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SINERGI INSAN PERS 
DENGAN SATGAS 

COVID-19
UNTUK PERUBAHAN 

PERILAKU 
MASYARAKAT

LAPORAN UTAMA

K
etua Dewan Pers Mo-
hammad Nuh menya-
takan sinergi insan pers 
dengan Satgas COVID-19 
bertujuan agar informasi 
yang disampaikan kepa-
da masyarakat dapat 

menimbulkan perubahan perilaku. 
Dengan demikian insan pers dapat 
memainkan peran penting dalam 
penanganan COVID-19 di Indonesia.

 “Kita semua insan pers dan 
BNPB bisa kerjasama dan sinergi 
dalam rangka untuk menangani 
urusan COVID-19. Kedua, urusan 
COVID-19 belum selesai, bahkan 
ada varian baru ini memberikan 
tantangan. Sehingga kawan jurna-
lis tidak cukup hanya sekedar me-
nyampaikan informasi, namun juga 
knowledge (pengetahuan) sehingga 

“Informasi harus bisa 
menjadi kesa daran publik. 

Ilmu ini bukan yang 
hanya untuk diketahui 

namun juga dilaksanakan 
ini adalah wilayah 

kesadaran. Dampak 
turunan COVID-19 bukan 

hanya berimbas pada 
kesehatan namun juga 
pada aspek ekonomi, 

sosial, pendidikan dan 
sebagainya,” 

M. NUH
Ketua Dewan Pers

masyarakat bisa melakukan peruba-
han perilaku,” ujar M. Nuh dalam pem-
bukaan acara dimulainya gelombang 
kedua Fellowship Jurnalisme Perubah-
an Perilaku ini secara daring hari Senin 
(10/5)

Menurut Ketua Dewan Pers, infor-
masi harus memberikan penyadaran 
sehingga butuh trik untuk menyam-
paikan informasi agar masyarakat sa-
dar bahwa yang mereka akan lakukan 
berdampak terhadap perubahan per-
ilaku.

“Informasi harus bisa menjadi kesa-
daran publik. Ilmu ini bukan yang han-
ya untuk diketahui namun juga dilak-
sanakan ini adalah wilayah kesadaran. 
Dampak turunan COVID-19 bukan ha-
nya berimbas pada kesehatan namun 
juga pada aspek ekonomi, sosial, pen-
didikan dan sebagainya,” tegasnya.
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Dalam sambutan dimulainya 
ge lombang kedua program fellow-
ship jurna lisme perubahan perilaku 
ini, Mohammad Nuh juga  mengu-
capkan selamat ulang tahun kepada 
Kepala BNPB sekaligus ketua satuan 
tugas penanganan COVID-19   yang  
berulang tahun pada hari Senin 10 
Mei 2021.

UPAYA BERSAMA 
Sementara itu Kepala Badan 

Na sio nal Penanggulangan benca-
na yang juga  Ketua Satgas Pen-
anganan COVID-19 menyatakan, 
“Acara ini sangat penting sekali 
untuk melakukan sebuah pening-
katan dan sinergi yang kuat antara 
pe merintah dengan insan pers 
da lam rang ka upaya bersama da-
lam perang meng hadapi pandemi 
COVID-19,” ungkap Doni Monardo 
da lam sambutannya.   

Doni menegaskan bahwa ke-
ber  hasi lan dari penyampaian komu-
ni kasi adalah 63% sangat dipenga-
ruhi dari media khususnya media 
arus utama maupun media sosial. 
Se  luruh komponen bangsa perlu 
be kerjasama untuk mengingatkan 
se mua pihak agar kasus penyeba-
ran COVID-19 bisa terkendali. 

“Kita lihat bersama bahwa di In-
dia me ngalami peningkatan kasus 
yang sangat tinggi. Hal tersebut 
di akibatkan ka rena kelalaian dan 
melonggarkan pro tokol kesehatan,” 
kata Doni.

“Peserta fellowship jurnalisme 
pe rubahan perilaku harus mampu 
mem bangkitkan kesadaran warga 
bahwa membatasi mobilitas ini ada-
lah pilihan terbaik ti  dak ada pilihan 
lain. Biar saja kita dianggap cerewet 
seperti nenek-nenek daripada nanti 
menyesal karena ada berderet kor-
ban,” pungkas Doni bersemangat. 

