada wartawan.
Semua wartawan profesional dapat melaksanakan tugas jurnalistiknya dan Polri
akan selalu melindungi. Apabila terjadi kasus pers, pihak aparat keamanan akan
mengacu pada MoU.
Umumnya Informan Ahli sepakat peraturan dan kebijakan di provinsi ini
menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Hanya dua Informan Ahli
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yang tidak sependapat. Menurut mereka, hingga saat ini tidak ada peraturan dan
kebijakan yang menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Kebijakan redaksi serta arahan dan pendampingan dari organisasi wartawan
menjadi bagian dari upaya melindungi wartawan dalam melaksanakan tugas
peliputan dan pemberitaan.
24.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kalimantan
Utara

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2022 Provinsi Kalimantan
Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,35. Nilainya
meningkat 1,43 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,92. (lihat Tabel 24.6).

Gambar 24.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Kalimantan
Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator di daerah ini
tidak ada paraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (87,10).
Sementara skor terendah ditempati oleh pemda tidak pernah menggunakan alasan
keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral
masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (80,20). Semua
Informan Ahli sependapat dengan hasil survei tersebut.
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Menurut Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Aswar, pemda
cenderung tidak pernah menggunakan alasan berlebihan untuk membatasi pers.
Pembatasan pernah terjadi saat meliput pandemi COVID-19. “Saya pernah ditegur
oleh Satgas Penanganan COVID-19. Saat itu ada warga yang sudah terpapar.
Namun, saya diminta untuk tidak memberitakannya. Kalau kasusnya sudah ada,
tentu harus diberitakan. Tidak bisa diam saja,” ujarnya.
Arif Rusman, Informan Ahli dari unsur Organisasi Wartawan IJTI,
berpendapat hingga saat ini tidak ada pembatasan berlebihan kepada wartawan.
Jika pun ada hanya sekadar anjuran, salah satunya terkait SARA. Permintaan
lainnya agar lebih berhati-hati dalam mengemas informasi yang akan disampaikan
ke publik.
Informan Ahli Nicky Saputra Novianto, Ketua PWI Kalimantan Utara,
menyampaikan, pembatasan untuk alasan keamanan nasional masih dibenarkan.
Contoh, saat akan melakukan peliputan di markas Angkatan Udara, wartawan
tidak diperkenalkan asal masuk untuk melakukan wawancara.
24.2.5.4. Etika Pers Provinsi Kalimantan Utara
Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 89,35. Tahun ini, nilainya meroket hingga
14,85 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,50. (lihat Tabel 24.6).

Gambar 24.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Kalimantan Utara
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Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Salah satunya
berada pada kategori “Bebas” sedangkan satu lainnya pada kategori “Cukup
Bebas”. Subindikator dengan kategori “Bebas” sekaligus memiliki skor tertinggi
adalah pemda mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati Kode Etik
Jurnalistik dan Standar Perusahaan Pers (91,20). Subindikator dengan katergori
“Cukup Bebas” sekaligus menempati skor terendah adalah wartawan di daerah ini
menaati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturanperaturan Dewan Pers (87,50).
Delapan Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini telah menaati Kode
Etik Jurnalistik dan pedoman jurnalistik lainnya. Namun, dua Informan Ahli yang
lain tidak sependapat. Mereka masih menemukan wartawan yang menerima
“amplop”. Selain itu, banyak wartawan yang belum bergabung di organisasi
wartawan. Sehingga sulit untuk mengetahui kinerja dan pemahaman Kode Etik
Jurnalistiknya.
24.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Kalimantan Utara

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,57. Nilainya meningkat pesat
6,48 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,08. Padahal tren nilai IKP untuk
indikator ini selalu menurun sejak 2018. Penurunan tertinggi sebesar 2,68 poin
terjadi pada tahun 2020 lalu.
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KO N D IS I L I N G K UN GA N H U K U M
INDIKATOR

Mekanisme Pemulihan
Keterangan Warna Bar Chart

90 - 100

70 - 89

56 - 69

31 - 55

1 – 30

Bebas

Cukup Bebas

Agak Bebas

Kurang Bebas

Tidak Bebas

IKP

74,08
CUKUP BEBAS

81,58
75,58

74,25

73,50

73,00
66,58

Aparat hukum di provinsi ini Penyelesaian perkara pers oleh KPI di provinsi ini bekerja
Dewan Pers menangani kasus Penyelesaian perkara pers oleh KIP di provinsi ini bekerja
lembaga peradilan di provinsi secara bebas dan independen.
pers di provinsi ini berdasarkan lembaga peradilan di provinsi secara bebas dan independen. melakukan proses hukum
kekerasan terhadap wartawan ini mengedepankan hukum
prinsip Kode Etik Jurnalistik. ini selalu mengedepankan UU
perdata daripada hukum
secara adil.
Pers.
pidana.
SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

KALIMANTAN UTARA

Gambar 24.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Kalimantan Utara

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Lima di antaranya
masuk ke dalam kategori “Cukup Bebas” sedangkan sisanya berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Subindikator yang memiliki skor tertinggi adalah Dewan
Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(86,80). Sementara skor terendah ditempati oleh KPI di provinsi ini bekerja secara
bebas dan independen (69,50).
Berdasarkan wawancara, enam Informan Ahli sepakat dengan pernyataan
pada subindikator ini. Namun, empat Informan Ahli yang lain mengaku tidak
mengetahui adanya KPI di Kalimantan Utara. Kondisi ini terjadi karena KPI dianggap
belum menyosialisasikan keberadaan lembaganya, masih perlu meningkatkan
keterbukaan dengan para insan pers, dan dapat menunjukkan peran dan fungsinya
dalam mewujudkan kemerdekaan pers di Kaltara.

24.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Kalimantan Utara

Tahun ini, indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Kalimantan Utara berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai
68,30. Nilainya menurun 0,03 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu 68,33. Hingga
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saat ini, nilai IKP untuk indikator ini tercatat sudah dua kali berada dalam kategori
“Kurang Bebas”. Tepatnya di tahun 2018 dan 2020. (lihat Tabel 24.6).

Gambar 24.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Kalimantan Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Semua Informan Ahli sepakat bahwa
di provinsi ini belum ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa untuk
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti
tunarungu dan tunanetra.
Pernyataan ini diperkuat oleh Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan,
Pengurus IJTI Arif Rusman. “Tidak ada kewajiban secara eksplisit agar media
membuat pemberitaan ramah disabilitas. Ini menjadi tantangan bagi pers untuk
lebih memberi ruang pada pemberitaan ramah disabilitas,” ujarnya.
Informan Ahli yang merupakan Pemimpin Redaksi Harian Radar Tarakan
Aswar

berpendapat pemberitaan ramah disabilitas merupakan kebijakan dari

redaksi masing-masing. Sejatinya, pemberitaan media tentang kaum disabilitas
sudah dilakukan oleh wartawan di provinsi ini sesuai dengan fungsi pers sebagai
media. Namun, ia tak memungkiri porsi pemberitaannya masih perlu diperluas.
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“Ini tantangan Untuk merealisasikannya perlu SDM yang cakap. Bahkan memiliki
daya dukung finansial yang memadai,” katanya.

24.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kalimatan Utara, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Kalimantan Utara berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,43. Nilainya meningkat 4,65
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,79. Nilai IKP tersebut diperoleh
dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (82,59), Kondisi Lingkungan
Ekonomi (80,32), dan Kondisi Lingkungan Hukum (80,20). Tahun ini, ketiga
kondisi lingkungan mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Yakni, Lingkungan Ekonomi (4,71 poin), Lingkungan Hukum (4,05 poin)
dam Lingkungan Fisik dan Politik (4,93 poin).

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,59. Nilainya
meningkat 4,93 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 77,66. Ada
sembilan indikator yang disurvei. Nilai tertinggi dan berada pada
kategori “Cukup Bebas” adalah Pendidikan insan pers (87,40).
Sementara nilai terendah adalah Kebebasan dari intervensi (78,00).
Tahun ini indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah
Pendidikan insan pers (18,15 poin). Sebaliknya, yang mengalami
penurunan paling tinggi adalah Kebebasan media alternatif (3,23
poin).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,32. Nilainya meningkat
4,71 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,62. Ada lima indikator
yang disurvei. Nilai tertinggi ditempati oleh Keragaman Kepemilikan
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(88,50). Sementara nilai terendah adalah Independensi dari Kelompok
yang Kuat (77,03). Tahun ini indikator yang nilainya meningkat paling
tinggi adalah Tata Kelola perusahaan yang baik (7,12 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Kalimantan Utara berada
dalam

kategori

“Cukup

Bebas”

dengan

nilai

80,20.

Nilainya

meningkat 4,05 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,14. Tahun
lalu, nilai IKP untuk kondisi lingkungan ini sempat meningkat 0,95
poin dibandingkan 2020. Ada enam indikator yang disurvei dalam
Lingkungan Hukum. Indikator yang memiliki nilai tertinggi dan
berada pada kategori “Cukup Bebas” adalah Etika pers (89,35).
Sementara satu-satunya indikator yang berada dalam kategori “Agak
Bebas” sekaligus nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (68,30). Tahun ini indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi. adalah Etika pers (14,85 poin). Sementara
itu, satu – satunya indikator yang menurun adalah Perlindungan
hukum bagi penyandang disabilitas (0,03 poin).

24.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Kalimantan Utara, maka
dapat direkomendasikan sebagai berikut:
1.
Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Kalimantan Utara dapat meningkat pada survei IKP
tahun mendatang apabila

kinerja Pers dan OPD di Kalimantan Utara

bersinergi

dan

secara

positif

mengedepankan

pemberitaan

yang

berorientasi publik yang bebas diskriminasi dan SARA.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Lingkungan Fisik dan Politik
Perlu memastikan ruang redaksi media di Kalimantan Utara bebas dan
independen dalam membuat pemberitaan tanpa intervensi dari pihak
mana pun. Pers dapat menyediakan ruang pemberitaan kaum minoritas.
Selain itu, perlu meningkatkan frekuensi pelatihan bagi wartawan.
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Khususnya, di bidang pemberitaan yang selama ini belum dianggap
menguntungkan dan seksi.
b. Lingkungan Ekonomi
Meningkatkan

kesejahteraan

wartawan

dengan

memberikan

gaji

setidaknya 13 kali dalam setahun sesuai UMP, meningkatkan kreativitas
untuk

menciptakan

mengurangi

alternatif

ketergantungan

pendanaan

pada

anggaran

secara

mandiri

pemerintah

dan

daerah.

Sehingga, wartawan dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial
dengan profesional dan bertanggung jawab.
c. Lingkungan Hukum
Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang mengikat pers untuk
memberi ruang pemberitaan yang proporsional bidang disabilitas,
sensitif gender, ramah anak dan korban pelanggaran HAM. Serta,
menyediakan akses pemberitaan yang mudah dicerna para penyandang
disabilitas.
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BAB XXV PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bab ini merupakan uraian dari hasil survei dan forum group discussion
(FGD) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi Selatan. Survei
dilaksanakan pada Februari 2022 bersama sepuluh Informan Ahli yang mewakili
unsur

organisasi

wartawan,

perusahaan

pers,

pemerintah

daerah,

dan

masyarakat. Diskusi kelompok terbatas atau FGD diselenggarakan secara tatap
muka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 12 April 2022. Kegiatan ini dihadiri
sepuluh Informan Ahli dan Tenaga Ahli Dewan pers Winarto dengan Ratih Siti
Aminah yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai moderator.
Tahun ini IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan kembali berada dalam kategori
”Cukup Bebas” dengan nilai 77,28. Namun, nilainya menurun hingga 3,37 poin
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 80,65. Nilai ini diperoleh dari kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik (81,19), kondisi Lingkungan Ekonomi (73,49), dan
kondisi Lingkungan Hukum (73,16). Penurunan skor pada Lingkungan Ekonomi
dan Lingkungan Hukum berkontribusi terhadap penurunan nilai IKP Provinsi
Sulawesi Selatan.
Secara umum kondisi kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Selatan
menunjukkan perlunya pembenahan pada Lingkungan Ekonomi. Terutama dalam
hal tata kelola perusahaan pers. Perusahaan pers perlu mendapat himbauan agar
mengikuti standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers, khususnya dengan
memberikan kesejahteraan upah yang layak pada wartawan sesuai dengan
pedoman yang telah ditetapkan. Selain pembenahan dari sisi

tata kelola

perusahaan pers hingga sektor lembaga penyiaran publik.
Beberapa permasalahan juga mengemuka pada Lingkungan Hukum. Di
antaranya, implementasi etika pers yang masih rendah serta permasalahan
perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dan kebebasan mempraktikkan
jurnalisme. Di samping itu, perlu segera dibuat dan diberlakukannya regulasi dari
pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh penyandang disabilitas perlu segera dibuat dan diberlakukan.
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25.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan

melibatkan sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur meliputi
pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan
masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya tersaji dalam tabel di bawah ini.
Tabel 25.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi
Selatan 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Faisal Palapa

PWI

Sekretaris

2.

Didit Haryadi

AJI

Divisi Organisasi

3.

Andi Muhammad Sardi

IJTI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Arsyad Hakim

Harian Fajar

Pemimpin
Redaksi

5.

Dian Muhtadiah Hamna

Pijarnews.com

Pemimpin
Redaksi

Kota Parepare

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Tamzil Binawan

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Persandian Pemkab
Sinjai

Kepala Dinas

Kabupaten Sinjai

7.

Kombes Pol. Komang
Suartana

Polda Sulawesi Selatan

Kabid Humas

8.

Ardi Susanto, SH

Dinas Komunikasi
Informatika dan
Statistik Kabupaten
Barru

Kabid Humas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Hasrul Hasan

KPID Sulawesi Selatan

Ketua

10.

Andi Fauziah Astrid

Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN
Alauddin Makassar

Akademisi dan
Pengamat Media

Kabupaten Barru
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25.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI SULAWESI
SELATAN

25.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi
Selatan

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi
Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,28. Nilai tersebut
diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (81,19), Kondisi Lingkungan
Ekonomi (73,49), dan Kondisi Lingkungan Hukum (73,16).

Gambar 25.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi Selatan

25.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi Selatan

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi Selatan, seperti
tahun- tahun sebelumnya, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 77,28. Nilainya menurun 3,37 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,65.
(lihat Tabel 25.2)

904

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022
Tabel 25.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tiga kondisi lingkungan, hanya Lingkungan Fisik dan Politik yang
nilainya meningkat meski tidak signifikan (0,12 poin). Sementara dua lingkungan
yang lain menunjukkan tren penurunan. Lingkungan yang nilainya menurun paling
drastis adalah Lingkungan Ekonomi (8,04 poin), disusul dengan Lingkungan
Hukum (5,86 poin).
Tabel 25.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan
2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Pendidikan Insan Pers
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Media Alternatif
Akses atas Informasi Publik
Akurat dan Berimbang
Keragaman Pandangan
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan dari Intervensi
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

SULAWESI
SELATAN
77,28
81,19
90,70
87,33
86,20
85,55
83,33
81,67
79,18
76,40
76,20
73,49
81,40
81,19
79,48
69,03
68,87
73,16
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IKP TOTAL
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Mekanisme Pemulihan
Etika Pers
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

SULAWESI
SELATAN
77,28
81,43
76,12
75,70
72,90
72,73
56,90

Secara umum, indikator yang disurvei pada setiap lingkungan berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Satu indikator berada dalam kategori “Bebas”,

tiga

indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”. Nilai tertinggi dimiliki oleh
indikator Pendidikan Insan Pers (90,70). Sementara nilai terendah adalah
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum
(56,90).
25.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Sulawesi Selatan

Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,19. Nilainya meningkat tipis 0,12
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 81,07. Sejak tahun 2018, lingkungan ini selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Tabel 25.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan
2022 Lingkungan Fisik dan Politik
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Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini nilai
dari tujuh indikator meningkat. Indikator yang meningkatnya paling tinggi adalah
Keragaman Pandangan (2,14 poin). Sementara dua indikator yang lain nilainya
menurun. Indikator yang penurunannya paling tinggi adalah Kebebasan dari
Intervensi (4,32 poin).

Gambar 25.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum, indikator yang disurvei pada setiap lingkungan berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Ada satu indikator yang tercatat berada dalam kategori
“Bebas” sekaligus memiliki nilai tertinggi. Yakni, Pendidikan Insan Pers (90,70).
Sementara nilai terendah adalah Kebebasan dari Intervensi (76,20).
25.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Sulawesi Selatan

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,33. Nilainya meningkat 1,35 poin dibandingkan
tahun lalu, yakni 85,98.
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Gambar 25.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Sulawesi
Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator yang memiliki skor
tertinggi adalah organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa
hambatan dari pihak manapun (89,70). Sementara skor terendah dimiliki oleh
wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan
sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis
(82,00).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat organisasi wartawan di
provinsi ini mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja seperti
pendidikan dan pelatihan jurnalistik. Mengutip pernyataan Ketua IJTI Sulsel, Andi
Muhammad Sardi yang dilansir dari makassar.sindonews.com, 10 April 2021,
berjudul 52 Jurnalis se-Sulselbar Lulus UKJ Tingkat Muda. Menurutnya, wartawan
yang kompeten bukan wartawan yang lolos uji kompetensi, tapi wartawan yang
mampu meningkatkan keterampilan dan produk jurnalistiknya sesuai dengan
kaidah-kaidah jurnalistik.
25.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2021 Provinsi Sulawesi Selatan
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,20. Namun, nilainya
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menurun hingga 4,32 poin dibandingkan tahun 2021. Indikator ini tercatat sempat
berada pada kategori “Agak Bebas” pada 2018.

Gambar 25.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sulawesi Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sementara satu lagi berada di kategori
“Agak Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator redaksi bersikap
independent dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media
(81,30). Sementara skor terendah adalah tidak pernah terjadi upaya sensor isi
berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik
(68,50).
Informan Ahli berpendapat pers di provinsi ini belum sepenuhnya bebas dan
Independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan
politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Pernyataan ini disampaikan oleh
Divisi Organisasi AJI Makassar Didit Haryadi yang merupakan Informan Ahli dari
organisasi wartawan. Berdasarkan laporan yang dihimpun AJI dari sejumlah
pemberitaan di media, khususnya di Kota Makasar dan Sulawesi Selatan, diketahui
banyak berita yang tidak ditayangkan karena terkendala kepentingan politik dan
kepentingan pemilik media.
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25.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,40. Nilai ini sedikit
meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,81. Indikator ini tercatat
pernah mengalami peningkatan pesat hingga 10,44 poin pada tahun lalu. Selain
itu, sempat berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2020.

Gambar 25.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sulawesi Selatan

Ada tiga suindikator yang disurvei pada indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh aparat penegak
hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai
kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (78,90).
Sementara skor terendah dimiliki oleh tidak ada aparat negara mulai dari bentuk
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan (72,90).
Berdasarkan wawancara, para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini.
25.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,20. Nilainya
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meningkat 1,16 poin dibandingkan tahun lalu. Indikator ini tercatat pernah berada
dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018.

Gambar 25.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sulawesi Selatan

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Terdiri dari subindikator Jurnalisme warga di
daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (87,70) dan
pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi pastisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi alternatis, seperti pewarta warga (citizen reporter)
atau jurnalisme warga (84,70).
Semua Informan Ahli sepakat pemerintah tidak melarang masyarakat
menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga. Menurut Andi
Fauziah Astrid, Informan Ahli dari unsur masyrakat, para jurnalis warga perlu
mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan menuliskan informasi dan
menyosialisasikan informasi. Hal ini penting untuk dilakukan, khususnya untuk
menghindari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan terjerat pada salah
satu pasal dalam UU ITE. Para jurnalis warga juga perlu mendapat perlindungan.
Sementara itu, menurut Faisal Palapa, Informan Ahli dari unsur organisasi
wartawan, PWI melihat peran jurnalis warga dalam mewujudkan kemerdekaan
pers perlu mendapat apresiasi. Wartawan terkadang memulai kegiatan jurnalistik
dari unggahan informasi jurnalis warga yang lalu ditindaklanjuti. “Informasi awal
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yang kami dapatkan dari jurnalis warga, lalu kami tindak lanjuti dengan
penelusuran ke lokasi kejadian, bertemu narasumber, dan penelusuran dokumen
jika diperlukan.

Selanjutnya, kami akan mengolah dan mempublikasikannya,”

ujarnya.
Informan Ahli dari unsur pemerintah, Ardi Susanto dari Diskominfo dan
Persandian Kabupaten Barru mengatakan, saat ini banjir informasi tak bisa lagi
dibendung. Keberadaan media sosial membuka ruang luas bagi masyarakat untuk
menyampaikan beragam informasi. Namun, perlu diimbangi dengan memberikan
imbauan kepada para jurnalis warga agar menyampaikan informasi dapat
dipertanggungjawabkan. “Jurnalisme warga secara tidak langsung sudah ikut
berkontribusi mewujudkan kemerdekaan pers,” katanya.
25.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan
kembali berada di kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,67. Nilainya mningkat
2,14 poin dibandingkan tahun lalu. Indikator ini tercatat selalu berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilainya selalu menunjukkan tren peningkatan.

Gambar 25.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Sulawesi Selatan

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sedangkan satu lainnya dalam indikator
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“Agak Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator ada upaya dari pemerintah
melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau
kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya (88,30).
Sementara skor terendah ditempati oleh pemda mendorong keragaman isi
pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk
wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta
liputan perempuan, anak, dan adat (69,60).
Terkait hal ini, Arsyad Hakim, Informan Ahli dari unsur perusahaan pers
mengatakan
informasi.

pers

Dalam

memiliki

beberapa

mewujudkan

fungsi,

fungsi

Salah

sebagai

satunya,

pemberi

memberikan

informasi

harus

berdasarkan fakta, dapat dipertanggungjawabkan, tidak diskriminatif, serta
menghindari SARA. Kebijakan redaksi harus selalu mengedepankan semua poin
tadi.
Terkait pernyataan pemda ikut mendorong lahirnya keberagaman media,
Informan Ahli Andi Fauziah Astrid mempunyai pendapatnya sendiri. Keberagaman
media harus juga diikuti dengan ketersediaan SDM yang mumpuni. Pelatihan
bidang jurnalistik menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan keterampilan
dan

pengetahuan

wartawan.

Pelatihan

idealnya

menjadi

tanggungjawab

perusahaan media yang menjadi pengguna SDM. Para pengelola media perlu lebih
intensif menlaksanakan pelatihan di internal pperusahaan. Saat ini, organisasi
wartawan AJI,PWI, dan IJTI merupakan organisasi wartawan dan secara periodik
mengadakan pelatihan. Melalui pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas
dan kemampuan wartawan.
25.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,33. Nilainya
meningkat 1,72 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,61.
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Gambar 25.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Sulawesi Selatan

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan
dari pejabat/lembaga di luar pers (87,40). Sementara skor terendah adalah publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada
media yang diterbitkan di daerah ini (76,00).
Mayoritas Informan Ahli sependapat dengan pernyataan publik telah
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada
media yang diterbitkan di daerah ini. Menurut Informan Ahli dari unsur Perusahaan
Pers yang merupakan Pemimpin Redaksi Pijarnews.com Dian Muhtadiah Hanam,
kebijakan redaksi berperan penting dalam menentukan berita-berita yang akan
dipublikasikan. Idealnya, media berupaya menyampaikan berita yang berimbang
dan akurat. Berita-berita yang media sajikan sebagian besarnya merupakan berita
yang mengusung fakta, isi pesannya mengedepankan kepentingan masyarakat.
Namun, Dian melanjutkan, di era ledakan banyaknya media baru,
mengubah banyak hal dalam kegiatan jurnalistik. Media bersaing dalam kecepatan
Hingga timbul fenomena banyak berita di media, tapi isinya seragam. Terutama di
media siber. “Ada kecenderungan media lebih prioritas pada kecepatan publikasi
berita sehinga mengesampingkan akurasi dan keberimbangan,” katanya.
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Hal senada disampaikan oleh Ketua KPID Sulawesi Selatan Hasrul Hasan,
Informan Ahli dari Masyarakat Berita dari media yang terikat kontrak dengan
pemda biasanya hanya ditulis oleh satu penulis. Setelah itu diberitakan kembali
oleh puluhan media, khususnya oleh media on-line. “Isi beritanya sama, hanya
mengandalkan rilis yang diberikan organisasi perangkat daerah (OPD),” katanya.
“Semoga

ini

menjadi

mengedepankan

perhatian

tanggung

jawab

bersama,
dalam

terutama

media,

menyampaikan

agar

tetap

kebenaran

dan

keberimbangan,” lanjut Hasrul.
25.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan

Sama seperti tahun sebelumnya, tahun ini indikator Akses atas Informasi
Publik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan juga berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 85,55. Nilainya meningkat 2,09 poin dibandingkan tahun lalu,
yakni 83,46.

Gambar 25.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk kategori ini
ditempati oleh subindikator di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau
memperoleh

informasi

publik

(87,50).

Sementara

skor

terendah

adalah
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pemerintah

daerah

menyediakan

sarana

bagi

kalangan

wartawan

dalam

menjalankan tugas jurnalistiknya (81,20).
Sepuluh Informan Ahli sependapat wartawan bebas mencari, meliput, atau
memperoleh informasi publik. Namun demikian, kinerja Komisi Informasi (KI)
masih perlu ditingkatkan. Khususnya, dalam menjalin kerja sama dengan pihak
media. Apalagi media merupakan pihak penyampai informasi pda masyarakat.
Para Informan Ahli juga berpendapat informasi yang perlu diketahui publik sangat
penting untuk diberitakan. Karena, tujuan membentuk KI adalah berkontribusi
dalam pembangunan melalui informasi-informasi publik. Melalui informasi,
masyarakat dapat teredukasi dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
Menyoal pernyataan pemda menyediakan sarana bagi wartawan dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya, Tamzil Binawan dari Dinas komunikasi informasi
dan Persandian Kabupaten Sinjai yang merupakan Informan Ahli dari unsur
pemerintah, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sinjai menyediakan ruang bagi
wartawan untuk melakukan tugas

jurnalistik. Di ruang ini wartawan biasanya

berdiskusi dan menulis berita. “Kami bekerja sama dengan tiga media cetak dan
sembilan media siber,” ujarnya.
Demikian pula dengan Pemkan Barru. “Ada ruang khusus untuk wartawan
yang juga kami lengkapi dengan minuman dan penganan ringan,” kata Informan
Ahli dari unsur pemerintah, Ardi Susanto dari Dinas komunikasi Informasi dan
Persandian Kabupaten Barru. Ia mengatakan, Pemkab Barru sangat memahami
perlunya membangun hubungan yang bersinergi dengan pers. Komunikasi dengan
para

wartawan

menjadi

kebutuhan

yang

perlu

dibangun

secara

berkesinambungan. “Kami sangat terbuka dengan wartawan. Bagi kami, wartawan
adalah partner,” ujarnya.
Ketika hubungan sudah terjalin dengan baik, maka permintaan agar setiap
mengandung unsur akurasi dan keberimbangan sudah tidak lagi menjadi isu.
“Karena sudah ada keterikatan, wartawan dengan sendirinya mengonfirmasi
sebelum beritanya tayang,” katanya.
25.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Sulawesi Selatan

Setelah sebelumnya selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”, tahun ini
indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam
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kategori “Bebas”. Nilainya 90,70 atau meningkat 1,20 poin dibandingkan tahun
lalu, 89,50. Nilai dari indikator ini tercatat pernah meroket hingga 20,12 poin pada
tahun 2020.

Gambar 25.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Sulawesi Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan/perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda.
Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut mereka,
organisasi wartawan di provinsi ini terbilang aktif mengadakan program untuk
meningkatkan kompetensi dan kapasitas jurnalis. Berdasarkan data yang
dihimpun

dari

data

infokitasulsel.com

sekunder,

berjudul

PWI

salah
Sulsel

satunya

seperti

Melaksanakan

yang

dilansir

Pelatihan

dari

Jurnalistik

diketahui puluhan wartawan mengikuti Pelatihan Jurnalistik Dasar dan Lanjutan
bertema Menjadi Wartawan Kompeten di Era Digital yang diselenggarakan oleh
PWI Provinsi Sulawesi Selatan, Munggu (24/10/2021).
Faisal Palapa, Ketua PWI Sulawesi Selatan, Informan Ahli dari organisasi
wartawan, mengatakan, wartawan perlu memahami Kode Etik Jurnalistik. PWI
juga sudah mengadakan pelatihan bertema peningkatan pemahaman wartawan
tentang kaidah jurnalistik dan pedoman penulisan berita, seperti pemberitaan
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ramah

anak,

pemberitaan

sensitif

tentang

gender,

masyarakat

korban

pelanggaran HAM, dan penyandang disabilitas.

25.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Sulawesi Selatan

Tahun ini, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022
Provinsi Sulawesi Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 79,18. Nilainya menurun 0,07 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni
79,25.

Gambar 25.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Sulawesi
Selatan

Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sementara satu lainnya dalam kategori
“Agak

Bebas”.

Skor

tertinggi

adalah

subindikator

pers

di

daerah

ini

mengedepankan pemberitaan ramah anak (88,30). Sementara skor terendah
ditempati oleh media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang
disabilitas (58,00).
Lima Informan Ahli sependapat media massa di provinsi ini telah
menyiarkan berita

yang dapat dicerna penyandang disabilitas. Namun, tidak
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dengan lima Informan Ahli yang lain. Menurut mereka, upaya ini masih harus
ditingkatkan.
Andi Fauziah Astrid dari akademisi UIN Alauidin Makassar yang merupakan
Informan Ahli dari unsur masyarakat mengamati belum semua media memiliki
fasilitas mengakses berita untuk para tunanetra dan tunarungu. Misalnya, suara
yang muncul ketika tunanetra mengakses berita on-line.
25.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sulawesi Selatan

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,49. Nilainya menurun 8,04 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 81,53.
Tabel 25.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan
2022 Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Apabila dibandingkan
dengan tahun lalu, semua indikator pada kondisi lingkungan ini nilainya menurun.
Indikator

dengan

penurunan

drastis

adalah

Independensi

dari

kelompok

kepentingan yang kuat (11,49 poin), diikuti oleh Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(9,05 poin), lalu Lembaga penyiaran publik (3,90 poin). (lihat Tabel 25.5).
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Gambar 25.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun ini, tiga dari lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dan dua lainnya dalam kategori “Agak Bebas”. Nilai
tertinggi ditempati oleh

Keragaman kepemilikan

(81,40). Sementara nilai

terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (68,87).
25.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Sulawesi Selatan berada di kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
79,48. Tahun ini, nilainya menurun 3,75 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
83,23.
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Gambar 25.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sulawesi Selatan

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Delapan
subindikator tersebut berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan dua lainnya dalam
kategori “Agak Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator pemda tidak memungut
biaya di luar ketentuan/regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun
siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan,
retribusi, dan pajak (88,50). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator
alokasi

dana

untuk

iklan

dan

advertorial

dari

pemerintah

daerah

tidak

menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi (64,70).
Berdasarkan wawancara, Tujuh Informan Ahli sepakat pemda tidak
memengaruhi kebijakan redaksi melalui berita berbayar dan/atau advertorial.
Sementara tiga Informan Ahli lain tidak sependapat.
Mosco (1996) mengemukakan tiga konsep penting menjelaskan relasi
ekonomi

politik

media,

yakni

komodifikasi

(commodification),

spasialisasi

(spatialization) dan strukturasi (structuration). Komodifikasi adalah wartawan dan
pekerja media lainnya memproduksi dan mendistribusikan konten media ke
konsumen. Spasialisasi berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan
produknya bagi khalayak dalam batasan ruang dan waktu.
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25.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,03.
Nilai tersebut menurun 11,49 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,53. Tahun
lalu, nilai IKP untuk indikator ini tercatat mengalami peningkatan 0,09 poin.
Indikator ini pernah berada dalam kondisi “Agak Bebas” pada tahun 2019.

Gambar 25.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sulawesi Selatan

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
“Cukup Bebas” dan empat lainnya dalam kategori “Agak Bebas”. Skor tertinggi
ditempati oleh subindikator pemda menghargai profesionalisme pers (83,10).
Sementara skor terendah adalah situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik
lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan (59,10).
Delapan Informan Ahli sepakat pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/ perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi
media. Namun, tidak demikian menurut dua Informan Ahli yang lain. Menurut
mereka, tindakan tersebut berpotensi memengaruhi isi media.
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Menanggapi pernyataan situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik
lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan dan di daerah ini tidak
terdapat

intervensi

pemilik

perusahaan

pers

terhadap

kebijakan

redaksi

(newsroom), Andi Fauziah Astrid dari akademisi UIN Alauidin Makassar yang
merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat memiliki pendapatnya sendiri.
Menurutnya, media yang tidak disupport oleh pemilik modal yang kuat akan
berharap pada pemda untuk mendapatkan iklan. “Bisa saja pada akhirnya media
tersebut hanya menulis berita dari rilis,” ujarnya.
Pendapat senada disampaikan Arsyad Hakim, Informan Ahli dari unsur
perusahaan pers. “Lain dulu, lain sekarang. Sekarang, siapa saja boleh memiliki
media. Bahkan, saat ini mayoritas anggota dewan punya media sendiri. Media
yang ada sekarang sangat beragam,” katanya. Di balik fenonema itu, ia justru
khawatir peran media sebagai penyampai informasi untuk kepentingan publik akan
tergerus. “Peran media sebagai pilar keempat demokrasi akan terkiki jika media
bergantung pada kekuasaan ekonomi tertentu,” ujarnya.
Hanitzsch dan Mellado dalam Gillian Doyl (2002) menjelaskan enam domain
pengaruh pemilik terhadap redaksi. Pengaruh politik terdiri dari sumber dalam
konteks politik, termasuk pejabat pemerintah, politisi dan sensor tetapi juga
mereka yang mewakili kepentingan bisnis di pembuatan kebijakan ekonomi.
Pertama, pengaruh ekonomi memiliki konsekuensi langsung terhadap
lembaga media tempat jurnalis bekerja, termasuk perkiraan laba perusahaan
media, iklan, kebutuhan pemasang iklan serta riset pasar dan audiens. Kedua,
pengaruh organisasional merujuk kepada pembuatan keputusan redaksi dan
manajemen. Karena itu meliputi sumber pengaruh yang muncul dari berbagai level
mulai dari ruang redaksi (penyelia dan editor utama) dan dari dalam organisasi
media (manajemen dan pemilik).
Ketiga, pengaruh prosedural mewakili berbagai hambatan operasional yang
dihadapi jurnalis dalam pekerjaan sehari-hari, yang utama berkaitan dengan
sumber-sumber terbatas ruang dan waktu serta menentukan kerja pemberitaan
standar dan rutin. Keempat, pengaruh profesional merujuk kepada kebijakan,
konvensi dan kebiasaan kalangan profesional jurnalis seara umum dan khususnya
terhadap ruang redaksi tempat para jurnalis bekerja. Dalam dimensi ini termasuk
pengaruh perundangan media massa.
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Kelima, kelompok referensi terdiri dari dimensi terpisah yang memasukkan
berbagai sumber yang berpengaruh meliputi berbagai domain profesional (kolega
di media lain, lembaga mediayang berkompetisi dan audiens) serta yang bersifat
pribadi (sahabat, teman dankeluarga).
Dari paparan konsep Hanitzsch dan Mellado tersebut tampak bahwa
masuknya pengaruh pemilik media dapat melalui berbagai cara dan proses.
Pengaruh itu bisa bersifat politik dan ekonomi juga melalui proses secara
organisasional dan bahkan profesional. Dalam konteks ketika media mampu hidup
secara beragam yang bermakna dengan sistem pers yang sudah bebas dan
terbuka, pengaruh terhadap keberagaman media dan pemilik dapat disimak dalam
bagan berikut
Aspek-aspek itu akan memengaruhi media mulai dari sifatnya apakah
konglomerasi, kemudian terjadi keberagaman pemasok berita, tingkat konsolidasi
sumber

daya

dan

diversifikasi

produk

informasinya.

Semua

aspek

itu

mempengaruhi kemajemukan dalam pers. Apabila pasar dikuasai sebagian kecil
konglomerat media, maka keberagaman juga akan rendah.
Namun, kebijakan publik yang mengendalikan konglomerasi media akan
memberikan ruang untuk terbentuknya keberagaman media. Demikian juga
kebijakan media massa yang memberikan ruang terjadinya kompetisi akan
membuka peluang tidak adanya dominasi dari sekelompok kecil pemilik media
yang dapat pula memperkecil keberagaman produk pers.
Secara konseptual seperti dijelaskan di atas sebagian besar media massa di
dunia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal termasuk pemilik media.
Dalam konteks itu pemilik seperti dijelaskan bisa negara, sekelompok penguasa,
pengusaha, partai politik dan bahkan perusahaan multinasional. Artinya, para
pemilik itu memiliki kepentingan dengan media massa termasuk dengan redaksi
baik dari sisi politik atau ekonomi. British Broadcasting Corporation (BBC) di
Inggris termasuk salah satu media yang berakar dari dari masa lalu yang unik.
BBC dibentuk berdasarkan sebuah Royal Charter dengan misi tertentu.
25.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Selatan

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, indikator Keragaman Kepemilikan
IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 81,40. Nilainya menurun 3,35 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84,75.
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Gambar 25.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu, di
provinsi ini terdapat Keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber. Semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini.
Sejak memasuki era reformasi, media tumbuh menjamur. Kemudahan
mendirikan media berdampak pada kehadiran beragam media, cetak, elektronik
ataupun penyiaran. Di satu sisi, kondisi ini memunculkan beragam berita bagi
masyarakat. Namun, di sisi lain, informasi

yang disajikan sering kali belum

terverifikasi dan wawancara lengkap. Ricek kebenarannya juga masih perlu diuji
dan buktikan.
25.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sulawesi Selatan
Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Selatan berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 68,87. Nilainya menurun
drastis hingga 9,05 poin dari tahun 2021, yakni 77,92. Nilai IKP untuk indikator
ini sempat berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.
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Gambar 25.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sulawesi Selatan

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi pada kategori ini
ditempati oleh subindikator, tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan
sesuai dengan kepentingan publik (75,70). Sementara satu-satunya subindikator
yang berada dalam kategori “Agak Bebas” sekaligus memiliki skor terendah adalah
wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan
jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No
03/2019 dengan skor (56,50).
Berdasarkan wawancara, lima Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi
ini sudah mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun
dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No
03/2019. Sementara lima Informan Ahli yang lain tidak sependapat.
Di era kemudahan mendirikan media saat ini, berimplikasi pada munculnya
banyak media siber baru yang tidak memiliki perencanaan matang dan kesiapan
modal yang cukup. Kondisi ini menjadikan wartawan yang bekerja tidak
mendapatkan upah yang layak. Pernyataan ini diperkuat oleh Dian Muhtadiah
Hamna dari Pijarnews.id yang merupakan Informan Ahli unsur pimpinan
perusahaan.

“Masih

banyak

wartawan

di

Sulawesi

Selatan

yang

belum
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mendapatkan gaji sesuai aturan yang berlaku. Inilah yang menjadi salah satu
penyebab adanya wartawan yang masih menerima imbalan, amplop atau fasilitas
lainnya,” ujarnya. Ia melanjutkan, “Pada kenyataannya, kesejahteraan wartawan
yang terjamin akan berimplikasi pada kinerja yang maksimal.”
25.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,19. Nilainya menurun 3,90
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 85,08. Peningkatan nilai tertinggi hingga
8,78 poin terjadi pada tahun 2019.

Gambar 25.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sulawesi Selatan

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini
sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (85,30). Sementara skor
terendah adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan
kemerdekaan pers (78,20).

927

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Sembilan Informan Ahli sepakat lembaga penyiaran publik bebas membuat
berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Namun, tidak
dengan tiga Informan Ahli yang lain. Menurut mereka, upaya lembaga penyiaran
publik dalam menghadirkan berita yang obyektif masih harus ditingkatkan
25.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun ini, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,16. Nilainya menurun 5,86
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,03. Pada tahun 2019, nilai IKP untuk
kondisi lingkungan ini sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Tabel 25.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan
2022 Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, semua indikator nilainya menurun.
Indikator yang nilainya menurun paling banyak adalah Etika Pers (9,55 poin).
Diikuti oleh Perlindungan Hukum bagi penyandang disabilitas (9,02 poin).
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Gambar 25.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun ini lima dari enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi pada kategori ini adalah Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (81,43). Sementara nilai terendah dan berada dalam kategori
“Agak Bebas” adalah indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(56,90).
25.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Independensi dan Kepastian Hukum bagi Lembaga Peradilan IKP
2022 Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilainya
72,73 atau menurun 3,02 poin dibandingkan tahun lalu. Indikator ini tercatat
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018.
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Gambar 25.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Sulawesi Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Empat di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan satu lainnya dalam kategori
“Agak Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen dan tidak berpihak (76,90). Sedangkan skor
terendah ditempati oleh lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada undang-undang yang lain (69,00).
Tujuh Informan Ahli sepakat lembaga peradilan lebih mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain. Namun, tiga Informan
Ahli yang lain tidak sependapat. Sebab, mereka masih menemukan adanya
wartawan yang dijerat UU ITE.
Menanggapi pernyataan masih terjadinya kasus pers yang dibawa ke kasus
pidana oleh apparat, Didit Haryadi dari AJI yang merupakan Informan Ahli dari
unsur organisasi wartawan, mengatakan, ketika berkaitan dengan unggahan suatu
berita dari suatu laman di internet, lalu wartawan mengunggahnya ke media sosial
milik pribadi, kemudian ada yang mengadukan unggahan tersebut, maka yang
akan dijadikan media kasusnya adalah unggahan wartawan di media sosial. Kasus
serupa terjadi di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
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25.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Sulawesi Selatan

Indikator Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme IKP 2022 di Provinsi
Sulawesi Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
72,90. Namun, tahun ini nilainya menurun 6,35 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 79,25. Nilai IKP untuk indikator ini sempat menurun 1,81 poin pada tahun
2020.

Gambar 25.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Sulawesi
Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Sepuluh Informan Ahli sependapat dengan survei ini. Pada
subindikator ini, Informan Ahli dari unsur masyarakat Andi Fauziah Astrid
mengatakan,

wartawan

di

Provinsi

Sulawesi

Selatan

dalam

menjalankan

kegiatannya berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan landasan strategis
operasional redaksi. Di internal perusahaan, wartawan juga mendapat arahan
tentang peliputan konflik, demo atau bidang peliputan beresiko lainnya.
25.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sulawesi
Selatan
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Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,43. Nilainya menurun hingga 3,68 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 85,10.

Gambar 25.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sulawesi
Selatan

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator di provinsi ini
tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada
wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik (83,80). Sementara
skor terendah diraih oleh pemda tidak pernah menggunakan alasan keamanan
nasional, ketertiban umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers (78,80).
Seluruh Informan Ahli sepakat pemda tidak pernah menggunakan alasan
keamanan nasional, ketertiban umum, atau moral masyarakat secara berlebihan
untuk membatasi kebebasan pers. Tentang adanya pembatasan kepada wartawan
saat melakukan kegiatan jurnalistik, Ardi Susanto yang merupakan Informan Ahli
dari unsur pemerintah menjamin bahwa wartawan di Provinsi Sulawesi Selatan
mendapat kebebasan untuk melakukan peliputan secara bertanggung jawab.
25.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Sulawesi Selatan
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Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,70. Nilainya menukik tajam hingga 9,55
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 85,25. Nilai IKP untuk kategori ini tercatat
pernah mengalami kenaikan tertinggi hingga 10,85 poin pada tahun 2020.

Gambar 25.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Sulawesi Selatan

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Yakni, subindikator wartawan di provinsi ini menaati
Kode Etik Jurnalistik dan pedoman pemberitaan/penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers (76,40) dan pemda mendukung dan mendorong media menaati
standar perusahaan pers (75,00).
Berdasarkan wawancara, para Informan Ahli sepakat bahwa wartawan di
provinsi ni telah menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.
Menurut Ardi Susanto, Informan Ahli dari unsur pemerintah, etika pers
merupakan kunci bagi profesionalisme wartawan. Terkait adanya pembatasan
kepada wartawan saat melakukan kegiatan jurnalistik, ia berpendapat, wartawan
di provinsi ini banyak yang belum memahami kaidah jurnalistik. Sehingga,
membuka celah bagi pihak keamanan untuk membatasi kerja peliputan. “Kondisi
ini mungkin saja terjadi karena adanya oknum wartawan yang menyalahgunakan
profesi

wartawan

Adanya

wartawan

abal-abal

menjadikan

masyarakat

memandang sinis,” katanya. Ia melanjutkan, kadang ada juga wartawan yang
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menjadikan predikat wartawan sebagai “pengangguran terselubung”. Karena tidak
ingin disebut mengangur, akhirnya yang bersangkutan menyebut dirinya sebagai
wartawan. “Padahal tidak memiliki kompetensi dan kualitas sebagai jurnalis,”
ujarnya.
Berbeda dengan di media cetak dan media siber, Andi Muhammad Sardi,
Informan Ahli dari unsur Organisasi Wartawan (IJTI) mengatakan, media televisi
cenderung tak banyak terjadi kasus intervensi dan pembatasan. “Pemberitaan
televisi selalu dilengkapi narasi dan visual. Hasil wawancara yang diperoleh di
lokasi dapat disiarkan secara langsung atau melalui proses editing terlebih
dahulu,” katanya. Pemberitaan yang ditayangkan selalu berupaya menyertakan
minimal dua narasumber, tujuannya menyelaraskan dan memenuhi unsur
keberimbangan atau cover both side.
25.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,12. Nilainya menurun 5,38 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 81,50.

Gambar 25.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Sulawesi Selatan

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan satu lainnya dalam kategori “Agak
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Bebas”. Subindikator dengan nilai tertinggi adalah Dewan Pers menangani kasus
pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik (82,50). Para
Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini.
25.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai
56,90. Nilainya menurun drastis hingga 9,02 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu
65,92. Nilai IKP untuk indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Kurang
Bebas”, tepatnya pada tahun 2018 – 2019.

Gambar 25.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Sulawesi Selatan

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan wawancara, semua
Informan Ahli sepakat dengan survei tersebut. Sebagian yang lain tidak. Menurut
mereka, belum ada peraturan di Provinsi Sulawesi Selatan yang mewajibkan media
massa untuk melakukan hal tersebut.
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25.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SULAWESI SELATAN
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Sulawesi Selatan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi
Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,28. Nilainya
menurun 3,37 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,65. Nilai tersebut
diperoleh

dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (81,19), Kondisi

Lingkungan Ekonomi (73,49), dan Kondisi Lingkungan Hukum (73,16).
Tahun

ini,

satu

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Yaitu, Lingkungan Fisik dan Politik (0,12 poin).
Sedangkan dua lingkungan lainnya mengalami penurunan nilai, Lingkungan
Ekonomi (8,04 poin), dan Lingkungan Hukum (5,86 poin). Umumnya,
indikator yang disurvei untuk setiap kondisi berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi dimiliki oleh indikator Pendidikan insan pers pada
Lingkungan Fisik dan Politik (90,70). Sementara nilai terendah dan dan
berada dalam kategori “Agak Bebas” adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (56,90).
2.

Kesimpulan Khusus
a. Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,19. Nilainya meningkat
tipis 0,12 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 81,07. Sejak tahun 2018,
lingkungan ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai dari
tujuh indikator meningkat. Indikator yang meningkatnya paling tinggi
adalah Keragaman Pandangan (2,14 poin). Sementara dua indikator
yang lain nilainya menurun. Indikator yang penurunannya paling tinggi
adalah Kebebasan dari Intervensi (4,32 poin). Secara umum, indikator
yang disurvei pada setiap lingkungan berada dalam kategori “Cukup
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Bebas”. Ada satu indikator yang tercatat berada dalam kategori “Bebas”
sekaligus memiliki nilai tertinggi. Yakni, Pendidikan Insan Pers (90,70).
Sementara nilai terendah adalah Kebebasan dari Intervensi (76,20).
b. Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,49.Nilai ini menurun 8,04
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,53. Ada lima indikator yang
disurvei. Nilai tertinggi ditempati oleh Keragaman kepemilikan (81,40).
Sementara nilai terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(68,87).
c. Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,16. Nilainya menurun
5,86 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,03. Ada enam indikator
yang disurvei. Nilai tertinggi dan berada dalam kategori “Cukup Bebas”
adalah Kriminalisasi dan intimidasi pers (81,43). Sementara nilai
terendah dan berada dalam kategori “Agak Bebas” adalah indikator
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (56,90). Tahun ini
semua indikator mengalami penurunan nilai, dan indikator yang nilainya
menurun paling banyak adalah Etika pers (9,55 poin).

25.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SULAWESI SELATAN
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan,

maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkat pada survei IKP
tahun mendatang antara lain dengan menjaga independensi newsroom dari
berbagai

bentuk tekanan dan kepentingan bisnis, menjamin keselamatan

wartawan dari segala bentuk ancaman dan kekerasan, dan membekali
wartawan dengan pemahaman kode etik serta pedoman lainnya.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Lingkungan Fisik dan Politik
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Independensi

media

dari

tekanan

kelompok

kepentingan

perlu

diperbaiki. Salah satunya dengan membuat “pagar api” yang jelas antara
ruang redaksi dengan bisnis. Aktif mengadakan pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi dan edukasi dan pemahaman tentang Kode
Etik Jurnalistik dan pedoman lainnya sehingga wartawan dapat bekerja
secara profesional, menyajikan berita yang akurat dan berimbang, serta
dapat dipertanggungjawabkan. Adanya jaminan untuk melindungi
wartawan dari segala bentuk ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam
bentuk fisik maupun psikis serta memberikan ruang pemberitaan bagi
penyandang disabilitas.
b. Lingkungan Ekonomi
Perusahaan pers memenuhi hak wartawan dengan memberikan gaji
minimal 13 kali dalam setahun sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).
Mendorong lembaga penyiaran publik untuk menghadirkan berita yang
obyektif.

Mengedepankan

pemberitaan

yang

mengakomodir

kepentingan public
c. Lingkungan Hukum
Mendorong media di Sulawesi Selatan memberi ruang peliputan terhadap
isu gender, HAM, masyarakat adat, kelompok rentan. Memastikan
lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang- undang lain. Meningkatkan pemahaman wartawan
terhadap etika pers sehingga wartawan dapat menjalankan fungsinya
sebagai kontrol sosial secara profesional dan bertanggung jawab.
Membuat peraturan yang mewajibkan media massa untuk dapat
memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh berita yang
mudah dipahami dan dicerna.
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BAB XXVI PROVINSI SULAWESI BARAT
Bab ini merupakan uraian dari hasil survei dan forum group discussion
(FGD) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi Barat. Survei
dilaksanakan pada Februari 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli yang
mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Sedangkan FGD berlangsung secara hibrida di Kota Mamuju, 25 Maret
2022. Kegiatan ini dihadiri oleh sembilan Informan Ahli, anggota Dewan Pers
Hendry CH Bangun, dan Ratih Siti Aminah yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022
sebagai moderator.
Tahun ini IKP 2022 Sulawesi Barat berada dalam kategori ”Cukup Bebas”
dengan nilai 82,53. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 5,22 poin
dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik
dan Politik (82,33), Kondisi Lingkungan Ekonomi (82,45), dan Kondisi Lingkungan
Hukum (82,93). Peningkatan nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik, Lingkungan
Ekonomi dan Lingkungan Hukum berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKP
provinsi Sulawesi Barat.
Secara umum kondisi kemerdekaan pers di Sulawesi Barat memerlukan
pembenahan pada Lingkungan Ekonomi. Khususnya, pada tata kelola perusahaan
pers yang meliputi dorongan agar perusahaan pers dapat mengikuti standar yang
ditetapkan oleh Dewan Pers, peran dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik, serta
independensi pemberitaan media. Permasalahan lain yang ditemukan di provinsi
ini adalah kerja sama pemerintah daerah dengan media agar lebih selektif
sehingga ruang redaksi dapat independen dan menghasilkan produk jurnalistik
yang berkualitas dengan mengedepankan kepentingan publik.
Sementara pada Lingkungan Hukum beberapa hal yang mesti dibenahi di
anatranya pemahaman wartawan pada Kode Etik Jurnalistik dan landasan
operasional strategis media agar dapat melakukan kegiatan jurnalistik secara
profesional. Selain itu, diperlukannya regulasi dari pemda terkait kewajiban media
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memberikan ruang pemberitaan ramah penyandang disabilitas dan kaum
minoritas.

26.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI SULAWESI BARAT
Responden pada kegiatan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur, yaitu pengurus
aktif

organisasi

wartawan,

pimpinan

perusahaan

pers,

pemerintah,

dan

masyarakat. Daftar Informan Ahli selanjutnya tersaji pada tabel di bawah ini.
Tabel 26.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Herman Muchtar

PWI

Wakil Ketua

2.

Rasman Ammang

AJI

Sekretaris

3.

Dedi Siswanto

IJTI

Anggota

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Muhammad Solihin

Sulbar Ekspress

Pemimpin
Redaksi

5.

Sudirman Samual

Harian Radar Sulbar

Plt Pemimpin
Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Kombes Syamsu
Ridwan

Polda Sulawesi Barat

Kabid Humas

7.

Mustari

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistika
dan Persandian Provinsi
Sulawesi Barat

Plt. Kepala Dinas

8.

Dr. Aco Musaddad, HM

Setda Kabupaten
Polewali Mandar

Kabag Protokol
dan Komunikasi

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi daerah,
KPID)

9.

Imelda Adhi Yanty

Fatayat NU Sulawesi
Barat

Ketua

10.

Busran Riandhy

KPID Sulawesi Barat

Komisioner

Kota Mandar

Kabupaten
Mamuju

Kabupaten
Polewali Mandar
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26.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI SULAWESI
BARAT

26.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi Barat

Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 82,53. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan
Fisik dan Politik (82,33), Kondisi Lingkungan Ekonomi (82,45), dan Kondisi
Lingkungan Hukum (82,93).

Gambar 26.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi Barat

26.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi Barat

Seperti tahun-tahun sebelumnya IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,53. Nilainya meningkat
pesat hingga 5,22 poin dibandingkan tahun 2021. Tahun lalu, nilai IKP 2021
mengalami penurunan sebesar 2,22 poin dari 79,52 menjadi 77,31.
Tabel 26.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat
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Tahun ini, nilai dari ketiga lingkungan mengalami peningkatan. Lingkungan
yang meningkat pesat adalah Lingkungan Hukum (8,69 poin). Diikuti oleh
Lingkungan Ekonomi (5,51 poin), lalu Lingkungan Fisik dan Politik (3,27 poin).
Tabel 26.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat
2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Media Alternatif
Pendidikan Insan Pers
Akurat dan Berimbang
Keragaman Pandangan
Akses atas Informasi Publik
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Kekerasan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Mekanisme Pemulihan
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

SULAWESI
BARAT
82,53
82,33
88,15
86,95
86,60
83,37
83,03
82,50
82,47
81,93
76,77
82,45
91,40
88,59
86,99
79,70
77,62
82,93
90,45
87,15
85,72
82,08
76,90
70,00

Pada Lingkungan Fisik dan Politik, secara umum indikatornya berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Ada dua indikator yang berada dalam kategori “Bebas”
sekaligus memiliki nilai tertinggi. Yakni, Kriminalisasi dan Intimidasi Pers pada
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Lingkungan Hukum (90,45), diikuti oleh Keragaman Kepemilikan pada Lingkungan
Ekonomi (91,40). Sementara nilai terendah ditempati oleh indikator Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (70,00).
26.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Sulawesi Barat

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Selatan
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,33. Nilainya
meningkat 3,27 poin dibandingkan tahun lalu. Lingkungan ini tercatat selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
Tabel 26.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila
dibandingkan dengan nilai tahun 2021, pada tahun 2022 ini, seluruh indikator
mengalami peningkatan. Indikator yang tahun ini mengalami peningkatan
tertinggi adalah indikator Kebebasan Media Alternatif, yakni sebesar 6,78 poin.
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Gambar 26.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Dari sembilan indikator Lingkungan Fisik dan Politik, semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh Kebebasan Berserikat
bagi Wartawan (88,15). Sementara nilai terendah adalah Kebebasan dari
Kekerasan (76,77).
26.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Sulawesi Barat

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 88,15. Nilai ini meningkat
sebesar 5,55 poin dibandingkan tahun lalu.
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Gambar 26.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Sulawesi
Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Salah satunya
berada dalam kategori “Bebas” sekaligus memiliki skor tertinggi. Yakni,
subindikator wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati
nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (91,20).
Sementara tiga subindikator lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Skor terendah ditempati oleh subindiaktor organisasi profesi wartawan di daerah
ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program kongkret
yang dijalankan selama ini (86,70).
Semua Informan Ahli sepakat wartawan di Provinsi Sulawesi Barat dapat
bebas bergabung dengan salah satu organisasi wartawan yang telah menjadi
konsituen Dewan Pers, yaitu

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi

Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Berdasarkan hasil wawancara, Informan Ahli juga sepakat bahwa organisasi
wartawan di Provinsi Sulawesi Barat dapat menjalankan fungsinya tanpa
hambatan dari pihak manapun baik pemerintah, organisasi politik, atau organisasi
kemasyarakatan.

Pemerintah

daerah

merupakan

salah

satu

pihak

yang

mendukung berjalannya fungsi organisasi wartawan.
Di Provinsi Sulawesi Barat, organisasi profesi wartawan juga berkontribusi
positif dalam memajukan kemerdekaan pers melalui berbagai program konkret.
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Pelatihan dan Pendidikan bagi wartawan menjadi salah satu program yang
dilaksanakan

secara

periodik

dan

bertujuan

meningkatkan

kualitas

dan

gprofesionalitas wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pelatihan
yang dilaksanakan pada tahun 2021 meliputi pelatihan Uji Kompetensi Wartawan
(UKW), dan penulisan berita ramah anak.
26.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,93. Nilainya sedikit
meningkat sebesar 0,92 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 26.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sulawesi Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/ atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (88,90).
Sementara skor terendah ditempati subindikator tidak pernah terjadi upaya sensor
isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi, ormas, dan/atau partai
politik) (76,60).
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Terkait independensi pemberitaan, tiga Informan Ahli menyatakan masih
adanya

kepentingan

Khususnya,

di

ekonomi

masa

yang

pandemi

mengusik

COVID-19.

independensi

Sepanjang

pemberitaan.

tahun

2021,

ada

kecenderungan media lebih mengedepankan sisi bisnis.
Informan Ahli dari unsur masyarakat, Ketua Fatayat NU Sulawesi Barat
Imelda Adhi Yanty berpendapat, selam dua tahun pandemi COVID-19, jumlah
media yang bekerja sama dengan pemda semakin bertambah. “Ketergantungan
ini

bisa

saja

menggerus

independensi

dan

netralitas

media

dalam

pemberitaannya,” katanya.
26.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Kebebasan dari Kekerasan di IKP 2022 berada dalam kategori
“Cukup

Bebas”

dengan

nilai

76,77.

Nilainya

meningkat

tipis

0,32

poin

dibandingkan tahun lalu.

Gambar 26.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sulawesi Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh Subindikator aparat
penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari
ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh
berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan
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(83,40). Sedangkan subindikator terendah ditempati oleh tidak ada intervensi
aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi
pemberitaan (70,80).
Informan Ahli dari unsur masyarakat, Kabid Humas Polda Sulawesi Barat
AKBP Syamsu Ridwan dalam wawancaranya mengatakan, wartawan dan Polri
bersinergi dalam mewujudkan kemerdekaan pers. “Melindungi wartawan dari
intimidasi dan bentuk kekerasan lain saat sedang bertugas adalah sudah menjadi
salah satu tugas apparat,” ujarnya. “Polri berupaya untuk memberikan informasi
pada wartawan untuk disampaikan pada masyarakat,” tambahnya.
146.1.1.1 Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sulawesi Barat
Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,95. Nilainya melesat hingga
6,78 poin dibandingkan tahun lalu.

Gambar 26.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sulawesi Barat

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (88,00). Lalu, pemda
mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan
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informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme
warga (85,90).
Mayoritas Informan Ahli mengatakan, jurnalisme warga di Provinsi Sulawesi
Barat turut berperan dalam menyampaikan informasi pada masyarakat melalui
media sosial atau media alternatif lainnya. Namun, pemahaman para jurnalis
warga tentang informasi yang layak dibagikan pada masyarakat masih perlu
ditingkatkan. Khususnya, untuk menghindari penyebaran berita bohong dan berita
yang mengandung hatespeech.
26.2.3.4.

Keragaman Pandangan Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Keragaman Pandangan di IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,03. Nilai ini meningkat 3,42 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 79,61.

Gambar 26.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Keragaman Pandangan tardiri atas tiga subindikator. Subindikator
dengan skor tertinggi dimiliki oleh ada upaya dari pemerintah daerah melarang
praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya (86,50). Sementara skor
terendah adalah subindikator pemda mendorong keragaman isi pemberitaan di
daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti

949

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan,
anak, dan adat (77,90). Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat dengan
hasil survei ini.
26.2.3.5.

Akurat dan Berimbang Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,37.

Nilai ini mengalami

peningkatan sebesar 3,23 poin setelah mengalami penurunan pada tahun
sebelumnya.

Gambar 26.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Sulawesi Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator tidak ada
upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya
(85,00). Sementara skor terendah ditempati subindikator publik mendapat
informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom
tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (81,80).
Terkait media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan, Wakil Ketua PWI Sulawesi Barat Herman
Mochtar

mengatakan

setiap

media

akan

melakukan

swasensor

sebelum
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mempublikasikan beritanya. “Wartawan perlu memiliki skill jurnalistik yang baik
dan benar agar mampu menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang,”
katanya.
Rendahnya kemampuan itu membuat PWI kerap kali mengingatkan kepada
wartawan

untuk

selalu

meningkatkan

kualitas

kerja

dan

pemahaman

jurnalistiknya. Sehingga, wartawan dapat menghasilkan berita yang berimbang
dan menghindari intervensi melalui swasensor.
26.2.3.6.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai total 82,50. Nilainya meningkat
2,60 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 26.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator Komisi
Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk
diberitakan (85,90). Sementara skor terendah ditempati oleh subindikator
Pemerintah

daerah

menyediakan

sarana

bagi

kalangan

wartawan

dalam

menjalankan tugas jurnalistiknya (76,10).
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Menanggapi survei tersebut, Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini
bebas mencari, meliput dan memperoleh informasi publik. Namun demikian, peran
dan fungsi KI masih perlu ditingkatkan. Khususnya, dalam bersinergi dengan
wartawan dan media agar tercipta suasana yang kondusif. Apalagi masyarakat
sangat memerlukan informasi yang bersifat publik.
Hal senada paparkan Komisioner KPID Sulbar Busran Riandhy yang
merupakan Informan Ahli dari masyarakat. Ia menekankan pentingnya
pemerintah menyediakan data dan informasi publik supaya wartawan bisa
memberitakannya dengan akurat.
26.2.3.7.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 86,60. Nilai ini mengalami peningkatan
sebesar 6,27 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 26.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Sulawesi Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselengarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah.

952

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Semua Informan Ahli sepakat adanya pelatihan bagi wartawan yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan. Menurut Rasman AR dari AJI yang
merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, AJI merupakan salah
satu organisasi wartawan yang rutin mengadakan pelatihan bagi wartawan, baik
di internal maupun eksternal. “Pers sebagai kekuatan keempat harus dapat
berkontribusi dalam pembangunan. Karenanya, wartawan berkualitas dan
professional sangat dibutuhkan,” katanya. “Melalui pelatihan jurnalistik, wartawan
dapat meningkatkan skill dan pengetahuan jurnalistiknya,” imbuh Rasman.
26.2.3.8.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Sulawesi Barat

Nilai indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan provinsi Sulawesi
Barat tahun ini berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,47. Nilainya
meningkat pesat hingga 6,63 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu 75,83.

Gambar 26.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Sulawesi
Barat

Pada indikator ini, ada enam subindikator yang disurvei. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Bebas”, dua indikator berada dalam kategori “Cukup
Bebas”, dan satu indikator berada dalam kategori “Kurang Bebas”. Skor tertinggi
di kategori ini ditempati oleh subindikator pers di daerah ini membuat pemberitaan
yang berperspektif gender (91,40). Sementara skor terendah adalah subindikator
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media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabiitas,
misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra (51,50).
26.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sulawesi Barat

IKP 2022 pada Lingkungan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,45. Nilainya meningkat 5,51 poin
dibandingkan tahun 2021. Lingkungan ini tercatat pernah berada dalam kategori
“Agak Bebas” pada tahun 2018.
Tabel 26.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat 2022
Lingkungan Ekonomi

Semua indikator tahun ini mengalami peningkatan. Indikator yang nilainya
meningkat paling pesat adalah Keragaman kepemilikan (10,23 poin), diikuto oleh
Lembaga Penyiaran Publik (8,69 poin), dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(8,06 poin).
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Gambar 26.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Empat di antaranya berada
dalam kategori “Cukup Bebas” sedangkan satu indikator berada dalam kategori
“Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah indikator Keragaman kepemilikan
(91,40). Sementara nilai terendah ditempati oleh indikator Independensi dari
Kelompok Kepentingan yang Kuat (77,62).
26.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Sulawesi Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
86,99. Nilai ini lebih tinggi 5,94 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 26.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sulawesi Barat

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Delapan
subindikator termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas” dan dua lainnya berada
dalam kategori “Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda tidak
memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik
dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak (92,60).

Subindikator dengan skor terendah adalah pemda tidak

memengaruhi kebijakan melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah
(79,60). Mayoritas Informan Ahli juga sepakat, kepentingan publik dalam
pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita
pariwara.
26.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Sulawesi Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,62.
Nilai ini meningkat 1,38 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 26.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sulawesi Barat

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Dari keenam
subindikator itu, lima diantaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”,
sedangkan satu subindikator berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Skor tertinggi dan termasuk kategori “Cukup Bebas” adalah subindikator
perusahaan

pers

di

daerah

ini

menempatkan

kepentingan

publik

dalam

pemberitaannya (84,80). Sementara skor terendah dan termasuk dalam kategori
“Agak Bebas” ditempati oleh wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan
komersial dengan tujuan memengaruhi isi media (69,00).
Sebagian besar Informan Ahli sepakat bahwa wartawan atau media di
daerah ini tidak memberikan toleransi terhadap pemberian uang dan/atau fasilitas
dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi
media. Namun, tidak demikian bagi tiga Informan Ahli yang lain. Mereka menilai
masih ada media atau wartawan yang menerima “amplop”. Biasanya terjadi pada
wartawan dari media yang baru berdiri dan

wartawannya belum memiliki

pemahaman jurnalistik.
Terkait intervensi dari pemilik perusahaan, secara umum Informan Ahli
setuju bahwa di Provinsi Sulawesi Barat tidak terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).
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26.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Barat

Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Barat berada
dalam kategori “Bebas” dengan skor 91,40. Nilainya meroket hingga 10,23 poin
dibandingkan tahun 2021.

Gambar 26.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar Informan Ahli sepakat
kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber sangat beragam
di Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi, satu Informan Ahli menyatakan
kepemilikan perusahaan media cetak dan penyiaran cenderung belum beragam
karena membutuhkan biaya besar dalam pendiriannya.
26.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sulawesi Barat
Tahun ini, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi
Sulawesi Barat adalah sebesar 79,70. Nilai ini meningkat pesat hingga 8,06 poin
dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 26.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sulawesi Barat

Ada tiga subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya termasuk
ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator publik dapat
mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan
pers (82,50), diikuti oleh tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan
sesuai dengan kepentingan publik (82,10), kemudian wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara upah minimum provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan
jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang standar perusahaan pers (74,50).
Berdasarkan wawancara, umumnya Informan Ahli sepakat publik dapat
mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan
pers. Namun demikian, empat Informan Ahli menyatakan masih ada media yang
menyembunyikan kepemilikan medianya.
Terkait tata kelola perusahaan pers, tiga Informan Ahli menyatakan masih
ada perusahaan pers yang mengedepankan bisnis, lebih mewakili hak penguasa.
Sehingga, hak publik menjadi terganggu.
Sementara itu, menanggapi kesejahteraan wartawan pada subindikator
dengan skor terendah, seluruh Informan Ahli tidak sepakat bahwa wartawan
mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam
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satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Informan Ahli menilai secara umum wartawan belum mendapatkan gaji
setara UMP kecuali yang medianya berafiliasi dengan media nasional. Hal ini
membuat wartawan tidak independen. Informan Ahli dari Perusahaan Pers yang
merupakan

Pemimpin

Redaksi

Radar

Sulbar

Sudirman

Samual

menggarisbawahi bahwa ada sebagian media yang lebih mengutamakan
kepentingan pejabat yang memiliki akses terhadap anggaran ketimbang
kepentingan publik.
26.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sulawesi Barat

Tahun ini Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat
memiliki nilai 88,59. Nilainya melesat hingga 8,69 poin dibanding tahun
sebelumnya, 79,89.

Gambar 26.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sulawesi Barat

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga subindikator
berada dalam kategori “Bebas” sementara empat di antaranya termasuk ke dalam
kategori “Cukup Bebas”.
Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan Pers mendorong pers agar
memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan
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kemerdekaan pers (94,50). Sedangkan skor terendah ditempati subindikator
pemda mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini
yang berorientasi pada kepentingan publik (82,30).
Beberapa subindikator yang menjadi perhatian pada indikator lembaga
penyiaran publik adalah empat subindikator dengan skor terendah. Secara umum,
Informan Ahli sepakat bahwa Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan
aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan
pers. Namun demikian, dua Informan Ahli menyatakan hal ini tidak sesuai karena
Dewan Pers tidak menegur media yang tidak menjalankan fungsinya sesuai
aturan.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga
penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik. Namun, ada
empat Informan Ahli yang menyatakan hal ini tidak sepenuhnya sesuai karena
dorongan pemerintah belum dirasakan secara maksimal.
Dorongan yang dirasa kurang ini, menurut Informan Ahli, dikarenakan
belum adanya regulasi terkait yang dikeluarkan pemerintah daerah. Hal ini
diungkapkan

oleh

Informan

Ahli

dari

unsur

pemerintah,

Kabid

Humas

Diskominfotik Provinsi Sulawesi Barat Mustari. ”Pemerintah daerah di Sulbar
memberi kebebasan pada masyarakat yang akan mendirikan media, baik dalam
bentukm cetak, siber maupun penyiaran,” katanya seraya menambahkan, “Tetapi,
keputusannya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Karena pada kenyataannya,
mendirikan dan mengelola media memerlukan modal dan infrastruktur yang
cukup.”
26.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sulawesi Barat

Lingkungan Hukum Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,93. Nilainya meroket hingga 8,69 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 74,25.
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Tabel 26.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat 2022
Lingkungan Hukum

Nilai IKP tahun 2022 pada Lingkungan Hukum, semua indikator mengalami
peningkatan. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Perlindungan
Hukum bagi penyandang Disabilitas (11,58 poin). Diikuti oleh Kebebasan
Mempraktikkan Jurnalisme (9,82 poin), serta Independensi dan Kepastian Hukum
Lembaga Peradilan (9,26 poin).

Gambar 26.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Sulawesi Barat

Ada Lima indikator yang disurvei pada Lingkungan Hukum. Satu di
antaranya berada dalam kategori “Bebas” sedangkan lima lainnya berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah Kriminalisasi
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dan Intimidasi pers (90,45). Sementara indikator dengan nilai terendah ditempati
oleh Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (70,00).
26.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Sulawesi Barat

Tahun ini indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP 2022 mengalami peningkatan pesat hingga 9,26 poin sehingga nilainya
menjadi 82,08. Nilai tersebut menempatkan indikator ini berada pada kategori
“Cukup bebas”. Padahal tahun lalu indikator ini mengalami penurunan nilai sebesar
2,30. Nilai IKP untuk indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan
tertinggi hingga 13,22 poin pada tahun 2019. Kondisi ini menempatkan
indikator tersebut untuk kali pertama di kategori “Cukup Bebas”, setelah pada
tahun 2018 berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 26.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Sulawesi Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan
tidak berpihak (imparsial) (88,00). Sementara skor terendah adalah subindikator
peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (76,80).
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Berdasarkan wawancara, enam Informan Ahli sepakat lembaga peradilan
lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Namun demikian, empat Informan Ahli menyatakan hal ini tidak sesuai karena
beberapa kasus masih ditangani dengan UU pidana atau UU ITE. Salah satu
faktornya karena karena UU Pers tidak cukup dipahami oleh kepolisian.
26.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Sulawesi Barat

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,90. Nilai ini melesat
hingga 9,82 setelah menurun pada tahun 2021.

Gambar 26.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Sulawesi
Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawacara, Informan Ahli menyatakan pemda Sulawesi
Barat tidak mengeluarkan aturan khusus, namun sepakat memberi ruang pada
wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya secara bebas.
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26.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sulawesi
Barat

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat
berada dalam kategori “Bebas” dengan nilai 90,55. Nilai ini meningkat hingga 6,82
poin dibandingkan tahun lalu.

Gambar 26.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sulawesi Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Bebas” sementara dua lainnya dalam kategori “Cukup
Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator di daerah ini tidak terdapat
peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan
atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik (91,50). Sementara skor
terendah ditempati oleh subindikator pemda tidak pernah menggunakan alasan
keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral
masyatakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (89,40).
Semua Informan Ahli sepakat, sampai tahun 2021, belum ada peraturan
daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan, pengurus IJTI Sulbar Dedi Siswanto
berpendapat para wartawan di Sulawesi Barat selalu berupaya untuk dapat
melakukan kegiatan jurnalistik secara profesional dan mematuhi Kode Etik
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Jurnalistik. “Hingga saat ini belum ada peraturan di daerah. Hanya bersifat
persuasive dan perorangan yang mengetahui kemerdekaan pers,” katanya.
26.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Sulawesi Barat

Sementara itu, indikator Etika Pers IKP 2021 Provinsi Sulawesi Barat berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,15. Nilainya melesat hingga 7,94
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,21.

Gambar 26.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Sulawesi Barat

Ada dua subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kondisi “Bebas” sedangkan satu lainnya dalam kategori “Cukup
Bebas”. Masing-masing adalah subindikator pemda medukung dan mendorong
media menaati standar perusahaan pers (92,00). Diikuti subindikator wartawan di
daerah ini menaati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan
peraturan-peraturan Dewan pers (82,30).
26.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Mekanisme Pemulihan pada survei IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,72. Nilainya
meningkat pesat hingga 7,92 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,79.
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Gambar 26.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Sulawesi Barat

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indiaktor ini. Satu subindikator
berada dalam kategori “Bebas”. Sedangkan lima lainnya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi ditempati oleh subindikator
Dewan Pers Menangani Kasus Pers di Daerah ini Berdasarkan Prinsip Kode Etik
Jurnalistik (91,50). Sementara skor terendah adalah subindikator penyelesaian
perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan UU No.
40 tahun 1999 tentang Pers (79,00).
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli setuju bahwa aparat
hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil. Akan
tetapi, tiga Informan Ahli menyatakan hal ini belum sepenuhnya sesuai. Sebab,
mereka masih menemukan ada proses hukum yang dilakukan tidak merujuk pada
UU Pers dan ada kasus yang “berhenti dengan sendirinya”.
Menyoal kinerja KPID, secara umum Informan Ahli sepakat Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi Sulawesi Barat bekerja secara
bebas dan independen. Namun, tiga Informan Ahli menilai kerja KPID belum
maksimal dan memiliki batasan-batasan karena masih menggunakan anggaran
dari pemerintah.
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Informan Ahli sepakat bahwa penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.
Sebaliknya, tiga Informan Ahli mengatakan, hal ini belum sepenuhnya sesuai
karena beberapa kasus yang ditangani oleh pihak peradilan lebih mengedepankan
hukum pidana.
Sementara itu, empat Informan Ahli setuju penyelesaian perkara pers oleh
lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan UU No. 40 Tahun 1999
tentang Pers. Namun, enam Informan Ahli lainnya menilai penyelesaian perkara
pers lebih mengedepankan undang-undang lain. Selain itu, mereka juga
berpendapat UU Pers harus lebih disosialisasikan lagi.
26.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Barat

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Sulawesi Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
70,00. Nilai indikator ini meroket hingga 11,58 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 26.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Sulawesi Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
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dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
Rendahnya skor pada indikator ini karena semua Informan Ahli sepakat di
Provinsi Sulawesi Barat tidak ada peraturan yang mewajibkan media massa untuk
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

26.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SULAWESI BARAT
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Sulawesi Barat, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi
Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,53 Nilai
tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (82,33), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (82,45), dan Kondisi Lingkungan Hukum (82,93). IKP
Sulawesi Barat tahun ini meningkat sebesar 5,22 poin, lebih tinggi dari
peningkatan tahun lalu.

2

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik.
Nilai tertinggi pada lingkungan Fisik dan Politik tahun ini masih diperoleh
dari indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (88,15) dan
Kebebasan media alternatif (86,92), sama seperti tahun lalu. Kedua
indikator

tersebut

Meningkatnya

nilai

termasuk

ke

lingkungan

dalam
fisik

kategori

dan

politik

“Cukup

Bebas”.

terjadi

karena

peningkatkan delapan indikator dari sembilan indikator yang ada.
Sementara satu indikator yaitu indikator Kebebasan berserikat bagi
wartawan nilainya menurun.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi.
IKP pada lingkungan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5,51
poin. Indikator Keragaman Kepemilikan (91,40) bertahan sebagai
indikator dengan nilai tertinggi pada lingkungan Ekonomi, seperti tahun
sebelumnya. Nilai terendah ditempati indikator Independensi dari
kelompok kepentingan yang kuat seperti tahun sebelumnya, dengan
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nilai 77,62. Nilai ini meningkat sebesar 1,38 poin dan menempatkan
indikator ini pada kategori “Cukup Bebas”. Kondisi ini menunjukkan
terjadi perbaikan dalam dua hal ini.
c. Kondisi Lingkungan Hukum.
Nilai tertinggi pada lingkungan Hukum adalah indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (90,45). Nilai ini menempatkan indikator tersebut dalam
kategori

“Bebas”.

Sedangkan

nilai

terendah

adalah

indikator

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (70,00). Nilai ini
meningkat dan menempatkan indikator tersebut ke dalam kategori
“Cukup bebas”. Indikator ini selalu memiliki nilai terendah dibandingkan
indikator lainnya selama survei IKP dilakukan. Penurunan nilai pada
lingkungan

hukum

terjadi

karena

kebebasaan

mempraktikkan

jurnalisme dan etika pers masih rendah, perlunya perbaikan terkait
mekanisme pemulihan, dan tidak adanya regulasi khusus dari tahun ke
tahun yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

26.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SULAWESI BARAT
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sulawesi Barat, maka

dapat direkomendasikan sebagai berikut
3.

Rekomendasi Umum
Posisi IKP 2022 Provinsi Sulawesi Barat berada pada urutan keempat.
Peringkatnya meningkat dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini perlu
dipertahankan dan ditingkatkan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

4.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Informasi publik sangat diperlukan

wartawan dalam melakukan

kegiatan jurnalistik, seperti pembahasan APBD dan sektor penting
lainnya, seperti, pendidikan dan kesehatan. Pentingnya pemerintah
menyediakan

data

dan

informasi

publik

agar

wartawan

dapat

memberikan berita yang akurat dan berimbang. Wartawan

perlu

bekerja dalam situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, termasuk
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kebebasan dalam pemberitaan. Untuk mewujudkannya perlu ada
kerjasama

dengan

pemerintah

daerah

dan

masyarakat

secara

bersinergi. Perlu adanya komitmen dan dukungan agar media massa
dapat menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perlu adanya jaminan wartawan dapat menyampaikan berita secara
independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
perusahaan

pers

harus

memiliki

kepedulian

bagi

Pemilik

kesejahteraan

wartawan dengan memberikan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP
setiap tahun. KPI di provinsi perlu meningkatkan perannya sehingga
dapat mendukung pers dalam menyiarkan aspirasi masyarakat.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Perlu memberikan edukasi dan pemahaman kepada wartawan tentang
Kode Kode Etik Jurnalistik dan pedoman pemberitaan lainnya yang
disusun oleh Dewan Pers.

Media massa di Sulawesi Barat perlu

meningkatkan pemberitaan yang

mudah diakses para penyandang

disabilitas. Wartawan perlu mendapat jaminan keselamatan dan bebas
dari ancaman dan intimidasi selama melakukan kegiatan jurnalistik.
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BAB XXVII PROVINSI SULAWESI TENGAH
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi Tengah. Survei dilaksanakan pada
Februari 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili unsur
organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Sementara itu, FGD dilaksanakan secara hibdrida dan dihadiri oleh sepuluh
Informan Ahli hadir, anggota Dewan Pers Asep Setiawan dan Ratih Siti Aminah
yang juga merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai moderator.
Tahun ini IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah berada dalam kategori ”Cukup
Bebas” dengan nilai 81,94. Nilai ini mengalami peningkatan meski tidak signifikan
sebesar 0,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut diperoleh dari
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (82,42), Kondisi Lingkungan Ekonomi (82,91),
dan Kondisi Lingkungan Hukum (80,12).
Secara umum kondisi kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah
menunjukkan perlunya pembenahan pada Lingkungan Ekonomi. Terutama dalam
hal tata kelola perusahaan pers, khususnya pada mendorong perusahaan pers
agar dapat mengikuti standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers, yaitu mampu
memberikan kesejahteraan bagi wartawan sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan.
Pada Lingkungan Hukum, beberapa permasalahan yang menguak di antaranya
implementasi etika pers yang masih rendah serta permasalahan perlindungan
hukum bagi wartawan saat melakukan kegiatan jurnalistik. Permasalahan lainnya,
perlu adanya regulasi dari pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

27.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI SULAWESI TENGAH
Responden pada kegiatan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat komposisi unsur. Antara
lain, organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat. Daftar
Informan Ahli selengkapnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 27.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi
Tengah
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Udin Salim

PWI

Wakil Ketua

2.

Yardin Hasan

AJI

Ketua

3.

M. Ridwan

PFI

Sekretaris

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Tasman Banto

Harian Mercusuar

Pemimpin Redaksi

5.

M. Irfan Mursalim

Gemasulawesi.com

Pemimpin Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Hasim R.

Dinas Komunikasi,
Informatika,
Persandian, dan
Statistik Provinsi
Sulawesi Tengah

Kabid Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik

7.

Kom Pol. Sugeng
Lestari

Polda Sulawesi
Tengah

Kasubdit Penerangan
Masyarakat

8.

Wenny Peryanti,
S.Ko., M.Eng

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palu

Kabid Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Indra Yosvidar

KPID Sulawesi Tengah

Ketua

10.

Eva Susanti Hanafi
Bande

Front Rakyat Advokasi
Sawit

Koordinator

Kabupaten
Parigi Moutong

Kota Palu

Kabupaten
Banggai

27.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI SULAWESI
TENGAH

27.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi
Tengah

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Sulawesi Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,94.
Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (82,42),
Kondisi Lingkungan Ekonomi (82,91), dan Kondisi Lingkungan Hukum (80,12).
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Gambar 27.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawasi Tengah

27.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawasi Tengah

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi Tengah kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,94. Tahun ini nilainya
meningkat 0,19 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,75. (lihat Tabel 27.4).
Tabel 27.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawasi Tengah

Tahun ini, kondisi lingkungan mengalami penurunan (1,01 poin). Pada
Lingkungan Ekonomi meningkat (0,67 poin) dan Lingkungan Fisik dan Politik
meningkat (0,59 poin).
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Tabel 27.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawasi Tengah
2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan Media Alternatif
Keragaman Pandangan
Pendidikan Insan Pers
Akurat dan Berimbang
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Kekerasan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Mekanisme Pemulihan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

SULAWESI
TENGAH
81,94
82,42
89,75
86,85
86,40
85,73
85,40
82,30
81,05
80,90
77,33
82,91
87,20
86,13
84,82
81,52
79,53
80,12
86,95
81,85
81,83
81,45
78,70
66,30

Umumnya, indikator yang disurvei untuk setiap kondisi berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi di kategori ini adalah Kebebasan berserikat
bagi wartawan (89,75). Hanya satu indikator yang berada dalam kategori “Agak
Bebas” sekaligus memiliki nilai terendah. Yakni, Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (66,30).
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27.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Sulawasi Tengah

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022
Provinsi Sulawesi Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
82,42. Nilainya meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 81,83. Tahun
lalu nilai untuk kategori ini menurun 0,60 poin dibandingkan tahun 2020.

Tabel 27.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawasi Tengah
2022 Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila
dibandingkan dengan nilai tahun lalu, tujuh indikator mengalami peningkatan.
Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan Media
Alternatif (3,48 poin), diikuti oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (1,79
poin), lalu Keragaman Pandangan (2,87 poin). Sementara itu dua indikator
menurun adalah Pendidikan insan pers menurun (3,93) poin, diikuti oleh
Kebebasan dari intervensi (1,37) poin.
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Gambar 27.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Sulawasi Tengah

Semua indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi adalah indikator Kebebasan
berserikat bagi wartawan dengan (89,75). Sementara nilai yang terendah
ditempati oleh Kebebasan dari Kekerasan dengan (77,33).
27.2.3.1.

Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Sulawesi Tengah

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Tengah kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 89,75. Nilainya
meningkat 1,79 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 87,96.
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Gambar 27.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Sulawasi
Tengah

Pada indikator ini ada ada empat subindikator yang disurvei. Dua
subindikator berada dalam kategori “Bebas” sekaligus menempati skor tertinggi.
Yaitu, subindikator organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi dalam
memajukankan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkrit yang
dijalankan selama ini (94,70) dan subindikator wartawan bebas memilih organisasi
wartawan sesuai hati Nurani (90,10).
Sedangkan dua subindikator yang lain berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Skor terendah ditempati oleh wartawan bebas bergabung atau tidak
bergabung ke Serikat Pekerja sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari
penguasa maupun pelaku bisnis (86,60)
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan Ketua PWI
Udin Salim, dalam FGD mengelaskan, di Provinsi Sulawesi Tengah ini ada empat
organisasi wartawan konsituen Dewan Pers. Terdiri dari PWI, AJI dan IJTI dan PFI.
Setiap wartawan bebas saja untuk bergabung di salah satu organisasi tersebut
ataupun tidak bergabung dalam salah satunya. Begitu pula dengan ke serikat
pekerja di perusahaan, mau bergabung atau tidak, pilihan ada pada masingmasing”.
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27.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,90. Namun, tahun
ini nilainya menurun 1,37 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,27. Sejak 2018,
IKP untuk indikator ini konsisten berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 27.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sulawasi Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini, dan semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan nilai tertinggi adalah
unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak
pernah

melakukan

tekanan

dalam

berbagai

bentuk,

seperti

menunjuk,

memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers (83,40).
Subindikator terendah adalah tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita
oleh unsur negara (birokrasi, tantara, polisi), ormas, dan/atau partai politik
dengan skor (74,00). Pada subindikator Pers di daerah ini bebas dan independen
dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan
ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media, mendapat skor (78,40).
Terkait hal ini, menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabid Humas
Polda Sulawesi Tengah, Kombes (Pol) Sugeng Lestari, media yang memiliki kerja
sama

dengan

pemda,

mungkin

saja

pernah

mendapat

imbauan

terkait
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pemberitaan. “Polri Sulteng sampai saat ini tidak memiliki Kerjasama dengan
media. Silakan saja wartawan mengolah data, rilis atau informasi yang kami
berikan,” katanya. Ia melanjutkan, “Redaksi media bebas memberitakannya. Kami
hanya memberikan pengarahan. Terkadang kami memberikan usulan judul berita.
Namun, ini tidak memaksa,” ujarnya.
27.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sulawasi Tengah

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,33. Nilainya meningkat 2,03
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,31.
Nilai IKP untuk indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan
tertinggi pada tahun 2019. Dengan nilai tersebut, untuk kali pertama, indikator ini
berada dalam kategori “Cukup Bebas” setelah pada tahun sebelumnya berada
dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 27.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sulawesi Tengah

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk kategori ini ditempati
oleh subindikator, aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan
dari ancaman, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai
non- negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (85,30). Diikuti
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oleh, tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena
isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (78,90).
Sementara satu subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus memiliki skor terendah adalah tidak ada intervensi aparat negara mulai
dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan,
atau tindakan

lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan

(67,80).
Para Informan Ahli sepakat dengan subindikator ini. Secara umum, pers
sudah lebih bebas menyampaikan berita yang mengedepankan kepentingan
publik. Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua AJI Yardin Hasan
berpendapat,” Intervensi masih mungkin terjadi. Pada masa pandemi Covid-19
tahun 2021,ruang peliputan wartawan sangat terbatas,” katanya.
Bersamaan dengan itu, kinerja pemerintah banyak dikritik, khususnya
dalam penangan COVID-19. Pemerintah kewalahan menghadapi lonjakan kasus.
Manajemen pengelolaan rumah sakit dalam memberikan pelayanan pada
masyarakat juga mendapat banyak kritik. Mulai dari ketersediaan kamar sampai
pada keterbatasan tabung oksigen. "Namun, pemberitaannya tidak banyak
disampaikan media sehingga ada kesan semuanya aman dan baik-baik saja.
“Idealnya, media memberitakannya agar masyarakat mengetahui,” ujarnya.
27.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sulawasi Tengah

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,40. Nilainya
meningkat 3,48 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 82,92. (lihat Tabel 27.4).
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Gambar 27.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sulawasi Tengah

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Terdiri dari subindikator pemda mengakui,
mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi
alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga (89,30)
dan jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers (83,50). Para Informan Ahli sependapat dengan hasil survei ini.
Informan Ahli dari unsur masyarakat, Koordinator Front Rakyat Advokasi
Sawit Eva Susanti Hanafi Bande, mengatakan, kebebasan warga menyampaikan
informasi banyak disampaikan melalui beragam media alternatif. Sebut saja,
YouTube, Instagram dan Facebook atau platform lainnya. “Selama informasi yang
disampaikan bermanfaat, warga akan sangat terbantu,” ujarnya.
27.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,73. Nilainya
meningkat 2,87 poin dibandingkan tahun lalu, 81,83. Indikator ini selalu
menunjukkan tren peningkatan sejak 2018. Dan, hingga saat ini selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 27.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Sulawasi Tengah

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator ada
upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku,
etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya (89,90). Diikuti oleh pemda mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk
wartawan seperti pelatihan kesetaraan gender, liputan anak (85,30). Lalu, skor
terendah, pemda ikut mendorong keragaman kepemilikan media, sekaligus
menempati nilai terendah (82,00).
Mayoritas Informan Ahli sepakat bahwa pemda mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk
wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta
liputan perempuan, anak, dan adat.
27.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,30. Nilainya meningkat meski
tidak signifikan, yaitu 0,02 poin dibandingkan tahun 2021. Indikator ini tercatat
pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 8,19 poin pada tahun 2019. Sejak
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saat itu, untuk kali pertama, indikator ini berada dalam kondisi “Cukup Bebas”.
Setelah sebelumnya berada dalam kondisi “Agak Bebas”.