Doni menceritakan dalam ka-
sus penye ba ran COVID-19 di salah 
satu Kelurahan di Jam bi ada wilayah 
yang penduduknya 50% ter jangkit 
virus corona. Mereka melakukan 
upaya inisiatif dengan melakukan 
lockdown secara mikro.   adaya dan 
bisa menjadi contoh. 

Menurut Doni, ada seorang fig-

ur bernama Pak Ali yang menjadi motor 
penggerak masyarakat yang dipatuhi 
masyarakat sana. “Kita membutuhkan 
sosok seperti bapak Ali di daerah-dae-
rah lain. Disiplin tidaklah be rar ti jika 
ha nya sendiri, karena disiplin harus lah 

secara bersama atau komunal,” jelasnya.
Pemerintah telah bekerja keras un-

tuk menghadirkan vaksin namun vaksin 
bukanlah segalanya. Meskipun telah di-
vaksin kita mesti patuh protokol kese-
hatan. “Kerja keras kita saat ini akan me-
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nentukan masa depan bangsa, kita tidak 
ingin jatuhnya korban jiwa lebih banyak 
lagi di masa mendatang,” tegas Doni.

“Literasi mengenai COVID-19 harus 
selalu disampaikan kepada masyarakat. 
Saya yakin dengan program FJPP ini 
bangsa kita akan semakin baik dalam 
mengendalikan dampak COVID-19,” 
pungkasnya.

PERKEMBANGAN 
COVID-19

Dalam kesempatan tersebut juga di-
sampaikan paparan data terkait kondisi 
terkini COVID-19 oleh Dokter Dewi Nur 
Aisyah dari Tim Satgas Penanganan 
COVID-19 yang menjelaskan tren ke-
naikan terjadi pada wilayah diluar Pulau 
Jawa yang kian meningkat. Sementara 
di Pulau Jawa sendiri sudah mulai ter-
kendali. 

Peningkatan jumlah pasien ter jang-
kit virus COVID-19 pada bulan Mei 2021 
sebenarnya masih diambang batas 
aman dari standar yang disampaikan 
or ga nisasi kesehatan dunia. Namun, jika 
kon disi ini tidak terus dikawal maka bisa 

PARA JURNALIS LIPUTAN 
DENGAN PROKES, SAAT 
MELIPUT VAKSIN UNTUK 
PEKERJA MEDIA.  
(FOTO: DEWAN PERS) ke mungkinan berdampak buruk kede-

pannya.
“Kita tahu bahwa penyakit ini begi-

tu mudah menyebar dan menular dari 
seseorang ke orang lainnya, sehingga 
pengendalian dan strategi penting 
sekali untuk diterapkan bagaimana ca-
ranya kita memutus rantai penularan 
ini,” ujarnya.

 Diakhir webinar juga disampaikan 
hal teknis terkait program berjalannya 
FJPP yang memberikan insentif bagi jur-
nalis peserta yang mengikuti syarat dan 
ketentuan. Diantaranya yakni membuat 
11 berita hard news dan 1 berita feature 
yang diunggah ke laman ubahlaku.
id jurnalisme perubahan perilaku. Pe-
serta yang bisa memenuhi target akan 
mendapatkan uang transportasi Rp.1,6 
juta per bulan selama 8 bulan Mei-De-
sember 2021.

TIGA AKTIVITAS
Sementara itu, Hery Trianto selaku 

Ke tua Komunikasi Publik Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19 yang berperan 
sebagai pe  nanggung jawab program 

“Kerja keras 
kita saat 
ini akan 

menentukan 
masa depan 
bangsa, kita 
tidak ingin 
jatuhnya 

korban jiwa 
lebih banyak 
lagi di masa 
mendatang,”

DONI MONARDO
Kepala BNPB sekaligus 

ketua satuan tugas 
penanganan COVID-19
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“Program 
ini menjadi 

sejarah 
fellowship 
terbesar 

sepanjang 
sejarah pers 
di Indonesia 

karena 
melibatkan 

ribuan 
jurnalis.” 

LAPORAN UTAMA

Fellowship Jur nalisme Perubahan Per-
ilaku (FJPP) men je laskan bahwa ada tiga 
aktivitas utama yang dilakukan. 