Gambar 27.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Sulawasi Tengah

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator media
melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau imbauan
dari pejabat/lembaga di luar pers (83,20). Sedangkan skor terendah tidak ada
ipaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat ipaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya
(81,70).
Tujuh Informan Ahli sepakat tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam
mencari sampai memberitakan. Namun, tiga Informan Ahli yang lain tidak
sependapat. Alasannya, wartawan umumnya sulit menolak kebijakan atau
keputusan dari pemilik perusahaan. Informan
Ahli dari unsur perusahaan pers, Pemimpin Redaksi Harian Mercusuar
Tasman Banto menyakini berdasarkan pengalamannya, tidak ada upaya dari
pemilik perusahaan mengatur kebijakan redaksi dan pemberitaan. Mulai dari
merencanakan peristiwa yang akan diangkat sebagai berita sampai menerbitkan,
semuanya

menjadi

kewenangan

redaksi.

“Dasar

pijakan

redaksi

dalam
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pemberitaan bisa pada kejadian terkini yang sedang hangat di tengah di
masyarakat, isu-isu baru yang sudah dilengkapi dengan liputan follow-up dan
pengembangan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Informan Ahli Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas
Infokom Provinsi Sulawesi
wartawan

bekerja

Tengah

berdasarkan

Hasim

R

menggarisbawahi

pentingnya

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Profesionalitas wartawan dapat terlihat dari pemahamannya terhadap kaidah
jurnalistik yang berlaku. Serta, pemahaman wartawan terhadap isu yang sedang
beredar di masyarakat.
27.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Sulawasi Tengah

Indikator Akes atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,85. Nilainya meningkat
tipis 0,93 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 85,92. Sejak 2018, IKP untuk
indikator selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 27.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Sulawasi Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Salah satunya
termasuk ke dalam kategori “Bebas” dan tiga lainnya dalam kategori “Cukup
Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh subindikator di daerah ini wartawan bebas
mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik (91,30). Sementara nilai
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terendah adalah Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari
informasi public untuk diberitakan (83,80)
Sepuluh Informan Ahli sepakat pemda telah menyediakan sarana bagi
kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurut Informan
Ahli

unsur pemerintah, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,

Diskominfo Kota Palu Wenny Periyanti, pemda selalu berupaya membangun
komunikasi yang bersinergi dengan media. “Informasi-informasi yang berkaitan
dengan kepentingan masyarakat selalu kami sampaikan pada media untuk diolah
dan diberitakan. Kami juga menyediakan ruang bagi wartawan untuk melakukan
kegiatan jurnalistiknya. Begitu juga dengan instansi lainnya. Wartawan mendapat
akses luas untuk meliput berbagai kegiatan pemerintah,” ujarnya.
27.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Sulawesi Tengah

Seperti tahun-tahun sebelumnya, indikator Pendidikan Insan Pers IKP
2022 Provinsi Sulawesi Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun
ini nilainya 85,40 atau menurun 3,93 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
89,33. Indikator tersebut tercatat pernah mengalami kenaikan tertinggi hingga
11,49 poin pada 2020.

Gambar 27.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Sulawasi Tengah
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Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan/perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda. M. Ridwan,
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Pewarta Foto Indonesia (PFI)
mengatakan, organisasi seperti AJI, PWI, atau internal perusahaan, rutin
mengadakan pelatihan bagi wartawan. Pemda atau instansi lain juga berkontribusi
dalam pelaksanaan pelatihan.
Ia

melanjutkan,

selama

pandemi

COVID-19,

pelatihan

ada

yang

dilaksanakan secara daring maupun tatap muka dengan mematuhi protokoler
kesehatan. Ia juga meyakini penting bagi wartawan untuk meningkatkan skill dan
pengetahuan pada penulisan berita, aturan pemuatan foto dan penayangan video
pada sudut pandang anak terduga kasus hukum.
27.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Sulawasi Tengah

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi
Sulawesi Tengah kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
81,05.

Tahun

ini

nilainya

meningkat

2,16

poin

dibandingkan

tahun

sebelumnya, yakni 78,89. Tahun lalu nilai IKP untuk indikator ini menurun
sebanyak 3,22 poin.

Gambar 27.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Sulawasi
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Tengah

Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Satu subindikator yang lain berada
dalam kategori “Agak Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pers
di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak (88,20). Sementara
subindikator yang memiliki nilai terendah adalah media pers menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (64,50).
Delapan Informan Ahli menyatakan media sudah berupaya memberitakan
penyandang disabilitas, pemberitaan tentang hak anak, masyarakat korban
pelanggaran HAM dan pemberitaan perempuan. Meskipun demikian, Pemimpin
Redaksi Gemasulawesi.com M. Irfan Nursalim yang merupakan Informan Ahli dari
unsur pimpinan perusahaan mengakui media umumnya belum memiliki ruang
atau rubrik khusus yang mengedepankan pemberitaan ramah anak, bersensitif
gender, dan pemberitaan seputar penyandang disabilitas seperti, prestasi,
kreativitas, hak-hak para penyandang disabilitas dan kegiatan masyarakat adat.
Menurutnya,

wartawan

umumnya

mendapatkan

informasi-informasi

mengenai peristiwa tersebut dari organisasi perangkat daerah (OPD), kemudian
dilanjutkan dengan penelusuran langsung ke lapangan, verifikasi data dan
mempublikasikannya sesuai keputusan redaksi. Namun, terkait menyediakan
berita yang mudah dicerna para disabilitas seperti penyajian berita dengan huruf
braille ataupun dengan peraga bahasa isyarat, belum dilakukan, termasuk oleh
Gemasulawesi, karena berbagai pertimbangan. Di antaranya, keterbatasan SDM
dan anggaran. “Situasi serupa juga dihadapi oleh banyak media lain di Sulawesi
Tengah,” katanya.
27.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sulawesi Tengah

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah, seperti tahun
sebelumnya, berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,91. Nilai ini
meningkat tipis 0,67 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,24. Pada 2018, IKP
untuk kondisi lingkungan ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”.
(lihat Tabel 27.5).
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Tabel 27.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawasi Tengah
2022 Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Apabila dibandingkan
dengan tahun lalu, tiga di antaranya mengalami peningkatan. Yakni, indikator
Kebebasan

pendirian

dan

operasionalisasi

perusahaan

pers

(0,59

poin),

Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat (0,79 poin), dan Keragaman
kepemilikan (3,20).
Sementara dua indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Indikator dengan penurunan tertinggi tahun ini terjadi pada Tata Kelola
perusahaan yang baik (0,69 poin). Diikuti oleh, Lembaga penyiaran publik (0,06
poin). (lihat Tabel 27.5).

Gambar 27.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Sulawasi Tengah
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Tahun ini, enam indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh Keragaman kepemilikan
(87,20). Sementara nilai terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(79,53).
27.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Sulawesi Tengah kembali berada di kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 84,82. Namun, tahun ini nilainya meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun
lalu, yakni 84,23. Pada tahun 2020, nilai IKP untuk indikator ini tercatat
mengalami peningkatan tertinggi hingga 5,87 poin dibandingkan 2019. (lihat Tabel
27.5).

Gambar 27.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sulawesi Tengah

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua
subindikator tersebut berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah
subindikator individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan dan
menjalankan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers (88,90).
Sementara skor terendah ditempati oleh pemda tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui “berita berbayar” dan/atau advertorial (80,40).
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Mayoritas

Informan Ahli sepakat kepentingan publik dalam pemberitaan

media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwara.
Namun, tidak dengan tiga Informan Ahli yang lain. Menurut mereka, alokasi iklan
turut berpengaruh, khususnya dalam mengurangi pemberitaan media untuk
kepentingan publik.
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan Ketua PWI
Udin Salim mengatakan, setiap media melalui kebijakan redaksinya selalu
mengedepankan pemberitaan yang mengangkat kepentingan publik. Kerja sama
media dengan pemda tidak mengurangi independensi media dalam pemberitaan.
Demikian juga dengan alokasi iklan. “Tentunya sudah melalui perencanaan yang
matang agar tidak menganggu ruang pemberitaan,” imbuhnya.
27.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Sulawesi Tengah kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 81,52. Nilainya sedikit meningkat 0,79 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
80,72. Nilai IKP untuk indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan
tertinggi hingga 15,29 poin pada tahun 2019. Dengan nilai tersebut menempatkan
indikator ini untuk kali pertama berada di kategori “Cukup Bebas” setelah tahun
sebelumnya berada dalam kategori “Agak Bebas”.
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Gambar 27.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sulawasi Tengah

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
perusahaan pers di daerah ini menempatkan pemberitaan publik dalam
pemberitaannya (87,30). Sementara skor terendah adalah situasi ekonomi di
daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan (74,70).
Tujuh Informan Ahli sepakat wartawan atau media di provinsi ini tidak
menolerir

pemberian

lembaga/perusahaan

uang

dan/atau

fasilitas

dari

individu

atau

komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.

Sedangkan tiga Informan Ahli lainnya meyakini praktik “amplop” masih terjadi
dan merupakan tantangan besar untuk menghapuskannya.
27.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,20. Tahun ini nilainya
meningkat 3,20 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84,00. Sejak 2018, IKP
untuk indikator ini selalu berada di kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 27.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawasi Tengah

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber. Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat dengan
hasil survei ini. Menyoal hal ini, Informan Ahli dari unsur masyarakat, Eva Susanti
Hanafi Bande berpendapat saat ini media yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah
jumlahnya banyak. Masyarakat punya banyak pilihan untuk menikmati media yang
sesuai. “Keragaman media ini akan lebih baik jika diikuti dengan keragaman berita
yang akurat dan tidak mengandung kebohongan,” katanya.
27.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sulawesi Tengah
Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Tengah juga berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,53. Namun,
nilainya menurun 0,69 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,22.
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Gambar 27.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sulawasi Tengah

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh subindikator
tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan
publik (84,70). Sementara nilai terendah adalah wartawan mendapat paling sedikit
13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 (74,70).
Tujuh Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi ini belum mendapat
paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya.
Sementara tiga

Informan Ahli yang lain berpendapat media tertentu sudah

memenuhi 13 kali gaji.
Menurut M. Irfan Mursalim, Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan,
mengelola media di era kemerdekaan pers saat ini memiliki banyak tantangan.
Kehadiran media baru dengan beragam platform memberikan lebih banyak pilihan
bagi masyarakat yang cenderung lebih melihat berita yang sesuai dengan
keinginannya, meski isinya banyak yang tidak sesuai KEJ dan kaidah jurnalistik.
“Jurnalisme data dengan search optimize engine (SEO) menjadi pola pemberitaan
baru. Pemberian 13 kali gaji dan kesejahteraan bentuk lain menjadi agenda besar
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setiap media. Kondisi riil di lapangan, memang masih banyak wartawan yang
kesejahteraannya belum terpenuhi,” katanya.
27.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sulawasi Tengah

Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,13. Nilainya sedikit
menurun 0,06 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 86,19.
Nilai IKP untuk indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan
tertinggi hingga 16,21 poin pada tahun 2019. Kondisi ini menempatkan indikator
tersebut pada kategori “Cukup Bebas”, setelah pada tahun 2018 berada dalam
kategori “Agak Bebas”.

Gambar 27.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sulawasi Tengah

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas” sekaligus memilliki skor tertinggi. Yakni, Dewan
pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini
sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (90,10). Sementara enam
subindikator yang lain berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor terendah
ditempati oleh fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di
provinsi ini mendorong opers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat
(81,70).
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27.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sulawesi Tengah

Seperti tahun lalu, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,12. Namun, nilainya
menurun 1,01 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,14. Tahun 2020, nilai IKP
untuk kondisi lingkungan ini meningkat signifikan hingga 11,54 poin dibandingkan
2019. Lingkungan Hukum tercatat sempat berada di kategori “Agak Bebas” tahun
2018.
Tabel 27.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawasi Tengah
2022 Lingkungan Hukum

Dari enam indikator yang disurvei, tercatat hanya dua indikator yang
menunjukkan tren peningkatan. Yakni, Independensi dan Kepastian Hukum
Lembaga Peradilan (1,47 poin), diikuti oleh Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (0,30
poin). Sementara empat indikator yang lain nilainya menurun. Indikator yang
menurun paling signifikan adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (7,97
poin).
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Gambar 27.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Sulawasi Tengah

Tahun ini, lima dari enam indikator Lingkungan Hukum berada dalam
kategori

“Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah indikator

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (86,95). Nilai terendah dan satu-satunya
indikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas” ditempati oleh Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (66,30).
27.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Sulawesi Tengah

Seperti tahun sebelumnya, indikator Independensi dan Kepastian Hukum
Lembaga Peradilan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 81,83. Nilainya menurun 1,47 poin dibandingkan tahun
sebelumnya, yakni 80,35.
Nilai IKP untuk indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan
tertinggi hingga 11,75 poin pada tahun 2020. IKP untuk indikator ini juga sempat
berada dalam kategori “Agak Bebas” pada 2018.
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Gambar 27.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Sulawasi Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator lembaga
peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (84,00).
Sementara

skor

terendah

ditempati

oleh

aparat

dan

perangkat

daerah

menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers
(79,30).
Dilansir dari Radar Sulteng diketahui kekerasan pada wartawan di Provinsi
Sulawesi Tengah masih kerap terjadi sepanjang tahun 2021. Beberapa wartawan
mengalami kekerasan dan intimidasi saat melakukan kegiatan jurnalistik. Salah
satunya, seperti kekerasan yang dialami oleh jurnalis Tribunpalu.com saat tengah
mengabadikan kerumuanan warga. Selain itu, ancaman pidana terhadap
wartawan di Buol. Lalu, somasi yang dilakukan oleh pejabat di Parigi Moutong
terhadap wartawan atas beritanya di media kompasulawesi, dan masih banyak
lagi.
Tentang independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, Informan
Ahli dari organisasi wartawan, Yardin Hasan dari AJI, mengatakan, Setiap ada
kasus pers, AJI berupaya untuk melakukan advokasi agar kasusnya tidak sampai
ke lembaga peradilan. Bahkan, sebisa mungkin dapat diselesaikan di “meja makan
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siang”. Namun, dalam advokasi, ada prinsip untuk mengikuti

keinginan

wartawannya. “Kekerasan yang terjadi di Parigi Moutong dan Buol juga melalui
advokasi dan penyelesaiannya secara damai,” ujarnya.
Informan Ahli dari unsur Pemerintah yang merupakan Kasubdit Penerangan
Masyarakat Polda Sulawesi Tengah Kompol Sugeng Lestari mengatakan, pihak
kepolisian selalu berkomitemen untuk melindungi wartawan dalam melakukan
kegiatan jurnalistik. “Kami juga sudah menyosialisasikan pada seluruh anggota
tentang pemahaman kemerdekaan pers. Di antaranya, memberikan kebebasan
pada wartawan melakukan kegiatan jurnalistik,” ujarnya.
Ia melanjutkan, demikian juga dengan penerapan nota kesepahaman atau
MoU antara Dewan Pers dengan Polri yang mengatur kasus pers diselesaikan
dengan mengedepankan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Kami juga
mengirimkan imbauan tersebut melalui surat dan telegram kepada para personil
yang bertugas di hutan dan pelosok,” katanya.
Informan Ahli Udin Salim, Ketua PWI mengatakan, pada tahun 2021, terjadi
kasus perampasan kamera wartawan oleh oknum aparat kepolisian. Beberapa
organisasi wartawan pun segera merapat untuk melakukan advokasi. “Tapi, belum
sempat advokasi terjadi, sudah ditempuh jalan damai,” ujarnya.
Ia tak memungkiri jika PWI sebenarnya sempat kecewa meskipun
menerima keputusan berdamai yang diambil antara wartawan dengan pihak
kepolisian. “Kasus tersebut sebenarnya tetap perlu diproses secara hukum untuk
memberi efek jera kepada oknum agar tidak lagi melakukan kasus kekerasan
terhadap wartawan,” katanya.
27.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Sulawesi Tengah

Indikator Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme IKP 2022 di Provinsi
Sulawesi Tengah berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,70.
Nilainya merosot hingga 7,97 poin dibandingkan tahun lalu, 86,67.
Nilai IKP untuk indikator ini tercatat pernah meroket hingga 25,17 poin pada
tahun 2019. Nilai tersebut menempatkan indikator tersebut untuk kali pertama
berada dalam kategori “Cukup Bebas”, setelah sebelumnya berada di kategori
“Kurang Bebas”.
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Gambar 27.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Sulawasi
Tengah

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat bahwa
hingga tahun 2021, belum ada peraturan dan kebijakan tentang menjamin
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
27.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sulawesi
Tengah

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Sulawesi Tengah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,95. Nilainya meningkat, tapi
tidak signifikan, yakni 0,30 poin, dibandingkan tahun lalu.
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Gambar 27.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sulawasi
Tengah

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator di provinsi ini
tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (89,60).
Sementara skor terendah diraih oleh pemda tidak pernah menggunakan alasan
keamanan nasional, ketertiban umum, atau moral masyarakat secara berlebihan
untuk membatasi kebebasan pers (81,00).
Mayoritas

Informan Ahli sependapat pemda tidak pernah menggunakan

alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral
masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Tiga Informan
Ahli yang lain tidak sepakat karena masih terjadi pembatasan pada saat
melakukan peliputan.
Tasman Banto, Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan mengatakan,
di Provinsi Sulawesi Tengah tidak ada aturan yang menerapkan sensor pada
pemberitaan. Yang umum terjadi, pihak media melalui newsroom akan melakukan
swasensor pada berita-berita yang akan dipublikasi. “Jika ada berita yang belum
mengandung unsur berimbang dan masih memerlukan pernyataan dari sumber
berita lain,

berita tersebut akan kami tunda pemuatannya,” ujar Tasman.

Tujuannya, lanjut dia, untuk mengedepankan kepentingan publik.
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27.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,85. Nilainya menurun 2,44 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 84,29. Indikator ini tercatat pernah mengalami
kenaikan tertinggi hingga 17,02 poin pada tahun

2019.

Nilai

tersebut

menempatkan indikator ini untuk kali pertama berada dalam kategori “Cukup
Bebas”, setelah pada tahun 2018 berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 27.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Sulawasi Tengah

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Yakni, subindikator pemda mendukung dan
mendorong media menaati standar perusahaan pers (82,90) dan wartawan di
provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik dan pedoman pemberitaan/penulisan
lainnya yang disusun oleh Dewan Pers (80,80). Semua Informan Ahli sepakat
dengan hasil survei tersebut.
27.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,45. Namun, nilainya menurun 2,42
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poin dibandingkan tahun 2021, yakni 83,87. Sejak 2018, indikator ini konsisten
berada di kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 27.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Sulawesi Tengah

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh Dewan Pers
menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(86,80). Sementara skor terendah adalah penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana
(75,30).
Pada subindikator Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sudah bekerja
secara bebas dan

independen. Menurut Informan Ahli dari unsur Pemerintah,

Hasim R dari Diskominfotik Provinsi Sulawesi Tengah, KPID sudah berupaya
melaksanakan tugas dan bekerja secara maksimal, mengatur perihal terkait
lembaga penyiaran. Namun, regulasi pemda yang mengatur terkait penyiaran
memang belum ada. Meski begitu, ada tupoksi yang bersentuhan langsung dengan
penyiaran. Khususnya, tentang penyampaian informasi pada masyarakat. “Ada
beberapa kegiatan yang kami lakukan bersama lembaga-lembaga penyiaran. Ada
sekitar empat kegiatan yang kami lakukan bersama, yaitu dalam menghadapi
migrasi TV analog ke tv digital,” katanya.
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27.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Tengah

Seperti tahun lalu, tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tengah harus berada dalam kategori “Agak
Bebas” dengan nilai 66,30. Nilainya menurun tipis hingga 0,12 poin dibandingkan
tahun 2021, yaitu 66,42.
Padahal, tahun 2020 lalu nilai IKP untuk indikator ini tercatat mengalami
peningkatan tertinggi hingga 32,45 poin dibandingkan tahun 2019. Nilai tersebut
menempatkan indikator ini dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah selama periode
2018 – 2019 berada dalam kategori “Kurang Bebas”. (lihat Tabel 27.5).

Gambar 27.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Sulawasi Tengah

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
Semua Informan Ahli sepakat menyatakan, sampai tahun 2021, di Provinsi
Sulawesi Tengah belum ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa
untuk menyiarkan berita yang mudah dicerna oleh penyandang disabilitas seperti
penderita tunarungu dan tunanetra. Penyiaran berita yang ramah disabilitas
menjadi otoritas pengelola media.
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Mengenai penyiaran berita yang mudah dicerna penyandang disabilitas,
Indra Yosvidar dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang merupakan
Informan Ahli dari unsur masyarakat mengatakan, semua media sesuai dengan
kewajibannya sudah menyampaikan berita yang bersentuhan dengan berbagai
kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dengan maksimal. “Media
penyiaran televisi dan radio di Sulawesi Tengah juga sudah menyiarkan beritaberita tentang prestasi, pemberdayaan, fasilitas khusus, pelibatan pada berbagai
ruang pembanguan dan kreativitas yang lahir dari pemikiran dan kecerdasan para
penyandang disabilitas,” ujarnya.
Pemberitaan tersebut disampaikan dalam beragam platform berita. Namun,
untuk penyediaan fasilitas pemberitaan yang mudah dicerna para penyandang
disabilitas yang dilakukan oleh media, Indra mengakui masih sangat minim.
Televisi

swasta

nasional

merupakan

salah

satu

yang

konsisten

menggunakan peraga bahasa isyarat pada program berita. Beberapa instansi juga
sudah menggunakan peraga bahasa isyarat saat menyampaikan keterangan pers.
Bagi media penyiaran lokal, penggunaan peraga bahasa isyarat ataupun fasilitas
lainnya memang belum memungkinkan. Dari beberapa diskusi dengan para
penggiat media penyiaran, tantangan yang menjadi sumber keterbatasan terletak
pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran. Sedangkan bagi media siber
dan media cetak, masih perlu memikirkan secara matang jika akan menggunakan
huruf braille atau teknologi lainnya.

27.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Sulawesi Tengah, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1.
Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi Tengah berada
dalam kategori “Cukup Bebas dengan nilai 81,94. Nilainya meningkat 0,19
poin. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
(82,42), Kondisi Lingkungan Ekonomi (82,91), dan Kondisi Lingkungan
Hukum (80,12). Tahun ini, terjadi penurunan nilai pada Lingkungan Hukum
(1,01 poin). Perolehan nilai IKP 2022 Sulawesi Tengah ini menempatkannya
pada ranking ke-7 dari 34 provinsi.
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2.

Kesimpulan Khusus
a. Lingkungan Fisik dan Politik
Lingkungan Fisik dan Politik berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 82,42. Nilainya meningkat, tapi tidak signifikan, 0,59 poin,
dibandingkan tahun lalu, yakni 81,83. Ada sembilan indikator yang
disurvei. Semuanya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai
tertinggi ditempati oleh indikator Kebebasan berserikat bagi wartawan
(89,75). Sementara nilai yang terendah ditempati oleh Kebebasan dari
Kekerasan (77,33). Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling
tinggi adalah Kebebasan Media Alternatif (3,48 poin). Sebaliknya, yang
menurun paling tinggi adalah Pendidikan insan pers (3,93 poin)
b. Lingkungan Ekonomi
Seperti tahun sebelumnya, L i n g k u n g a n E k o n o m i berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,91. Nilainya m e n i n g k a t
0,67

poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,24. Ada lima

indikator yang disurvei. Semuanya berada dalam kategori “Cukup
Bebas”.

Nilai

kepemilikan

tertinggi

ditempati

oleh

Keragaman

(87,20). Sementara nilai terendah adalah Tata

Kelola Perusahaan yang Baik (79,53). Tahun ini, ada tiga indikator
yang nilainya meningkat, yaitu indikator Kebebasan pendirian dan
operasionalisasi perusahaan pers (0,59 poin), Independensi dari
kelompok kepentingan yang kuat (0,79 poin), dan Keragaman
kepemilikan (3,20 poin). Sebaliknya,

dua indikator

yang

lain

mengalami penurunan. Penurunan tertinggi dialami oleh Tata Kelola
perusahaan yang baik (0,69 poin). Diikuti oleh, Lembaga Penyiaran
Publik (0,06).
c. Lingkungan Hukum
Tahun ini Lingkungan Hukum kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 80,12. Namun, nilainya menurun 1,01 poin
dibandingkan tahun 2021. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah
indikator Kriminalisasi dan intimidasi pers (86,95). Nilai terendah dan
satu-satunya indikator yang berada dalam kategori “Agak Bebas”
ditempati oleh Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(66,30).
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27.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SULAWESI TENGAH
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sulawesi Tengah,

maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Peningkatan nilai IKP tahun berikutnya dapat terwujud melalui kerjasama
berbagai pihak yang berkontribusi pada perwujudan kemerdekaan pers.
Meningkatkan kualitas dan keterampilan jurnalistik wartawan menjadi
kebutuhan

mutlak

Perlindungan

pada

yang

secara

wartawan

bertahap

saat

sangat

melakukan

perlu

dilakukan.

kegiatan

jurnalistik

merupakan sikap yang secara konsisten harus dapat direalisasikan.
Wartawan perlu menjaga independensi dalam pemberitaan. Kerjasama
media dengan Pemerintah daerah hendaknya tidak melunturkan netralitas
dan kualitas pemberitaan.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perlunya kegiatan pelatihan dan Uji Kompetensi Wartawan yang
diselenggarakan secara periodik, khususnya pelatihan penulisan berita
yang memerlukan penerapan kaidah jurnalistik tingkat tinggi, seperti
berita ramah anak, berita pelanggaran HAM dan kelompok adat.
Perlunya perlindungan bagi wartawan dalam. Media massa berupaya
untuk konsisten menyampaikan berita yang ramah disabilitas.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Peningkatan kesejahteraan wartawan perlu segera diwujudkan dengan
memenuhi gaji yang setara UMP sebanyak 13 kali setiap tahun.
Kerjasama Pemerintah daerah dengan media perlu disepakati untuk
menggunakan kualifikasi yang disepakati secara bersama dengan
instansi-instansi terkait.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Aparat hukum perlu berkomitmen menyelesaikan kasus pers dengan
mengedepankan UU Pokok No.40 tahun 1999 tentang Pers dalam
menyelesaikan proses hukum kekerasan terhadap wartawan secara adil.
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Media massa di Sulawesi Tengah menyiarkan berita yang bisa dicerna
oleh penyandang disabilitas.
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BAB XXVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara. Survei dilaksanakan
pada bulan Februari– Maret 2022 melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili
unsur

organisasi

wartawan,

perusahaan

pers,

pemerintah

daerah,

dan

masyarakat. Sementara FGD dilaksanakan secara hibrida di Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara, 29 Maret 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh sembilan Informan
Ahli, anggota Dewan Pers Artini, dan Rochimawati yang merupakan Tenaga Ahli
IKP 2022 sebagai moderator.
IKP tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara berada dalam kategori
”Cukup Bebas” dengan nilai 80,47. Nilainya meningkat pesat hingga 5,06 poin
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 75,42. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik (80,75), Kondisi Lingkungan Ekonomi (79,45), dan
Kondisi Lingkungan Hukum (80,84).
Secara

umum

kondisi

kemerdekaan

pers

di

Sulawesi

Tenggara

menunjukkan perlunya pembenahan pada Lingkungan Ekonomi. Terutama dalam
hal tata kelola perusahaan pers. Yaitu, dorongan agar perusahaan pers dapat
mengikuti standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Di antaranya, mampu
memberikan kesejahteraan yang baik bagi wartawan sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan.
Sementara itu, permasalahan yang mengemuka pada Lingkungan Hukum
di antaranya masih rendahnya implementasi etika pers di kalangan wartawan
hingga perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan
hingga saat ini belum ada regulasi dari pemerintah yang mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

28.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara

melibatkan sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur meliputi

1009

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan
masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 28.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi
Tenggara 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Mahdar

PWI

Sekretaris

2.

Saharudin

IJTI

Sekretaris

3.

Rosniawati

AJI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Nuryadi

Lenterasultra.com

Direktur

5.

Yos Hasrul

Rubriksultra.com

Pemimpin
Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Andi Syahrir

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kabid Informasi
dan Komunikasi
Publik

7.

Ali Syadikin, S.Pd., M.Si

Setda Kabupaten Muna

Kabag Protokol
dan Humas

8.

Kombes Pol. Ferry
Walintukan

Polda Sulawesi
Tenggara

Kabid Humas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Dr. Apt. Retno
Wahyuningrum, S.Far.,
M.Sc.

Universitas
Sembilanbelas
November Kolaka

Akademisi

10.

Husnawati

Rumpun Perempuan/Komisi Informasi
Sulawesi Tenggara

Pendiri/Komisioner

Kota Bau-bau

Kabupaten Muna

Kabupaten
Kolaka

28.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

28.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi
Tenggara

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Papua
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,47. Nilai tersebut
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diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (80,75), Kondisi Lingkungan
Ekonomi (79,45), dan Kondisi Lingkungan Hukum (80,84).

Gambar 28.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara

28.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi
Tenggara

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80. Nilainya meningkat hingga 5,06
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,42.
Tabel 28.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun ini, tiga kondisi lingkungan nilainya meningkat dibandingkan tahun
lalu. Yakni, Lingkungan Fisik dan Politik (5,20 poin), Lingkungan Ekonomi (3,32
poin) dan Lingkungan Hukum (6,34 poin).
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Tabel 28.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Tenggara
2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Akses atas Informasi Publik
Kebebasan Media Alternatif
Keragaman Pandangan
Pendidikan Insan Pers
Akurat dan Berimbang
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Kekerasan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Keragaman Kepemilikan
Lembaga Penyiaran Publik
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Mekanisme Pemulihan
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

SULAWESI
TENGAH
81,94
82,42
89,75
86,85
86,40
85,73
85,40
82,30
81,05
80,90
77,33
82,91
87,20
86,13
84,82
81,52
79,53
80,12
86,95
81,85
81,83
81,45
78,70
66,30

Umumnya, indikator yang disurvei untuk setiap kondisi berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah Kebebasan
Berserikat bagi Wartawan (89,13). Sementara satu-satunya indikator yang berada
dalam kategori “Kurang Bebas” dan memiliki nilai terendah adalah perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (59,20).
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28.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Sulawesi Tenggara

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,75. Nilainya meningkat
pesat hingga 5,20 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,54.
Tabel 28.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Tenggara
2022 Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, semua
indikator tersebut mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang tahun ini nilainya naik paling tinggi adalah Kebebasan dari Kekerasan (7,67)
poin diikuti oleh indikator Akurat dan Berimbang (7,58 poin).
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Gambar 28.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara

Dari sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik,
indikator dengan nilai tertinggi ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan (89,13). Sementara

indikator yang nilainya paling rendah adalah

Kebebasan dari Kekerasan (75,17).
28.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Sulawesi Tenggara

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Tenggara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 89,13.
Nilainya meningkat hingga 5,90 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,23. Sejak
2018, nilai dari indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 28.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Sulawesi
Tenggara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk kategori ini adalah
subindikator organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan
kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini
(93,90). Sementara skor terendah adalah wartawan bebas bergabung atau tidak
bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa
intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (79,40).
Hasil wawancara menunjukkan para Informan Ahli sepakat wartawan di
provinsi ini tidak memiliki hambatan untuk bergabung atau tidak bergabung ke
organisasi yang diinginkan seperti PWI, AJI, IJTI dan lainnya sesuai hati nurani.
Wartawan di Sulawesi Tenggara juga bebas menentukan mau bergabung atau
tidak bergabung ke dalam serikat pekerja tanpa intervensi karena hal ini
merupakan hak wartawan.
Berdasarkan data sekunder yang dilansir dari lintasultra.com, 7 Juli 2021,
berjudul Jurnalis di Konawe Bentuk Paguyuban diketahui jurnalis di Kabupaten
Konawe, Sulawesi Tenggara memprakarsai terbentuknya Komunitas Jurnalis
Anandolaki. Wadah bagi sesama insan jurnalis yang secara personal beridentitas
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warga lokal setempat. Paguyuban ini akan bergerak dalam bidang pendidikan dan
pelatihan jurnalistik, aksi kemanusiaan hingga sosial budaya.
28.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun ini indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Tenggara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,05.
Nilainya meningkat hingga 4,91 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,14. Sejak
2019, nilai dari indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”, hanya
pada 2018 indikator ini berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 28.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas” sekaligus memiliki skor tertinggi. Yakni,
subindikator unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas dan /atau partai
politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk,
memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Sementara tiga subindiaktor lainnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Skor terendah dimiliki oleh pers di daerah ini bebas dan independen dalam
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membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik media (78,20).
Tidak semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Beberapa
Informan Ahli menemukan masih ada intervensi di ruang redaksi dan perusahaan
media. Berdasarkan wawancara, Sekretaris IJTI Saharudin yang merupakan
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan mengatakan, pemilik media di
Sulawesi Tenggara kerap turut campur dalam menentukan isi berita.
Senada dengan Saharudin. Yos Hasrul dari Rubrik Sultra yang juga
Informan Ahli dari unsur perusahaan Pers berpendapat intervensi itu pasti ada.
Sebab, hal tersebut menyangkut kepentingan ekonomi dari pemilik media.
“Karena media lokal di Sulawesi Tenggara masih terganggu dengan iklan dari
pemerintah,” kata Rosniawaty, Ketua AJI Sulawesi Tenggara yang juga Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan.
28.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator Kebebasan dari Kekerasan di IKP 2022 di Provinsi Sulawesi
Tenggara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,17. Nilainya
meningkat pesat hingga 7,67 poin dibandingkan tahun lalu 67,50.

Gambar 28.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sulawesi Tenggara
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Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator tidak
terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi
pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (77,20). Sementara skor
terendah

adalah

tidak

ada

intervensi

aparat

negara

mulai

dari

bentuk

penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan (72,40).
Terkait intimidasi kepada wartawan, dua Informan Ahli tak menampik
pernyataan tersebut. Menurut mereka, masih ada tindakan kekerasan. Khususnya,
dalam bentuk usaha menghalang-halangi pemberitaan dalam bentuk ancaman
fisik.
Berdasarkan wawancara, Sekretaris IJTI Saharudin yang juga Informan
Ahli dari unsur Organisasi Wartawan mengatakan, pernah ada tindakan ancaman
oleh oknum aparat kepada wartawan karena beritanya.
Dikutip dari Kompas.com, 19 Maret 2021, tindakan penganiayaan dilakukan
oknum polisi terhadap wartawan yang sedang melakukan peliputan. Korban
penganiayaan yang merupakan jurnalis harian Berita Kota Kendari (BKK).
Informan Ahli juga berpendapat aparat penegak hukum di provinsi ini
belum sepenuhnya melindungi wartawan. Dengan demikian, MoU yang telah
disepakati dengan Dewan Pers belum berjalan dengan baik.
28.2.3.4. Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sulawesi
Tenggara
Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,05. Nilainya sedikit
meningkat 0,34 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 82,71. Indikator ini tercatat
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.
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Gambar 28.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Terdiri dari subindikator pemerintah daerah
mengakui, mendorong dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme
warga (86,40). Diikuti dengan jurnalisme warga di daerah ini memberikan
kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (79,70).
Dalam sesi FGD, Informan Ahli Retno Wahyuningrum dari Akademisi
dari Universitas Sembilanbelas November Kolaka berpendapat jurnalisme warga
belum memberi kontribusi positif. “Media itu harus memenuhi standar seperti kode
etik jurnalistik. Standar ini belum dipahami oleh jurnalisme warga,” katanya.
Kondisi ini akan semakin parah jika dibiarkan dikarenakan karakter masyarakat
yang kerap menelan mentah-mentah informasi yang diperoleh dari media sosial
tanpa melakukan verifikasi.
28.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator Keragaman Pandangan di IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,23. Nilai ini meningkat 1,37
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 77,86.
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Gambar 28.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator Keragaman Pandangan terdiri atas tiga subindikator. Subindikator
dengan skor tertinggi adalah ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik
diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya (89,80). Sementara skor
terendah dimiliki oleh subindikator pemda mendorong keragaman isi pemberitaan
di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak
dan adat (71,40).
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Saharudin dari IJTI,
dalam sesi wawancara mengatakan, belum ada upaya dari pemda untuk
mendorong keragaman isi pemberitaan dengan mengadakan pelatihan bagi
wartawan. Masih dari wawancara, menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah
yang merupakan Kabag Protokol dan Humas Setda Kabupaten Muna Ali Syadikin,
keterbatasan anggaran menjadi kendala belum terselenggaranya pelatihan bagi
wartawan. Ditambah lagi, adanya pembatasan kegiatan masyarakat di masa
pandemi. “Namun, sudah ada komitmen untuk mengadakan pelatihan bagi
wartawan," katanya.
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28.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,87. Nilai ini mengalami
peningkatan pesat sebesar 7,58 poin dibandingkan tahun lalu.

Gambar 28.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator
media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan dan atau
imbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers (82,30). Skor yang terendah
ditempati subindikator publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang
dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di
daerah ini (79,60).
Menanggapi pernyataan mengenai informasi yang akurat dan berimbang,
sebagian besar Informan Ahli berpendapat sepakat publik sudah mendapatkan
informasi yang akurat dan berimbang. Namun, tidak dengan Informan Ahli yang
lain. Sebab, mereka masih menemukan media yang tidak memberikan informasi
yang akurat dan berimbang. “Masih ada terutama media on-line," kata Yos Hasrul,
Pemimpin Redaksi Rubrik Sultra yang juga Informan Ahli dari unsur perusahaan
pers.
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Sementara terkait swasensor, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan
yang merupakan Sekretaris IJTI Saharudin sepakat. Menurutnya, swasensor
dilakukan oleh media untuk mencegah adanya intervensi dari luar.
28.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Sulawesi
Tenggara

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai total 82,18. Nilainya meningkat
sebesar 0,78 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,40.

Gambar 28.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati subindikator di
daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik
(84,40).

Sementara

menyediakan

sarana

skor

terendah

ditempati

oleh

bagi

kalangan

wartawan

dalam

subindikator
menjalankan

pemda
tugas

jurnalistiknya (80,90).
Menanggapi survei tersebut, secara umum Informan Ahli sepakat wartawan
di provinsi ini bebas mencari, meliput dan memperoleh informasi publik.
Sebaliknya, dua Informan Ahli tidak sependapat. Menurut mereka, masih ada
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wartawan yang belum bebas meliput dan mencari berita, khususnya yang
berkaitan dengan isu rawan seperti pertambangan dan lainnya.
28.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 88,40. Nilai ini mengalami
peningkatan pesat sebesar 6,82 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 28.10 Nilai Indikator Pendidikan Insan Pers Provinsi Sulawesi Tenggara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh
organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau
pemerintah daerah.
Semua Informan Ahli sepakat adanya pelatihan bagi wartawan yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan. Menurut Informan Ahli dari unsur
perusahaan pers, Pemimpin Redaksi Rubriksultra.com Yos Hasrul, pelatihan bagi
wartawan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas, kualitas wartawan serta
pemahaman mereka tentang kegiatan jurnalistik. Sehingga, ke depan semakin
banyak pers yang berkualitas.
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Berbagai pelatihan sudah diselenggarakan sepanjang 2021. Salah
satunya, kegiatan

Uji Kompetensi Jurnalis yang diselenggarakan oleh PWI

Sulawesi Tenggara selama dua hari pada awal Maret 2021. Sementara itu, dilansir
dari kendarikota.go.id (2021), tepat di pengujung tahun 2021, giliran Asosiasi
Media Siber Indonesia (AMSI) wilayah Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan
Pemkot Kendari mengadakan pelatihan jurnalistik media on-line. “Wartawan harus
terus melatih kemampuan jurnalistiknya agar menjadi jurnalis berkualitas.
Sehingga, mereka tidak hanya memahami dasar-dasar jurnalistik, tapi juga cara
jurnalis/media bekerja,” kata Sekda Kota Kendari Nahwa Umar ketika membuka
acara pelatihan.
28.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Sulawesi Tenggara

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi
Sulawesi Tenggara masih berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Meski begitu,
nilainya melesat hingga 5,29 poin menjadi 76,17. Nilai dari indikator ini tercatat
selalu menurun selama dua tahun terakhir.

Gambar 28.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Sulawesi
Tenggara
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Pada indikator ini, ada enam subindikator yang disurvei. Lima subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”, dan hanya satu yang berada dalam kategori
“Agak Bebas”. skor tertinggi di kategori ini ditempati oleh subindikator media di
daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan
seperti

masyarakat

miskin,

penyandang

disabilitas,

anak-anak,

korban

pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan/ atau kelompok minoritas (86,60).
Skor terendah adalah subindikator media pers menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan
tunanetra (57,20).
Berdasarkan hasil wawancara, semua Informan Ahli setuju media di
provinsi ini telah memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok
rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas. Sebagian
besar Informan Ahli juga menilai media di provinsi ini sudah mengedepankan
pemberitaan ramah anak dan membuat pemberitaan tentang masyarakat adat
sesuai perspektif HAM.
Meski begitu, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang
merupakan Ketua AJI Kota Kendari Rosniawaty mengatakan, masih ada media
yang belum mematuhi standar dan prosedur peliputan ramah anak. Sementara
terkait dengan pemberitaan berperspektif gender, tiga Informan Ahli menyatakan
pers di Provinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya membuat pemberitaan
berperspektif gender. Sebab, mereka masih menemukan pemberitaan bias
gender.
Berdasarkan wawancara, menurut Informan Ahli dari unsur organisasi
masyarakat yang merupakan akademisi dari Universitas Sembilanbelas November
Kolaka Retno Wahyuningrum, masih ada media lokal yang menganggap hal
tersebut sebagai isu yang tabu untuk diberitakan. Contoh, LBGT. “Sebenarnya
wartawan bisa meliput berita itu asalkan diawali dengan melakukan riset.
Keberadaan wartawan adalah membantu masyarakat untuk menjadi mudah
memahami," katanya.
Sebagian besar Informan Ahli sepakat menanggapi rendahnya skor pada
subindikator media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang
disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra. Menurut mereka,
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hingga saat ini belum ada media di provinsi ini yang menyiarkan berita yang
mudah dicerna oleh penyandang disabilitas, kecuali media penyiaran nasional.
Untuk itu, kata Informan Ahli dari unsur organisasi masyarakat, Husnawati,
Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara mengatakan, perlu adanya kolaborasi
antara pemda dengan media agar dapat membuat peliputan yang bisa diakses
kaum disabilitas.
28.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sulawesi Tenggara

IKP 2022 pada Lingkungan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,45. Nilainya meningkat 3,32 poin
dibandingkan tahun 2021.
Tabel 28.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Tenggara
2022 Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, empat indikator
mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini
nilainya naik paling tinggi adalah Keragaman kepemilikan 6,87 poin diikuti oleh
indikator Lembaga penyiaran publik (6,64 poin).
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Gambar 28.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara

Dari lima indikator yang disurvei pada Lingkungan Ekonomi, indikator
dengan nilai tertinggi ditempati oleh Kebebasan Keragaman kepemilikan (88,70).
Sementara indikator yang nilainya paling rendah adalah Tata kelola perusahaan
yang baik (71,67).
28.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2021 Provinsi Sulawesi Tenggara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 84,20. Nilainya meningkat 4,60 poin dibandingkan tahun 2021.
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Gambar 28.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada sepuluh subindikator yang disurvei pada indikator ini. Seluruh
subindikator termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati
subindikator individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan
dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan
televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers (94,10). Sementara
skor terendah dimiliki oleh subindikator alokasi dana untuk iklan dan advertorial
dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang
redaksi (72,90).
Berdasarkan wawancara, tidak semua Informan Ahli setuju bahwa alokasi
dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi. Menurut Informan Ahli dari unsur
perusahaan pers yang merupakan Pemimpin Redaksi Lenterasultra.com Nuryadi,
akan selalu ada potensi pengendalian di ruang redaksi apabila media sudah
menjalin kerja sama dengan pihak lain, dalam hal ini pemda. Salah satunya,
kurang kritis dan skeptis dalam pemberitaan.
Mayoritas Informan Ahli sepakat kepentingan publik dalam pemberitaan
media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwara.
Pernyataan ini diperkuat oleh Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Pemimpin
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Redaksi Rubriksultra.com Yos Hasrul. “Iklan dan pariwara tidak akan memengaruhi
kepentingan publik dalam pemberitaan,” katanya tegas.
Informan Ahli dari unsur Organisasi Wartawan, Sekretaris IJTI Saharudin
tidak sependapat. menurutnya, ada kalanya kepentingan publik karena adanya
alokasi iklan dan pariwara.
28.2.4.2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sulawesi Tenggara
Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Sulawesi Tenggara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
76,77. Nilai ini meningkat 2,42 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 28.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Dari keenam
subindikator itu, lima di antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”
sedangkan satu subindikator dalam kategori "Agak Bebas". Skor tertinggi dimiliki
oleh pemda menghargai profesionalisme pers (87,80). Sebaliknya, skor terendah
ditempati oleh situasi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan
pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar
sebagai sumber pendanaan (68,00).
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Sebagian besar Informan Ahli setuju wartawan atau media di daerah ini
tidak memberikan toleransi terhadap tindakan pemberian uang dan/atau fasilitas
dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi
media. Ketika wawancara, Informan Ahli tak sependapat. Seperti pernyataan
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan Ketua PWI
Sulawesi Tenggara , Mahdari. “Pemberian dalam bentuk “amplop” atau apa pun
kepada media, masih ada,” ujarnya.
Menurut Informan Ahli dari unsur masyarakat, akademisi dari Universitas
Sembilanbelas November Kolaka Retno Wahyuningrum, alasan pemberian amplop
bisa bermacam-macam. Ada yang bertujuan sebagai pengganti uang lelah,
transportasi, dan sebagainya. "Saya melihat standar kesejahteraan wartawan itu
memang berbeda. Jadi, mungkin karena faktor itulah yang menjadi alasan bagi
mereka untuk menerima “amplop”,” ujarnya.
Sementara itu, menyoal adanya intervensi dari pemilik perusahaan, lima
Informan Ahli mengatakan praktik itu masih ada. "Saya melihat masih ada
intervensi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan terhadap redaksi. Biasanya bisa
kita lihat dari sentimen pemberitaannya," kata Husnawati dari Rumpun Perempuan
yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat.
28.2.4.3. Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Tenggara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 88,70. Nilainya melesat 6,87
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 81,83.
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Gambar 28.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Tenggara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar Informan Ahli sepakat
kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber di provinsi ini
sangat beragam.
Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabag Humas dan Protokol Setda
Kabupaten

Muna

Ali

Syadikin

mengatakan,

dengan

adanya

keragaman

kepemilikan menunjukkan kemerdekaan pers telah tumbuh dengan baik di
provinsi ini.
28.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun ini, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi
Sulawesi Tenggara adalah sebesar 71,67. Nilainya sedikit menurun sebesar 0,42
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 72,08. Meski nilainya turun, indikator ini
masih berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 28.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sulawesi Tenggara

28.2.4.5. Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sulawesi Tenggara
Seperti tahun lalu, indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi
Sulawesi Tenggara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
85,96. Nilainya meningkat 6,64 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,32.
Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun
2018.
Ada

tujuh

subindikator

yang

disurvei

dalam

indikator

ini.

Semua

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator Dewan Pers mendorong agar pers agar memberitakan aspirasi
masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers
(93.00).
Sedangkan skor terendah ditempati subindikator Fungsi perangkat daerah
bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat setempat (82,20).
Subindikator yang menjadi perhatian pada indikator lembaga penyiaran
publik adalah Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah
ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
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Berdasarkan wawancara, Sekretaris IJTI Sulawesi Tenggara, Saharudin
yang juga Informan Ahli dari unsur Organisasi Pers menyebutkan, "Belum ada
dorongan dari perangkat daerah dalam hal ini Kominfo untuk membantu
menyiarkan aspirasi masyarakat."

Gambar 28.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada tiga subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Dua subindikator
masuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”, satu subindikator yang lain termasuk
dalam kategori "Agak Bebas". Subindikator yang memperoleh skor tertinggi adalah
tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan
publik (85,70). Sementara skor terendah ditempati oleh wartawan mendapat
paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 berada dalam
kategori “Kurang Bebas” dengan skor terendah (59,90).
Saat FGD, mayoritas Informan Ahli sepakat publik dapat mengetahui afiliasi
politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers. Mereka juga
menilai tata kelola perusahaan pers sudah mengedepankan kepentingan publik.
Pernyataan ini diperkuat oleh Informan Ahli yang merupakan Kabid Informasi dan
Komunikasi Publik Diskominfo Sulawesi Tenggara Andi Syahrir. “Saat ini banyak
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media baru yang bermunculan. Mereka hadir dengan semangat membawa
informasi untuk kepentingan publik,” katanya.
Menanggapi kesejahteraan wartawan pada subindikator ini berada pada
skor terendah, mayoritas Informan Ahli sepakat. Menurut mereka, wartawan di
provinsi ini umumnya memang belum mendapat paling sedikit 13 kali gaji. Apalagi
setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019
tentang

Standar

Perusahaan

Pers.

Kecuali,

kata

Pemimpin

Redaksi

Lenterasultra.com, apabila media tersebut sudah terverifikasi Dewan Pers. Sebab,
salah satu syaratnya adalah memenuhi gaji sesuai UMP.
Menurut Informan Ahli dari unsur masyarakat, akademisi dari Universitas
Sembilanbelas November Kolaka Retno Wahyuningrum, karena gaji yang jauh di
bawah UMP inilah yang akhirnya mendorong wartawan untuk menerima “amplop”
dan fasilitas dari narasumber atau pihak lain.
28.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun ini, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,84 Nilainya melesat hingga
6,53 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,50.
Tabel 28.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Tenggara
2022 Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini,
hanya dua indikator yang nilainya meningkat. Indikator Independensi dan
Kepastian Hukum Lembaga Peradilan mengalami peningkatan tertinggi (1,47
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poin). Diikuti oleh Kriminaliasi dan Intimidasi Pers (0,30 poin). Sementara nilai
dari indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme merosot paling tajam (7,97
poin).

Gambar 28.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada enam indikator yang disurvei. Tahun ini, lima indikator berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (88,50). Sementara satu indikator yang lain berada dalam kategori
"Agak Bebas" sekaligus menempati nilai terendah. Yakni, Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas (59,20).
28.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun ini indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 85,20. Nilainya meningkat hingga 8,80 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 76,40. Pada tahun 2018, indikator ini tercatat pernah berada
dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 68,09.
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Gambar 28.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (86,20). Sedangkan skor
terendah adalah aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (83,60).
Tidak semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut. Salah
satunya dengan pernyataan terkait lembaga peradilan lebih mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain. “Beberapa perkara pers
saya lihat digiring ke UU ITE. Padahal ada MoU antara Dewan Pers dengan Polri,"
kata Informan Ahli dari unsur organisasi perusahaan pers yang merupakan
Sekretaris IJTI Saharudin.
28.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Sulawesi Tenggara

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Tenggara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,40. Nilai ini
meningkat pesat hingga 5,32 poin dibanding tahun sebelumnya, yaitu 76,08.
Indikator ini pernah berada dalam kategori “Bebas” pada tahun 2019.
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Gambar 28.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Sulawesi
Tenggara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara, Informan Ahli setuju Pemerintah Sulawesi
Tenggara sampai saat ini belum pernah mengeluarkan aturan khusus terkait hal
tersebut.
Namun, kata Andi Syahrir, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
Diskominfo Sulawesi Tenggara, yang merupakan Informan Ahli dari unsur
pemerintah, meyakinkan bahwa pemda menjamin sepenuhnya wartawan dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya. "Pemda mengacu pada pedoman kerja sama
dengan media yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara,"
katanya saat FGD.
28.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sulawesi
Tenggara

Tahun ini, indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2021 Provinsi
Sulawesi Tenggara kembali meningkat hingga 4,96 poin dibandingkan tahun lalu
menjadi 88,50. Dengan demikian indikator ini dapat mempertahankan posisinya
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dalam kategori “Cukup Bebas”. Pada tahun 2019, indikator ini pernah berada pada
kategori "Bebas”.

Gambar 28.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sulawesi
Tenggara

Ada

empat

subindikator

yang

disurvei

dalam

indikator

ini.

Keempatnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi di kategori ini
ditempati oleh subindikator di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi
hukuman/sanksi

secara

berlebihan

kepada

wartawan

atau

media

dalam

menjalankan tugas jurnalistik (89,90).
Sementara satu subindikator yang memiliki skor terendah, yakni
pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan
untuk membatasi kebebasan pers (85,80).
Data sekunder menunjukkan masih ada intimidasi dan upaya kriminalisasi
di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kompas.com,
19 Maret 2021, berjudul Dianiaya Polisi Saat Meliput Aksi, Wartawan: Setelah
Tunjukkan Id Card Langsung Dipukul. Kejadian ini berlangsung di tengah
berlangsungnya aksi unjuk rasa di Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari yang
berujung ricuh.

1038

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Terkait

pernyataan

dari

subindikator

pemerintah

tidak

pernah

menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan umum,
atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi pers, Kabid Humas
Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol. Ferry Walintukan yang merupakan
Informan Ahli dari unsur Masyarakat, mengatakan, Polda hanya berusaha
meluruskan informasi yang telah diberitakan.
28.2.5.4. Etika Pers Provinsi Sulawesi Tenggara
Sementara itu, indikator Etika Pers IKP 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,80. Nilainya meningkat
pesat hingga 6,63 poin dibandingkan tahun lalu. Indikator ini pernah berada dalam
kategori "Agak Bebas" pada tahun 2018.

Gambar 28.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada dua subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kondisi “Cukup Bebas”. Masing-masing adalah subindikator pemda
mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers (86,80).
Diikuti dengan wartawan di daerah ini menaati UU No. 40 Tahun 1999 tentang
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan pers (86,80).
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Tingginya skor pada hasil survei ini sejalan dengan hasil survei mengenai
Pendidikan Insan Pers di provinsi ini. Delapan Informan Ahli sepakat wartawan di
daerah ini menaati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
peraturan-peraturan Dewan Pers. Sebaliknya, dua Informan Ahli menilai masih
banyak wartawan yang tidak paham kode etik jurnalistik, menulis berita sesuka
hati, dan tidak berimbang.
Mahdar, Ketua PWI Sulawesi Tenggara, yang juga merupakan Informan Ahli
dari unsur organisasi wartawan, meluruskan. "Di PWI, kami berkomitmen untuk
terus mendorong rekan-rekan wartawan selalu menaati kode etik jurnalistik,”
ujarnya.

Pernyataan

Mahdar

diamini

oleh

Nuryadi,

Pemimpin

Redaksi

Lenterasultra.com, Informan Ahli dari unsur perusahaan pers.
28.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,50. Nilainya meroket hingga
7,36 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,14.

Gambar 28.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu subindikator
dengan berada dalam kategori “Bebas” dengan skor tertinggi. Yakni, Dewan Pers
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menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(93,30). Sementara lima subindikator lainnya berada dalam kategori "Cukup
Bebas". Skor terendah adalah penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana (71,00).
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli setuju bahwa aparat
hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.
Namun, tiga Informan Ahli tidak sependapat. Sebab, menurut mereka, masih ada
proses hukum yang dilakukan, tapi tidak selesai. "Kasus yang terkait dengan pers
memang dilaporkan, tapi tidak mengedepankan UU tentang Pers, malah UU ITE,"
kata Nuryadi, Pemimpin Redaksi Lenterasultra.com yang juga Informan Ahli dari
unsur perusahaan pers.
Sedangkan terkait dengan penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana,
berdasarkan wawancara, Informan Ahli Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara
Ferry Walintukan mengatakan, ada beberapa kasus yang telah di restorasi justice.
Penanganan kasusnya menjadi kasus pidana.
28.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Sulawesi Tenggara berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai
59,20. Nilainya melesat 6,53 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 52,67.
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Gambar 28.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Sulawesi Tenggara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,

peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
Sejalan dengan hasil survei, semua Informan Ahli sepakat tidak ada
peraturan yang mewajibkan media massa di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Informan Ahli
dari unsur masyarakat, Husnawati, Rumpun Perempuan, beranggapan pemda
belum tegas terhadap media lokal agar menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
disabilitas.
Adapun salah satu faktor pemicunya, menurut Nuryadi, Pemimpin Redaksi
Lenterasultra.com, yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers
karena media membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satunya, membuat
aplikasi agar medianya dapat diakses dan mudah baca oleh disabilitas. "Kalau
pemda membantu memfasilitasi dan menyiapkan, tentu kami akan ikuti," katanya.

28.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
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Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi
Tenggara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,47. Nilai
tersebut menempatkannya di ranking 13 secara nasional. Tahun lalu,
provinsi ini menempati ranking ke-27. Tahun ini nilainya meningkat 5,06
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,42. Sejak 2018, selama lima tahun
berturut-turut, IKP Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berada dalam kategori
“Cukup

Bebas”.

Tahun

ini,

semua

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Yakni, Lingkungan Fisik dan
Politik (5,20 poin), Lingkungan Ekonomi (3,32 poin) dan Lingkungan Hukum
(6,34 poin).

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Nilai tertinggi pada lingkungan Fisik dan Politik tahun ini diperoleh dari
indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (89,13) dan Kebebasan
dari Intervensi (83,05). Kedua indikator tersebut termasuk ke dalam
kategori “Cukup Bebas”. Meningkatnya nilai Lingkungan Fisik dan Politik
terjadi karena sembilan indikator yang disurvei menunjukkan tren
peningkatan.

Indikator

Kebebasan

dan

Kekerasan

mengalami

peningkatan yang cukup tinggi (7,67 poin). Namun, nilai pada indikator
ini masih terendah yaitu 75,17.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
IKP pada lingkungan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 3,32
poin. Indikator Keragaman Kepemilikan (88,70) bertahan sebagai
indikator dengan nilai tertinggi pada lingkungan Ekonomi, seperti tahun
sebelumnya. Nilai terendah juga masih ditempati indikator Tata Kelola
Perusahaan yang Baik seperti tahun sebelumnya, dengan nilai 71,67.
Nilai ini menurun 0,42 poin. Kenaikan paling tinggi ditempati indikator
Keragaman Kepemilikan sebesar 6,87 poin. Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers mengalami kenaikan 4,60 poin, dan
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Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat dan keragaman
kepemilikan

mengalami

peningkatan

(2,42

poin)

dan

Lembaga

Penyiaran Publik (6,64 poin). Kondisi ini menunjukkan terjadi perbaikan
pada empat hal ini. Sementara tata kelola perusahaan pers masih perlu
pembenahan yang serius dari semua pihak dalam upaya membangun
pers yang sehat di Sulawesi Utara.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Nilai tertinggi pada lingkungan Hukum adalah indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (88,50). Nilai ini menempatkan indikator tersebut dalam
kategori “Cukup Bebas”.

Indikator ini pernah berada dalam kategori

"Bebas" pada tahun 2019. Sedangkan nilai terendah adalah indikator
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (59,20). Nilai ini
mengalami peningkatan 6,53 poin, dan menempatkan indikator tersebut
kembali ke dalam kategori “Agak bebas”. Indikator ini selalu memiliki
nilai terendah dibandingkan indikator lainnya selama survei IKP
dilakukan. Penurunan nilai pada lingkungan Hukum terjadi karena masih
rendahnya kebebasan mempraktikkan jurnalisme serta etika pers di
kalangan wartawan masih rendah, karena itulah perlu adanya perbaikan.
Selain itu, tidak adanya regulasi khusus dari tahun ke tahun yang
mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh penyandang disabilitas, juga menempatkan indikator Lingkungan
Hukum.

28.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara,

maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat meningkat pada survei IKP
tahun mendatang. Meski semua indikator mengalami kenaikan, nilai ini
harus bisa dipertahankan atau dijadikan lebih baik lagi. Tentunya, peran
serta ini tidak hanya dari insan pers, tapi semua stakeholder. Sehingga,
kemerdekaan pers di Sulawesi Tenggara akan semakin membaik. Selain itu,
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harus ada kolaborasi dari semua pihak untuk membangun pers yang sehat.
Informan Ahli menyarankan adanya penyempurnaan agar metode, teknik
survei

serta

pertanyaan-pertanyaan

yang

diajukan

sesuai

dengan

perkembangan zaman.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Verifikasi media menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh Dewan
Pers.

Apalagi

dengan

kian

menjamurnya

media-media

baru.

Mengusulkan agar ada regulasi yang jelas terkait verifikasi media oleh
Dewan Pers. Selain itu, meningkatkan penyelenggaraan pelatihan bagi
wartawan

dengan

cara

menggandeng

lintas

stakeholder

untuk

mendorong jurnalisme warga yang lebih berkualitas.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Pentingnya wartawan memahami kode etik jurnalistik sebagai upaya
agar

agar

pemberitaan

kesejahteraan

lebih

wartawan

akurat

sebagai

dan

bagian

berimbang.
dari

upaya

Menjamin
menjaga

independensi dan profesionalisme wartawan. Selain itu, memastikan
bisnis pers berjalan dengan sehat.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Menyarankan kepada pemerintah daerah agar membuat peraturan dan
imbauan yang tegas kepada media untuk memberikan ruang bagi
penyandang disabilitas. Aparat negara agar lebih memahami UU No.40
Tahun

1999

tentang

Pers.

Sehingga,

penanganan

kasus

pers

menggunakan UU tentang Pers.
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BAB XXIX PROVINSI SULAWESI UTARA
Bab ini merupakan uraian dari hasil survei dan focus group discussion (FGD)
Indeks

Kemerdekaan

Pers

(IKP)

2022

Provinsi

Sulawesi

Utara.

Survei

dilaksanakan sepanjang bulan Februari – Maret 2022 dengan melibatkan sepuluh
Informan Ahli yang mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan FGD berlangsung secara hibrida
di Kota Manado, Sulawesi Utara, 6 April 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh
sepuluh Informan Ahli, anggota Dewan Pers Asep Setiawan dan Enden Darjatul
Ulya yang juga merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai moderator.
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi Utara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,36. Tahun ini nilainya sedikit
meningkat 0,26 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,10. Sejak tahun 2018, IKP
untuk provinsi ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tersebut
diperoleh dari nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik (81,03), Lingkungan Ekonomi
(78,82), dan Lingkungan Hukum (76,61). Peningkatan pada Lingkungan Ekonomi
berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKP provinsi Sulawesi Utara.
Secara umum kondisi kemerdekaan pers di Sulawesi Utara menunjukkan
beberapa kondisi yang belum ideal. Antara lain, belum ada upaya khusus agar
kelompok rentan diberitakan media, minimnya porsi pers dalam menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Serta, tidak adanya peraturan
yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas.

29.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI SULAWESI UTARA
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara

melibatkan sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur meliputi
pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan
masyarakat. Daftar Informan Ahli selengkapnya tersaji dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 29.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi
Utara 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Merson Simbolon

PWI

Wakil Ketua

2.

Fransiskus Marcelino
Talokon

AJI

Ketua

3.

Maria Margaretha
Sovamena

IJTI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Idham Malewa, SE, Ak.

Harian Radar Manado
(PT Bitung Cemerlang)

Direktur

5.

Karly Karundeng

Radio Sion Tomohon

Direktur

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Kombes Pol. Jules
Abraham Abast

Polda Sulawesi Utara

Kabag
Humas/Penmas

7.

Novi Politon

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota
Tomohon

Kepala Dinas

Kota Tomohon

8.

Albert Sergius, SE

Setda Kota Bitung

Kabag Protokol
dan Komunikasi
Pimpinan

Kota Bitung

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Drs. Philep M. Regar

Komisi Informasi
Sulawesi Utara

Ketua

10.

Dr. Leviane J. H.
Lotulung

Universitas Sam
Ratulangi

Dosen Ilmu
Komunikasi

Kota Tomohon

29.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI SULAWESI
UTARA

29.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi Utara

Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi “Cukup
Bebas” dengan rata-rata skor 79,36. Nilai tersebut diperoleh dari nilai pada
Lingkungan Fisik dan Politik (81,03), Lingkungan Ekonomi (78,82), dan
Lingkungan Hukum (76,61).
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Gambar 29.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi Utara

29.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Sulawesi Utara

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi Utara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,36. Tahun ini nilainya sedikit
meningkat 0,26 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,10. Sejak tahun 2018, IKP
untuk provinsi ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Tabel 29.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Utara

Tahun ini, hanya satu kondisi lingkungan yang mengalami peningkatan nilai
dibandingkan tahun lalu. Yakni, Lingkungan Ekonomi (2,57 poin). Sementara dua
kondisi lingkungan yang lain nilainya menurun. Lingkungan yang nilainya menurun
paling tinggi adalah Lingkungan Fisik dan Politik (0,57 poin). Diikuti oleh
Lingkungan Hukum (0,22 poin).
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Tabel 29.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Utara
2022

SULAWESI UTARA
IKP TOTAL

79,36

A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK

81,03

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

87,08

Kebebasan dari Kekerasan

86,27

Akses atas Informasi Publik

83,38

Pendidikan Insan Pers

81,20

Keragaman Pandangan

80,37

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

78,93

Kebebasan dari Intervensi

78,55

Akurat dan Berimbang

78,20

Kebebasan Media Alternatif

73,55

B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI

78,82

Keragaman Kepemilikan

88,30

Lembaga Penyiaran Publik

83,86

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

80,84
77,67
69,90
76,61

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

84,35

Mekanisme Pemulihan

81,38

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan

79,08

Etika Pers

77,95

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

68,80

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

62,90
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Indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan pada tahun ini
umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh
indikator Keragaman Kepemilikan pada Lingkungan Ekonomi (88,30). Sementara
itu, tiga indikator berada dalam kategori “Agak Bebas”. Nilai terendah dimiliki oleh
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum
(62,90).
29.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Sulawesi Utara

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,36. Nilainya meningkat, tapi
tidak signifikan sebesar 0,26 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,10.
Tabel 29.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Utara 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, empat
indikator mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun
ini nilainya naik paling tinggi adalah Akses Atas Informasi Publik (3,40 poin).
Sementara lima indikator yang lain nilainya menurun. Indikator yang nilainya
merosot tajam adalah Kebebasan Media Alternatif (12,16 poin).
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Gambar 29.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Sulawesi Utara

Dari sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik,
semuanya berada pada kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai tertinggi
ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (87,08). Sebaliknya, indikator
yang nilainya paling rendah adalah Kebebasan Media Alternatif (73,55).
29.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Sulawesi Utara

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 87,08. Nilainya
menurun 0,65 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 87,73. Sejak 2018, nilai dari
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 29.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Sulawesi
Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator wartawan
bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi
dari penguasa maupun pelaku bisnis (89,40). Sementara skor terendah adalah
wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan
sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis
(84,90).
Hasil wawancara menunjukkan Informan Ahli sepakat wartawan di provinsi
ini tidak memiliki hambatan untuk bergabung atau tidak bergabung ke organisasi
yang diinginkan seperti PWI, AJI, IJTI dan lainnya sesuai hati nurani. Selain itu,
wartawan di Provinsi Sulawesi Utara juga bebas menentukan mau bergabung atau
tidak bergabung ke dalam serikat pekerja tanpa intervensi karena hal ini
merupakan hak wartawan. “Tapi, hingga saat ini belum ada serikat pekerja di
wilayah ini,” kata Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan
Ketua AJI Kota Manado Fransiskus M Talokon.
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29.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sulawesi Utara

Tahun ini indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Sulawesi
Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,55. Nilainya
meningkat 1,24 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,31. Sejak 2018, nilai dari
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 29.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Sulawesi Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Semua indikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh unsur negara
(birokrasi, tentara, polisi), ormas dan /atau partai politik tidak pernah melakukan
tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (84,00). Sementara skor
terendah adalah Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa
campur tangan pemilik media (70,30).
Tidak semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Lima Informan
Ahli, misalnya, menilai masih ada intervensi di ruang redaksi oleh pemilik media.
“Intervensi itu memang ada. Tapi, lebih pada kegiatan yang dilakukan oleh pemilik
media itu sendiri,” ujar Karly Karundeng dari Radio Sion Tomohon yang merupakan
Informan Ahli dari unsur perusahaan pers.
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29.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,27. Nilainya meningkat 2,49
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 83,40. Sejak tahun 2018, indikator ini selalu
berada dalam kategori "Cukup Bebas."

Gambar 29.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Sulawesi Utara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu subindikator
berada dalam kategori “Bebas” sekaligus memiliki skor tertinggi. Yakni, tidak ada
intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun
penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau
menghalangi pemberitaan (90,70). Sedangkan dua subindikator yang lain berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor terendah dimiliki oleh tidak terdapat
intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan
atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (81,50).
Menanggapi hasil survei yang memiliki skor tertinggi, mayoritas Informan
Ahli berpendapat tidak adanya intervensi dari aparat negara karena tidak ada
kasus yang melibatkan pers sepanjang tahun 2021.
Sejalan dengan hasil survei, mayoritas Informan Ahli juga tidak sepakat
dengan pernyataan dari subindikator tidak terdapat intimidasi kepada wartawan
oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi
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pemberitaan. "Intimidasi dari oknum aparat masih ada, tapi dalam bentuk verbal,"
kata Leviane J. Lotulung, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sam Ratulangi, yang
juga merupakan Informan Ahli dari unsur Masyarakat.
29.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,55. Tahun ini nilainya
menukik tajam hingga 12,16 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 85,71. Indikator
ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.

Gambar 29.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Sulawesi Utara

Ada dua subindikator yang disurvei dalam subindikator ini. Keduanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi dari subindikator ini adalah
jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan
pers (75,00). Diikuti oleh pemda mengakui, mendorong dan melindungi partisipasi
masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga
(citizen reporter) atau jurnalisme warga (72,10).
Dalam sesi wawancara, menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah,
Kepala Dinas Kominfo Kota Tomohon Novi Politan, sepanjang informasi yang
disampaikan bukan hoaks, pihaknya akan mendorong dan mengakui jurnalisme
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warga. Apalagi sering kali informasi yang disampaikan oleh jurnalisme warga itu
lebih cepat.
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan Direktur
Harian Radar Manado Idham Malewa mengatakan jurnalis warga dapat menjadi
sangat membantu. Sebab, mereka tak jarang menjadi sumber pertama yang
didapat wartawan.
29.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,37. Namun, nilainya
menurun hingga 3,13 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 83,50. Indikator ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 29.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Sulawesi Utara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator. Semua berada berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator ada upaya
dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis,
agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan
profesinya

(85,00).

Sementara

skor

terendah

adalah

pemda

mendorong

keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya
program untuk wartawan, seperti pelatihan kesetaraan gender dan anak (72,90).
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Berdasarkan wawancara, tidak semua Informan Ahli sepakat dengan
subindikator pemda mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang
ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi
wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.
Hal ini dikarenakan, menurut Informan Ahli dari unsur Masyarakat yang
merupakan Ketua Komisi Informasi (KI) Sulawesi Utara Philep M. Regar, pemda
belum pernah mengadakan pelatihan tentang isu tersebut sepanjang 2021.
Pernyataan serupa diamini oleh Kabag Humas Polda Sulut Kombes Pol. Jules
Abraham Abast, Informan Ahli dari unsur pemerintah.
Pelatihan mengenai tema tersebut justru digagas dan diinisiasi oleh AJI. "AJI
sudah mengadakan workshop tentang keberagaman gender, dan anak. Kami juga
telah mengeluarkan panduan liputan dan membuat berita tentang anak," kata
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang merupakan Ketua AJI Kota
Manado Fransiskus Marcelino Talokon.
Di sisi lain, mayoritas Informan Ahli setuju pemda ikut mendorong
keragaman kepemilikan media.
29.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara kembali
berada dalam kategori "Cukup Bebas” dengan nilai 78,20. Nilainya menurun 2,66
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,86. Sejak 2018, indikator selalu berada
pada kategori "Cukup Bebas."
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Gambar 29.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Sulawesi Utara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator tidak ada
upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya
(80,90). Sementara skor terendah dimiliki oleh publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah ini (74, 20).
Terkait dengan akurat dan berimbang, Informan Ahli dari unsur organisasi
wartawan yang merupakan Wakil Ketua PWI Sulawesi Utara Merson SImbolon
mengatakan, syarat menjadi anggota adalah yang bersangkutan sudah mengikuti
Uji Kompetensi Wartawan (UKW). “Saat UKW ada mata uji Kode Etik Jurnalistik.
Tentunya, seperti yang tertulis di dalam kode etik itu, setiap berita harus memuat
unsur akurat dan berimbang," ujarnya,
Idham Malewa, Direktur Harian Radar Manado yang juga Informan Ahli dari
unsur perusahaan pers mengatakan, "Akurat dan berimbang merupakan bentuk
pertanggungjawaban sebagai wartawan dan media."
Asep Setiawan dari Dewan Pers mengatakan, sepanjang 2021, Dewan Pers
menerima lebih 700 pengaduan dari seluruh Indonesia. “Kebanyakan adalah
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pelanggaran pada persoalan akurat dan berimbang. Kalau di Kode Etik Jurnalistik
ada di Pasal 3," ujarnya.
Mengutip Dewanpers.or.id, Kode Etik Jurnalistik, Pasal 3 berbunyi,
"Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang,
tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas
praduga tak bersalah."
Adapun terkait swasensor, mayoritas Informan Ahli menilai swasensor
perlu dilakukan seperti melalui proses penyuntingan. "Swasensor perlu dilakukan,
tapi tidak dalam rangka untuk menghalang-halangi kinerja wartawan," kata
Informan Ahli dari unsur masyarakat yang merupakan Ketua Komisi Informasi
Sulawesi Utara Philep M. Regar.
29.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,38. Tahun ini
nilainya meningkat 3,40 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,98. Indikator ini
tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 29.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara
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Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh di daerah ini,
wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik (86,40).
Sementara skor terendah dimiliki oleh Pemerintah daerah menyediakan sarana
bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (76,70).
Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut. Dengan kata lain,
wartawan di provinsi ini tidak memiliki hambatan berarti dalam menjalankan
aktivitas jurnalistiknya. Termasuk, wartawan asing.
29.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,20. Namun, tahun ini
nilainya merosot hingga 4,88 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 86,08.
Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 29.10 Nilai Indikator Pendidikan Pers Provinsi Sulawesi Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda.
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Semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Bahkan, menurut
Informan Ahli dari unsur pemerintah yang merupakan Kabag Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bitung Albert Sergius, Pemkot Bitung berencana
mengadakan UKW.
29.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Sulawesi Utara

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP Provinsi Sulawesi
Utara, selama empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Adapun nilainya 78,93 atau meningkat 2,86 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 76,07.
Tahun 2019, indikator ini tercatat mengalami peningkatan pesat hingga
13,82 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai ini menempatkan
indikator tersebut, untuk kali pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Setelah pada 2018, sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 29.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Sulawesi
Utara

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Lima di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai
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perspektif HAM (84,70). Sementara itu, satu subindikator berada dalam kategori
“Agak

Bebas”

sekaligus

menempati

skor

terendah.

Yakni,

media

massa

menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (65,40).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat media di provinsi
ini sudah memberi ruang pemberitaan apalagi fokus meliput masalah kelompok
rentan. Selain itu, semua Informan Ahli menyatakan belum ada media/pers yang
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi
penyandang tunarungu dan tunanetra. Menurut Informan Ahli dari akademisi dari
Universitas Sam Ratulangi Leviane J. H. Lotulung, bisa jadi latar belakangnya
karena keterbatasan dari masing-masing media.
Anggota Dewan Pers Asep Setiawan dalam FGD mengatakan bahwa Dewan
Pers sudah memiliki Pedoman Pemberitaan Ramah Penyandang Disabilitas.
Dilansir dari situs dewanpers.or.id, Dewan Pers telah membuat Peraturan Dewan
Pers Nomor: 01/Peraturan-Dp/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah
Disabilitas.
29.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sulawesi Utara

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara, selama empat
tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun
nilainya 78,82. Tahun ini nilainya meningkat 2,57 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 76,52. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”
pada tahun 2018.

Tabel 29.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Utara 2022
Lingkungan Ekonomi
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Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, empat indikator
mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
meningkat paling tinggi adalah Lembaga Penyiaran Publik (5,49 poin). Sedangkan
satu-satu indikator yang nilainya menurun adalah Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (1,24 poin).

Gambar 29.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara

Tahun ini, empat dari lima indikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Nilai

tertinggi

ditempati

oleh

indikator

Keragaman

Kepemilikan

(88,30).

Sementara nilai terendah sekaligus berada dalam kategori “Agak Bebas” adalah
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (69,90).
29.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Sulawesi Utara kembali berada di kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 80,84. Tahun ini nilainya meningkat 1,68 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 79,16. Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”
sejak 2018.
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Gambar 29.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Sulawesi Utara

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di
antaranya berada dalam kategori “Bebas” sekaligus menempatkannya pada skor
tertinggi Yakni, pemda tidak memungut biaya di luar ketentuan/regulasi kepada
lembaga penyiaran baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak (90,00).
Sementara delapan subindikator masuk ke dalam kategori "Cukup Bebas."
Skor terendah dimiliki pemda tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui ‘berita
berbayar’ dan/atau advertorial (75,00).
Semua

Informan

Ahli

sepakat

mengenai

pernyataan

pemda

tidak

memungut biaya apa pun di luar ketentuan. Sementara itu tidak semua Informan
Ahli sepakat bahwa alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemda tidak
menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.
Hal ini diakui oleh Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Direktur Harian
Radar Manado Idham Malewa. Menurutnya, saat ini sumber pendanaan dari sektor
swasta semakin lama makin berkurang sehingga semua iklan dan pendanaan lebih
banyak bersumber dari pemda. “Akhirnya, karena iklan itulah kita terjebak oleh
kepentingan untuk mempertahankan perusahaan pers di tengah kondisi seperti
sekarang,” kata dia.
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Masih dari hasil wawancara, mayoritas enam Informan Ahli memang
sepakat kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat
pengaruh alokasi iklan termasuk berita pariwara. Namun, empat Informan Ahli
yang lain berpendapat sebaliknya. “Kepentingan publik akan berkurang. Hanya
tidak tampak. Sebab, penempatan berita pariwara itu tidak kelihatan seperti iklan.
Padahal yang mereka baca dan lihat itu sebenarnya iklan berbayar," kata menurut
Informan Ahli dari unsur Masyarakat yang merupakan Ketua Komisi Informasi (KI)
Sulawesi Utara Philep M. Regar.
Secara umum Informan Ahli sepakat individu dan kelompok di provinsi ini
dapat mendirikan media cetak dan media siber sesuai peraturan tentang pers.
Asalkan, kata Albert Sergius, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
Bitung, yang merupakan Informan Ahli dari unsur pemerintah, sesuai dengan
ketentuan dan peraturan Dewan Pers. “Kami di Pemda agak bingung juga karena
banyak sekali media on-line di daerah ini,” katanya.
29.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Sulawesi Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,30.
Nilai ini meningkat 3,29 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 29.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Sulawesi Utara
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Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Tahun ini semua
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dan termasuk kategori
“Cukup Bebas” adalah subindikator pemda menghargai profesionalisme pers
(82,30). Sementara skor terendah ditempati oleh situasi ekonomi di daerah ini
tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai
politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan
(72,50).
Sebagian besar Informan Ahli sepakat bahwa wartawan atau media di
daerah ini tidak memberikan toleransi terhadap pemberian uang dan/atau fasilitas
dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi
media. Sedangkan tiga Informan Ahli tidak sepakat. Alasannya, mereka masih
menemukan media atau wartawan yang menerima “amplop” dan hal tersebut
memengaruhi isi media.
Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabag Humas Polda Sulawesi Utara
Jules Abraham mengatakan, saat ini pihaknya sudah meniadakan praktik “amplop”
untuk wartawan. "Bukan berarti benar-benar ditiadakan. Tapi, lebih kepada
hubungan personal. Contohnya, saling membantu jika ada wartawan yang
mengalami musibah,” ujarnya.
Mayoritas Informan Ahli juga sepakat bahwa pemberian uang dan/atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh
terhadap isi media. Namun, tidak demikian dengan empat Informan Ahli yang lain.
Menurut Ketua AJI Kota Manado, Fransiskus Marcelino Talokon yang merupakan
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, setiap memberi pasti ada
tujuan/keinginan yang ingin dicapai. “Setiap ada pemberian pasti

ada tujuan.

Tidak mungkin memberikan sesuatu tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Dan,
tujuan itu biasanya terkait isi berita," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon Novi Politon yang
Informan Ahli dari unsur Pemerintah tak memungkiri jika masih melakukan praktik
pemberian “amplop” kepada wartawan. Menurutnya, pemberian “amplop” tersebut
maksudnya lebih kepada tanda terima kasih. “Tujuan dan harapannya agar
kegiatan kami bisa dipublikasikan di media,” ujarnya.
Leviane J. H. Lotulung, akademisi dari Universitas Sam Ratulangi, yang juga
Informan Ahli menyayangkan dengan kondisi wartawan yang harus bekerja di luar
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bidang pekerjaannya. "Kalau wartawan, ya, jangan mencari iklan. Wartawan
tugasnya mencari berita," katanya.
29.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 88,30. Nilainya meningkat 2,47
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 85,83. Indikator ini tercatat selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 29.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Sulawesi Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran
dan media siber. Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut
mereka, kepemilikan media di provinsi ini cukup beragam, mulai dari media siber,
cetak dan elektronik.
29.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sulawesi Utara
Tahun ini, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi
Sulawesi Utara harus berada dalam kategori "Agak Bebas”, dengan nilai sebesar
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69,90. Nilainya menurun 1,24 poin dibandingkan tahun 2021. Indikator ini pernah
berada dalam kategori "Cukup Bebas", pada tahun 2020 – 2021.

Gambar 29.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Sulawesi Utara

Ada tiga subindiaktor yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Sisanya, termasuk ke dalam kategori
"Agak Bebas". Skor tertinggi ditempati oleh subindikator tata kelola perusahaan
pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik (77,70). Sementara
skor terendah adalah wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers No 03/2019 berada dalam kategori “Kurang Bebas” dengan skor
terendah (61,70).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat publik dapat
mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan
pers. Sementara menanggapi subindikator yang memiliki skor terendah, seluruh
Informan Ahli tidak sepakat wartawan di provinsi ini sudah mendapatkan paling
sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan
jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Menurut mereka,
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wartawan belum mendapatkan gaji setara UMP, kecuali medianya berafiliasi
dengan media nasional.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua PWI Merson
Simbolon, UMP memang merupakan persoalan yang berat setiap tahunnya bagi
perusahaan media. “Wartawan bekerja demi kepentingan publik, namun mereka
sendiri sebenarnya punya isu sendiri. Yakni, kesejahteraan mereka tidak baik, dan
tidak ada yang memberitakan tentang kondisi mereka,” katanya.
Karly Karundeng, Direktur Radio Sion Tomohon, yang merupakan Informan
Ahli dari unsur perusahaan pers tidak memungkiri hingga saat ini masih banyak
perusahaan media yang belum memberikan UMP ke-13 bagi wartawan mereka.
Apalagi di masa sulit seperti pandemi. Pendapatan iklan makin turun. Kondisi ini
mau tidak mau berdampak terhadap penerimaan gaji karyawan. Termasuk,
wartawan.
29.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sulawesi Utara

Seperti tahun lalu, indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi
Sulawesi Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,86.
Nilainya melesat hingga 5,49 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,37.
Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun
2018.

Gambar 29.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Sulawesi Utara
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Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas” sekaligus mengantongi skor tertinggi. Yakni,
subindikator Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat
di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (90,00).
Sementara sisanya, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor terendah pada
subindikator tersebut ditempati oleh pemda mendorong dan memperkuat
kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan
publik (78,50). Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sepakat dengan
hasil survei ini.
29.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Sulawesi Utara

Tahun ini, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,61. Nilainya sedikit menurun 0,22
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,83. Indikator ini pernah berada dalam
kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.
Tabel 29.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Utara 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini, tiga
indikator nilainya menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun lalu.
Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Mekanisme Pemulihan
(5,46 poin). Diikuti dengan Intimidasi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
(2,96 poin), serta Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (0,31 poin).
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Sementara tiga indikator yang lain nilainya menurun. Indikator yang
nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
(5,03). Diikuti oleh Etika Pers (2,06) dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (2,02).

Gambar 29.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Sulawesi Utara

Tahun ini, empat dari enam indikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (84,35).
Sementara dua indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”. Nilai
terendah ditempati oleh Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (62,90).
29.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022
Provinsi Sulawesi Utara, selama empat tahun berturut-turut, kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 79,08. Tahun ini, nilainya
meningkat hingga 2,96 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,11. Indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” tahun 2018.
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Gambar 29.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Sulawesi Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator lembaga
peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (81,20).
Sementara skor terendah ditempati oleh Peraturan atau kebijakan di daerah ini
mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers (76,00).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli sepakat sepanjang 2021 tidak ada
kasus yang terkait dengan wartawan. Sementara itu, empat Informan Ahli
berpendapat hingga saat ini belum ada peraturan atau kebijakan di daerah ini
mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers. Pernyataan ini diperkuat oleh Informan Ahli dari unsur Masyarakat yang
merupakan Ketua Komisi Informasi (KI) Sulawesi Utara Philep M. Regar. "Setahu
saya tidak ada peraturan dan kebijakan itu. Kecuali, hanya sebatas pembinaan
saat rapat di Pemda," katanya.
29.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Sulawesi Utara

Tahun ini indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 di
Provinsi Sulawesi Utara harus masuk ke dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai
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68,80. Nilainya merosot hingga 5,03 poin dibandingkan tahun lalu, 73,83. Padahal
sejak 2019 hingga tahun lalu, indikator ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Pada 2018, indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 29.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Sulawesi
Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara, lima Informan Ahli sependapat bahwa
peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya.