Aktivitas tersebut meliputi berbagai 
hal yang pertama yakni berita peruba-
han peri laku yang mengajak wartawan 
menggalakkan pemberitaan pers ber-
perspektif perubahan perilaku guna 
pen cegahan penularan COVID-19.  Yang 
ke dua, memperkaya konten berita me-
dia yang menekankan pentingnya kedi-
siplinan masyarakat melaksanakan pro-
tokol kesehatan. 

Ketiga yaitu agen perubahan per-
ilaku yang melibatkan wartawan seba-
gai agen perubahan perilaku melalui 
pe ningkatan peran pers sebagai institu-
si dengan fungsi edukasi publik dalam 
menghadapi bencana nasional.

 “Program ini melibatkan semua el-
emen pers bersama tim satgas penan-
ganan COVID-19 dari kita, oleh kita dan 
untuk kita,” ujar Hery .

Jurnalis yang ikut serta dalam pro-
gram ini merupakan hasil seleksi dari 
program sebelumnya yang melibatkan 
ribuan jurnalis pendaftar yang diseleksi 
menjadi 5000 jurnalis dari seluruh pen-
juru daerah. 

Ada tiga tujuan utama yang ingin 
di capai dalam program ini yakni, perta-
ma menjadikan jurnalis sebagai garda 
depan perubahan perilaku masyarakat 
guna mencegah penularan COVID-19.  
Kedua, menciptakan pemberitaan yang 
mentaati kode etik jurnalistik tentang 
perkembangan pandemi.  Ketiga, turut 
memberikan solusi jangka pendek ma-
salah industri pers nasional yang ber-
dampak langsung terhadap kesejahte-
raan wartawan.

Menurut Hery,  syarat dan ketentu-
an dalam mengikuti program ini ada-

lah: 1) Memiliki sertifikat kompetensi 
war tawan minimal tingkat muda. 2) 
Mendapatkan rekomendasi dari perusa-
haan media yang telah diverifikasi oleh 
Dewan Pers. 3) Mendapatkan rekomen-
dasi dari asosiasi jurnalis/perusahaan 
pers konstituen Dewan Pers.

Sejak dimulainya program FJPP pa-
da September 2020 lalu, telah terdaftar 
lebih dari 7000 pendaftar yang kemu-
dian lolos dari seleksi berjumlah 5000 
jurnalis dari berbagai daerah. Sehingga 
pada Oktober 2020 berjalannya pro-
gram diikuti oleh 34 provinsi hingga 
berakhir pada Desember 2020.

“Program ini menjadi sejarah fellow-
ship terbesar sepanjang sejarah pers di 
Indonesia karena melibatkan ribuan jur-
nalis,” imbuh Hery yang mengenakan 
baju putih berompi hijau berlogo BNPB. 
Pada fellowship pertama produktivitas 
tertinggi berita adalah dari Jawa Barat, 
Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Ten-
gah diikuti 30 provinsi lainnya. 

Menurut Hery, terdapat 172.027 beri-
ta yang disiarkan dari beberapa platform 
yakni media cetak 47.334 berita, media 
siber 77.987 berita, media televisi (video) 
42.049 berita, media radio 4.657 berita, 
serta website media ubahlaku 77 berita.

Dalam FJPP Gelombang kedua ini 
telah lolos 3030 peserta yang diselek-
si oleh tim dari Dewan Pers, Satgas 
COVID-19 dan perwakilan konstituen 
Dewan Pers yang dike tuai oleh Anggo-
ta Dewan Pers, Ketua Komisi Hubungan 
Antar Lembaga dan Internasio nal Agus 
Sudibyo. Tim ini terdiri dari Aprey vita 
Dyah Wulansari, Imam Wahyudi, M. Nasir 
perwakilan dari PWI, Heru Hendratmoko 
dari Aliansi Jurnalis Independen dan 
Petty S Fatimah dari Forum Pemred. l 
(Imam Suwandi)
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Assalamualaikum wr wb

Saya Mohammad Ketua Dewan Pers ingin 
bersama-sama kita semua untuk menikmati 

indahnya itu Idul Fitri.

Oleh karena itu saya ingin menyampaikan 
selamat kepada kita semua untuk berhari raya 
Idul Fitri 1442 Hijriyah. 

Setelah 1 bulan kita bisa menikmati indahnya 
ramadhan, bukan sekadar melaksanakan 
ibadah ramadhan tetapi menikmati, karena 
kalau kita bisa menikmati, apa yang sangat 
berat itu menjadi sangat ringan. 