Seperti

pernyataan

yang

disampaikan

oleh

Kepala

Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon, Novi Politon yang juga Informan Ahli
dari unsur pemerintah. “Hanya ada Peraturan Wali Kota. Tapi, peraturannya
mengatur tentang kerja sama dan menjamin wartawan dalam menjalankan
aktivitas jurnalistiknya sesuai dengan kode etik," ujarnya.
Sebaliknya, Fransiskus M. Talokon, Ketua AJI Kota Manado, yang
merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan mengatakan, tidak ada
peraturan pemerintah yang menjamin profesi jurnalistik.
29.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sulawesi
Utara
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Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Sulawesi Utara
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,35. Nilainya
meningkat 0,31 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84,35. Indikator ini pernah
mengalami peningkatan pesat hingga 11,58 poin pada tahun 2020. Sejak 2018,
indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 29.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Sulawesi Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya (86,30). Sementara skor terendah ditempati oleh di daerah ini
daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum,
dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers (79,50).
Secara umum Informan Ahli sepakat tidak ada aturan yang melarang
ataupun menyiarkan dalam bentuk sensor terhadap pers dari pemda. Sementara
itu, berdasarkan data sekunder diketahui masih ada tindakan kekerasan terhadap
wartawan. Mengutip dari detik.com, 18 November 2021, dengan judul Wartawati
di Manado Diduga Ditendang-Dipukul Satpol PP Saat Liputan. Kekerasan itu terjadi
pada saat wartawati yang bersangkutan sedang saat meliput sengketa lahan
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proyek jalan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Ia ditendang hingga dipukul oleh
oknum Satpol PP yang sedang mengamankan lokasi.
29.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Etika Pers IKP 2021 Provinsi Sulawesi Utara, selama empat tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya
77,95. Namun, tahun ini nilainya menurun 2,06 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 80,01. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”
tahun 2018.

Gambar 29.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Sulawesi Utara

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers (84,70).
Diikuti oleh wartawan di daerah ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman
Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan
Pers (71,20).
Berdasarkan hasil FGD, Informan Ahli dari unsur Perusahaan Pers yang
merupakan Direktur Harian Radar Manado Idham Malewa mengatakan, saat ini
hampir semua wartawan baru langsung diterjunkan ke lapangan, tidak ada
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pembekalan. “Mereka tidak menganggap kode etik jurnalistik sebagai landasan
yang penting. Mereka tahunya kerja, liputan dan mendapat informasi,” ujarnya.
29.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Utara, selama
empat tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Adapun nilainya 81,38. Tahun ini nilainya meningkat pesat hingga 5,46 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 75,92.
Tahun 2019, indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi
hingga 10,63 poin. Peningkatan itu menempatkan indikator tersebut, untuk kali
pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Setelah sebelumnya berada
dalam kategori “Agak Bebas”

Gambar 29.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Sulawesi Utara

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan
Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(87,00). Sementara skor terendah dimiliki penyelesaian perkara pers oleh
lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana (76,80).
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Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat dengan hasil
survei tersebut. Alasan lainnya, tidak banyak perkara pers sepanjang 2021 karena
ruang gerak wartawan terbatas selama pandemi. Namun, terkait penyelesaian
perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata
daripada hukum pidana, empat Informan Ahli menyatakan tidak sependapat.
Menurut

mereka,

semua

perkara

pers

mengedepankan

hukum

perdata,

tergantung kasusnya.
29.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Utara

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 di Provinsi Sulawesi Utara masih berada dalam kategori “Agak Bebas”
dengan nilai 62,90. Nilainya menurun 2,02 poin dari tahun sebelumnya yaitu
64,92.

Gambar 29.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Sulawesi Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
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Rendahnya skor pada indikator ini, menurut Informan Ahli dikarenakan
tidak adanya peraturan di provinsi ini yang mewajibkan media massa untuk
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Menurut
Direktur Harian Radar Manado, Idham Malewa, yang merupakan Informan Ahli dari
unsur perusahaan pers. kebijakan tersebut memang belum ada. “Kalau ada aturan
dari pemerintah harus ada konsekuensi membuat "cost" baru untuk mendukung
setiap kebijakan ataupun peraturan," katanya.

29.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SULAWESI UTARA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sulawesi Utara, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Sulawesi
Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,36. Nilai
tersebut menempatkannya di ranking 17 secara nasional. Tahun lalu,
provinsi ini menempati ranking ke-14. Tahun ini nilainya meningkat 0,26
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,10. Selama empat tahun berturutturut sejak 2018, IKP untuk provinsi ini selalu berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Tahun ini, hanya satu kondisi lingkungan yang mengalami
peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Yakni, Lingkungan Ekonomi
(2,57 poin). Sementara dua kondisi yang lain mengalami penurunan nilai
dibandingkan tahun lalu. Kondisi yang nilainya menurun paling tinggi adalah
Lingkungan Fisik dan Politik (0,57 poin). Diikuti oleh Hukum (0,22 poin).

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Nilai tertinggi pada lingkungan Fisik dan Politik tahun ini diperoleh dari
indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (87,08) dan Kebebasan
dari Kekerasan (86,27). Kedua indikator tersebut termasuk ke dalam
kategori “Cukup Bebas”. Meningkatnya nilai lingkungan fisik dan politik
terjadi karena peningkatan empat indikator dari sembilan indikator yang
ada. Sementara lima indikator yaitu yakni, Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan, Kebebasan Media Alternatif, Keragaman Pandangan, Akurat
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dan Berimbang serta Pendidikan Insan Pers nilainya menurun. Indikator
Kebebasan Media Alternatif mengalami penurunan yang cukup tajam
yaitu 12,16 poin, dan menempatkannya pada skor terendah di
Lingkungan Fisik dan Politik.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
IKP pada lingkungan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 2,57
poin. Indikator Keragaman Kepemilikan (86,10) bertahan sebagai
indikator dengan nilai tertinggi pada lingkungan Ekonomi, seperti tahun
sebelumnya. Nilai terendah juga masih ditempati indikator Tata Kelola
Perusahaan yang Baik seperti tahun sebelumnya, dengan nilai 69,90.
Nilai ini menurun

1,24 poin dan menempatkan indikator ini pada

kategori “Agak Bebas”. Kenaikan paling tinggi ditempati indikator
Lembaga Penyiaran Publik sebesar 5,49 poin. Sementara indikator
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers mengalami
kenaikan 1,68 poin, dan Independensi dari kelompok kepentingan yang
kuat dan keragaman kepemilikan mengalami peningkatan (3,46 poin).
Kondisi ini menunjukkan terjadi perbaikan dalam tiga hal ini. Sementara
tata kelola perusahaan pers masih perlu pembenahan yang serius dari
semua pihak.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Nilai tertinggi pada lingkungan Hukum adalah indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (84,35). Nilai ini menempatkan indikator tersebut dalam
kategori “Cukup Bebas”. Sedangkan nilai terendah adalah indikator
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (62,90). Nilai ini
menurun secara signifikan dan menempatkan indikator tersebut kembali
ke dalam kategori “Agak bebas”. Indikator ini selalu memiliki nilai
terendah dibandingkan indikator lainnya selama survei IKP dilakukan.
Penurunan

nilai

pada

lingkungan

Hukum

terjadi

karena

masih

rendahnya kebebasan mempraktikkan jurnalisme serta etika pers di
kalangan

wartawan

masih

rendah,

karena

itulah

perlu

adanya

perbaikan. Selain itu tidak adanya regulasi khusus dari tahun ke tahun
yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang disabilitas, juga menempatkan indikator
Lingkungan Hukum .
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29.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
SULAWESI UTARA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Sulawesi Utara, maka

dapat direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Sulawesi Utara dapat meningkat pada survei IKP tahun
mendatang, maka insan pers di Provinsi Sulawesi Utara harus mendukung
meningkatnya nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik serta Lingkungan
Hukum. Harus ada kolaborasi dari semua pihak untuk membangun pers
yang sehat. Dengan saling bekerja sama dan menjaga independensi serta
profesionalisme wartawan.

2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Memberikan ruang kepada jurnalisme warga yang dibarengi dengan
pelatihan, tidak hanya kepada wartawan, tapi juga jurnalisme warga. Di
samping itu, perlu meningkatkan frekuensi pelatihan kepada wartawan.
Adapun isu yang dibahas tidak hanya mengenai gender, perempuan dan
masyarakat rentan, tapi pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik.
Sebab, hal itu berkaitan dengan akurasi dan keberimbangan berita
sebagai bentuk tanggung jawab moral setiap wartawan kepada publik.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Penting bagi jurnalis untuk menjaga independensi saat ini di tengah
gempuran media. Salah satu upayanya adalah dengan menjamin
kesejahteraan jurnalis. Diikuti dengan adanya upaya memperketat tata
kelola perusahaan pers agar sesuai dengan standar Dewan Pers.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Menyarankan pemerintah daerah agar membuat peraturan dan imbauan
yang jelas kepada media guna memberikan ruang untuk penyandang
disabilitas. Aparat negara agar lebih memahami UU No. 40 Tahun 1999
tentang Pers. Sehingga, dalam melakukan penegakan hukum kepada
wartawan menggunakan UU tentang Pers.
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BAB XXX PROVINSI GORONTALO
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Gorontalo. Survei dilaksanakan di bulan
Februari 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili unsur
organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Sementara FGD berlangsung Kamis, 17 Maret 2022. Kegiatan tersebut dihadiri
oleh sembilan Informan Ahli, anggota Dewan Pers Asep Setiawan dan Emilia
Bassar yang merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai moderator.
Tahun ini IKP 2022 Provinsi Gorontalo berada dalam kategori ”Cukup Bebas”
dengan nilai 75,61. Nilainya meningkat 1,75 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu
73,87. Nilai ini diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (77,69), Kondisi
Lingkungan

Ekonomi

(74,93),

dan

Kondisi

Lingkungan

Hukum

(72,21).

Peningkatan nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik, ekonomi dan Hukum
berkontribusi terhadap IKP Provinsi Gorontalo tahun ini.
Secara umum kemerdekaan pers di Gorontalo menunjukkan beberapa
kondisi yang belum ideal. Antara lain, masih ada intervensi, belum adanya
dorongan dan dukungan kepada media alternatif, akses informasi publik yang
belum maksimal, dan minimnya porsi media pers menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang disabilitas.
Dengan kondisi ekonomi saat ini, perusahaan media masih mengandalkan
pendanaan dari pemda. Tidak bisa dipungkiri, kondisi tersebut berdampak pada
adanya intervensi di ruang redaksi. Selain itu, hingga saat ini belum ada aturan
yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas.

30.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI GORONTALO
Responden pada kegiatan IKP 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur. Antara lain,
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pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan
masyarakat. Daftar Informan Ahli tersaji pada tabel di bawah ini.
Tabel 30.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo
2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Fadli Poli

PWI

Sekretaris

Kabupaten
Gorontalo

2.

Wawan Akuba

AJI

Ketua

Kota Gorontalo

3.

Melki Gani

IJTI

Sekretaris

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Kristina Mohamad Udoki

Koran Gorontalo Pos

Direktur

5.

Andi Arifuddin

Gopos.id

Penanggung
Jawab

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Kombes Pol. Wahyu Tri
Cahyono

Polda Gorontalo

Kabid Humas

7.

Moh. Yani Uno, SE, MM

Sekretariat DPR
Provinsi Gorontalo

Pranata Humas
Ahli Muda

8.

Ismail Sam Giu

Dinas Komunikasi
Informatika dan
Statistik Provinsi
Gorontalo

Pranata Humas
Ahli Muda

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Irwan Karim, S.Si., M.T

Komisi Informasi
Gorontalo

Komisioner
Bidang Advokasi,
Sosialisasi dan
Edukasi

10.

Terri Repi

Universitas
Muhammadiyah

Akademisi
Pertanian

Kabupaten
Gorontalo

30.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI GORONTALO

30.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Gorontalo

Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Gorontalo berada dalam kategori
”Cukup Bebas” dengan nilai 75,61. Nilai ini meningkat 1,75 poin dibandingkan
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tahun sebelumnya, yaitu 73,87. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan
Fisik dan Politik (77,69), Kondisi Lingkungan Ekonomi (74,93), dan Kondisi
Lingkungan Hukum (72,21).

Gambar 30.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Gorontalo

30.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Gorontalo

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Gorontalo berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,61. Nilainya meningkat 1,75 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 73,87. Sejak tahun 2018, nilai IKP ini dalam
kategori "Cukup Bebas.
Tabel 30.1 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo
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Tahun

ini,

ketiga

kondisi

lingkungan

mengalami

peningkatan

nilai

dibandingkan tahun lalu. Yakni, Lingkungan Fisik dan Politik (77,69) naik 0,26
poin. Lingkungan Ekonomi (74,93) nilainya naik 2,56 poin, dan

Lingkungan

Hukum (72,21) dengan kenaikan 3,87 poin.
Tabel 30.2 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo 2022

IKP TOTAL
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Akurat dan Berimbang
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Kekerasan
Keragaman Pandangan
Kebebasan Media Alternatif
Akses atas Informasi Publik
Pendidikan Insan Pers
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Lembaga Penyiaran Publik
Keragaman Kepemilikan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Etika Pers
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Mekanisme Pemulihan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

GORONTAL
O
75,61
77,69
86,98
81,80
79,50
78,15
77,97
77,93
77,40
76,58
70,48
74,93
88,90
81,66
80,11
71,42
66,00
72,21
84,60
80,08
79,40
72,78
55,30
51,40
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Umumnya, indikator yang disurvei untuk setiap kondisi berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Hanya satu indikator yang berada dalam kategori “Agak
Bebas”, dan dua indikator berada dalam kategori "Kurang Bebas".
Indikator yang berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan memiliki nilai
tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan pada Lingkungan Ekonomi (88,90).
Sementara nilai terendah dan berada dalam kategori “Kurang Bebas” adalah
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum
(51,40).
30.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Gorontalo

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Gorontalo kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,36. Nilainya sedikit meningkat 0,26
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,10.
Tabel 30.3 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, empat
indikator mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun
ini nilainya naik paling tinggi adalah Akurat dan Berimbang (6,52 poin), diikuti oleh
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (3,93 poin), Kebebasan dari Kekerasan (3,10
poin) dan Keragaman Pandangan (0,97 poin). Sementara lima indikator lain
nilainya menurun dibandingkan tahun lalu.
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Gambar 30.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Gorontalo

Dari sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik,
indikator dengan nilai tertinggi ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan (81,98). Sementara indikator yang nilainya paling rendah Kesetaraan
Akses bagi Kelompok Rentan (70,48)
30.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Gorontalo

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Gorontalo
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,98. Nilainya naik
3,93 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 83,04. Sejak 2018, nilai dari indikator ini
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 30.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Gorontalo

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk kategori ini adalah
subindikator wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati
nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (89,80). Sementara
skor terendah adalah organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi
memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan
selama ini (83,90).
Hasil wawancara menunjukkan para Informan Ahli sepakat wartawan di
provinsi ini tidak memiliki hambatan untuk bergabung atau tidak bergabung ke
organisasi yang diinginkan seperti PWI, AJI, IJTI dan lainnya sesuai hati nurani.
Wartawan di Gorontalo juga bebas menentukan mau bergabung atau tidak
bergabung ke dalam serikat pekerja tanpa intervensi karena hal ini merupakan
hak wartawan.
30.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Gorontalo

Tahun ini indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Gorontalo
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,58. Nilai ini
menurun 1,26 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,83. Sejak 2018, nilai dari
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 30.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Gorontalo

Ada

empat

subindikator

yang

disurvei

dalam

kategori

ini.

Semua

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas dan /atau partai
politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk,
memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers (86,50). Sementara skor terendah adalah pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan
politik dan ekonomi termasuk kepentingan pemilik media (72,10).
Tidak semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Enam Informan
Ahli menyebut ada upaya menyensor berita oleh unsur negara. Seperti pernyataan
dari Informan Ahli dari unsur Organisasi Wartawan, Sekretaris IJT Gorontalo Melki
Gan. “Masih ada upaya sensor oleh aparat negara saat ada aksi demonstrasi di
Gorontalo,” katanya.
Empat Informan Ahli tidak sependapat dengan pernyataan redaksi bersikap
independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.
“Biasanya masih ada campur tangan dari pemilik media terhadap redaksi dalam
menentukan isi berita,” kata Terri Repi, akademisi Universitas Muhammadiyah,
yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat.
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30.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Gorontalo

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Gorontalo berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,93. Nilainya meningkat 3,10 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 74,83. Sejak tahun 2018, indikator ini selalu
berada dalam kategori "Cukup Bebas."

Gambar 30.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Gorontalo

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semunya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh aparat penegak
hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai
kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan (81,50).
Sedangkan skor terendah adalah tidak ada intervensi, aparat negara mulai dari
bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan (74,50).
Mayoritas Informan Ahli sepakat tidak ada intervensi aparat negara mulai
dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan,
atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
Namun, tidak demikian menurut tiga Informan Ahli yang lain. “Kalau untuk
intervensi dan intimidasi kepada wartawan yang dilakukan oleh aparat negara itu
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sering terjadi untuk memengaruhi isi pemberitaan,” kata Wawan Akuba, Ketua AJI
Kota Gorontalo, yang merupakan Informan Ahli dari Unsur organisasi wartawan.
30.2.3.4. Kebebasan Media Alternatif Provinsi Gorontalo
Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Gorontalo kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,40. Namun, nilainya
menurun 2,31 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,71. Indikator ini tercatat
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2019.

Gambar 30.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Gorontalo

Ada dua subindikator yang disurvei dalam subindikator ini. Keduanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers (77,70). Sementara skor terendah dimiliki oleh pemda
mengakui, mendorong dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme
warga (77,10).
Mayoritas Informan Ahli sepakat jurnalisme warga di daerah ini memberi
kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. “Selama ini tidak semua informasi
dari jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers. Salah satu faktornya, karena mereka tidak memiliki
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pemahaman tentang kaidah jurnalistik,” ujar Irwan Karim, Komisioner Komisi
Informasi (KI) Daerah Gorontalo, yang merupakan Informan Ahli dari unsur
masyarakat.
30.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Gorontalo

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, indikator Keragaman Pandangan
IKP 2022 Provinsi Gorontalo kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 77,97. Nilainya meningkat meski tidak signifikan, yakni 0,97 poin,
dibandingkan tahun lalu. Indikator ini pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”
pada tahun 2018.

Gambar 30.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Gorontalo

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sedangkan sisanya berada dalam kategori
“Agak Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator ada upaya dari
pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya
(88,20). Sementara skor terendah adalah pemda mendorong keragaman isi
pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk
wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta
liputan perempuan, anak, dan adat (69,80).
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Berdasarkan

wawancara,

para

Informan

Ahli

sepakat

pemda

ikut

mendorong keragaman kepemilikan media. Pernyataan ini diperkuat oleh
Informan Ahli dari unsur pemerintah, Pranata Humas Ahli Muda Setda DPRD
Provinsi Gorontalo Moh. Yani Uno. “Sudah ada dorongan dari pemerintah. Hal ini
dibuktikan dengan semakin banyaknya media baru,” katanya.
Sejalan dengan hasil survei, para Informan Ahli juga sepakat bahwa pemda
belum mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan
dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait
kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat. “Hingga saat ini
pemda sangat jarang mengadakan pelatihan bagi wartawan baik itu tentang
kesetaraan gender, liputan perempuan, anak, dan adat,” ujar Informan Ahli dari
unsur perusahaan pers, Penanggung Jawab Gopos.id Andi Arifuddin.
30.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Gorontalo

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Gorontalo kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,80. Nilainya melesat hingga
6,52 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 75,28. Indikator ini sejak tahun 2018
selalu berada dalam kategori "Cukup Bebas."

Gambar 30.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Gorontalo
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Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada
media yang diterbitkan di daerah ini (83,80). Diikuti oleh tidak ada upaya dari
pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat
upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan (83,10). Sementara skor
dimiliki oleh media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan,
dan/atau imbauan dari pejabat/lembaga di luar pers (78,50).
Berdasarkan wawancara, menurut Kristina Mohammad Udoki, Direktur
Koran Gorontalo Pos, yang merupakan Informan Ahli dari unsur Perusahaan Pers,
pers selalu memperhitungkan setiap pemberitaan bersifat positif atau negatif.
"Swasensor itu tetap kami lakukan untuk tujuan mencegah tekanan atau imbauan
dari pejabat/lembaga di luar pers," katanya.
30.2.3.7.

Akses Atas informasi Publik Provinsi Gorontalo

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Gorontalo kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,15. Tahun ini nilainya sedikit
menurun 0,66 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 78,81. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.

Gambar 30.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Gorontalo
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Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik
(84,90). Skor terendah dimiliki oleh Komisi Informasi (KI) daerah mendukung
wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan (71,6). Para Informan
Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut. Dengan kata lain, wartawan di provinsi
ini tidak memiliki hambatan dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya, termasuk
wartawan asing.
30.2.3.8. Pendidikan Insan Pers Provinsi Gorontalo
Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Gorontalo kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,50. Namun, tahun ini nilainya
menurun hingga 3,67 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 83,17. Indikator ini
pernah tercatat berada dalam kategori “Agak Bebas” pada 2018.

Gambar 30.10 Nilai Indikator Pendidikan Insan Pers Provinsi Gorontalo

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda.
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Semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut. Namun, mereka
menilai pelatihan justru lebih banyak diselenggarakan oleh organisasi wartawan.
“Pelatihan bagi wartawan itu ada. Tapi, inisiatif dan penyelenggaranya lebih
banyak dari perusahaan pers dan organisasi wartawan, bukan dari pemda,” kata
Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, A. Muhammad Yusuf Aulia Arifudin dari
Gopos.id.
Berdasarkan data sekunder, dilansir dari laman ligo.id, Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) bekerja sama dengan USAID dan Internews mengadakan
pelatihan bertajuk “Journalist Safety and Security Training”. Kegiatan yang diikuti
oleh 20 jurnalis asal Gorontalo ini berlangsung secara virtual dari tanggal 13 – 16
September 2021.
30.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Gorontalo

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2022 Provinsi
Gorontalo, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 70,48.
Tahun ini nilainya menurun hingga 4,04 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
74,53. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada
tahun 2018 dan tahun 2020.

Gambar 30.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Gorontalo
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Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Empat di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sedangkan dua lainnya berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pers di daerah
ini mengedepankan pemberitaan ramah anak (80,80). Skor terendah adalah
media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas,
tuna rungu dan tunanetra (57,50).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat media di provinsi
ini sudah memberi ruang pemberitaan apalagi fokus meliput masalah kelompok
rentan. Namun, semua Informan Ahli sepakat pers di daerah ini belum menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang
tunarungu dan tunanetra. “Sampai hari ini belum ada media/pers yang
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas baik itu untuk
tunarungu maupun tunanetra,” kata Sekretaris PWI Gorontalo Fadli Poli yang
merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan.
30.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Gorontalo

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Gorontalo, selama lima tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya
74,93. Tahun ini nilainya meningkat 2,56 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
76,52.
Tabel 30.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, empat indikator
mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
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meningkat paling tinggi adalah Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi
Perusahaan Pers (6,94 poin). Sementara satu indikator yang lain nilainya
menurun. Yakni, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (2,14 poin).

Gambar 30.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Gorontalo

Tahun ini, rata-rata indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman
Kepemilikan (88,90). Sementara nilai terendah adalah Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (60,00).
30.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Gorontalo

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Gorontalo kembali berada di kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
80,84. Nilainya meningkat 1,68 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 79,16.
Indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
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Gambar 30.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Gorontalo

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di
antaranya berada dalam kategori “Bebas”. Sementara enam subindikator yang lain
masuk ke dalam kategori "Cukup Bebas." Dua indikator berikut berada dalam
kategori “Agak Bebas”.
Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda tidak memungut biaya di
luar ketentuan/regulasi kepada lembaga penyiaran baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (93,00). Skor terendah
dimiliki pemda tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui

‘berita berbayar’

dan/atau advertorial.
Dari hasil FGD diketahui semua Informan Ahli sepakat mengenai pemda
tidak memungut biaya apapun di luar ketentuan. Namun, tidak semua Informan
Ahli sependapat alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemda tidak
menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi. Seperti pernyataan
Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Penanggung Jawab Gopos.id A.
Muhammad Yusuf Aulia Arifudin. Menurutnya, semua alokasi dana iklan dari
pemerintah, apa pun bentuknya, akan memengaruhi kebijakan redaksi.
Di samping itu, kata Kristina Mohamad Udoki, Direktur Koran Gorontalo Pos,
yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, kepentingan publik
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dalam pemberitaan media juga akan berkurang akibat pengaruh alokasi iklan.
“Ada slot yang dipakai untuk advertorial,” katanya.
Para Informan Ahli juga sepakat dengan hasil survei pemda tidak
memengaruhi kebijakan redaksi melalui

‘berita berbayar’ dan/atau advertorial

yang memiliki skor terendah. Pernyataan ini diperkuat oleh Informan Ahli dari
unsur masyarakat, Terri Repi, akademisi dari Universitas Muhammadiyah. “Alokasi
dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tetap akan menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi,” katanya.
30.2.4.2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Gorontalo
Setelah sempat masuk kategori “Agak Bebas”, tahun ini indikator
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022 Provinsi Gorontalo
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 71,42. Nilainya meningkat 1,94
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 69,74. Indikator ini tercatat pernah berada
dalam kategori "Agak Bebas" pada tahun 2018 dan tahun 2021.

Gambar 30.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Gorontalo

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara empat lainnya berada dalam
kategori “Agak Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
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menghargai profesionalisme pers (83,80). Sedangkan skor terendah dimiliki oleh
situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers
pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar
sebagai sumber pendanaan (63,30)
Berdasarkan

wawancara,

Informan

Ahli

tidak

sependapat

dengan

pernyataan situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau
perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.
Menurut Direktur Koran Gorontalo Pos Kristina Mohamad Udoki yang
merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, justru karena situasi
ekonomi itulah yang menciptakan adanya ketergantungan. “Situasi ekonomi
sangat memengaruhi pers jadi semakin tergantung keapda pemerintah, partai
politik, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan,” katanya.
Para Informan Ahli juga tidak menampik pemberian uang dan/atau fasilitas
dari individu/lembaga/perusahaan komersial berdampak memengaruhi isi media.
“Pemberian uang seperti praktik “amplop” dan fasilitas baik dari individu maupun
lembaga/perusahaan komersial berpengaruh terhadap isi media," kata Sekretaris
PWI Provinsi Gorontalo Fadli Poli yang merupakan Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan.
30.2.4.3. Keragaman Kepemilikan Provinsi Gorontalo
Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Gorontalo kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 88,90. Nilainya meningkat
hingga 4,73 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84,17. Indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2018.
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Gambar 30.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Gorontalo

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran
dan media siber. Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut
mereka, kepemilikan media di provinsi ini cukup beragam, mulai dari media siber,
cetak dan elektronik.
30.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Gorontalo
Sama seperti tahun lalu, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP
2022 Provinsi Gorontalo masih berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai
66,00. Tapi, nilainya menurun 2,14 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 68,14.
Nilai untuk indikator ini menunjukkan tren menurun sejak tahun 2019.
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Gambar 30.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Gorontalo

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di
antaranya berada dalam kategori "Cukup Bebas". Sedangkan dua lainnya berada
dalam kategori “Agak Bebas”. Skor tertinggi untuk kategori ini ditempati oleh
subindikator tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai
kepentingan publik (73,30). Sementara skor terendah adalah wartawan mendapat
paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 (58,1), dan masuk
dalam kategori "Agak Bebas".
Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Termasuk salah satunya
pernyataan mengenai wartawan mendapat paling sedikit gaji setara UMP dalam
setahun.

Menurut

Informan

Penanggung jawab Gopos.id

Ahli

dari

Perusahaan

Pers

yang

merupakan

A.Muhammad Yusuf Aulia Arifudin, sulit bagi

perusahaan media untuk memenuhi kewajiban itu.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua AJI Kota Gorontalo Wawan Akuba
yang juga Informan Ahli dari unsur Organisasi Wartawan. “Kesejahteraan jurnalis
di Gorontalo masih rendah,” ujarnya. "Masih ada wartawan yang digaji hanya Rp
1 juta per bulan. Bahkan, ada juga yang dibayar per berita,” lanjutnya.
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30.2.4.5. Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Gorontalo
Seperti tahun lalu, indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi
Gorontalo kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,11.
Nilainya melesat 6,13 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 73,99. Indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.

Gambar 30.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Gorontalo

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas” sedangkan enam lainnya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan Pers mendorong
pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya
mengembangkan kemerdekaan pers (91,10). Sementara skor terendah dimiliki
oleh

subindikator

Komisi

Informasi

(KI)

Daerah

ikut

mendorong

pers

memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan
pers (70,70).
Berdasarkan wawancara, empat Informan Ahli berpendapat baik KPI
maupun KI Daerah belum maksimal dalam mendorong pers untuk menyiarkan
aspirasi dan kepentingan publik sebagai upaya mengemabangkan kemerdekaan
pers.
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30.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Gorontalo

Setelah sempat berada pada kategori “Agak Bebas”, tahun ini kondisi
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Gorontalo masuk ke dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 72,21. Nilainya meningkat 3,87 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 68,35. Indikator ini pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada
tahun 2018 dan 2021.
Tabel 30.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini,
empat indikator nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
nilainya meningkat paling tinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (11,48
poin). Diikuti oleh Mekanisme Pemulihan (8,32 poin), Etika Pers (4,69 poin) dan
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (3,42 poin).
Sementara

dua

indikator

yang

lain

nilainya

mengalami

penurunan

dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (9,87 poin). Diikuti oleh Perlindungan
Hukum bagi Penyandang Disabilitas (3,77 poin).
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Gambar 30.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Gorontalo

Ada enam indikator yang disurvei. Empat di antaranya berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Sedangkan satu indikator berada pada kategori “Agak
Bebas” dan ada satu indikator yang berada dalam kategori “Kurang Bebas”. Nilai
tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (84,60).
Sementara nilai terendah berada dalam kategori Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (51,40).
30.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Gorontalo

Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022
Provinsi Gorontalo, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun
nilainya 72,78. Tahun ini, nilainya meningkat hingga 3,42 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 69,35. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak
Bebas” pada tahun 2018 dan 2021.
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Gambar 30.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Gorontalo

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sedangkan satu lainnya berada dalam
kategori “Agak Bebas”.

Skor tertinggi adalah subindikator lembaga peradilan

menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (81,40).
Sementara skor terendah ditempati oleh peraturan atau kebijakan di daerah ini
mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers (59,10).
Berdasarkan wawancara dengan para Informan Ahli diketahui sepanjang
2021 tidak ada kasus yang terkait dengan wartawan. Sementara itu, empat
informan Ahli berpendapat hingga saat ini belum ada peraturan atau kebijakan di
daerah tersebut yang mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers. “Selama ini memang tidak ada peraturan terkait
hal itu," kata Ketua AJI Kota Gorontalo Wawan Akuba yang merupakan Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan.

1107

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

30.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Gorontalo

Tahun ini indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 di
Provinsi Gorontalo masuk ke dalam kategori “Kurang Bebas” dengan nilai 55,30.
Nilai ini menukik tajam hingga 9,87 poin dibandingkan tahun lalu 65,17. Padahal
sejak 2018 hingga 2020, indikator ini tercatat selalu berada dalam kategori “Cukup
Bebas”.

Gambar 30.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Gorontalo

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Semua Informan Ahli sepakat bahwa memang tidak ada peraturan
dan kebijakan yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Pernyataan ini diperkuat oleh Pranata Humas Ahli Muda Setda DPRD Provinsi
Gorontalo Moh. Yani Uno yang merupakan Informan Ahli dari unsur pemerintah.
"Belum ada peraturan di daerah ini yang menjamin wartawan dalam menjalankan
tugas jurnalistiknya,” katanya.
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30.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Gorontalo

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Gorontalo kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,60. Nilainya meroket hingga
11,4 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 73,13. Sejak 2018, indikator ini tercatat
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 30.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Gorontalo

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik
(86,80). Sementara skor terendah ditempati oleh di daerah ini daerah ini tidak ada
peraturan yang memberlakuan sensor terhadap pers (82,80).
Secara umum Informan Ahli sepakat tidak ada peraturan yang dapat
memidana wartawan karena pemberitaannya. Namun, ada dua Informan Ahli yang
tidak sependapat dengan pernyataan bahwa di daerah ini tidak ada peraturan yang
memberlakukan sensor terhadap pers. “Kalau ada kerja sama, pasti akan ada
sensor dari yang memberikan dana,” kata Kristina Mohamad Udoki, Direktur
Harian Gorontalo Pos, yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers.
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30.2.5.4. Etika Pers Provinsi Gorontalo
Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Gorontalo, selama empat tahun
berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,40.
Tahun ini nilainya meningkat 4,69 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,71.

Gambar 30.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Gorontalo

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator pemda
mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers (85,00).
Diikuti oleh wartawan di daerah ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman
Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan
Pers (73,80).
Menurut Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono
yang merupakan Informan Ahli dari unsur pemerintah, sudah seharusnya pemda
mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan
standar perusahaan pers.
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30.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Gorontalo

Indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Gorontalo kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,08. Nilainya meningkat
pesat hingga 8,32 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 71,76. Indikator ini
tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 13,32 pada tahun 2019.

Gambar 30.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Gorontalo

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Bebas”. Sementara lima lainnya berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh Dewan Pers menangani kasus pers
di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik (91,70). Skor terendah
dimiliki oleh penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini
mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana (73,70).
Pada saat wawancara, tiga Informan Ahli berpendapat penyelesaian perkara
pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini bisa menggunakan UU lain tergantung
kasusnya, selain mengedepankan hukum perdata.
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30.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Gorontalo

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 di Provinsi Gorontalo berada dalam kategori “Kurang Bebas” dengan nilai
51,40. Nilainya menurun 3,77 poin dari tahun sebelumnya yaitu 55,17.

Gambar 30.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Gorontalo

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
Semua Informan Ahli sepakat dengan hasil dari survei tersebut. Hal ini
dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan media massa
untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. "Selama
ini tidak ada peraturan di daerah mewajibkan media massa untuk menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang Disabilitas seperti Tunarungu dan
Tunanetra," kata Irwan, Informan Ahli dari Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi
dan Edukasi KI Gorontalo.
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30.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
GORONTALO
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Gorontalo, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Khusus
Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Gorontalo berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,61. Nilai
tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (77,69), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (74,93), dan Kondisi Lingkungan Hukum (72,21). IKP
Provinsi Gorontalo tahun ini meningkat sebesar 1,75 poin, lebih tinggi dari
peningkatan tahun lalu. IKP Gorontalo selalu berada dalam kategori “Cukup
Bebas” selama lima tahun berturut-turut.

2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
IKP pada lingkungan Fisik dan Politik meningkat sebesar 0,26 poin.
Sembilan subindikator semuanya berada dalam kategori "Cukup Bebas).
Nilai tertinggi pada lingkungan Fisik dan Politik tahun ini ditempati oleh
indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (86,98), dan terendah
adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (70,48). Meningkatnya
nilai lingkungan fisik dan politik terjadi karena peningkatan empat
indikator dari sembilan indikator yang ada. Namun lima indikator yang
mengalami penurunan yaitu, Kebebasan dari Intervensi, indikator
Kebebasan Media Alternatif, indikator Akses atas Informasi Publik,
Pendidikan Insan Pers dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.
Menurunnya lima subindikator ini dikarenakan masih adanya campur
tangan pemilik media terhadap isi berita. Tindakan intimidasi dan
ancaman juga masih dirasakan oleh wartawan di Gorontalo. Selain itu
konten media alternatif juga dianggap belum sesuai dengan etika
jurnalistik dan rendahnya upaya pemberitaan terkait kelompok rentan
serta belum tersedianya sarana agar penyandang disabilitas dapat
mencerna informasi dari media massa.
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b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
IKP pada Lingkungan mengalami peningkatan sebesar 2,56 poin.
Indikator Keragaman Kepemilikan (88,90) bertahan sebagai indikator
dengan

nilai

tertinggi

pada

lingkungan

Ekonomi,

seperti

tahun

sebelumnya. Nilai terendah juga masih ditempati indikator Tata Kelola
Perusahaan yang Baik dengan nilai 66,00. Empat indikator mengalami
peningkatan

sedangkan

satu

indikator

mengalami

penurunan.

Permasalahan pada lingkungan ekonomi di antaranya terlihat pers di
Gorontalo masih diwarnai sejumlah intervensi dan belum bebas dari
ketergantungan terhadap Pemerintah. Kesejahteraan wartawan juga
masih sangat jauh dari yang diharapkan, karena upah yang diberikan
tidak sesuai standar UMP.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Nilai tertinggi pada lingkungan Hukum adalah indikator Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (84,60). Nilai ini menempatkan indikator tersebut dalam
kategori “Cukup Bebas”. Sedangkan nilai terendah adalah indikator
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (51,40). Nilai ini
menurun secara signifikan dan menempatkan indikator tersebut ke
dalam kategori “Kurang bebas”. Indikator ini selalu memiliki nilai
terendah dibandingkan indikator lainnya selama survei IKP Gorontalo
dilaksanakan, karena masih belum ada aturan agar media massa
menyediakan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas.

30.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
GORONTALO
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Gorontalo, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Gorontalo dapat meningkat pada survei IKP tahun
mendatang, maka insan pers di Provinsi Gorontalo harus mendukung
meningkatnya nilai pada setiap lingkungan yaitu lingkungan Fisik dan
Politik, lingkungan Ekonomi, dan lingkungan Hukum. Di antaranya dengan
memberikan pelatihan kepada insan pers, terkait berbagai isu yang
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mengalami penurunan nilai. Wartawan dan media harus bisa bereksplorasi
dengan meningkatkan kemampuannya dan memanfaatkan teknologi.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Lingkungan Fisik dan Politik
Lebih memaksimalkan pelatihan tentang media dan etik kepada
wartawan juga perusahaan pers. Menajamkan fungsi dan peningkatan
peranan KPID dan KI, di antaranya dengan peningkatan transparansi
informasi. Membuat pelatihan tentang jurnalisme warga yang saat ini
terus berkembang
b. Lingkungan Ekonomi
Mengusulkan agak dibuat regulasi mengenai bentuk kerja sama antara
Pemda dengan Media. Pemerintah akan lebih membantu perusahaan
media menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pendanaan dari
pemda. Memberikan pelatihan membangun media yang mandiri.
Mempercepat dan memperketat verifikasi media. KIP dan KPI di Provinsi
ini perlu meningkatkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
c. Lingkungan Hukum
Menghentikan kekerasan terhadap wartawan. Melindungi

wartawan

saat sedang melakukan tugas jurnalistik. Bersama lintas stakeholder
membangun media yang ramah disabilitas.
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BAB XXXI PROVINSI MALUKU
Bab ini mengupas tentang hasil survei dan focus group discussion (FGD)
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Maluku. Survei dilaksanakan selama
bulan Februari– Maret 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli yang
mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Sedangkan FGD berlangsung di Kota Ambon, Maluku, 21 April 2022.
Kegiatan ini dihadiri oleh delapan Informan Ahli, anggota Dewan Pers Ahmad
Djauhar dan Rochimawati yang juga merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai
moderator.
Seperti tahun lalu, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Maluku
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,28. Nilainya kembali
menurun, kali ini sebanyak 2,91 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,19.
Apabila dibandingkan tahun lalu, tren IKP tahun ini menunjukkan penurunan di
semua kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tahun ini mengalami
penurunan paling tinggi adalah Lingkungan Fisik dan Politik (3,57 poin), diikuti
Lingkungan Hukum (2,81 poin), dan Lingkungan Ekonomi (1,60 poin).
Sementara itu, indikator yang disurvei untuk setiap kondisi umumnya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi berada pada Kondisi
Lingkungan Ekonomi yakni indikator Pendidikan Insan Pers (84,40). Sedangkan
nilai terendah berada pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik yaitu pada indikator
Akurat dan Berimbang (72,33).

31.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI MALUKU
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Maluku melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur, yaitu pengurus aktif
organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat.
Daftar Informan Ahli selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 31.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Abdul Kayum

PWI Maluku Tengah

Plt Ketua

2.

Khairiyah Fitri

AJI

Sekretaris

3.

Christ Belseran

IJTI

Ketua

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Petrus Oratmangun

Harian Ambon Expres

Pemimpin
Redaksi

5.

Sherly Lootje
Pattipawae

Harian Pagi Siwalima

Pemimpin
Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Antonius Walken
Raharusun

Setda Kabupaten
Maluku Tenggara

Kabag Humas

7.

Titus Renwarin

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Maluku

Kepala Dinas

8.

AKBP Abdul Ghafur

Polres Maluku Tengah

Kapolres

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Andi Fitriani

IAIN Ambon

Ketua Jurusan
Jurnalistik

10.

Abdul Karim
Angkotasan

KPID

Komisioner

Kabupaten
Maluku Tengah

Kabupaten
Maluku Tenggara

Kabupaten
Maluku Tengah

31.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI MALUKU

31.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Maluku

Secara keseluruhan IKP 2021 Provinsi Maluku berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 77,28. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan
Fisik dan Politik (77,92), Kondisi Lingkungan Ekonomi (77,35), dan Kondisi
Lingkungan Hukum (75,97).
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Gambar 31.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Maluku

31.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Maluku

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Maluku kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,28. Nilainya kembali menurun
sebanyak 2,91 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,19. Tahun lalu, IKP
Provinsi Maluku tercatat juga mengalami penurunan peningkatan tertinggi hingga
3,69 poin.
Tabel 31.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku

Apabila dibandingkan tahun lalu, tren IKP tahun ini menunjukkan penurunan
di semua kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tahun ini mengalami
penurunan paling tinggi adalah Lingkungan Fisik dan Politik (3,57 poin), diikuti
Lingkungan Hukum (2,81 poin), dan Lingkungan Ekonomi (1,60 poin).
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Tabel 31.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku 2022

MALUKU
IKP TOTAL

77,28

A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK

77,92

Pendidikan Insan Pers

84,40

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

80,95

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

79,78

Kebebasan dari Intervensi

79,38

Akses atas Informasi Publik

78,03

Keragaman Pandangan

77,33

Kebebasan Media Alternatif

75,90

Kebebasan dari Kekerasan

74,53

Akurat dan Berimbang

72,33

B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI

77,35

Lembaga Penyiaran Publik

81,94

Keragaman Kepemilikan

81,30

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

80,33
75,95
72,73
75,97

Mekanisme Pemulihan

80,17

Etika Pers

79,90

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

76,50

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

75,03

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

74,45
74,00
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Umumnya, indikator yang disurvei untuk setiap kondisi berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Pendidikan Insan
Pers berada pada Kondisi Lingkungan Ekonomi (84,40). Sedangkan nilai terendah
ditempati oleh indikator Akurat dan Berimbang pada kondisi Lingkungan Fisik dan
Politik (72,33).
31.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Maluku

Seperti tahun sebelumnya, Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi
Maluku berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,92. Namun, nilainya
menurun 3,57 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 81,49. Sejak tahun 2018, nilai
IKP untuk kondisi lingkungan ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Tabel 31.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila
dibandingkan dengan nilai tahun lalu, tahun ini hanya dua indikator yang nilainya
meningkat. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (3,26 poin), diikuti Kebebasan dari
Intervensi (1,40 poin). Sementara tujuh indikator yang lain nilainya menurun
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini menurun paling tinggi adalah
Akurat dan Berimbang (9,92 poin).
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Gambar 31.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Maluku

Dari indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik, semuanya
berada dalam “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi adalah Pendidikan Insan Pers (84,40).
Sementara nilai yang terendah ditempati oleh Akurat dan Berimbang (72,33).
31.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Maluku

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Maluku
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,95. Nilainya
menurun 6,78 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 87,73. Sejak 2018, nilai dari
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 31.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Maluku

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator organisasi
profesi wartwan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam
berbagai program konkret yang dijalanan selama ini (83,00). Sementara skor
terendah adalah organisasi

profesi

wartawan Organisasi wartawan dapat

menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun (78,50).
Hasil wawancara menunjukkan wartawan di provinsi ini tidak memiliki
hambatan untuk bergabung atau tidak bergabung ke organisasi yang diinginkan
seperti AJI, IJTI atau PWI dan lainnya sesuai hati nurani. Wartawan di Maluku juga
bebas menentukan mau bergabung atau tidak bergabung ke dalam serikat pekerja
tanpa intervensi karena hal ini merupakan hak wartawan.
Sementara itu, dua Informan Ahli menyatakan tidak sepakat dengan
pernyataan pada subindikator organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya
tanpa hambatan dari pihak mana pun.
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31.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Maluku

Indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2021 Provinsi Maluku kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,38. Nilainya meningkat 1,40
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,98. Sejak 2018, nilai IKP untuk indikator
ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 31.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Maluku

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (86,9). Sementara
skor terendah adalah pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat
pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik media (73,80).
Hasil wawancara menunjukkan tidak semua Informan Ahli sepakat dengan
pernyataan bahwa tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara
(birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik. Menurut Informan Ahli
dari unsur masyarakat, Komisioner KPID Abdul Karim Angkotasan, sepanjang
2021, ada dua kasus intervensi yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD dan
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TNI. “Intervensi yang dilakukan adalah dengan meminta wartawan menurunkan
berita yang sudah ditayangkan,” katanya.
Menurut Pemimpin Redaksi Harian Ambon Ekspres Petrus Oratmangun
yang juga Informan Ahli dari unsur Perusahaan Pers, bicara soal redaksi memang
tak terlepas dari intervensi. “Musuh terbesar redaksi adalah pemilik media. Dan,
sudah menjadi kesepakatan karena yang mengintervensi adalah pemilik media itu
sendiri,” ujarnya.
31.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Maluku

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Maluku berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,53. Nilainya menurun cukup tajam hingga
5,58 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,11.