Sehingga apa yang kita lakukan selama 
Ramadhan kemarin bisa menjadi modal yang 
sangat luar biasa untuk perjuangan setelah 
ramadhan itu.

Ya itu apa ? nilai-nilai ketakwaan termasuk 
di dalamnya adalah nilai-nilai belajar 
menyampaikan sesuatu dengan benar dan baik.

Pers haruslah menjadi sumber modalitas keba-
h agiaan dan kebenaran tanpa itu saya kira pers 
justru akan menjadikan kita semua bodoh. 

Pem bodohan bukan pencerdasan kalau tidak 
dida sarkan atas fakta realitas dan kebenaran 
itu. 

Saatnya ayo sama-sama kita bangun dunia 
media dunia pers kita yang tetap berpegang 
teguh pada kode etik jurnalistik tapi 
substansinya adalah mencerdaskan. 

Karena apa ? karena yang disampaikan selalu 
ada dasar yaitu data dan faktanya. 

Dan kemampuan para jurnalis untuk 
mengolahnya catatan itu menjadi informasi 
dan munculnya informasi menjadi 
pengetahuan dan dari situlah kita akan bisa 
mengajarkan tentang wisdom kebijakan. 

Sehingga dengan demikian kehadiran kita 
semua justru akan mencerdaskan bukan 
sebaliknya.

Selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah dan 
membangun semangat baru. Semangat pers 
yang mencerdaskan kehidupan bangsa. 

wassalamualaikum wr wb
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SAATNYA 
PERLINDUNGAN 

UNTUK AKTIVITAS DI 
MEDIA SOSIAL

D
ewan Pers memandang perlunya disiapkan 
sejumlah panduan untuk perlindungan bagi 
para aktivis media sosial dan konten kreator 
yang produknya mirip jurnalistik. Hal itu 
disebabkan sampai saat ini UU Pers No 40 
belum menjangkau terhadap produk mirip 
jurnalistik di media sosial seperti YouTube.

Demikian salah satu isu yang muncul dalam Webi-
nar Media Lab episode ketiga dengan tema Fenomena 
Baru Dunia Digital dimata UU Pers & Kode Etik Jurnal-
istik pada 27 Mei 2021 pukul 10.00 - 12.00 WIB.

Kondisi ini muncul karena era sekarang semua 
orang dengan mudah bisa berperan seperti wartawan. 
Namun tidak semuanya bisa dilindungi oleh UU Pers 
karena terdapat persyaratan khusus yang tercantum 
dalam undang-undang seperti lembaga pers ini perlu 
berbadan hukum. Berbagai kegiatan konten kreator ini 
karena semakin berkembang di platform digital rawan 
terjerat hukum non pers. 

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli menyampaikan 
bahwa praktik jurnalistik di ranah media sosial semakin 
berkembang. Hal ini terlihat dari adanya praktisi media 
yang kini beralih platform ke media sosial. Selain juga 

banyak figur ternama (artis) yang juga memproduksi kon-
tennya melalui akun kanal video YouTube.

“ Ada satu yang membatasi ruang lingkup pers yakni 
berbadan hukum, berbeda dengan konten kreator yang 
tidak punya badan hukum sehingga tidak bisa dilindungi 
oleh UU Pers,” ujar Arif.

Pers tidak boleh dipenjara gara-gara membuat berita 
karena pers dilindungi UU Pers No 40 Tahun 1999 kare-
na menjalankan tugas jurnalistik. Berbeda dengan konten 
kreator yang membuat konten untuk media sosial dengan 
praktik mirip jurnalistik.“ Beda dengan media sosial yang 
terafiliasi dengan media mainstream misalnya Kompas 
memiliki media sosial di multi platform, mereka mengi-
kuti badan hukum medianya dan hanya sebagai kepanja-
ngan tangan dari media utamanya, sedangkan YouTuber 
tidak berbadan hukum dan dilakukan secara personal,” 
ungkap Arif Zulkifli.

PERLU PERLINDUNGAN
Menanggapi paparan sebelumnya, Deddy Corbuzier 

juga berharap dirinya dan juga para konten kreator bisa 
mendapatkan perlindungan hukum terhadap apa yang 
telah diproduksinynya. Dirinya merasa apa yang dipro-
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duksinya menjadi bagian dari produk 
jurnalistik namun disajikan melalui 
saluran sosial media.

“Media mainstream memilih be-
rita, tidak semua hal disiarkan oleh 
media mainstream misalnya terkait 
prestasinya dan sebagainya. Media 
memilih berita yang dianggap menar-
ik dan berpotensi mendapatkan share 
dan rating yang tinggi,” ujar Master 
Magician Deddy.

Deddy Corbuzier juga menanya-
kan tentang media mainstream yang 
mengutip konten yang diproduksinya 
untuk disiarkan media. Media utama 
seringkali mengutip dari media sosial 
tanpa konfirmasi dari narasumber 
maupun pemilik akun. Dedy sangat 
kritis menanggapi kasus hukum pers 
di Indonesia.

“Kenapa kasus Anji (penyanyi/
naravlog) yang mewawancarai Hadi 
Pranoto yang mengklaim menemu-

kan antibodi COVID-19 malah dise-
rang ?, padahal narasumber yang 
sama juga pernah disiarkan media 
arus utama,” ujar Deddy makin pe-
nasaran dengan kasus hukum pers.

Pemilik akun YouTube Deddy Cor-
buzier yang sudah memiliki 14,6 juta 
subscriber juga mempunyai kekhawa-
tiran dalam menghadapi masalah hu-
kum, Deddy berharap bisa mendapa-
tkan perlindungan hukum dari Dewan 
Pers untuk konten yang digarapnya.“ 
Saya tahu sedikit tentang jurnalistik, 
yang jadi masalah akan banyak orang 
yang tidak me ngerti jurnalistik akan 
menceritakan banyak hal, mereka ini 
perlu perlin du ngan hukum” ujar De-
ddy Corbuzier. 

 Menanggapi hal itu, Arif 
menjelaskan, “Media mainstream 
nggak selalu benar, bahkan ada 400 
- 800 pengaduan masuk ke Dewan 
Pers terkait kasus hukum pers. Pro-

MEDIA LAB ARIF ZULKIFLI DAN DEDDY COBUZIER. (FOTO:DEWAN PERS)

duk mirip jurnalistik yang diproduk-
si konten kreator yang sudah mulai 
bagus dan banyak penonton ini be-
lum bisa mendapatkan perlindungan 
hukum karena tidak termasuk dalam 
ranah UU Pers,” ungkap Arif Zulkifli. 

SARAN INFORMASI
Sementara itu Lisa Siregar selaku 

Pemimpin Redaksi Asumsi menjelas-
kan, “ Asumsi ini adalah media siber 
alternatif tentang current affairs se-
jak 2015 berawal dari channel You-
Tube lalu kemudian muncul turunan-
nya ada artikel, podcast dan media 
sosial. Kemasan berita kami berbeda 
sajian dengan media arus utama.”

Dikutip dari laman asumsi.co, 
Asumsi adalah institusi media yang 
berfokus pada bahasan politik dan 
budaya pop. Didirikan oleh Pangeran 
Siahaan pada tahun 2015. Asumsi be-
rawal dari sebuah channel YouTube 
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yang aktif membahas berbagai isu 
terkini dan juga mewawancarai se-
jumlah tokoh. 

Seiring perkembangannya, lipu-
tan dari awak redaksi pun dikemas 
da  lam berbagai format, mulai dari 
vi deo, artikel, podcast, newsletter, 
hi ngga media sosial. Hingga kini, se-
jumlah inovasi dalam melakukan tu-
gas jurnalistik terus dilakukan oleh 
Asumsi. Asumsi percaya dengan per-
an media massa sebagai sarana infor-
masi, pendidikan, dan kontrol sosial 
dalam kehidupan berbangsa dan ber-
negara. 

“Dalam pembuatan konten kami 
sangat menjaga proses etika kerja 
jur nalistik mulai dari planning, ri-
set, penentuan narasumber hingga 
wa wancara dalam bentuk video. Kita 
mengemasnya harus bisa informatif, 
edukatif, menghibur sekaligus se-
bagai kontrol sosial, dan ternyata ti-
dak semua orang senang dengan yang 
kita sajikan,“ ungkap Lisa. 