Gambar 31.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Maluku

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk subindikator ini ditempati oleh
tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan,
maupun

penculikan

terhadap

wartawan,

atau

tindakan

lainnya

untuk

memengaruhi atau menghalangi pemberitaan (75,60). Sedangkan skor terendah
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dimiliki oleh tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara
kare isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (72,60).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat aparat penegak
hukum atau pemerintah daerah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non-negara.
Hanya dua dari sepuluh Informan Ahli yang tidak sependapat. Sebab, mereka
masih menemukan masih adanya ancaman ataupun pengusiran seperti yang
dilakukan oleh oknum anggota DPRD kepada wartawan.
Sebanyak tiga informan ahli juga masih menemukan adanya intervensi dari
aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan hingga penculikan
terhadap wartawan. Termasuk, tindakan lainnya untuk memengaruhi atau
menghalangi

pemberitaan.

Salah

satunya,

seperti

yang

dilansir

dari

ambon.tribunnews.com, 4 Juni 2021, berjudul Anggota DPRD Maluku Richard
Rahakbauw Usir dan Paksa Wartawan Hapus Rekaman Video. Dalam artikel
tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku
memaksa jurnalis TribunAmbon.com untuk menghapus rekaman video rapat
terbuka di ruang Komisi III DPRD, Jumat (4/6/2021).
Sementara itu, lima Informan Ahli masih menemukan adanya intimidasi
kepada wartawan yang dilakukan oleh oknum aparat mengenai isi pemberitaan.
Catatan AJI menunjukkan, sepanjang 2021 ada satu kasus kekerasan terhadap
jurnalis Tribun Ambon. Modusnya mulai dari pelarangan liputan, dan penghapusan
video serta intimidasi.
31.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Maluku

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Maluku masih
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,90. Nilainya terjun bebas
hingga 9,47 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 85,38. Indikator ini tercatat
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.
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Gambar 31.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Maluku

Ada dua subindikator yang disurvei dalam subindikator ini. Satu indikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sekaligus menempati skor tertinggi. Yakni,
jurnalisme

warga

di

daerah

ini

memberikan

kontribusi

positif

terhadap

kemerdekaan pers (82,40). Sementara satu indikator yang lain berada pada
kategori "Agak Bebas"

dan memiliki skor terendah. Yaitu, pemda mengakui,

mendorong dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi
alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga (69,40).
Dalam sesi wawancara, Informan Ahli dari unsur masyarakat, Ketua Jurusan
Ilmu Jurnalistik IAIN Ambon Andi Fitriani, mengatakan, jurnalis warga di daerah
ini belum terlihat. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan tentang
jurnalistik dan kode etik. Di samping itu, menurut Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan yang merupakan Ketua PWI Abdul Kayum, tidak ada program
nyata apalagi anggaran dari pemerintah untuk mendorong keberadaan jurnalisme
warga.
Komisioner Dewan Pers Ahmad Djauhar dalam sesi FGD mengatakan,
jurnalisme itu harus disiplin verifikasi dan memverifikasi fakta. "Kunci jurnalisme
adalah verifikasi dan responsibility itu makanya itu harus ada lembaga yang
bertanggung jawab," katanya.
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31.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Maluku

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, indikator Keragaman Pandangan
IKP 2021 Provinsi Maluku berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
77,33. Nilainya menurun 2,81 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,14. Sejak
2018, indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 31.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Maluku

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator pemerintah
ikut mendorong keragaman kepemilikan media (85,50). Sedangkan skor terendah
adalah pemda mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang
ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan terkait kesetaraan gender,
serta liputan perempuan, anak dan adat (71,50).
Berdasarkan wawancara, mayoritas Informan Ahli sepakat jika pemda telah
melakukan dorongan apa pun untuk mewujudkan keragaman isi pemberitaan di
provinsi ini. Sebaliknya dengan tiga Informan Ahli yang lain. “Pemerintah mungkin
memfasilitasi, tapi untuk pelatihan memang tidak spesifik pada isu gender,
perempuan, anak dan adat. Justru pelatihan tersebut dilakukan oleh organisasi
dan LSM,” kata Khairiyah Fitri, Sekretaris AJI Kota Ambon, yang juga Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan.
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31.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Maluku

Seperti tahun sebelumnya, indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022
Provinsi Maluku masih berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 72,33.
Nilainya merosot hingga 9,92 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,25.

Gambar 31.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Maluku

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator
media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau
imbauan dari pejabat/lembaga di luar pers (74,30). Sedangkan subindikator
dengan skor terendah adalah tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk
mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam
mencari berita sampai memberitakannya (69,90).
Mayoritas Informan Ahli sepakat publik mendapat informasi yang akurat dan
berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh
media di daerah ini. Hanya tiga Informan Ahli yang tidak sepakat. Alasannya,
mereka masih menemukan media yang menyampaikan berita tidak akurat dan
berimbang, "Masih ada media yang tidak berimbang dalam menyampaikan berita
sehingga

menimbulkan

kegaduhan

di

masyarakat,"

kata

Antonius

U.W.
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Raharusun, Kabag Humas Setda Kabupaten Maluku Tengah, yang juga Informan
Ahli dari unsur pemerintah.
Sementara itu, menanggapi pernyataan dari subindikator media melakukan
swasensor

untuk

mencegah

intervensi,

tekanan,

dan/atau

imbauan

dari

pejabat/lembaga di luar pers, secara umum Informan Ahli sepakat hal tersebut
perlu dilakukan. "Swasensor perlu dilakukan apalagi jika artikel/berita tersebut
menyalahi aturan di etika pers," kata Sherly Lootje Parttipawae, Pemimpin Redaksi
Harian Pagi Siwalima, yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers.
Komisioner
swasensor

bisa

Dewan

Pers

digunakan

jika

Ahmad

Djauhar

tujuannya

untuk

sependapat.

Menurutnya,

melindungi

kepentingan

masyarakat atau kepentingan umum.
31.2.3.7.

Akses atas informasi Publik Provinsi Maluku

Tahun ini indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Maluku
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,03. Nilainya
menukik hingga 9,29 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 87,31. Sejak 2018,
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 31.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Maluku
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Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini (82,40).
Sementara skor terendah dimiliki oleh Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan (71,40)
Mayoritas Informan Ahli setuju wartawan di provinsi ini bebas mencari,
meliput, atau memperoleh informasi publik. Hanya satu Informan Ahli yang tidak
sependapat.

Menurutnya,

masih

sulit

mendapatkan

informasi

khususnya

mengenai data dari pemerintah.
31.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Maluku

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Maluku kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 84,40. Namun, nilainya menurun
hingga 4,60 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 89,00. Nilai untuk indikator ini
tercatat mengalami peningkatan tertinggi hingga 19,07 poin pada tahun 2020.
Pada tahun 2018 dan 2019, indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori
“Agak Bebas”.

Gambar 31.10 Nilai Indikator Pendidikan Insan Pers Provinsi Maluku
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Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah.
Berdasarkan data sekunder, dilakukan sejumlah pelatihan bagi wartawan
pada tahun 2021. Dilansir dari Tribun-maluku.com, 11 Februari 2021, dengan
judul Sambut HPN, Pertamina Gelar Workshop Untuk Jurnalis Maluku. Kegiatan
yang diikuti oleh wartawan dari media cetak, elektronik, hingga on-line ini
dilakukan sebagai bentuk apresiasi dari PT. Pertamina kepada insan pers yang
selama ini merupakan mitra strategis perusahaan dalam membangun membangun
kemandirian dan ketahanan energi.
31.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Maluku

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
2022 Provinsi Papua masih berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
79,78. Tahun ini nilainya meningkat hingga 3,26 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 76,53. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Kurang Bebas”
pada 2018 dan "Agak Bebas" pada tahun 2019.

Gambar 31.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Maluku
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Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Semua subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh pers di daerah
ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender (85,50). Skor terendah
adalah media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas,
misalnya bagi penyandang tunarungu dan tunanetra (71,90).
Tercatat ada enam Informan Ahli sepakat pemda sudah melakukan upaya
khusus

agar

kelompok

rentan,

seperti

perempuan,

masyarakat

miskin,

masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok
minoritas, diberitakan media di daerah ini. Hanya empat Informan Ahli yang
berpendapat sebaliknya. “Pemda belum pernah mendorong ataupun memfasilitasi
kegiatan dengan isu-isu di atas," kata Sekretaris AJI Kota Ambon, Khairiyah Fitri,
yang merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan dalam sesi
wawancara.
31.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Maluku

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Maluku kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,35. Tahun ini nilainya menurun 1,60 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 78,95. Pada 2019, Lingkungan Ekonomi provinsi
ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Tabel 31.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, hanya satu
indikator yang nilainya naik, yakni Tata Kelola Perusahaan yang Baik (1,90 poin).
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Sementara empat indikator yang lain nilainya menurun. Indikator yang nilainya
merosot paling tajam adalah Keragaman Kepemilikan (9,62 poin).

Gambar 31.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Maluku

Tahun ini, semua indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah Lembaga
Penyiaran Publik (81,94). Sedangkan yang memiliki nilai terendah, yakni Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (72,73).
31.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Maluku

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Maluku berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,33.
Nilai ini lebih rendah 0,74 poin dibandingkan tahun 2021 (81,07).
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Gambar 31.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Maluku

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
subindikator konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak
memengaruhi keberagaman pemberitaan (84,50). Sementara tiga subindikator
dengan skor terendah ditempati alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi
(79,40). Diikuti oleh subindikator Pemerintah daerah tidak memengaruhi
kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah (78,50).
Terakhir, individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat
mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta,
radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers (75,40).
Secara umum, Informan Ahli setuju bahwa Individu, entitas atau kelompok bisnis
di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan
tentang pers.
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31.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Maluku

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Maluku berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 75,95. Nilainya
sedikit menurun 0,33 poin dibandingkan tahun 2021 yakni 76,28.

Gambar 31.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Maluku

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Semua subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dan termasuk kategori
“Cukup Bebas” adalah subindikator perusahaan pers di daerah ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya (82,00). Sementara skor terendah
ditempati

oleh

pemberian

uang

dan/atau

fasilitas

dari

individu

atau

lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media (70,60).
Mayoritas Informan Ahli sepakat wartawan atau media di daerah ini tidak
memberikan toleransi terhadap pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.
Namun, tiga Informan Ahli tidak sepakat. Sebab, mereka masih menemukan
media atau wartawan yang menerima “amplop”. Hal tersebut memengaruhi isi
media.

1135

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Berdasarkan wawancara, Informan Ahli dari unsur masyarakat, Ketua
Jurusan Jurnalistik IAIN Ambon Andi Fitriani tak memungkiri praktik “amplop”
menjadi penyakit media yang masih terjadi dan berpotensi turut memengaruhi isi
pemberitaan.
Sekretaris AJI Kota Ambon Khairiyah Fitri yang juga Informan Ahli dari
unsur Organisasi Wartawan, gaji yang tidak layak bahkan ada perusahaan media
yang tidak memberikan gaji kepada wartawannya menjadi salah satu alasan
praktik “amplop” masih kerap terjadi.
Saat wawancara, Pemimpin Redaksi Metro Merauke Jeremis Michael Omona
yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers mengatakan, faktor
pemicu yang menyebabkan praktik “amplop” sulit dihilangkan karena perusahaan
media yang baru tumbuh belum mampu menggaji wartawannya.
Kondisi ini makin diperparah dengan tingginya ketergantungan perusahaan
pers terhadap pemerintah dan partai politik untuk keberlangsungan bisnis. Kondisi
ini bahkan diakui oleh Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan yang
merupakan Plt. PWI Maluku Tengah Abdul Kayum.
Para Informan Ahli umumnya setuju di provinsi ini tidak terdapat intervensi
pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom). Namun, tidak
demikian bagi Komisioner KPID Maluku Abdul Karim Angkotasan yang juga
Informan Ahli dari unsur masyarakat. “Masih ada intervensi dari pemilik
perusahaan apalagi berita yang menyangkut tentang adanya kerja sama antara
pelaku bisnis/pemerintah dengan media tersebut,” katanya.
31.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Maluku

Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Maluku harus berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 81,30. Nilainya merosot hingga 9,62
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 90,92.
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Gambar 31.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Maluku

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar Informan Ahli sepakat
kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber sangat beragam
di Papua.
31.2.4.4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Maluku

Tahun ini, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi
Maluku sebesar 72,73. Nilai ini meningkat 1,90 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 70,83.
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Gambar 31.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Maluku

Ada tiga sub indikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua subindikator
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”, sedangkan satu subindikator lainnya
termasuk dalam kategori "Agak Bebas". Skor tertinggi ditempati oleh publik dapat
mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham
perusahaan

pers

(79,49).

Sementara

skor

terendah

ditempati

Wartawan

mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam
satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers
(64,40).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat tata kelola
perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Sebaliknya dengan tiga Informan Ahli yang lain. Menurut mereka, masih ada
media yang belum sepenuhnya melakukan hal itu. Pernyataan ini diperkuat oleh
Informan Ahli dari unsur Organisasi Wartawan, Plt Ketua PWI Maluku Tengah Abdul
Kayum. "Belum semua media melakukannya karena terkait dengan kepentingan
bisnis."
Menanggapi skor terendah pada subindiaktor ini, Informan Ahli setuju.
Menurut mereka, wartawan di provinsi ini belum mendapat paling sedikit 13 kali
gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial
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lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Kecuali, medianya berafiliasi dengan
media nasional.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Sekretaris AJI Kota
Ambon Khairiyah Fitri, UMP di Maluku memang masih jauh di bawah standar.
“Kondisi ini berpengaruh pada profesionalitas wartawan yang akhirnya menerima
“amplop”,” katanya.
31.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Maluku

Seperti tahun lalu, indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi
Maluku kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,94. Nilainya
menurun 2,82 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 84,76. Indikator ini tercatat
pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2019.

Gambar 31.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Maluku

Ada

tujuh

subindikator

yang

disurvei

dalam

indikator

ini.

Semua

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan
publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (84,70). Skor terendah
dimiliki oleh fungsi pemda mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga
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penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik (80,30). Secara
umum Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini.
31.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Maluku

Tahun ini, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Maluku berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,97. Nilai ini menurun 2,81 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 78,78. Indikator ini pernah berada pada kategori
"Agak Bebas" pada tahun 2019.
Tabel 31.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini, lima
indikator nilainya menurun dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya
menurun cukup tinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (11,02 poin).
Sedangkan Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Perlindungan
hukum bagi Penyandang Disabilitas (16,33 poin).
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Gambar 31.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Maluku

Tahun ini, semua indikator Lingkungan Hukum yang berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh Mekanisme Pemulihan (80,17).
Sementara indikator yang nilainya rendah adalah Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (74,00).
31.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Maluku

Tahun ini indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP 2022 Provinsi Maluku kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 74,45. Namun nilai ini merosot hingga 7,99 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 82,44.
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Gambar 31.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Maluku

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”, dengan skor tertinggi adalah Lembaga
peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak
(imparsial) (77,60). Sementara satu subindikator lainnya berada dalam kategori
“Agak Bebas” dan skor terendah. Yakni, lembaga peradilan lebih mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain (67,90).
.

Tidak semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut. Salah

satunya, terkait dengan subindikator lembaga peradilan lebih mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain. Dari hasil wawancara,
Kapolres Maluku Tengah AKBP Abdul Ghafur yang merupakan Informan Ahli dari
unsur pemerintah tak memungkiri masih menggunakan undang-undang lain yang
disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.
Sementara menyoal subindikator tentang peraturan atau kebijakan di
daerah

yang

kemerdekaan

mendorong
pers,

aparat

Informan

Ahli

pemda
dari

menghormati

unsur

dan

masyarakat,

melindungi

Andi

Fitriyani

mengatakan, “Sejauh ini tidak ada satu pun kebijakan/regulasi daerah yang
melindungi kerja wartawan. Pemerintah daerah wajib memberi perhatian untuk
hal ini.”
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31.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Maluku

Tahun ini, indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 di
Provinsi Maluku kembali masuk dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,50.
Namun, nilainya menurun hingga 3,50 poin dibandingkan tahun lalu (80,00).
Sejak 2018, indikator ini tercatat Selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 31.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Maluku

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara, lima Informan Ahli sependapat hingga
saat ini belum ada peraturan dan kebijakan di provinsi ini yang menjamin
wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Padahal menurut Informan Ahli
dari unsur pemerintah, Kabag Humas Setda Kabupaten Maluku Tenggara Antonius
Walken Raharusun, kebijakan daerah memberikan ruang yang cukup besar
terhadap media dalam pemberitaan.
31.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Maluku
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Tahun ini, nilai indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2021
Maluku menukik tajam hingga 11,02 poin dibandingkan tahun lalu. Meski begitu,
indikator ini masih berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,03.

Gambar 31.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Maluku

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keempatnya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi di kategori ini ditempati oleh
di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya (76,50). Sementara subindikator yang memiliki skor terendah,
yakni pemda tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban
umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers (74,00).
Berdasarkan FGD, Informan Ahli dari unsur Perusahaan Pers, Pemimpin
Redaksi Harian Pagi Siwalima Sherly Lootje Pattipawae mengatakan, UU Pers
sudah cukup untuk melindungi kerja jurnalis di lapangan. “Jadi, tidak perlu lagi
adanya perda atau peraturan lain,” katanya.
31.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Maluku

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Maluku berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 79,90. Nilai ini mengalami penurunan hingga 3,93 poin
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dibandingkan tahun 2021, yakni 83,83. Indikator ini pernah berada dalam kategori
"Agak Bebas" pada tahun 2018 dan 2019.

Gambar 31.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Maluku

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Yakni, subindikator pemerintah daerah mendukung
dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar
perusahaan pers (81,90) dan wartawan di daerah ini menaati UU No. 40 Tahun
1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers
(77,90).
Berdasarkan FGD diketahui tujuh Informan Ahli sepakat wartawan di daerah
ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik
dan peraturan-peraturan Dewan Pers, tujuh Informan Ahli menyatakan sepakat.
Namun, tidak dengan tiga Informan Ahli yang lain. Sebab, mereka masih
menemukan wartawan yang tidak menaati kode etik jurnalistik. "Masih ada
wartawan yang tidak menaati kode etik jurnalistik. Kasus seperti ini banyak
ditemui di media on-line. Karena adanya tuntutan kecepatan, ketika mendapat
informasi, umumnya mereka langsung membuat beritanya tanpa verfikasi,"
ujarnya.
31.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Maluku
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Indikator Mekanisme Pemulihan pada survei IKP 2022 Provinsi Maluku
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,77. Namun, nilainya
menurun 2,99 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 80,17.

Gambar 31.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Maluku

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi ditempati oleh
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik
Jurnalistik

(87,00).

Sedangkan

skor

terendah

dimiliki

oleh

subindikator

penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan
hukum perdata daripada hukum pidana (69,50).
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli setuju aparat
hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil. Di satu
sisi, tidak ada kasus yang melibatkan pers sepanjang 2021.
Tercatat ada tiga Informan Ahli yang berpendapat bahwa penyelesaian
perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini masih menggunakan undangundang lain. Dengan demikian, tidak selalu mengedepankan UU No. 40 Tahun
1999 tentang Pers.
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31.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Maluku

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Maluku berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,00.
Nilainya meroket hingga 16,33 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 57,67.

Gambar 31.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Maluku

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
Mayoritas Informan Ahli sepakat tidak ada peraturan di provinsi ini yang
mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas. Namun, sudah ada upaya dari media untuk menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
Pernyataan ini diperkuat oleh Pemimpin Redaksi Harian Metro Merauke
Jeremias Michael Omona yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan
pers. Menurutnya, tidak ada aturan di daerah ini yang mewajibkan media massa
untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Sejauh
ini media lokal yang ada pun belum mampu menjalankannya. Kecuali, media TV
Nasional. Apalagi media cetak baik lokal maupun nasional.
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Sementara itu, Lima Informan Ahli berpendapat sudah seharusnya media
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti
penderita tunarungu dan tunanetra. Karena mereka pun memiliki hak yang sama.
"Sudah sepatutnya pemda ikut mendorong setiap media untuk menyarankan
berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas,” kata Pemimpin Redaksi Harian
Ambon Ekspres Petrus Oratmangun yang merupakan Informan Ahli dari unsur
perusahaan pers.

31.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
MALUKU
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Kepulauan Maluku, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Maluku berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,28. Nilai tersebut menempatkan
provinsi ini pada ranking ke 24. Nilainya menurun 2,91 poin dibandingkan
tahun lalu, yakni 80,19. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan
Fisik dan Politik (77,92), Kondisi Lingkungan Ekonomi (77,35), dan Kondisi
Lingkungan

Hukum

(75,97).

Tahun

ini,

semua

kondisi

lingkungan

mengalami penurunan nilai. Yaitu, yang memiliki penurunan tertinggi
Lingkungan Fisik dan Politik (3,57 poin), Lingkungan Hukum (2,81 poin) dan
Lingkungan Ekonomi (1,60 poin).
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Provinsi Maluku kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 77,92. Nilainya menurun 3,57 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
81,49. Ada sembilan indikator yang disurvei. Nilai tertinggi diperoleh
dari Indikator Pendidikan Insan Pers (84,40) Sementara nilai terendah
ditempati oleh indikator Akurat dan Berimbang (72,33). Kedua indikator
ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun ini, hanya dua indikator
yang nilainya meningkat, yakni Kebebasan dari Intervensi (1,40 poin)
dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (3,26 poin). Sedangkan
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indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah
Pendidikan Insan Pers (84,40).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Maluku kembali berada
dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 77,35. Nilainya menurun 1,60
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,95. Ada enam indikator yang
disurvei. Nilai tertinggi diperoleh dari indikator Lembaga Penyiaran
Publik (81,94) dan berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara
nilai terendah ditempati oleh indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(72,73). Tahun ini, satu dari lima indikator mengalami peningkatan
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya meningkat adalah Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (1,90 poin). Adapun lima indikator tahun
ini mengalami penurunan. Indikator yang mengalami penurunan paling
tinggi adalah Keragaman Kepemilikan (9,02 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Maluku kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,97. Namun, nilainya menurun
2,81 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 78,78. Ada enam indikator
yang disurvei. Nilai tertinggi dan berada dalam kategori “Cukup Bebas”
ditempati oleh indikator Mekanisme Pemulihan (80,17). Sementara nilai
terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(74,00). Tahun ini, indikator yang nilainya menurun paling tinggi
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (11,02).

31.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
MALUKU
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Maluku, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut.
1.

Rekomendasi Umum
Nilai IKP di Provinsi Maluku dapat meningkat pada survei IKP mendatang
antara lain dengan bersinergi meningkatkan indikator Kebebasan Berserikat
bagi Wartawan, Kebebasan dari Kekerasan, Kebebasan Media Alternatif,
Keragaman Pandangan, Akurat dan Berimbang, Akses atas Informasi Publik
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dan Pendidikan Insan Pers pada lingkungan Fisik dan Politik, Kebebasan
Pendirian

dan

Operasionalisasi

Perusahaan

Pers,

Independensi

dari

Kelompok Kepentingan yang Kuat, Keragaman Kepemilikan, dan Lembaga
Penyiaran Publik pada Lingkungan Ekonomi. Serta, Independensi dan
Kepastian

Hukum

Lembaga

Peradilan,

Kebebasan

Mempraktikkan

Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, Etika Pers, dan Mekanisme
Pemulihan pada Lingkungan Hukum.
2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Perlu bekerja sama dengan lintas stakeholder untuk meningkatkan
pelatihan bagi wartawan. Agar lembaga penyiaran publik lebih bersifat
lokal yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah itu. Meningkatkan
edukasi dan sosialias kepada pemerintah mengenai aktivitas, dinamika
jurnalistik dan UU No.40/1999 tentang Pers.
b. Lingkungan Ekonomi
Pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan organisasi pers maupun
perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,
serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Memastikan setiap stakeholder
menghormati tugas jurnalistik dengan tidak melakukan intervensi dalam
bentuk apa pun meski sudah menjalin kerja sama dalam bentuk iklan
atau berita pariwara.
c. Lingkungan Hukum
Memastikan kepada seluruh stakeholder, termasuk aparat penegak
hukum untuk berkomitmen menghentikan segala bentuk kekerasan
terhadap wartawan. Kepada aparat penegak Hukum maupun aparatur
daerah untuk menghormati dan melindungi wartawan dalam melakukan
tugas jurnalistiknya. Kepada Dewan Pers agar aktif melakukan
sosialisasi mengenai peran dan fungsinya kepada perusahaan media
agar dapat mengelola aktivitas dan operasional bisnisnya sesuai aturan.
Termasuk, meningkatkan sosialisasi tentang Kode Etik Jurnalistik agar
pemberitaan lebih akurat dan berimbang. Mendorong pemerintah dan
media lokal untuk lebih memberikan perhatian kepada kaum marginal
dan disabilitas agar dapat memperoleh hak yang sama.
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BAB XXXII PROVINSI MALUKU UTARA
Bab ini merupakan uraian dari kegiatan serta hasil survei dan focus group
discussion (FGD) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Maluku Utara. Survei
melibatkan sepuluh Informan Ahli yang mewakili unsur organisasi wartawan,
perusahaan

pers,

pemerintah

daerah,

dan

masyarakat.

Sementara

FGD

berlangsung di Kota Ternate, Kamis, 14 April 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh
sepuluh Informan Ahli, anggota Dewan Pers Jamalul Insan dan Rochimawati yang
juga merupakan Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai moderator.
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Maluku Utara berada dalam
kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,76. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik (72,43), Kondisi Lingkungan Ekonomi (70,29), dan
Kondisi Lingkungan Hukum (64,13).
Nilainya meningkat 1,46 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 68,30.
Apabila dibandingkan tahun lalu, tren IKP tahun ini menunjukkan peningkatan di
semua kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tahun ini mengalami
peningkatan paling tinggi adalah Lingkungan Fisik dan Politik (2,30 poin), diikuti
Lingkungan Hukum (0,94 poin), dan Lingkungan Ekonomi (0,24 poin).
Semua indikator umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Ada
enam yang berada dalam kategori “Agak Bebas”. Sedangkan dua indikator lainnya
berada dalam kategori “Tidak Bebas”. Nilai tertinggi berada pada Kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik, yakni indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
(86,53). Sedangkan nilai terendah adalah indikator Kebebasan Mempraktikkan
Jurnalisme pada Lingkungan Hukum (40,10).
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32.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI MALUKU UTARA
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Maluku Utara melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur, yaitu pengurus aktif
organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat.
Daftar Informan Ahli pada kegiatan survei IKP selengkapnya dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 32.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku Utara
2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Ikram Salim

AJI

Plt Ketua

2.

Mufrid Tawary

IJTI

Ketua

3.

Ifan Gusti

PWI

Kasi Dokumentasi
Publikasi Media

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Mahmud Daya, ST

Harian Fajar Malut

Pemimpin
Redaksi

5.

Fariz Fahrizal

SKH Seputar Maluku

Pemimpin
Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Abdu H. Sergi

DPRD Kota Ternate

Kasubag Humas

Kota Ternate

7.

AKBP Yohanes Jalung
Siram, S.I.K

Polres Tidore Kepulauan

Kapolres

Kota Tidore

8.

Asis Hadad, SE

Setda Kota Tidore

Kabag Protokol
dan Komunikasi
Pimpinan Setda

Kota Tidore

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Awat Halim, S. Sos

Komisi Informasi
Maluku Utara

Koordinator
bidang Advokasi,
Sosialisasi dan
Edukasi (ASE)

10.

Dr. Helmy Alhadar

Universitas
Muhammadiyah Maluku
Utara

Akademisi Ilmu
Komunikasi

Kabupaten
Halmahera Utara
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32.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI MALUKU UTARA

32.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Maluku Utara

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Maluku
Utara berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,76. Nilai tersebut
diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (72,43), Kondisi Lingkungan
Ekonomi (70,29), dan Kondisi Lingkungan Hukum (64,13).

Gambar 32.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Maluku Utara

32.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Maluku Utara

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Maluku Utara kembali berada
dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,76. Nilainya meningkat 1,46 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 68,30.
Tabel 32.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku Utara
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Apabila dibandingkan tahun lalu, tren IKP tahun ini menunjukkan
peningkatan di semua kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tahun ini
mengalami peningkatan paling tinggi adalah Lingkungan Fisik dan Politik (2,30
poin), diikuti Lingkungan Hukum (0,94 poin), dan Lingkungan Ekonomi (0,24
poin). Umumnya, indikator yang disurvei untuk setiap kondisi berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Namun, ada satu indikator berada dalam kategori “Agak
Bebas”.
Tabel 32.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku Utara 2022

MALUKU UTARA
IKP TOTAL

69,82

A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK

72,43

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

86,53

Pendidikan Insan Pers

85,90

Akses atas Informasi Publik

80,00

Kebebasan dari Intervensi

73,70

Akurat dan Berimbang

71,90

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

71,08

Kebebasan Media Alternatif

69,90

Keragaman Pandangan

68,03

Kebebasan dari Kekerasan

62,70

B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI

70,65

Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers
Lembaga Penyiaran Publik
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)

81,30
76,36
75,96
67.13
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MALUKU UTARA
IKP TOTAL

69,82

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

65,75
64,13

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

80,75

Mekanisme Pemulihan

77,43

Etika Pers

70,85

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan

61,33

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

40,90

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

40,10

Semua indikator umumnya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Ada
enam yang berada dalam kategori “Agak Bebas”. Sedangkan dua indikator lainnya
berada dalam kategori “Tidak Bebas”. Nilai tertinggi berada pada Kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik, yakni indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
(86,53). Sedangkan nilai terendah adalah indikator Kebebasan Mempraktikkan
Jurnalisme pada Lingkungan Hukum (40,10).
32.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Maluku Utara

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Maluku Utara kembali berada
dalam kategori "Cukup Bebas” dengan nilai 72,43. Nilainya meningkat 2,30 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 70,13. Pada 2018, IKP untuk kondisi lingkungan ini
sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Tabel 32.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku Utara 2022
Lingkungan Fisik dan Politik
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Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Apabila
dibandingkan dengan nilai tahun lalu, ada tujuh indikator yang nilainya meningkat.
Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Pendidikan Insan
Pers (9,73 poin), diikuti oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (5,78 poin),
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (5,17 poin), Akses atas Informasi Publik
(3,54 poin), Kebebasan dari Intervensi (3,03 poin), Kebebasan dari Kekerasan
(1,51 poin) serta Akurat dan Berimbang (0,96 poin).
Sementara dua indikator yang lain, nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini menurun paling tinggi adalah Kebebasan Media
Alternatif (8,47 poin).
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Gambar 32.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Maluku Utara

Dari sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik,
enam di antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara tiga
indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Indikator dengan nilai tertinggi dan berada dalam kategori “Cukup Bebas”
adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (86,53). Sementara indikator dengan
nilai terendah dan berada dalam kategori “Agak Bebas” adalah Kebebasan dari
Kekerasan (62,70).
32.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi
Maluku Utara

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2021 Provinsi Maluku
Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 86,53. Nilainya
meningkat 5,78 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 80,75.
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Gambar 32.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Maluku Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi adalah subindikator wartawan bebas
memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media (89,80). Skor
terendah ditempati oleh organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi
memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan
selama ini (83,40).
Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Pemimpin Redaksi Harian Fajar
Malut Mahmud Daya sependapat dengan hasil survei tersebut. Menurutnya,
wartawan di provinsi ini bebas untuk memilih organisasi tanpa paksaan.
Hal senada disampaikan Ketua IJTI Maluku Utara Mufrid Tawary yang juga
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan. "Wartawan bebas memilih
organisasi wartawan. Ada yang di AJI, PWI dan IJTI, sesuai keinginan masingmasing," kata dia.

32.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Maluku Utara

Tahun ini indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Maluku
Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,70. Nilainya
meningkat 3,03 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 70,67.
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Gambar 32.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Maluku Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Satu lainnya, berada dalam kategori “Agak
Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi dan berada dalam kategori “Cukup
Bebas” ditempati oleh tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik (76,50).
Sementara indikator dengan nilai terendah dan berada dalam kategori
“Agak Bebas” adalah pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat
pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik media (68,30).
Tidak semua Informan Ahli sepakat dengan pernyataan tidak pernah terjadi
upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas,
dan/atau partai politik. Salah satunya datang dari Informan Ahli dari unsur
masyarakat,

Helmi

Alhadar

yang

merupakan

akademisi

dari

Universitas

Muhammadiyah Maluku Utara. "Faktanya masih ada upaya sensor isi berita dari
pihak yang berkepentingan baik birokrasi maupun yang lainnya," katanya.
Sedangkan terkait dengan redaksi bersikap independen dalam menentukan
isi berita tanpa campur tangan pemilik media, lima Informan Ahli menyatakan
tikak sependapat. Sebab, mereka masih menemukan adanya intervensi yang
dilakukan oleh pemilik media dalam menentukan berita. "Ada berita-berita
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tertentu yang menyangkut kepentingan perusahaan," kata Ifan Gusti, Pengurus
PWI Maluku Utara yang juga Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan.
32.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Maluku Utara

Sama seperti tahun lalu, tahun ini indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP
2022 Provinsi Maluku Utara masih berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan
nilai 62,70. Namun nilainya meningkat 1,51 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
61,19

Gambar 32.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Maluku Utara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Agak Bebas”. Skor tertinggi untuk subindikator ini ditempati oleh
aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers
dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh
berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan
(68,90). Diikuti oleh tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau
tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan (61,50).
Kemudian, tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan (57,70).
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Berdasarkan wawancara, empat Informan Ahli menyebut aparat penegak
hukum dan keamanan belum melindungi wartawan. "Tidak ada perlindungan dari
aparat penegak hukum kepada wartawan," kata Ketua AJI Kota Ternate Ikram
Salim yang juga Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan.
Sebanyak enam Informan Ahli saat FGD juga masih menemukan adanya
intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun
penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau
menghalangi pemberitaan.
Salah satunya seperti yang dilansir dari koridormalutnews.com, 15 Juni
2021, berjudul Pukul Wartawan, Keponakan Oknum DPRD Tidore Dipolisikan.
Nasib naas juga dialami wartawan media Berita Investigasi Indonesia (BiNPers).
Ia menjadi korban pemukulan di pelabuhan, Kelurahan Rum Balibunga, Kota
Tidore Kepulauan, minggu (13/6/2021).
Sementara, empat Informan Ahli yang lain juga masih menemukan adanya
intimidasi kepada wartawan yang dilakukan oleh oknum aparat mengenai isi
pemberitaan. “Kejadian ini sering terjadi di lapangan. Ketika wartawan meliput,
biasanya ada intimidasi seperti mengancam,” ujar Ketua IJTI Mufrid Tawary yang
juga Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan.
32.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Maluku Utara

Tahun ini indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Maluku
Utara berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,90. Nilai ini menurun
8,47 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 78,38. Sejak 2018, indikator selalu
berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 32.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Maluku Utara

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Masing-masing
berada pada kategori "Cukup Bebas" dan "Agak Bebas. Skor tertinggi terdapat
pada subindikator pemda mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi
masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga
(citizen reporter) atau jurnalisme warga (70,90). Sementara

skor terendah

ditempati oleh jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers (68,90).
Sebanyak tiga Informan Ahli tidak sependapat dengan pernyataan dari
subindikator di atas. Menurut mereka, tidak ada dorongan dari pemerintah
mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme
warga. Bahkan, pemda terkesan masa bodoh terhadap info dari netizen. "Karena
tidak ada dorongan sama sekali dari pemerintah, beritanya dari jurnalisme warga
pun terlewatkan begitu saja,” kata Ketua AJI Kota Ternate Ikram Salim yang juga
Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan.
Sementara menurut Informan Ahli dari perusahaan pers, Pemimpin Redaksi
Harian Fajar Malut Mahmud Daya, pertumbuhan jurnalisme warga melalui media
sosial justru mendorong lahirnya banyak hoaks. “Mereka tidak paham aturan
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dalam jurnalis sehingga berita apa pun langsung disebarkan tanpa disaring terlebih
dulu,” ujarnya.
32.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Maluku Utara

Tahun ini indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Maluku Utara
berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 68,02. Nilainya menurun 4,30
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 72,33. Sejak 2018, indikator ini selalu berada
pada kategori "Cukup Bebas."

Gambar 32.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Maluku Utara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sekaligus memiliki skor tertinggi. Yakni,
subindikator ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas
dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya (76,40).
Sementara dua indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Terdiri dari pemda ikut mendorong keragaman kepemilikan media (66,20). Dan,
pemda mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukan
dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait
kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak dan adat (61,50).
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Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Pemred SKH Seputar Maluku
Fariz Fahrizal, mengatakan, pemda tidak pernah mendorong keragaman isi
pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk
wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta
liputan perempuan, anak, dan adat.
Hal senada diungkapkan oleh Mahmud Daya, Pemimpin Redaksi Harian
Fajar Malut, yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers.
Menurutnya, pelatihan lebih banyak dilakukan oleh LSM, bukan pemerintah.
32.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Maluku Utara

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Maluku Utara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 71,90. Nilainya meningkat tipis
0,96 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 70,94. Tahun lalu, nilai untuk kategori
ini menurun hingga 2,80 poin. Pada tahun 2018, indikator ini tercatat pernah
berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 32.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Maluku Utara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Yakni, subindikator Media melakukan
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swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat
atau dari lembaga di luar pers (78,10).
Sementara dua subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Yakni, publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini
(69,40). Selain itu, tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur
isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita
sampai memberitakannya (6,20).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli dari unsur masyarakat, akademisi
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Helmy Alhadar tidak
sependapat publik telah mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam
karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini. “Masih ada media yang
memberikan informasi yang kurang akurat dan berimbang," katanya.
Terkait swasensor, delapan Informan Ahli menyebut masih ada swasensor,
namun lebih kepada proses penyuntingan. "Sensor dilakukan agar berita menjadi
lebih berimbang dan akurat," kata Farizal Magrib, Pemimpin Redaksi SKH Seputar
Maluku yang juga Informan Ahli dari unsur perusahaan pers.
Sedangkan terkait tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk
mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam
mencari berita sampai memberitakannya, ada enam Informan Ahli yang tidak
sepakat. "Adakalanya pemilik media memiliki kepentingan. Jadi, masih ada
intervensi,” ujar Pemimpin Redaksi Harian Fajar Maluku Utara Mahmud Daya yang
merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers.
32.2.3.7.

Akses atas informasi Publik Provinsi Maluku Utara

Tahun ini indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Maluku
Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,00. Nilai ini
mengalami peningkatan hingga 3,54 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 76,46.
Sejak 2018, indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 32.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Maluku Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator si daerah
ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik (82,10).
Sementara skor terendah adalah Wartawan asing diizinkan untuk meliput
pemberitaan di daerah ini (75,80).
Mayoritas Informan Ahli setuju wartawan di daerah ini bebas mencari,
meliput, atau memperoleh informasi publik. Hanya dua Informan Ahli yang menilai
masih ada wartawan yang menutupi informasi. Hal ini diperkuat degan pernyataan
Ketua AJI Kota Ternate Ikram Salim yang juga merupakan Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan saat melakukan sesi diskusi. Menurutnya, tidak semua
lembaga negara memberikan akses kepada media untuk memperoleh informasi
32.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Maluku Utara

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Maluku Utara
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 85,90. Nilainya
meningkat hingga 9,73 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 76,17. Sejak tahun
2018, indikator ini selalu berada pada kategori "Cukup Bebas."
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Gambar 32.10 Nilai Indikator Pendidikan Insan Pers Provinsi Maluku Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah.
Berdasarkan data sekunder, pada 2021 dilakukan sejumlah pelatihan bagi
wartawan. Seperti dikutip dari Kumparan.com, 10 April 2021, yang mengangkat
judul 50 Jurnalis di Maluku Utara Lulus Uji Kompetensi Wartawan. Para peserta
dari berbagai media dinyatakan lulus Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).
32.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Maluku Utara

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
2022 Provinsi Maluku Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 71,08. Tahun ini nilainya melesat hingga 5,17 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 71,08. Indikator ini pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada 2018
dan "Agak Bebas" pada tahun 2021.
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Gambar 32.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Maluku
Utara

Ada

enam

subindikator

yang

disurvei

pada

indikator

ini.

Empat

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi di kategori ini
adalah pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender
(85,10).
Satu subindikator berada pada kategori "Agak Bebas" yaitu, pemda
melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok
minoritas, diberitakan media di daerah ini (68,10).
Sedangkan skor terendah dan berada pada kategori "Kurang Bebas"
ditempati oleh subindikator media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas, misalnya bagi penyandang tunarungu dan tunanetra
(36,10).
Berdasarkan wawancara tujuh Informan Ahli tidak sepakat dengan
pernyataan pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak. "Karena
masih ada media yang memberitakan secara vulgar, tanpa ada penyaringan
terlebih dahulu," kata Ketua AJI Kota Ternate Ikram Salim yang juga Infoman Ahli
dari unsur organisasi wartawan.
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Mahmud Daya, Pemimpin Redaksi Harian Harian Fajar Malut, Informan Ahli
dari unsur perusahaan pers sependapat. Ia masih menemukan media yang
menggunakan bahasa kasar dan tidak layak dikonsumsi anak-anak.
Kondisi ini disayangkan oleh Asis Hadad, Kabag Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kota Tidore yang juga Informan Ahli dari unsur pemerintah.
"Sudah seharusnya media menampilkan isi pemberitaan yang layak dikonsumsi
oleh semua kalangan, terutama anak-anak,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara, enam Informan Ahli sepakat
pemda telah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini. Namun, empat
Informan Ahli launnya menyatakan belum ada upaya yang dilakukan pemda.
"Pemda belum pernah mendorong ataupun memfasilitasi kegiatan dengan isu-isu
di atas," kata Sekretaris AJI Kota Ambon Khairiyah Fitri yang juga Informan Ahli
dari unsur organisasi.
Enam Informan Ahli tidak sepakat dengan pernyataan pemda melakukan
upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok
minoritas, diberitakan media di daerah ini.
"Upaya pemerintah untuk memfasilitasi kelompok rentan ini masih kurang.
Termasuk dalam hal berkoordinasi dengan media untuk memberitakannya," kata
Informan

Ahli

yang

merupakan

akademisi

Ilmu

Komunikasi

Universitas

Muhammadiyah Maluku Utara Helmy Alhadar.
32.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Maluku Utara

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Maluku Utara kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 70,65. Tahun ini nilainya sedikit
menurun 0,60 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 70,05. Pada 2018, Lingkungan
Ekonomi provinsi ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas”.
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Tabel 32.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku Utara 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, tiga indikator
yang nilainya naik, yakni Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
(0,40 poin), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (0,11 poin) serta Lembaga
Penyiaran Publik (2,45 poin).

Gambar 32.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Maluku Utara

Tahun ini, tiga indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah Keragaman
Kepemilikan (81,30). Sedangkan dua indikator yang lainnya berada dalam
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kategori "Agak Bebas", yakni Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
(65,75) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (65,33).
32.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Maluku Utara

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Maluku Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
76,36. Nilai ini menurun 2,07 poin dibandingkan tahun 2021 (78,43).

Gambar 32.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Maluku Utara

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tujuh
subindikator termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati
subindikator kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya
pada pemodal tertentu (87,20).
Sedangkan tiga subindikator dengan skor terendah ditempati subindikator
pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi,
seperti bantuan sosial dan hibah (64,30), Alokasi dana untuk iklan dan advertorial
dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang
redaksi (63,70). Diikuti subindikator pemda tidak memengaruhi kebijakan redaksi
melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah (60,30).
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Secara umum, Informan Ahli setuju bahwa Individu, entitas atau kelompok
bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan
peraturan tentang pers. Demikian pula dengan pernyataan bahwa pemda tidak
melakukan pungutan tersebut.
Sedangkan mengenai Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui berita berbayar dan/atau advertorial, enam Informan Ahli
menyebut hal itu akan memengaruhi kebijakan redaksi. Apalagi, kata Pemred
Harian Fajar Malut Mahmud Daya yang juga Informan Ahli dari unsur perusahaan
pers, ketergantungan media terhadap pemda saat ini sangat tinggi. Intervensi
pemerintah terhadap redaksi menjadi tak terelakkan.
Sependapat

dengan

Mahmud.

Informan

Ahli

dari

unsur

organisasi

wartawan, Ifan Gusti yang juga pengurus PWI Maluku Utara mengatakan, berita
berbayar dan/atau advertorial akan memengaruhi kebijakan redaksi. “Iklan dan
advetorial,

maupun

bantuan

sosial/hibah

dapat

mengendalikan

ruang

pemberitaan,” katanya. Sementara Informan Ahli dari akademisi dari Universitas
Muhammadiyah Maluku Helmy Alhadar berpendapat karena adanya kepentingan
dari pemerintah, pasti ada pengendalian di ruang redaksi.
32.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Maluku Utara

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Maluku Utara berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 65,75.
Nilai ini sedikit meningkat 0,40 poin dibandingkan tahun 2021 yakni 65,35.
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Gambar 32.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Maluku Utara

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Dua subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dan termasuk kategori
“Cukup Bebas” adalah subindikator perusahaan pers di daerah ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya (83,40). Sementara tiga indikator yang
lain berada dalam kategori "Agak Bebas". Adapun skor terendah dan satu-satunya
berada dalam kategori “Kurang Bebas” ditempati oleh subindikator situasi ekonomi
di

daerah

ini

tidak

menciptakan

ketergantungan

perusahaan

pers

pada

pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai
sumber pendanaan (51,00).
Mayoritas Informan Ahli menyebut wartawan atau media menilai di daerah
ini masih memberikan toleransi terhadap pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial.
Menurut Ketua IJTI Maluku Utara Mufrid Tawary yang juga Informan Ahli
dari unsur organisasi wartawan, hal itu merupakan penyakit dari persoalan
mendasar, yakni ekonomi. Serta, karena banyak perusahaan media di Maluku
Utara yang menggaji wartawannya di bawah UMP. “Maka, bereskan saja dulu
masalah kesejahteraan wartawan, baru bicara soal independensi,” katanya, tegas.
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Ketua AJI Kota Ternate Ikram Salim yang juga Informan Ahli dari unsur
organisasi wartawan sependapat. “Praktik “amplop” masih terjadi. Saya juga
menjadi saksi bahwa pemberian amplop bisa memengaruhi isi media,” ujarnya.
Terkait dengan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai
politik, semua informan Ahli sepakat dengan pernyataan tersebut. Apalagi di amsa
sulit seperti pandemi COVID-19.
32.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Maluku Utara

Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Maluku
Utara berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan skor 81,30. Nilainya menurun
1,45 poin dibandingkan tahun 2021 (82,75).

Gambar 32.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Maluku Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar Informan Ahli sepakat
kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber sangat beragam
di Maluku Utara.
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32.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Maluku Utara
Tahun ini, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi
Maluku Utara sebesar 67,13 . Nilai ini sedikit meningkat 0,11 poin dibandingkan
tahun 2021 (65,22).

Gambar 32.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Maluku Utara

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas” sedangkan sisanya masuk dalam
kategori "Kurang Bebas". Skor tertinggi ditempati oleh tata kelola perusahaan pers
di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik (81,40). Sementara skor
terendah ditempati Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah
Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019
tentang Standar Perusahaan Pers (49,10).
Seluruh Informan Ahli tidak sepakat bahwa wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan
jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Informan Ahli menilai
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secara umum wartawan belum mendapatkan gaji setara UMP, kecuali yang
medianya berafiliasi dengan media nasional.
Menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ifan Gusti yang juga
pengurus PWI Maluku Utara, mengatakan, masih banyak wartawan yang tidak di
gaji sesuai UMP. "Faktanya memang ada wartawan yang tidak dibayar sesuai
UMP,” ujarnya.
32.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Maluku Utara

Seperti tahun lalu, indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi
Maluku Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,96.
Nilai ini meningkat 2,45 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 73,51. Indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.

Gambar 32.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Maluku Utara

Ada

tujuh

subindikator

yang

disurvei

dalam

indikator

ini.

Empat

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah
ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (84,20). Sementara tiga
subindikator berada dalam kategori "Agak Bebas." Skor terendah ditempati
subindikator fungsi pemda mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga
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penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik (65,00). Semua
Informan Ahli sepakat dengan pernyataan dan hasil dari survei subindikator ini.
32.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Maluku Utara

Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Maluku
Utara harus kembali berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 64,13.
Nilainya menurun 0,94 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 63,19. Indikator ini
pernah dua kali berada pada kategori "Cukup Bebas" yakni pada tahun 2019 dan
tahun 2020.
Tabel 32.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku Utara 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini,
empat indikator nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
nilainya meningkat paling tinggi tahun ini adalah Mekanisme Pemulihan (10,02
poin). Diikuti oleh Etika Pers (7,93 poin), Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (2,71)
dan Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (1,24). Sedangkan
dua indikator yang nilainya menurun adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
(11,65) dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (4,52 poin).
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Gambar 32.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Maluku Utara

Tahun ini, ada tiga dari enam indikator Lingkungan Hukum yang berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Yakni, Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (80,75)
sekaligus menempatkannya sebagai indikator dengan nilai tertinggi.
Sementara satu indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”,
yakni Etika Pers dengan nilai 61,33. Sedangkan dua indikator lagi berada pada
kategori "Kurang Bebas" yakni, Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(40,90) dan Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (40,10).
32.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Maluku Utara

Tahun ini indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP 2022 Provinsi Maluku Utara kembali berada dalam kategori “Agak Bebas”
dengan nilai 61,33. Nilai ini meningkat hingga 1,24 poin dibandingkan tahun 2021,
yakni 60,08.
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Gambar 32.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Maluku Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu berada
dalam kategori “Cukup Bebas”, dengan skor tertinggi adalah lembaga peradilan
menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial)
(74,50). Dua indikator yang lain berada pada kategori "Agak Bebas". Sedangkan
skor terendah dan termasuk dalam kategori “Kurang Bebas” ditempati oleh
peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (37,10).
Tidak semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut. Salah
satunya, terkait dengan subindikator lembaga peradilan lebih mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain. "Karena kami bekerja
sesuai UU tentang Pers, wajib hukumnya menggunakan undang-undang itu,” kata
Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, Pemimpin Redaksi SKH Seputar Maluku
Fariz Fahrizal saat melakukan wawancara.
Sedangkan berkaitan dengan aparat dan perangkat daerah menjalankan
kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, Informan Ahli
dari unsur organisasi wartawan, Ketua IJTI Maluku Utara Mufrid Tawary
berpendapat kondisi di lapangan, wartawan masih kerap dihalang-halangi ketika
sedang melakukan peliputan.
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32.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi
Maluku Utara

Tahun ini, indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 di
Provinsi Maluku Utara kembali berada dalam kategori “Kurang Bebas” dengan nilai
40,10. Nilainya menukik tajam hingga 11,65 poin dibandingkan tahun lalu (51,75).
Indikator ini tercatat pernah berada pada kategori "Cukup Bebas" pada tahun
2019.

Gambar 32.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Maluku
Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara, semua Informan Ahli sependapat hingga
saat ini belum ada peraturan dan kebijakan di provinsi ini yang menjamin
wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Namun, menurut Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabag Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tidore Asis Hadad, meski tidak ada peraturan,
pemda memastikan wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik dengan lancar.
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32.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Maluku
Utara

Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Maluku Utara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,75. Nilainya meningkat 2,71
poin dibandingkan tahun lalu, yakni 78,04. Sejak 2018, indikator ini selalu berada
dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 32.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Maluku Utara

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Sementara sisanya, berada dalam kategori
“Agak Bebas”. Subindikator dengan skor tertinggi adalah di daerah ini tidak ada
peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers (86,70). Sementara
subindikator dengan skor terendah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak pernah
menggunakan

alasan

keamanan

nasional,

ketertiban

umum,

atau

moral

masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (64,40).
Berdasarkan wawancara, menurut Informan Ahli dari unsur Pemerintah,
Kasubag Humas DPRD Kota Ternate Abdu H.Sergi, pemda pernah menggunakan
alasan keamanan nasional terkait dengan kasus COVID-19.

1181

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

32.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Maluku Utara

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Maluku Utara kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 70,85. Nilai ini meningkat pesat hingga 7,93
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 62,92 Indikator ini pernah berada dalam
kategori "Agak Bebas" pada tahun 2018 dan tahun 2021.

Gambar 32.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Maluku Utara

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu subindikator
berada pada kategori “Cukup Bebas” sekaligus memiliki skor tertinggi. Yakni,
subindikator pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk
menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers (72,00). Satu
subindikator lagi berada pada kategori "Agak Bebas" dengan perolehan skor
terendah. Adalah, wartawan di daerah ini menaati Undang-undang No.40 Tahun
1999 Tentang pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers
(69,70).
Delapan Informan Ahli sepakat wartawan di daerah ini menaati UU No 40
Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan
Pers. Namun, tidak dengan dua Informan Ahli yang lain. Sebab, mereka masih
menemukan wartawan yang tidak menaati UU Pers “Masih ada yang tidak taat
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dengan kode etik jurnalistik. Berita diturunkan tanpa ada keberimbangan,” kata
Informan Ahli dari unsur masyarakat, Komisi Informasi Maluku Utara Awas Halim.
32.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Maluku Utara

Jika tahun lalu berada dalam kategori “Agak Bebas”, tahun ini indikator
Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Maluku Utara berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 77,43. Nilainya meroket hingga 10.02 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 67,42. Indikator ini pernah berada dalam kategori
"Agak Bebas" pada tahun 2018 dan tahun 2021.

Gambar 32.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Maluku Utara

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
di kategori “Cukup Bebas”. Subindikator yang memiliki skor tertinggi adalah
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik
Jurnalistik (88,20). Sementara subindikator yang memiliki skor terendah dimiliki
oleh aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara
adil (70,00). Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua IJTI Maluku
Utara , Mufrid Tawari berharap agar kasus-kasus pers diselesaikan dengan
menggunakan UU No. 40/1999 tentang Pers .
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32.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Maluku Utara

Tahun ini indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP
2022 Provinsi Maluku Utara kembali berada dalam kategori “Kurang Bebas”
dengan nilai 40,90. Nilai indikator ini merosot hingga 16,33 poin dari tahun
sebelumnya yaitu 57,67. Sejak tahun 2018, indikator ini selalu berada dalam
kategori "Kurang Bebas."

Gambar 32.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
Maluku Utara

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
Terus menurunnya skor pada indikator ini karena mayoritas Informan Ahli
sepakat di memang tidak ada peraturan yang mewajibkan media massa untuk
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Awat Halim
dari Komisi Informasi Maluku Utara yang juga Informan Ahli dari unsur Masyarakat
mengatakan, saat ini pemda pun sedang fokus untuk memastikan penyandang
disabilitas memiliki hak yang sama.
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32.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
MALUKU UTARA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Maluku Utara, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Maluku Utara berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 69,76. Nilainya meningkat 1,46 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 68,30. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi
Lingkungan Fisik dan Politik (72,43), Kondisi Lingkungan Ekonomi (70,29),
dan Kondisi Lingkungan Hukum (64,13). Tahun ini, tiga kondisi lingkungan
yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Yaitu, yang
memiliki penurunan tertinggi Lingkungan Ekonomi (2,30 poin), disusul
Lingkungan Fisik dan Politik (0,24 poin),

dan Lingkungan Hukum (0,94

poin).
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Provinsi Maluku Utara kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 72,43. Nilainya meningkat 2,30 poin dibandingkan tahun
lalu, yakni 70,13. Ada sembilan indikator yang disurvei. Nilai tertinggi
diperoleh dari Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (86,53). Sementara
nilai terendah ditempati oleh indikator Kebebasan dari Kekerasan
(62,7). Kedua indikator ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun
ini, tujuh dari sembilan indikator tersebut mengalami peningkatan nilai
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat
paling tinggi adalah Pendidikan Insan Pers (9,73 poin).
Sementara dua indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi
adalah Kebebasan Media Alternatif (8,47poin).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Maluku Utara kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 70,29. Nilainya
meningkat 0,24 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 70,05. Ada lima
indikator

yang

disurvei.

Nilai

tertinggi

diperoleh

dari

Indikator
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Keragaman Kepemilikan (81,30) dan berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Sementara nilai terendah ditempati oleh indikator Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (63,33) dan berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Tahun ini, dua dari lima indikator mengalami peningkatan nilai
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi
adalah Lembaga Penyiaran Publik (2,45 poin). Sementara itu, dua
indikator yang tahun ini mengalami penurunan paling tinggi adalah
indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
(2,07) dan Keragaman Kepemilikian (1,45).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Maluku Utara berada dalam
kategori “Agak Bebas” dengan nilai 64,13. Nilainya meningkat 0,94 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 63,19. Ada enam indikator yang
disurvei. Nilai tertinggi dan berada dalam kategori “Cukup Bebas”
ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (80,75).
Sementara nilai terendah dan berada dalam kategori “Kurang Bebas”
adalah Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (40,10). Tahun ini,
indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan
Mempraktikkan Jurnalisme (11,65 poin).

32.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
MALUKU UTARA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Maluku Utara, maka

dapat direkomendasikan sebagai berikut
1.

Rekomendasi Umum
IKP Provinsi Maluku Utara dapat meningkat pada survei IKP tahun
mendatang di antaranya dengan lebih memperhatikan indikator Kebebasan
dari Kekerasan pada Lingkungan Fisik dan Politik, indikator indikator Tata
Kelola Perusahaan yang Baik pada lingkungan Ekonomi, dan indikator
Perlindungan

Hukum

bagi

Penyandang

Disabilitas

serta

Kebebasan

Mempraktikkan Jurnalisms pada Lingkungan Hukum.

1186

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Peningkatan kapasitas wartawan di Provinsi Maluku Utara dapat
ditingkatkan

lagi

dengan

upaya

memfasilitasi

wartawan

untuk

melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan melibatkan
beragam

pihak

dan

pelatihan

khususnya

kode

etik

jurnalistik.

Perusahaan pers bersikap tegas terhadap wartawan yang melanggar
Kode Etik Jurnalistik dan peraturan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Caranya dengan melibatkan organisasi profesi, dan Dewan
Pers. Pemda juga perlu mendorong kebebasan pada media alternatif
atau jurnalis warga.

Dan Pemda juga diharapkan dapat mendorong

keragaman isi pemberitaan, salah satunya melalui pelatihan terhadap
isu-isu gender, anak, perempuan, masyarakat rentan dan penyandang
disabilitas.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perusahaan pers perlu

meningkatkan kesejahteraan wartawan dan

memastikan wartawan mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara
UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
oleh Dewan Pers. Persoalan ekonomi, menjadi salah satu faktor kuat
memengaruhi

independensi

ruang

redaksi

dan

profesionalisme

wartawan.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Pemda

bersama

stakeholders

lainnya

perlu

bekerja

sama

dan

memikirkan bagaimana membuat aturan agar media bersama-sama
dapat memberikan akses informasi bagi penyandang disabilitas. Semua
pihak perlu memikirkan jalan keluar yang menghambat media (SDM,
dana, dan teknologi) dalam memberikan ruang setara/fasilitas bagi
penyandang disabilitas dalam mengakses informasi.
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BAB XXXIII PROVINSI PAPUA
Bab ini merupakan uraian dari kegiatan survei dan focus group discussion
(FGD) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Papua. Kegiatan survei dilakukan
pada bulan Februari 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli. Mereka
terdiri dari unsur pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers,
pemerintah, dan masyarakat.
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Papua tahun ini berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,57. Nilainya melesat 6,72 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 68,85. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh
meningkatnya nilai dari ketiga kondisi lingkungan. Lingkungan Fisik dan Politik
(7,38 poin), Lingkungan Ekonomi (2,43 poin) dan Lingkungan Hukum (9,31 poin).
Dari semua indikator yang disurvei, nilai tertinggi sekaligus berada dalam
kategori “Cukup Bebas” ditempati oleh Keragaman Kepemilikan pada Lingkungan
Ekonomi (88,90). Sementara satu-satunya indikator yang berada dalam kategori
“Kurang Bebas” dan memiliki nilai terendah adalah perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum (48,70).
Pada lingkungan Fisik dan Politik, indikator Kebebasan dan dari Kekerasan
masih menjadi sorotan. Sebagai daerah yang rawan konflik, wartawan di Papua
mendapat ancaman tidak hanya dari aparat, tapi juga masyarakat. Pada
Lingkungan

Ekonomi,

kondisi

kemerdekaan

pers

di

Papua

masih

perlu

pembenahan. Terutama indikator mengenai tata kelola perusahaan yang baik.
Karena hal ini akan berdampak pada kesejahteraan wartawan.
Adapun beberapa permasalahan yang mengemuka pada Lingkungan Hukum
di antaranya implementasi etika pers yang masih rendah serta permasalahan
perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Hal ini terkait masih belum
adanya regulasi dari pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
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33.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI PAPUA
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Papua melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur, yaitu pengurus aktif
organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan masyarakat.
Daftar Informan Ahli selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 33.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua 2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Anang Budiono

AJI

Sekretaris

2.

Hans Bisay

PWI

Ketua

3.

Rianto Nae

IJTI

Sekretaris

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Jean Bisay

Jubi.co.id

Pemimpin Redaksi

5.

Jeremias Michael Omona

Metro Merauke

Pemimpin Redaksi

Kabupaten
Merauke

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Gustaf Griapon

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Jayapura

Kepala Dinas

Kabupaten
Jayapura

7.

Kombes Pol. Drs. Ahmad
Musthofa Kamal, SH

Polda Papua

Kabag
Humas/Penmas

8.

Jeri Agus Yudianto,
S.Kom

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Papua

Kepala Dinas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi
daerah, KPID)

9.

Rostini Anwar, S.IKom,
M.IKom

FISIP Universitas
Cendrawasih

Akademisi
Komunikasi

10.

Syamsuddin Levi

Komisi Informasi Publik
Papua

Ketua Bidang
Penelitian dan
Dokumentasi

Kabupaten Timika
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33.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI PAPUA

33.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Papua

Secara keseluruhan IKP 2022 Provinsi Papua berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 75,57. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik
dan Politik (76,85), Kondisi Lingkungan Ekonomi (74,02), dan Kondisi Lingkungan
Hukum (74,50).

Gambar 33.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Papua

33.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Papua

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Papua berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 75,57. Nilainya meningkat 6,72 poin dibandingkan
tahun lalu, yakni 68,85. Tahun lalu, IKP provinsi ini berada dalam kategori “Agak
Bebas”.
Tabel 33.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua
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Tahun ini, tiga kondisi lingkungan nilainya meningkat dibandingkan tahun
lalu. Yakni, Lingkungan Fisik dan Politik (7,38 poin), Lingkungan Ekonomi (2,43
poin) dan Lingkungan Hukum (9,31 poin).
Tabel 33.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua 2022

PAPUA
IKP TOTAL

75,57

A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK

76,85

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

83,40

Keragaman Pandangan

83,33

Kebebasan Media Alternatif

80,50

Akurat dan Berimbang

78,97

Kebebasan dari Intervensi

76,95

Pendidikan Insan Pers

75,50

Kebebasan dari Kekerasan

75,47

Akses atas Informasi Publik

74,83

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

69,48

B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI

74,02

Keragaman Kepemilikan

88,90

Lembaga Penyiaran Publik

81,27

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

78,43
69,63
65,43
74,50

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

86,08

Mekanisme Pemulihan

81,77

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

77,30

Etika Pers

76,70
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Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

75,38

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

48,70

Umumnya, indikator yang disurvei untuk setiap kondisi berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah Keragaman
Kepemilikan pada Lingkungan Ekonomi (88,90). Sementara satu-satunya indikator
yang berada dalam kategori “Kurang Bebas” dan memiliki nilai terendah adalah
perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Hukum
(48,70).
33.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Papua

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Papua kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,85. Nilainya meroket hingga 7,38 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 69,47. Kondisi lingkungan ini tercatat pernah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” pada tahun 2020.
Tabel 33.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, semua
indikator tersebut mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator
yang tahun ini nilainya naik paling tinggi adalah Keragaman Pandangan (13,31
poin), diikuti oleh Akurat dan Berimbang (10,33 poin).

1192

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Gambar 33.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Papua

Dari sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik,
delapan indikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai
tertinggi ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (83,40). Sementara
satu indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas” dan memiliki nilai
terendah adalah Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan (69,48).
33.2.3.1.

Kebebasaan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Papua

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Papua
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,40. Nilainya
melesat hingga 7,50 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 75,90. Sejak 2018, nilai
dari indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 33.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Papua

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk kategori ini adalah
subindikator wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja
wartawan sesuai dengan hati nuraninya

tanpa intervensi dari penguasa atau

pemilik media (86,20). Sementara skor terendah dimiliki oleh organisasi profesi
wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam
berbagai program konkret yang dijalankan selama ini (78,60).
Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejauh ini wartawan di Provinsi
Papua tidak memiliki hambatan untuk bergabung atau tidak bergabung ke
organisasi yang diinginkan seperti PWI, AJI, IJTI dan lainnya sesuai hati nurani.
Wartawan di provinsi ini juga bebas untuk menentukan mau bergabung atau tidak
bergabung ke dalam serikat pekerja tanpa intervensi.
33.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Papua

Tahun ini indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Papua
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 76,95. Nilainya
melesat hingga 9,68 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 67,27. Sejak 2018, nilai
dari indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”, namun pada 2021
indikator ini berada dalam kategori “Agak Bebas”.
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Gambar 33.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Papua

Ada

empat

subindikator

yang

disurvei

dalam

kategori

ini.

Semua

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh
unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas dan/atau partai politik tidak pernah
melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan,
atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (84,80).
Sementara skor terendah dimiliki oleh subindikator tidak pernah terjadi upaya
sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi, ormas, dan atau
partai politik (73,00).
Tidak semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut
mereka, masih ada intervensi di ruang redaksi dan perusahaan media. Sebab,
berkaitan dengan keberlanjutan usaha. Sementara terkait sensor berita, Jeans
Bisay dari JUBI yang

merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers

mengatakan, upaya sensor pernah dilakukan oleh aparat negara dalam bentuk
intervensi berita. “Intervensi kepada redaksi lewat jurnalis. Intervensi bisa
dilakukan secara langsung lewat WhatsApp yang menyatakan isi berita dianggap
belum berimbang sehingga perlu diubah,” imbuhnya.
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33.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Papua

Indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Papua berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,471. Nilainya meningkat hingga 4,66 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 70,81. Ini adalah kali kedua indikator tersebut
berada dalam kategori “Cukup Bebas”, setelah selama tiga tahun berturut-turut
berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 33.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Papua

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk subindikator ini ditempati oleh
Aparat penegak dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari
ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh
berbagai kekuatan non negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan
(78,30).
Berdasarkan data yang dihimpun AJI Indonesia, seperti yang dikutip dari
Kompas.com, Senin, 3 Mei 2021, tercatat ada 114 kasus kekerasan jurnalis di
Papua yang terjadi sepanjang 20 tahun terakhir dari 2000 hingga 2021. Menurut
Jeans Bisay dari JUBI yang juga Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, kasus
kekerasan yang terjadi pada wartawan di Papua tidak pernah terselesaikan dengan
baik. Alasan itulah yang menyebabkan kasus serupa masih terjadi.
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33.2.3.4.

Kebebasan Media Alternatif Provinsi Papua

Indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Papua berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,50. Nilainya meningkat tipis 0,63 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 79,88. Indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.

Gambar 33.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Papua

Ada dua subindikator yang disurvei dalam subindikator ini. Keduanya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Terdiri dari subindikator pemerintah daerah
mengakui, mendorong dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan
informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme
warga (83,60). Diikuti oleh jurnalisme warga di daerah ini memberikan kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers (77,40).
Dalam sesi wawancara, Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan,
Rianto Nae dari IJTI, mengatakan, informasi dari jurnalisme warga masih berisikan
berita negatif. Bahkan, untuk kasus anak-anak sering kali tidak disensor.
33.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Papua

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, indikator Keragaman Pandangan
IKP 2021 Provinsi Papua berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 83,33.
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Nilainya meroket hingga 13,31 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 70,03.
Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” pada 2018.

Gambar 33.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Papua

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subdindikator
pemerintah ikut mendorong keragaman kepemilikan media (90,20). Sementara
yang memiliki skor terendah adalah pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk
wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak dan adat
(77,50).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli tidak memungkiri pemda tidak
melakukan dorongan apa pun untuk mewujudkan keragaman isi pemberitaan di
provinsi ini. Pernyataan ini diperkuat oleh Informan Ahli dari perusahaan pers,
Pemimpin Redaksi JUBI Jean Bisay. “Saya tidak sependapat dengan pernyataan
pada subindiaktor itu. Sebab, saya belum pernah mendapat informasi ada kegiatan
pelatihan yang dilakukan oleh Pemda. Khususnya, pelatihan terkait dengan tema
kesetaraan gender, perempuan, anak dan adat,” ujarnya. Menurut dia, kalaupun
ada, umumnya diselenggarakan oleh LSM.
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33.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Papua

Indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Papua berada dalam
kategori "Cukup Bebas” dengan nilai 78,97. Nilainya meningkat 3,55 poin
dibandingkan tahun lalu. Sejak 2018, indikator ini menunjukkan tren menurun.

Gambar 33.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Papua

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Ketiganya antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator
media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau
imbauan dari pejabat/lembaga di luar pers (86,70). Subindikator dengan skor
terendah ditempati oleh tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk
mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam
mencari berita sampai memberitakannya (74,00). Berdasarkan FGD, Informan Ahli
sepakat perlu dilakukan swasensor. Bukan karena adanya intervensi dari pihak
luar melainkan lebih kepada kebijakan redaksi.
33.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Papua

Indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Papua akhirnya
berada dalam kategori "Cukup Bebas” dengan nilai 74,83. Nilainya melesat hingga
7,32 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 67,50. Sejak 2018, indikator ini selalu
berada pada kategori “Agak Bebas”.
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Gambar 33.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Papua

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi yang berada di kategori ini
adalah subindikator Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang
mencari informasi publik untuk diberitakan (87,10). Sementara subindikator yang
lain, yakni Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini
berada dalam kategori "Agak Bebas" dengan skor 56,90.
Anggota Dewan Pers Asep Setiawan saat FGD tak memungkiri masih sulit
bagi wartawan asing untuk melakukan peliputan baik di Provinsi Papua maupun
Papua Barat. Adapun beberapa syarat yang harus mereka penuhi di antaranya izin
dari Kementerian Luar Negeri dan aparat keamanan.
Ia menduga, kondisi ini dipicu karena wartawan asing kerap mengangkat
isu sensitif, seperti lingkungan. "Sekarang sudah ada Satgas Papua. Tujuannya
untuk memudahkan koordinasi dan peningkatan kemerdekaan pers di Papua,”
katanya. “Sudah melangkah tinggal menformulasikan kegiatannya," tambah Asep.
33.2.3.8.

Pendidikan Insan Pers Provinsi Papua

Indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Papua kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 75,50. Nilainya meningkat cukup pesat
hingga 4,08 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 71,42. Nilai untuk indikator ini
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tercatat mengalami peningkatan tertinggi hingga 11,83 poin pada tahun 2020.
Kondisi tersebut menempatkan indikator ini pada kategori “Cukup Bebas”. Setelah
sebelumnya berada dalam kategori “Agak Bebas”. Tahun 2018, indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Kurang Bebas”.

Gambar 33.10 Nilai Indikator Pendidikan Insan Pers Provinsi Papua

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan

atau

organisasi

perusahaan

pers,

perguruan

tinggi,

dan/atau

pemerintah daerah. Dengan capaian nilai sebesar 75,50 masuk pada kategori
“Cukup Bebas”.
Saat wawancara, Riyanto Nay dari IJTI yang juga Informan Ahli dari unsur
organisasi

pers

mengatakan,

banyak

pelatihan

untuk

wartawan

batal

diselenggarakan karena pandemi COVID-19. Salah satu pelatihan yang tetap
terselenggara di kala pandemi, berdasarkan informasi yang dihimpun dari data
sekunder, adalah pelatihan jurnalisme data yang diselenggarakan oleh Yayasan
Bakti di Kota Jayapura, Sabtu (4/12/2021). Pada berita yang dilansir dari jubi.co.id
berjudul Jurnalisme Papua Belajar Jurnalisme Data tersebut, ada 25 jurnalis yang
berpartisipasi dalam pelatihan bertajuk “Sistem Informasi Orang Papua”.
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33.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Papua

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
2022 Provinsi Papua masih berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai
69,48. Namun, tahun ini nilainya meningkat hingga 5,68 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 63,81. Indikator ini sudah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama
tiga tahun berturut-turut. Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori
“Kurang Bebas” pada tahun 2018.

Gambar 33.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Papua

Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Empat di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi di kategori ini adalah pers di
daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender (77,90). Satu
subindikator lainnya berada dalam kategori “Agak Bebas”, yakni pemerintah
daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggar HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas diberitakan media di daerah ini (62,70).
Sementara satu indikator yang lain, yakni media pers menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, berada dalam kategori “Kurang
Bebas” dengan skor terendah (48,20).
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Menurut Syamsuddin, Informan Ahli dari Komisi Informasi (KI) Daerah
Papua, minimnya media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas

karena keterbatasan perangkat yang dimiliki media di

Papua.
33.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Papua

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Papua kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,02. Tahun ini nilainya meningkat 2,43 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 71,59. Sepanjang tahun 2018 – 2019,
Lingkungan Ekonomi provinsi ini tercatat berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Tabel 33.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, hanya satu
indikator yang nilainya menurun, yakni Independensi dari Kelompok Kepentingan
yang Kuat (0,95 poin). Sementara empat indikator yang lain nilainya meningkat.
Indikator yang nilainya paling tinggi tahun ini adalah Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers (6,71 poin).
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Gambar 33.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Papua

Tahun ini, tiga dari lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah Keragaman
Kepemilikan (88,90). Sementara dua indikator yang lain berada dalam kategori
“Agak

Bebas”

sekaligus

memiliki

nilai

terendah.

Masing-masing

adalah

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (69,63) dan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (65,43).
33.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Papua

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Papua berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,43.
Nilai ini lebih tinggi 6,71 poin dibandingkan tahun 2021 yakni 71,72.
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Gambar 33.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Papua

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Seluruh
subindikator termasuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati
subindikator

Individu,

kepemilikan

perusahaan

pers

di

daerah

ini

tidak

terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu (84,60). Sementara subindikator
dengan skor terendah adalah pemda tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui
berita berbayar dan/atau advertorial (73,7).
Sebagian besar Informan Ahli setuju alokasi dana untuk iklan dan
advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di
ruang redaksi. Sebaliknya, dua Informan Ahli tidak sependapat. Menurut mereka,
alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah dapat
menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.
Pernyataan ini diperkuat oleh Komisioner Komisi Informasi (KI) Daerah
Syamsuddin Levi yang juga Informan Ahli dari unsur masyarakat. Saat
wawancara, ia mengatakan, iklan, advertorial ataupun hibah dan berita berbayar
masih memengaruhi kebijakan redaksi.
Mayoritas

Informan

Ahli

juga

sepakat

kepentingan

publik

dalam

pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita
pariwara. Namun, tidak bagi Informan Ahli dari unsur organisasi pers, Ketua PWI
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Papua Hans Bisay. Ia menilai kepentingan publik pasti berkurang karena alokasi
iklan. “Kepentingan publik akan berkurang karena adanya iklan," katanya.
33.2.4.2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Papua

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2022
Provinsi Papua berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,63 Nilai ini
sedikit menurun 0,95 poin dibandingkan tahun 2021 yakni 70,58.

Gambar 33.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Papua

Pada indikator ini ada enam subindikator yang disurvei. Dari keenam
subindikator itu, tiga di antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”, dua
indikantor dalam kategori "Agak Bebas" dan satu subindikator berada dalam
kategori “Kurang Bebas”.
Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator pemda menghargai profesionalisme
pers (86,40). Sementara skor terendah yang masuk kategori “Agak Bebas”
ditempati

oleh

pemberian

uang

dan/atau

fasilitas

dari

individu

atau

lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media (60,70).
Adapun skor terendah dan berada dalam kategori "Kurang Bebas", yaitu wartawan
atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
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individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi
media (55,30).
Sebagian besar Informan Ahli sepakat bahwa wartawan atau media di
daerah ini tidak memberikan toleransi terhadap pemberian uang dan/atau fasilitas
dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi
media. Dua Informan Ahli tidak sependapat. Menurut mereka, masih ada media
atau wartawan yang menerima “amplop” dan hal tersebut memengaruhi isi media.
Informan Ahli dari unsur pemerintah, Kabag Humas Polda Papua Ahmad
Mustofa Kamal tidak menyangkal adanya pemberian uang untuk wartawan. “Kami
memang memberi mereka uang transport. Tapi, pada saat liputan, kami tidak
memberikan tekanan agar beritanya dimuat,” ujarnya.
Mayoritas Informan Ahli juga sepakat bahwa pemberian uang dan/atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh
terhadap isi media. Saat wawancara, Pemimpin Redaksi Metro Merauke Jeremis
Michael Omona yang merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers
mengatakan, saat ini banyak media baru yang tumbuh, tapi belum mampu
memberikan gaji yang layak kepada wartawannya. Kondisi ini berdampak pada
wartawan menerima “amplop” saat melakukan tugas jurnalistik.
Terkait dengan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai
politik, Informan Ahli dari unsur masyarakat, akademisi dari Universitas
Cendrawasih

Rostini

Anwar

berpendapat

masih

banyak

pers/media

yang

bergantung sepenuhnya pada sponsor atau kerja sama dengan pemda.
Terkait intervensi dari pemilik perusahaan, Informan Ahli umumnya sepakat
tidak terdapat intervensi dari pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi
(newsroom). Namun, Komisioner Komisi Informasi Papua Syamsuddin Levi
meyakini pasti ada intervensi secara tidak langsung dari pemilik. Hal ini
dikarenakan adanya kepentingan pemilik. Meski, keputusan akhir ada pada
redaksi.
33.2.4.3.

Keragaman Kepemilikan Provinsi Papua

Tahun ini, indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Papua berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan skor 88,90. Nilainya meningkat pesat hingga 5,07
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 83,83.
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Gambar 33.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Papua

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, penyiaran, dan
media siber. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar Informan Ahli sepakat
kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber sangat beragam
di Papua.
33.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Papua
Tahun ini, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP 2022 Provinsi
Papua adalah sebesar 65,43. Nilainya meningkat 2,85 poin dibandingkan tahun
2021. Meski begitu, indikator ini masih belum beranjak dari kategori “Agak Bebas”.
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Gambar 33.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Papua

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Masing-masing
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sekaligus menempati skor tertinggi. Yakni,
tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan
publik (75,30). Sedangkan satu subindikator lain berada dalam kategori “Agak
Bebas”. Yaitu, publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari
pemilik dan pemegang saham perusahaan pers (68,20). Sisanya, wartawan
mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan
sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019
berada dalam kategori “Kurang Bebas” dengan skor terendah (52,80).
Berdasarkan wawancara, Informan Ahli umumnya sepakat publik dapat
mengetahui afiliasi politik/bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan
pers. Hanya tiga Informan Ahli yang menyatakan masih ada media yang
menyembunyikan kepemilikan medianya. Menurut Informan Ahli dari unsur
masyarakat, akademisi dari Universitas Cendrawasih Rostini Anwar, sangat mudah
mengetahui afiliasi politik perusahaan pers. “Beberapa media cetak telah
melampirkan nama pendiri redaksi dan para penanam modal,” katanya.
Sementara itu, terkait tata kelola perusahaan pers, empat Informan Ahli
menyatakan masih ada perusahaan pers yang mengedepankan bisnis. Alhasil
menganggu hak dan kepentingan publik.

1209

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

Menanggapi kesejahteraan wartawan pada subindikator dengan skor
terendah, seluruh Informan Ahli tidak sepakat bahwa wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan
jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Informan Ahli menilai
secara umum wartawan belum mendapatkan gaji setara UMP kecuali yang
medianya berafiliasi dengan media nasional.
Namun, menurut Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan, Ketua IJTI
Riyanto Nae, semua media memberikan gaji sesuai aturan. “Kontributor atau
koresponden daerah, misalnya, dibayar berdasarkan berita yang naik," ujarnya.
33.2.4.5.

Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Papua

Seperti tahun lalu, indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi
Papua kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,27. Nilainya
melesat hingga 6,37 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 71,59. Indikator ini
tercatat pernah berada dalam kategori “Agak Bebas” selama dua tahun berturutturut sejak tahun 2018.

Gambar 33.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Papua

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semua subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
1210

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini di proses
sesuai peraturan (85,00). Sedangkan skor terendah dimiliki oleh subindikator
fungsi perangkat daerah bidang komunikasi

dan informasi di daerah ini

mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat (77,10).
Subindikator yang menjadi perhatian pada indikator lembaga
penyiaran publik adalah fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi
di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Berdasarkan wawancara, Ketua IJTI Papua Riyanto Nae yang merupakan Informan
Ahli dari unsur organisasi pers menilai Dinas Kominfo justru lebih banyak menjadi
juru bicara Gubernur atau pemerintah ketimbang memberikan dorongan dan
memperkuat kehadiran lembaga penyiaran publik.
Rendahnya skor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini
juga menjadi perhatian Informan Ahli, Jeans Bisay, Pemimpin Redaksi JUBI. "KPID
lebih banyak mendorong informasi pembangunannya saja. Kalau untuk persnya,
tidak terpublikasikan dengan baik," katanya.
33.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Papua

Tahun ini, Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Papua berada dalam
kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,50. Nilainya meroket hingga 9,31 poin
dibandingkan tahun 2021. Sejak tahun 2018, kondisi lingkungan ini selalu berada
dalam kategori “Agak Bebas”.
Tabel 33.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua 2022
Lingkungan Hukum
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Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini,
semua indikator yang nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
nilainya meningkat paling tinggi tahun ini adalah Kebebasan Mempraktikkan
Jurnalisme (11,80 poin). Diikuti oleh Etika Pers (11,28 poin). Empat indikator yang
lain nilainya juga meningkat dibandingkan tahun lalu.

Gambar 33.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Papua

Tahun ini, lima indikator Lingkungan Hukum yang berada dalam kategori
“Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers (86,08). Sementara satu indikator yang lain berada dalam kategori Kurang
Bebas sekaligus menempati skor terendah. Yakni, Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas (48,70).
33.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Papua

Tahun ini indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
IKP 2022 Provinsi Papua kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 75,38. Nilainya meningkat hingga 9,79 poin dibandingkan tahun 2021, yakni
65,58. Pada tahun 2018, indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori
“Kurang Bebas” dengan nilai 54,72. Lalu, menjadi “Agak Bebas” pada tahun 2019
dengan nilai 66,67.
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Gambar 33.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Papua

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator lembaga
peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak
(imparsial) (81,70). Sementara skor terendah adalah aparat dan perangkat daerah
menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers
(72,6).
Tidak semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei tersebut. Salah
satunya, terkait dengan subindikator aparat dan perangkat daerah menjalankan
kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Menurut
Informan Ahli dari unsur organisasi perusahaan Pers, Pemimpin Redaksi JUBI Jean
Bisay, tidak ada peraturan di daerah ini yang mendorong pemda menghormati
apalagi melindungi kemerdekaan pers.
Pernyataan serupa turut disampaikan oleh Informan Ahli dari unsur
Organisasi Pers, Riyanto Nae dari IJTI Papua. “Tidak ada instruksi khusus dari
pimpinan daerah. Jadi, kita berjalan sendiri-sendiri saja," ujarnya.
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33.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Papua

Tahun ini, indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 di
Provinsi Papua kembali masuk dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,30.
Nilainya melesat hingga 9,79 poin dibandingkan tahun lalu, 65,60.
Pada 2018, indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Kurang
Bebas”. Tahun berikutnya, masuk ke dalam kategori “Agak Bebas”, diikuti “Cukup
Bebas” di tahun 2020 hingga saat ini.

Gambar 33.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Papua

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Berdasarkan wawancara, para Informan Ahli sependapat dengan
hasil survei ini. Bahwa hingga saat ini belum ada peraturan dan kebijakan di
provinsi ini yang menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kominfo Papua Jery Agus Yudianto.
"Belum ada peraturan detail yang terkait dengan jurnalis. Namun, kami
memberikan secara terbuka informasi terkait regulasi,” katanya.
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33.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Papua

Tahun ini, nilai indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP 2022 Papua
kembali meningkat hingga 9,10 poin dibandingkan tahun lalu. Peningkatan
tersebut menempatkan indikator ini masih berada dalam kategori “Cukup Bebas”
dengan nilai 86,08.

Gambar 33.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Papua

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keempatnya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik
(88,60). Sementara subindikator yang memiliki skor terendah, yakni di daerah ini
tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya
(82,40).
Data sekunder menunjukkan masih ada intimidasi dan upaya kriminalisasi
kepada

wartawan

di

Papua.

Seperti

berita

yang

dilansir

dari

papua.tribunnews.com, tanggal 20 Desember 2021, berjudul Wartawan Kompas
TV Dianiaya Oknum TNI AD di Jayapura Papua.
Berdasarkan hasil wawancara, Kabid Humas Polda Papua Ahmad Mustofa
Kamal yang merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat tidak memungkiri
Papua merupakan daerah rawan konflik. Sehingga pihaknya harus mengawal
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apabila ada jurnalis yang ingin mendapatkan informasi di saat situasi sedang tidak
kondusif. "Apabila mau meliput ke daerah konflik, sebaiknya memberi informasi
terlebih dulu agar bisa kami kawal. Nanti dikira mata-mata karena petugas
lapangan kepolisian tidak semuanya mengenal rekan-rekan media, kecuali
anggota humas. Itu pun yang biasa ditemui,” ujarnya.
33.2.5.4.

Etika Pers Provinsi Papua

Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Papua berada dalam kategori “Cukup
Bebas” dengan nilai 76,70. Nilainya meroket hingga 11,28 poin dibandingkan
tahun 2021, yakni 65,42. Tahun lalu, indikator ini sempat berada dalam kategori
“Agak Bebas”.

Gambar 33.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Papua

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Yakni, subindikator pemerintah daerah mendukung
dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar
perusahaan pers (77,40). Diikuti oleh wartawan di daerah ini menaati Undangundang No.40 Tahun 1999 Tentang pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturanperaturan Dewan Pers (76,00).
Berdasarkan wawancara, Jeremias Michael Omona, Pemimpin Redaksi
Metro Merauke, yang juga Informan Ahli dari unsur perusahaan pers mengatakan,
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banyak wartawan yang “tidak jelas” di provinsi ini. Maksudnya, wartawan yang
tidak memenuhi standar Dewan Pers, belum terverifikasi dan berpotensi
melanggar kode etik jurnalistik.
33.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Papua

Indikator Mekanisme Pemulihan pada survei IKP 2022 Provinsi Papua
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,77. Nilai ini meningkat 8,18
poin dibandingkan tahun 2021, yakni 73,58

Gambar 33.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Papua

Ada

enam

subindikator

yang

disurvei

dalam

indikator

ini.

Semua

subindikator berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator dengan skor
tertinggi ditempati oleh subindikator Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi
ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik (87,80). Sementara skor terendah
adalah subindikator aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil (74,70).
Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan Ahli setuju bahwa aparat
hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.
Namun, tiga Informan Ahli menyatakan pernyataan ini belum sepenuhnya sesuai.
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Sebab, mereka menemukan masih ada proses hukum yang dilakukan tidak selesai.
“Kasus yang terkait dengan pers memang dilaporkan, tapi tidak pernah selesai.
Polisi tidak tuntas menanganinya," kata Ketua PWI Hans Bisay yang juga Informan
Ahli dari unsur organisasi wartawan.
Informan Ahli sepakat bahwa penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.
Ada empat Informan Ahli yang tidak sependapat. Alasannya, mereka masih
menemukan kasus yang ditangani pihak peradilan yang menggunakan dua
undang-undang. Seperti pernyataan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers,
Jean Bisay dari JUBI. “Selama ini penyelesaian beberapa kasus media yang
ditangani pihak peradilan ada yang mengedepankan pidana, tapi ada juga yang
perdata,” katanya. Akademisi dari Universitas Cendrawasih Rostini Anwar yang
merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat menambahkan, ada juga perkara
pers yang diselesaikan melalui jalur mediasi.
33.2.5.6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Papua

Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2022 berada
dalam kategori “Kurang Bebas” dengan nilai 48,70. Nilainya meningkat 6,95 poin
dari tahun sebelumnya yaitu 41,75.

Gambar 33.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi
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Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan
tunanetra.
Para Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut mereka, tidak
ada peraturan di provinsi ini yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Pemimpin Redaksi Harian
Metro Merauke Jeremias Michael Omona yang merupakan Informan Ahli dari unsur
perusahaan pers mengatakan, ada pula media yang mampu menyiarkan berita
yang dapat dicerna penyandang disabilitas. Biasanya adalah media TV nasional.
Sementara media cetak baik lokal maupun nasional belum bisa memenuhi
kebutuhan itu.

33.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
PAPUA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Papua, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Papua berada dalam kategori
“Cukup

Bebas”

dengan

nilai

75,57.

Nilainya

meningkat

6,72

poin

dibandingkan tahun lalu, yakni 68,85. Hal ini menempatkan Provinsi Papua
berada pada peringkat 30 IKP Nasional 2022. Nilai tersebut diperoleh dari
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik 76,85), Kondisi Lingkungan Ekonomi
(74,02), dan Kondisi Lingkungan Hukum (74,50). Tahun ini, tiga kondisi
lingkungan yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu.
Yaitu, yang memiliki peningkatan tertinggi adalah Lingkungan Hukum (9,31
poin), disusul Lingkungan Fisik dan Politik (7,38 poin) dan Lingkungan
Ekonomi (2,43 poin).
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Provinsi Papua kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan
nilai 76,85. Nilainya meningkat 7,38 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
69,47. Ada sembilan indikator yang disurvei. Nilai tertinggi diperoleh dari
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Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (83,40). Sementara nilai terendah
ditempati oleh Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (69,48). Tahun
ini, semua indikator tersebut mengalami peningkatan nilai dibandingkan
tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi
Keragaman Pandangan (13,31 poin).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Papua kembali berada
dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 74,02. Nilainya meningkat
2,43 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 71,59. Ada lima indikator
yang disurvei. Nilai tertinggi diperoleh dari Indikator Keragaman
Kepemilikan (88,90) dan berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Sementara

nilai

terendah

ditempati

oleh

indikator

Tata

Kelola

Perusahaan yang Baik (65,43) dan berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Tahun ini, empat dari lima indikator mengalami peningkatan nilai
dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi
adalah Lembaga Penyiaran Publik (6,37 poin). Sementara itu, satu
indikator tahun ini mengalami penurunan adalah indikator Independensi
dari Kelompok Kepetingan yang Kuat (0,95 poin)
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Papua berada dalam kategori
“Cukup Bebas” dengan nilai 74,50. Nilainya meningkat 9,31 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 65,19. Ada enam indikator yang
disurvei. Nilai tertinggi dan berada dalam kategori “Cukup Bebas”
ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (86,08).
Sementara nilai terendah dan berada dalam kategori “Kurang Bebas”
adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (48,70 poin).
Tahun ini indikator yang nilainya meningkat cukup tinggi Kebebasan
Mempraktikkan Jurnalisme (11,80 poin).
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33.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
PAPUA
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Papua, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut:
1.

Rekomendasi Umum
IKP Provinsi Papua dapat meningkat lagi pada survei IKP tahun mendatang
di antaranya dengan lebih memerhatikan indikator Kesetaraan Akses bagi
Kelompok Rentan dan Akses atas Informasi Publik pada Lingkungan Fisik
dan Politik. Selain itu, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan
Independensi yang Kuat pada Lingkungan Ekonomi. Tak kalah penting,
meningkatkan indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
serta Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme pada Lingkungan Hukum.

2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Peningkatan kapasitas wartawan di Provinsi Papua dapat ditingkatkan
dengan

cara

semakin

memperbanyak

pelatihan

khususnya

bagi

wartawan junior. Terutama, mengenai kode etik jurnalistik. Upaya itu
bisa dilakukan oleh organisasi pers, perusahaan pers bekerja sama
dengan pemerintah, perguruan tinggi atau stakeholder lainnya. Sebagai
daerah

yang

rawan

konflik,

diharapkan

ada

rekomendasi

dari

Kementerian LN dan Dewan Pers untuk memberi akses kepada wartawan
asing. Tujuannya, untuk menjaga keselamatan wartawan asing. Pemda
juga perlu mendorong kebebasan pada media alternatif atau jurnalis
warga. Di samping dapat mendorong keragaman isi pemberitaan. Salah
satunya, melalui pelatihan terhadap isu gender, anak, perempuan,
masyarakat rentan, dan penyandang disabilitas.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Perusahaan pers perlu meningkatkan kesejahteraan wartawan dan
memastikan wartawan mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara
UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
oleh Dewan Pers. Persoalan ekonomi, menjadi salah satu faktor kuat
memengaruhi

independensi

ruang

redaksi

dan

profesionalisme

wartawan.
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c. Kondisi Lingkungan Hukum
Pemda perlu membuat aturan agar media bersama-sama memberikan
akses informasi bagi penyandang disabilitas. Semua pihak perlu
memikirkan jalan keluar yang menghambat media (SDM, dana, dan
teknologi) dalam memberikan ruang setara/fasilitas bagi penyandang
disabilitas

dalam

mengakses

informasi.

Selain

itu,

mengusulkan

keamanan bagi keselamatan jurnalis di Papua saat melakukan peliputan
serta memberikan akses yang luas pada wartawan dalam mendapatkan
informasi. Pembentukan satgas Papua yang digagas Dewan Pers
diharapkan membantu meningkatkan IKP di Papua menjadi lebih baik.
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BAB XXXIV PROVINSI PAPUA BARAT
Bab ini menguraikan hasil survei dan focus group discussion (FGD) Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Papua Barat. Survei dilaksanakan
sepanjang bulan Februari – Maret 2022 dengan melibatkan sepuluh Informan Ahli
yang mewakili unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah,
dan masyarakat. Sementara FGD dilaksanakan secara hibrida di Kota Manokwari,
Papua Barat, 28 April 2022. Hadir pada kegiatan tersebut sembilan Informan Ahli
dan anggota Dewan Pers Jamalul Insan dengan Rochimawati yang juga merupakan
Tenaga Ahli IKP 2022 sebagai moderator.
Tahun ini IKP 2022 Provinsi Papua Barat berada dalam kategori “Agak
Bebas”. Nilainya menurun 1,34 poin menjadi 69,23. Nilai tersebut didapat dari
perolehan nilai dari Indikator Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (69,98), Kondisi
Lingkungan Ekonomi (67,99) dan Kondisi Lingkungan Hukum (68,87). Di antara
tiga lingkungan ini hanya satu yang nilainya meningkat, itu pun tidak signifikan.
Yakni, Lingkungan Hukum (0,08 poin).
Dari semua indikator yang disurvei, nilai tertinggi dan berada dalam
kategori “Cukup Bebas” ditempati oleh Keragaman Kepemilikan pada Lingkungan
Ekonomi (82,20). Sementara nilai terendah sekaligus berada dalam kategori
“Tidak Bebas” adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (52,20).

34.1.

PROFIL INFORMAN AHLI PROVINSI PAPUA BARAT
Responden pada kegiatan survei IKP 2022 Provinsi Papua Barat melibatkan

sepuluh Informan Ahli. Mereka terbagi ke dalam empat unsur di antaranya
pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah, dan
masyarakat. Daftar Informan Ahli disajikan dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 34.1 Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua Barat
2022
No.

Nama Lengkap

Nama Lembaga

Jabatan/Posisi

Keterangan

I.

Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI)

1.

Bustam, ST

PWI

Ketua

2.

Alex Tethool

AJI

Anggota

3.

Yersy Allen
Sopaheluwakan (Jeje)

IJTI

Sekretaris

II.

Pimpinan Perusahaan Pers (media cetak, siaran, siber)

4.

Patrik Tandirerung

Harian Cahaya Papua

Pemimpin
Redaksi

5.

Yosep Erwin

TV Papua Chanel

Pemimpin
Redaksi

III.

Pemerintah (Pemda, DPRD, penegak Hukum)

6.

Frans P. Istia, S.Sos.,
M.M

Dinas Komunikasi
Informatika Persandian
dan Statistik Provinsi
Papua Barat

7.

Kombes Adam Erwindi

Polda Papua Barat

Kabid Humas

8.

Petrus Rabu

Dinas Komunikasi
Informatika Statistik
dan Persandian
Kabupaten Raja Ampat

Kepala Dinas

IV.

Masyarakat (LSM terkait pers, akademisi media/jurnalistik, Komisi Informasi daerah,
KPID)

9.

Andi Sastra Benny
Saragi

Komisi Informasi Papua
Barat

Wakil Ketua

10.

Dr. Yusuf W. Sawaki,
S.Pd.

Universitas Papua

Akademisi

Kabupaten
Sorong

Kepala Dinas

Kabupaten Raja
Ampat

Kabupaten
Manokwari
Selatan

34.2.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI PAPUA BARAT

34.2.1.

Rekap Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Papua Barat

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi Papua
Barat berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,23. Nilai tersebut
didapat dari perolehan nilai dari Indikator Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
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(69,98), Kondisi Lingkungan Ekonomi (67,99) dan Kondisi Lingkungan Hukum
(68,87).

Gambar 34.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Papua Barat

34.2.2.

Tren Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Provinsi Papua Barat

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Provinsi Papua Barat berada dalam
kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,23. Nilainya menurun 1,34 poin
dibandingkan tahun lalu 70,56. Provinsi Papua Barat pernah berada dalam kategori
yang sama, “Agak Bebas”, pada tahun 2018.
Tabel 34.2 Tren Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua Barat

Tahun ini, dua dari tiga kondisi lingkungan yang nilainya menurun
dibandingkan tahun lalu. Yakni, Lingkungan Fisik dan Politik (1,42 poin) dan
Lingkungan Ekonomi (2,74 poin). Sementara satu kondisi yang lain yang nilainya
meningkat tahun ini adalah kategori Lingkungan Hukum (0,08 poin).
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Tabel 34.3 Rekap Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua Barat 2022

PAPUA BARAT
IKP TOTAL

69,23

A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK

69,98

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

78,40

Pendidikan Insan Pers

73,40

Keragaman Pandangan

71,27

Kebebasan dari Kekerasan

70,70

Kebebasan dari Intervensi

70,20

Akurat dan Berimbang

69,53

Akses atas Informasi Publik

67,80

Kebebasan Media Alternatif

66,60

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

63,72

B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI

67,99

Keragaman Kepemilikan
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers

82,20
72,84

Lembaga Penyiaran Publik

67,61

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

65,47

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance)
C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

62,07
68,87

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

80,35

Etika Pers

74,25

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

67,50

Mekanisme Pemulihan

66,98

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

59,80

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

52,20
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Secara umum, indikator yang disurvei untuk setiap kondisi lingkungan
berada dalam kategori “Agak Bebas”. Nilai tertinggi untuk kategori ini adalah
Keragaman Kepemilikan pada Lingkungan Ekonomi (82,20). Sementara sembilan
indikator yang lain berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun satu-satunya
indikator yang berada dalam kategori “Tidak Bebas” sekaligus memiliki nilai
terendah

adalah

Perlindungan

Hukum

bagi

Penyandang

Disabilitas

pada

Lingkungan Hukum (52,20).
34.2.3.

Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers
2022 Provinsi Papua Barat

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2022 Provinsi Papua Barat kembali berada
dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,98. Nilainya turun 1,34 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 71,40. Kondisi lingkungan ini tercatat pernah
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sejak 2019 – 2021.
Tabel 34.4 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua Barat 2022
Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Fisik dan Politik terdiri dari sembilan indikator. Tahun ini, tiga
dari sembilan indikator tersebut mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya naik paling tinggi adalah Pendidikan Insan
Pers (7,15 poin), diikuti oleh Kebebasan Akses Atas Informasi Publik (1,51poin).
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Sementara enam indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi adalah Kebebasan
Media Alternatif (6,82 poin).

Gambar 34.2 Indeks Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi Papua Barat

Dari sembilan indikator yang disurvei pada Lingkungan Fisik dan Politik, lima
di antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Indikator dengan nilai
tertinggi ditempati oleh Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (78,40). Sementara
empat indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”. Nilai terendah
untuk indikator ini adalah Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan (63,72 poin).
34.2.3.1.

Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Papua
Barat

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2022 Provinsi Papua
Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,40. Nilainya
sedikit menurun 0,91 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 79,31. Sejak 2018, nilai
dari indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 34.3 Nilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan Provinsi Papua Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk kategori ini adalah
subindikator Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati
nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis (87,60).
Sementara skor terendah adalah Organisasi profesi wartawan di daerah ini
berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret
yang dijalankan selama ini (70,50).
Menanggapi hasil survei tersebut, Informan Ahli dari Ketua IJTI Papua Barat
Yersy Allen Sopaheluwakan mengatakan, seharusnya ada perwakilan organisasi di
setiap kabupaten/kota untuk bisa merangkul semua wartawan. “Dengan kondisi
Papua Barat seperti saat ini, masyarakat masih ada yang awam. Kami di sini
berbenturan dengan masyarakat,” katanya.
34.2.3.2.

Kebebasan dari Intervensi Provinsi Papua Barat

Tahun ini indikator Kebebasan dari Intervensi IKP 2022 Provinsi Papua Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 70,20. Namun, nilainya
merosot hingga 4,53 poin dibandingkan tahun 2021. Sejak 2018, nilai dari
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 34.4 Nilai Indikator Kebebasan dari Intervensi Provinsi Papua Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam kategori ini. Dua indikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas” sementara dua indikator lainnya berada
dalam kategori "Agak Bebas". Skor tertinggi ditempati oleh unsur negara
(birokrasi, tentara, polisi), prmas dan /atau partai politik tidak pernah melakukan
tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (74,70). Sebaliknya, skor
terendah ditempati oleh tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur
negara (birokrasi, tentara, polisi, ormas, dan atau partai politik (63,50).
Tidak semua Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Salah satunya,
Informan Ahli Yusuf W. Sawaki, dosen dari Universitas Papua. Ia mengatakan,
dengan kondisi keamanan di Papua Barat seperti sekarang, ada informasi yang
bebas untuk disampaikan kepada masyarakat, ada juga yang tidak.
Menurut Informan Ahli yang merupakan Ketua PWI Papua Barat Bustam,
redaksi harus bisa bersikap tegas agar tidak ada campur tangan pemilik media.
“Meski intervensi kepemilikan tetap ada, tapi bisa dihindari jika ada ramburambunya,” katanya.

1230

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

34.2.3.3.

Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Papua Barat

Tahun ini indikator Kebebasan dari Kekerasan IKP 2022 Provinsi Papua
Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 70,70. Namun,
nilainya menurun 1,63 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 72,33. Sejak 2018,
indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 34.5 Nilai Indikator Kebebasan dari Kekerasan Provinsi Papua Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk subindikator ini
ditempati oleh aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau
karena isi pemberitaan (72,50).
Sementara satu subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”
sekaligus memiliki skor terendah. Yakni, tidak terdapat intimidasi kepada
wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk
memengaruhi isi pemberitaan (68,00).
Yersy Allen Sopaheluwakan dari IJTI yang merupakan Informan Ahli dari
unsur Organisasi Pers tidak memungkiri masih adanya ancaman dan tekanan
kepada wartawan, termasuk oleh masyarakat di wilayah Papua Barat.
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34.2.3.4. Kebebasan Media Alternatif Provinsi Papua Barat
Tahun ini indikator Kebebasan Media Alternatif IKP 2022 Provinsi Papua
Barat harus berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 66,60. Tahun lalu,
indikator ini berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 34.6 Nilai Indikator Kebebasan Media Alternatif Provinsi Papua Barat

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Yakni, jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers 70,80. Sementara
subindikator yang lain, yakni pemerintah daerah mengakui, mendorong dan
melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti
pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga yang berada dalam
kategori “Agak Bebas” dengan skor terendah 62,40.
Berdasarkan FGD, Informan Ahli sepakat tidak ada larangan kepada siapa
pun untuk mendirikan media alternatif. Namun, belum ada dorongan dari
pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat oleh Alex Tethool dari AJI Papua
Barat yang merupakan Informan Ahli dari unsur organisasi wartawan. “Kami
merangkul mahasiswa untuk memhami lebih dalam tentang jurnalisme warga.
Termasuk soal kode etik jurnalistik dan UU Pers,” ujarnya seraya tak menampik
belum ada perhatian serius dari mereka terhadap keberadaan jurnalisme warga.
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34.2.3.5.

Keragaman Pandangan Provinsi Papua Barat

Indikator Keragaman Pandangan IKP 2022 Provinsi Papua Barat mengalami
peningkatan nilai 1,24 poin dibandingkan tahun lalu, dari 70,03 menjadi 71,27.
Peningkatan ini cukup untuk menempatkan indikator tersebut kembali berada di
kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 34.7 Nilai Indikator Keragaman Pandangan Provinsi Papua Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subdindikator
pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media (76,40).
Sementara satu subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Yakni, pemda mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang
ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi
wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak dan adat
(65,90).
Berdasarkan wawancara, Patrick Barumbu dari Harian Cahaya Papua yang
merupakan Informan Ahli dari unsur perusahaan pers, mengatakan, sangat
penting untuk pemda mendorong keragaman isi pemberitaan dengan cara
menyelenggarakan

pelatihan.

“Pelatihan

bagi

wartawan

sangat

penting.

Sayangnya, jarang dilakukan di provinsi ini," ujarnya.

1233

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

34.2.3.6.

Akurat dan Berimbang Provinsi Papua Barat

Tahun ini indikator Akurat dan Berimbang IKP 2022 Provinsi Papua Barat
berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 69,53. Nilainya menurun hingga
3,63 poin dibandingkan tahum sebelumnya. Padahal sejak 2018, indikator ini
selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.

Gambar 34.8 Nilai Indikator Akurat dan Berimbang Provinsi Papua Barat

Ada tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu subindikator
masuk dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh subindikator
media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau
imbauan dari pejabat/lembaga di luar pers (76,00). Sementara dua subindikator
yang lain masuk kategori "Agak Bebas". Skor terendah dimiliki oleh publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau
kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (65,50).
Saat wawancara, Informan Ahli dari Komisi Informasi Papua Barat Andi
Sastra Benny mengatakan, berita yang disampaikan oleh media umumnya berita
dari pemda. Sehingga, porsinya tidak seimbang dengan berita di luar aktivitas
pemda.
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Sementara Informan Ahli dari unsur organisasi pers yang merupakan Ketua
PWI Bustam mengatakan, masih menemukan adanya intervensi di ruang redaksi
baik dari pejabat maupun institusi di luar pers untuk mengubah isi berita.
34.2.3.7.

Akses atas Informasi Publik Provinsi Papua Barat

Tahun ini indikator Akses atas Informasi Publik IKP 2022 Provinsi Papua
Barat kembali berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 67,80. Nilainya
naik 1,51 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 66,29.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi hingga 17,58
poin pada tahun 2019. Peningkatan nilai tersebut menempatkan indikator ini
berada dalam kategori “Cukup Bebas. Setelah sebelumnya, berada dalam kategori
“Kurang Bebas”.

Gambar 34.9 Nilai Indikator Akses atas Informasi Publik Provinsi Papua Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua subindikator
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Subindikator yang memiliki skor tertinggi
adalah di provinsi ini wartawan bebas mencari meliput atau mendapatkan
informasi publik, sekaligus mencatatkan skor tertinggi 74,50. Sementara itu, dua
subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”. Antara lain, Komisi
Informasi (KI) Daerah mendukung wartawan untuk mencari informasi publik untuk
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diberitakan (63,10). Diikuti oleh wartawan asing diizinkan untuk meliput
pemberitaan di daerah ini (62,20).
Para Informan Ahli sepakat KID mendukung wartawan untuk mencari
informasi publik untuk diberitakan mendapat skor rendah karena belum
memahami cara kerja, fungsi dan peran KI. Sedangkan tidak semua Informan Ahli
sependapat mengenai wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di
provinsi ini. Selama 2021, tidak ada wartawan asing yang ke Papua Barat untuk
melakukan peliputan. Hal ini juga dilatarbelakangi karena adanya syarat dan
prosedur yang harus dipenuhi apalagi selama masa pandemi COVID-19.
34.2.3.8. Pendidikan Insan Pers Provinsi Papua Barat
Tahun ini indikator Pendidikan Insan Pers IKP 2022 Provinsi Papua Barat
kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 73,40. Nilanya
meroket 7,15 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 66,26. Indikator ini sempat
tercatat berada dalam kategori “Kurang Bebas” pada tahun 2018.

Gambar 34.10 Nilai Indikator Pendidikan Insan Pers Provinsi Papua Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni, di
provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi
wartawan/perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemda. Informan Ahli dari
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unsur organisasi pers, Alexander Tethool dari AJI, sependapat dengan hasil survei
ini.
Berdasarkan data sekunder yang dihimpun dari Radarsorong, Kamis 21
Oktober 2021, diketahui 54 Jurnalis Papua Barat telah mengikuti Uji Kompetensi
Wartawan (UKW). Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Bappenas, LDPS,
Dewan Pers, dan PWI Sorong.
34.2.3.9.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi
Papua Barat

Seperti tahun lalu, indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP
2022 Provinsi Papua Barat belum beranjak dari kategori “Agak Bebas” dengan nilai
63,72. Nilainya menurun hingga 1,42 poin dibandingkan tahun 2021. Tahun 2018,
indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Kurang Bebas”.

Gambar 34.11 Nilai Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan Provinsi Papua
Barat

Ada enam subindikator yang disurvei pada indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi diraih oleh subindikator pers
di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak (75,00). Sementara dua
subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”. Dua subindikator
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berikutnya berada dalam kategori “Kurang Bebas”. Adapun subindikator dengan
skor terendah ditempati oleh media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra
(53,10).
Menurut Yosep Erwin N. Tupen dari TV Papua Chanel yang merupakan
Informan Ahli dari unsur Perusahaan Pers, media kurang memberitakan tentang
disabilitas karena kekurangan SDM. “Kami butuh tenaga juru bahasa. Selain soal
SDM, juga anggaran untuk juru bahasa tersebut," kata Yosep.
Sementara

itu,

Informan

Ahli

Alex

Thetool

dari

AJI

mengatakan,

pemberitaan mengenai pelanggaran HAM terbilang sensitif di provinsi ini. Untuk
itu, media perlu berhati-hati dalam melakukan proses pemberitaan. Apalagi ketika
akan meliput kerap kali tidak diberi akses.
34.2.4.

Kondisi Lingkungan Ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Papua Barat

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2022 Provinsi Papua Barat kembali berada
dalam kategori "Agak Bebas” dengan nilai 67,99. Tahun ini, nilainya menurun 2,74
poin dibandingkan tahun 2021. Lingkungan Ekonomi provinsi ini tercatat pernah
berada dalam kategori ”Agak Bebas” tahun 2018.
Tabel 34.5 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua Barat 2022
Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi terdiri dari lima indikator. Tahun ini, semua indikator
yang nilainya menurun dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya menurun
cukup tinggi adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (3,78
poin).
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Gambar 34.12 Indeks Kondisi Lingkungan Ekonomi Provinsi Papua Barat

Tahun ini, dua dari lima indikator Lingkungan Ekonomi yang disurvei berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh Keragaman
Kepemilikan (82,20). Sementara tiga indikator yang lain berada dalam kategori
“Agak Bebas”. Adapun nilai terendah yakni Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(62,07).
34.2.4.1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Papua Barat

Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP
2022 Provinsi Papua Barat kembali berada di kategori “Cukup Bebas” dengan nilai
72,84. Nilainya menurun 1,98 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 74,82. Sejak
2018, indikator ini selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 34.13 Nilai Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan
Pers Provinsi Papua Barat

Ada sepuluh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Enam di
antaranya

berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi dimiliki oleh

subindikator Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan
media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers (81,00).
Sementara empat subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak
Bebas”. Dengan skor terendah yakni Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwara (61,60).
Informan Ahli menyatakan sepakat dengan hasil survei ini. Patrick
Barumbut dari Harian Cahaya Papua yang merupakan Informan Ahli dari unsur
perusahaan pers, masih menemukan media yang hanya hidup dari iklan/hibah
Pemda. “Pada umumnya masih akan memengaruhi pemberitaan karena media
tersebut masih mengandalkan dana dari pemda. Apalagi saat pandemi COVID-19
seperti sekarang," ujarnya.
34.2.4.2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Papua Barat
Seperti tahun sebelumnya, tahun ini indikator Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat IKP 2022 Provinsi Papua Barat kembali berada dalam
kategori “Agak Bebas” dengan nilai 65,47. Nilainya menukik hingga 3,78 poin

1240

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

dibandingkan tahun 2021, yakni 69,25. Indikator ini tercatat mengalami
peningkatan tertinggi hingga 12,29 pada tahun 2019. Peningkatan nilai itu mampu
menempatkan indikator ini untuk kali pertama berada dalam kategori “Cukup
Bebas”, setelah sebelumnya berada dalam kategori “Agak Bebas”.

Gambar 34.14 Nilai Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Provinsi Papua Barat

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Dua di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi untuk kategori ini ditempati
oleh subindikator perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya (71,40). Sementara empat indikator yang lain berada
dalam kategori “Agak Bebas”. Skor terendah dimiliki oleh situasi ekonomi di
provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan (58,60).
Berdasarkan hasil wawancara, Informan Ahli dari unsur Perusahaan Pers,
Yosep Erwin N. Tupen dari TV Papua Chanel tak memungkiri masih tingginya
ketergantungan perusahaan pers, khususnya terhadap pemerintah, partai politik,
kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan. Sementara penerimaan iklan dari
perusahaan swasta masih minim.
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“Dalam situasi ekonomi saat ini, memang tidak dipungkiri kami sangat
tergantung pendanaan dari Pemda, Partai Politik. Namun tidak semua Pemda yang
memiliki anggaran untuk media,” katanya.
34.2.4.3. Keragaman Kepemilikan Provinsi Papua Barat
Indikator Keragaman Kepemilikan IKP 2022 Provinsi Papua Barat kembali
berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,20. Nilainya sedikit
menurun 0,47 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 82,67. Indikator ini tercatat
berada dalam kategori “Agak Bebas” pada 2018.

Gambar 34.15 Nilai Indikator Keragaman Kepemilikan Provinsi Papua Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yaitu, di
provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber. Informan Ahli sepakat dengan hasil survei ini. Menurut mereka,
keberadaan media sangat beragam di Papua Barat terutama pada media siber.
Kepemilikannya juga beragam.

1242

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

34.2.4.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Papua Barat
Seperti tahun sebelumnya, tahun ini indikator Tata Kelola Perusahaan yang
Baik IKP 2022 Provinsi Papua Barat kembali berada dalam kategori “Agak Bebas”
dengan nilai 62,07. Nilainya menurun sebanyak 3,24 poin dibandingkan tahun
2021, yakni 65,31.
Indikator ini tercatat pernah mengalami peningkatan nilai paling tinggi
hingga 23,06 poin pada 2019. Peningkatan nilai ini mampu menempatkan
indikator ini dalam kategori “Cukup Bebas”, setelah sebelumnya berada dalam
kategori “Kurang Bebas”.

Gambar 34.16 Nilai Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Provinsi Papua Barat

Terdapat tiga subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di
antaranya berada dalam kategori “Cukup Bebas” sekaligus mencatatkan skor
tertinggi. Yakni, subindikator tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan
sesuai dengan kepentingan publik (70,50). Sementara dua subindikator lainnya
berada dalam kategori “Agak Bebas”. Yakni, publik dapat mengetahui afiliasi politik
atau bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers (59,10). Diikuti
dengan subindikator dengan skor terendah, wartawan mendapat paling sedikit 13
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kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 03/2019 (56,60).
Informan Ahli dari unsur Perusahaan Pers, Yosep Erwin N. Tupen dari TV
Chanel Papua tak memungkiri bahwa hingga saat ini memang masih ada wartawan
yang tidak mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam setahun.
Jumlahnya diperkirakan semakin banyak sejak adanya pandemi COVID-19.
“Pendapatan perusahaan makin berkurang drastis sejak pandemi COVID-19.
Kondisi ini berdampak terhadap penerimaan upah terhadap karyawan," kata
Yosep.
34.2.4.5. Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Papua Barat
Indikator Lembaga Penyiaran Publik IKP 2022 Provinsi Papua Barat selama
empat tahun berturut-turut kembali berada dalam kategori “Agak Bebas”. Adapun
nilainya 67,61 atau menurun 1,74 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 69,36.
Indikator ini tercatat pernah berada dalam kategori “Kurang Bebas” pada tahun
2018.

Gambar 34.17 Nilai Indikator Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Papua Barat

Ada tujuh subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Tiga di antaranya
berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
lembaga

penyiaran

publik

bebas

membuat

berita

secara

objektif

dan
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mempresentasikan kepentingan publik (75,50). Sementara empat subindikator
yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan skor terendah ditempati
oleh

Komisi

Informasi

(KI)

Daerah

ikut

mendorong

pers

memberitakan

kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers (58,00).
Berdasarkan wawancara, Komisioner KI Daerah Provinsi Papua Barat Andi
Sastra Beni Saragi sekaligus Informan Ahli dari unsur Masyarakat tak memungkiri
KI di provinsi belum mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.
Alasannya, sebagai lembaga yang baru terbentuk, mereka belum bisa melakukan
berbagai aktivitas yang beragam dan memberikan dampak signifikan. “Saat ini KI
masih baru. Jadi, lebih banyak bicara kondisi internalnya,” ujarnya.
34.2.5.

Kondisi Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2022
Provinsi Papua Barat

Tahun ini Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi
Papua Barat kembali berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 68,87.
Nilainya sedikit meningkat 0,08 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 68,79.
Kondisi lingkungan ini tercatat pernah mengalami peningkatan tertinggi
hingga 6,97 poin pada tahun 2020. Adanya peningkatan nilai ini menempatkan
Lingkungan Hukum, untuk kali pertama, berada dalam kategori “Cukup Bebas”.
Setelah selama dua tahun berturut-turut, sejak tahun 2018, berada dalam
kategori “Agak Bebas”.
Tabel 34.6 Tren Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua Barat 2022
Lingkungan Hukum

Ada enam indikator yang disurvei dalam Lingkungan Hukum. Tahun ini, ada
dua indikator yang nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu. Indikator yang
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nilainya meningkat paling tinggi tahun ini Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (3,35
poin).

Gambar 34.18 Indeks Kondisi Lingkungan Hukum Provinsi Papua Barat

Tahun ini, ada dua dari enam indikator Lingkungan Hukum yang berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai tertinggi ditempati oleh Kriminalisasi dan
Intimidasi Pers (80,35).
Sementara tiga indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Terdiri dari Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (67,50),
Mekanisme Pemulihan (66,98) dan Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (59,80).
Adapun satu-satunya indikator yang berada dalam kategori “Kurang Bebas”
sekaligus memiliki nilai terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang
Disabilitas (52,20).
34.2.5.1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan Provinsi Papua Barat

Jika tahun lalu berada dalam kategori “Cukup Bebas”, tahun ini indikator
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2022 Provinsi Papua
Barat kembali berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 67,50. Nilainya
menurun 3,33 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 70,83.
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Gambar 34.19 Nilai Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Provinsi Papua Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Skor tertinggi
sekaligus termasuk dalam kategori “Cukup Bebas” ditempati oleh subindikator
lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain (73,00).
Sementara tiga subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas”.
Skor terendah dimiliki oleh peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong
aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers
(60,50).
Berdasarkan wawancara, akademisi dari Universitas Papua Yusuf W.
Sawaki yang juga merupakan Informan Ahli dari unsur masyarakat mengatakan,
hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang khusus menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers di Provinsi Papua Barat.
34.2.5.2.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Papua
Barat

Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2022 di Provinsi Papua
Barat selama empat tahun berturut-turut kembali berada dalam kategori “Agak
Bebas.” Adapun nilainya 59,80 atau menurun cukup besar hingga 4,37 poin
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dibandingkan tahun 2021, yakni 64,17. Indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Kurang Bebas” pada tahun 2018.

Gambar 34.20 Nilai Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme Provinsi Papua
Barat

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas
jurnalistiknya. Dari hasil wawancara dengan Informan Ahli Provinsi Papua Barat,
mereka umumnya sependapat. Bahwa hingga saat ini belum ada peraturan dan
kebijakan di provinsi ini yang menjamin wartawan dalam menjalankan tugas
jurnalistiknya. “Memang tidak ada peraturan. Namun, kebijakan tertutup terhadap
jurnalis Papua Barat,” kata Informan Ahli, Alex Thetool dari AJI.
34.2.5.3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Papua Barat

Seperti tahun sebelumnya, indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di IKP
2022 Papua Barat berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,35.
Nilainya meningkat 3,35 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 77,00. Nilai dari
indikator ini tercatat pernah mengalami penurunan tertinggi hingga 6,72 poin pada
tahun 2019. Penurunan tersebut menyebabkan indikator ini masuk ke dalam
kategori “Agak Bebas”. Setelah sebelumnya berada pada kategori “Cukup Bebas”.
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Gambar 34.21 Nilai Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Provinsi Papua Barat

Ada empat subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Semuanya berada
dalam kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator di
daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers
(85,00). Sementara skor terendah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak pernah
menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan
umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan
pers (76,50). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Ahli, pada umumnya
mereka sependapat tidak ada peraturan yang dapat mempidana wartawan karena
pemberitaannya.
34.2.5.4. Etika Pers Provinsi Papua Barat
Indikator Etika Pers IKP 2022 Provinsi Papua Barat kembali berada dalam
kategori “Cukup Bebas”. Nilainya adalah 74,25 atau meningkat 1,79 poin
dibandingkan tahun 2021, yakni 72,46. Indikator ini tercatat pernah berada dalam
kategori “Agak Bebas” pada tahun 2018.
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Gambar 34.22 Nilai Indikator Etika Pers Provinsi Papua Barat

Ada dua subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Keduanya berada
pada kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh subindikator
pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati Kode
Etik Jurnalistik dan standar perusahaan pers (75,00). Selanjutnya Wartawan di
daerah ini menaati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan
peraturan-peraturan Dewan Pers (73,50).
Informan Ahli Patrick Barumbun dari Cahaya Papua lantas mengutip buku
Sembilan Elemen Jurnalistik karya Bill Covach. "Kita bicara kebenaran yang hakiki.
Yang ditanamkan pada media adalah loyalitas. Media harus bisa jadi pemantau
kekuasaan. Dalam hal teknis, misalnya, kewajiban utama jurnalisme adalah
menjalankan verifikasi," katanya.
34.2.5.5.

Mekanisme Pemulihan Provinsi Papua Barat

Tahun ini indikator Mekanisme Pemulihan IKP 2022 Provinsi Papua Barat
kembali berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 66,98. Nilainya menurun
tipis 0,02 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 67,01. Dengan demikian, ini adalah
kali keempat indikator tersebut berada dalam kategori “Agak Bebas”.
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Gambar 34.23 Nilai Indikator Mekanisme Pemulihan Provinsi Papua Barat

Ada enam subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Satu di antaranya
berada di kategori “Cukup Bebas”. Skor tertinggi ditempati oleh Dewan Pers
menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik
(70,00). Sementara lima subindikator yang lain berada dalam kategori “Agak
Bebas”. Skor terendah pada subindikator ini adalah Komisi Informasi (KI) di
provinsi ini bekerja secara bebas dan independen (60,9).
Para Informan Ahli berpendapat penyebab rendahnya skor KIP dikarenakan
belum terlihatnya kerja dan peran dari KI. Sementara sepanjang 2021, Informan
Ahli juga sepakat tidak banyak dinamika dan tidak menemukan ada perkara pers
yang dibawa hingga ke ranah pengadilan.
34.2.5.6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Papua Barat
Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2022
Provinsi Papua Barat harus kembali berada dalam kategori “Kurang Bebas” dengan
nilai 52,20. Ini adalah yang ketiga kalinya, indikator Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas berada dalam kategori “Kurang Bebas”. Indikator ini
pernah berada dalam kategori serupa pada tahun 2019. Indikator ini juga tercatat
pernah berada dalam kategori “Tidak Bebas” pada tahun 2018.
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Gambar 34.24 Nilai Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Provinsi

Hanya ada satu subindikator yang disurvei dalam indikator ini. Yakni,
peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Subindikator ini berada dalam kategori
“Kurang Bebas” dengan nilai 52,20.

Para Informan Ahli sepakat dengan hasil

survei tersebut. Menurut mereka, hingga saat ini belum ada peraturan yang
khusus mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang
disabilitas. “Keterbatasan SDM adalah salah satu pemicunya,” ujar Yosep Erwin
N. Tupen, TV Papua Chanel yang juga Informan Ahli dari unsur perusahaan pers.
“Kami tidak bisa mendapatkan SDM lokal," imbuhnya.

34.3.

KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
PAPUA BARAT
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Papua Barat, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.
1.

Kesimpulan Umum
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 Provinsi Papua berada dalam kategori
"Agak Bebas” dengan nilai 69,23. Nilainya ini menurun 1,34 poin
dibandingkan tahun lalu, yakni 70,56. Hal ini menempatkan Provinsi Papua
Barat berada pada peringkat juru kunci yakni provinsi ke 34 IKP Nasional

1252

HASIL SURVEY PER PROVINSI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022

2022. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
(69,98), Kondisi

Lingkungan Ekonomi (67,99), dan Kondisi Lingkungan

Hukum (68,87). Tahun ini, dua kondisi lingkungan yang mengalami
penurunan nilai dibandingkan tahun lalu. Yaitu, Lingkungan Fisik dan Politik
(1,42 poin), dan Lingkungan Ekonomi (2,74 poin). Sedangkan Lingkungan
Hukum nilainya meningkat 0,08 poin.
2.

Kesimpulan Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Provinsi Papua Barat berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai
69,98 . Nilai ini menurun 1,42 poin dibandingkan tahun lalu, yakni
71,40. Ada sembilan indikator yang disurvei. Nilai tertinggi diperoleh
dari Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (78,40). Sementara nilai
terendah ditempati oleh Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
(63,72). Tahun ini, tiga dari sembilan indikator tersebut mengalami
peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini
skornya meningkat paling adalah Pendidikan Insan Pers (7,15).
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Papua Barat kembali
berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 67,99. Nilainya
menurun 2,74 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 70,73. Ada lima
indikator

yang

disurvei.

Nilai

tertinggi

diperoleh

dari

Indikator

Keragaman Kepemilikan (88,90) dan berada dalam kategori “Cukup
Bebas”. Sementara nilai terendah ditempati oleh indikator Keragaman
Kepemilikan (82,20) dan berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Tahun
ini, semua indikator mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun
lalu. Indikator yang nilainya menurun paling tinggi adalah Independensi
dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (3,78 poin).
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Lingkungan Hukum IKP 2022 Provinsi Papua Barat kembali berada
dalam kategori “Agak

Bebas” dengan nilai 68,78. Namun nilainya

meningkat tipis 0,08 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 68,79. Ada
enam indikator yang disurvei. Nilai tertinggi dan berada dalam kategori
“Cukup Bebas” ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
(80,35). Sementara nilai terendah dan berada dalam kategori “Kurang
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Bebas” adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
(52,20). Tahun ini indikator yang nilainya meningkat cukup tinggi
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (3,35 poin).

34.4.

REKOMENDASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PROVINSI
PAPUA BARAT
Berdasarkan hasil riset dan FGD IKP 2022 di Provinsi Papua, maka dapat

direkomendasikan sebagai berikut
1.

Rekomendasi Umum
IKP Provinsi Papua dapat meningkat lagi pada survei IKP tahun mendatang
di antaranya dengan lebih memperhatikan indikator Kesetaraan Akses bagi
Kelompok Rentan, Kebebasan Media Alternatif, Akses atas Informasi Publik
serta Akurat dan Berimbang pada Lingkungan Fisik dan Politik. Selain itu
indikator indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Independensi yang
Kuat dan Lembaga Penyiaran Publik pada Lingkungan Ekonomi. Serta
meningkatkan indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan, Mekanisme Pemulihan, Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme,
serta Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada Lingkungan
Hukum.

2.

Rekomendasi Khusus
a. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Peningkatan

kapasitas

wartawan

di

Provinsi

Papua

Barat

dapat

ditingkatkan lagi dengan semakin diperbanyaknya pelatihan-pelatihan.
Upaya ini penting bagi wartawan untuk menghasilkan berita yang akurat
dan berimbang. Selain itu, akses terhadap informasi publik harus
menjadi

perhatian

dengan

membuka

seluasnya

informasi

yang

dibutuhkan media terhadap kondisi keamanan di Papua. Upaya itu bisa
dilakukan oleh Organisasi Pers, Perusahaan Pers bekerja sama dengan
pemerintah, perguruan tinggi atau stakeholder lainnya. Tak kalah
penting, perlu mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sehingga
semakin banyak wartawan Papua Barat yang mengantongi sertifikasi.
Tidak hanya di kota, tapi hingga kabupaten. Dewan Pers diminta lebih
aktif dan terlibat dalam memantau dan mengawasi media-media yang
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ada di daerah. Pemda juga perlu mendorong kebebasan pada media
alternatif atau jurnalis warga. Pemda diharapkan dapat mendorong
keragaman isi pemberitaan, salah satunya melalui pelatihan terhadap
isu-isu gender, anak, perempuan, masyarakat rentan dan penyandang
disabilitas.
b. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Wartawan harus bisa menjaga independensinya. Hal ini bisa terwujud
apabila perusahaan pers mampu menjamin kesejahteraan wartawannya
dan memenuhi standar Dewan Pers. Agar semakin meningkatkan
verifikasi media. Di samping melakukan penyempurnaan metodologi
survei IKP agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi tiap
daerah.

Persoalan

memengaruhi

ekonomi,

independensi

menjadi

ruang

salah

redaksi

satu

dan

faktor

kuat

profesionalisme

wartawan. Pembentukan forum masyarakat informasi, yang tujuannya
membantu

komisi

informasi,

sehingga

informasi

yang

diperoleh

wartawan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Kondisi Lingkungan Hukum
Pemda perlu membuat aturan agar bersama-sama media memberikan
akses informasi bagi penyandang disabilitas. Semua pihak perlu
memikirkan jalan keluar yang menghambat media (SDM, dana, dan
teknologi) dalam memberikan ruang setara/fasilitas bagi penyandang
disabilitas dalam mengakses informasi. Mengusulkan revisi UU No.
40/1999 tentang Pers agar sesuai dengan perkembangan zaman dan
industri pers.
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