Lisa menceritakan pada sebuah 
episode yang mengungkap tentang 
suatu daerah yang penuh dengan stig-
ma kriminal mendapat perlawanan 
dan intimidasi dari sebagian warga.  
Ada hal yang menjadikan tantangan 

Dikutip dari laman narasi dot tv, 
Narasi adalah ruang bagi kita bersa-
ma untuk bertukar ide dan beradu ga-
gasan. Berkiblat pada idealisme serta 
nilai-nilai kemajemukan, kritis dan 
toleran, serta mendorong setiap anak 
bangsa agar suka rela menggagas per-
an. Sebab setiap zaman menorehkan 
ceritanya sendiri.

“ Pers bisa dibaca sebagai dua 
pendekatan yakni pers sebagai lem-
baga publik yang dilindungi oleh UU 
Pers sehingga istimewa tidak bisa dip-
idanakan karena tugas jurnalistiknya. 
Namun, disisi lain pers juga sebagai 
institusi bisnis sehingga perlu cara un-
tuk bisa bertahan,” ungkap Zen.

Acara Dewan Pers ini dilakukan 
secara daring melalui zoom mee ting 
dengan empat narasumber yakni 
Deddy Corbuzier sebagai Naravlog/ 
Kreator Siniar, Zen Rahmat Sugito 
sebagai Pemimpin Redaksi Narasi, 
Lisa Siregar selaku Pemimpin Redak-
si Asumsi dan Anggota Dewan Pers, 
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat 
dan Penegakan Etika Pers, Arif Zu-
lkifli. Dialog ini dipandu oleh mode
rator Kania Sutisnawinata yang juga 
sebagai CEO Medcom.id. l (Imam 
Suwandi)

untuk media bisa bertahan yakni 
tentang mempertahankan etika dan 
bisnis. 

SOLUSI DI ERA 
DISRUPSI

Dalam diskusi ini, pemimpin Re-
daksi Narasi, Zen Rahmat Sugito, 
menceritakan bagaimana mereka 
mencari solusi dalam bertahan hidup 
di era disrupsi media. “Narasi dirintis 
sejak 2018 oleh Najwa Shihab, salah 
satu program unggulannya yakni pro-
gram Mata Najwa. Ada dua kluster 
utama di narasi.tv yakni konten news 
room dan konten experience,” ung-
kap Zen RS kepada Media Lab saat 
diwawancarai Kania. Masyarakat te-
lah banyak mengenal tentang konten 
yang disajikan oleh narasi.tv. Mere-
ka bisa menyaksikan konten melalui 
berbagai saluran yakni melalui main-
stream media maupun media sosial.

“Semangat narasi cenderung 
homeless walaupun punya rumah 
website narasi.tv namun ini adalah 
bagian dari semangat adaptasi. Nggak 
penting orang nonton dari platform 
manapun yang penting mereka tahu 
itu adalah produk dari kami,” ujar 
Zen RS membuka paparannya.

NARA SUMBER DAN PESERTA MEDIA LAB. (FOTO:DEWAN PERS)
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S
alah satu kegiatan da ri 
Survei Indeks Kemer de-
kaan Pers 2021 adalah 
me lakukan pengumpulan 
da ta melalui Focus Group 
Dis cussion (FGD). Dewan 
Pers bersama lembaga Su-

cofindo sejak awal tahun memproses 
pengumpulan data ini secara serius 
termasuk yang berlangsung sekitar 
dua minggu sebelum Idul Fitri tahun 
2021. FGD itu dilakukan di Ambon, 
Pro vinsi Maluku.

Para nara sumber untuk FGD ini 
adalah informan ahli yang pernah di-
wawancara melalui kuesioner mulai 
dari para praktisi media, akademisi 
sam pai dengan pejabat pemerin-
tah. Di dalam kuesioner ini terdapat 

lingkungan fisikpolitik, lingkungan 
ekonomi dan hukum. Kemudian dari 
tiga lingkungan ini diuraikan sekitar 
20 indikator yang kemudian menjadi 
80 pernyataan yang harus diisi oleh 
para informan ahli ini. Dengan pengi-
sian kuesioner itulah maka didapat 
data mengenai Indeks Kemerdekaan 
Provinsi Maluku.

Sebagia bagian dari metode survei 
kemudian para informan ahli yang ra-
ta-rata jumlahnya masing-masing 12 
orang di 3 Provinsi termasuk di Ma-
luku, dikumpulkan untuk mendapa-
tkan informasi lebih dalam berbagai 
skor yang telah dituangkan dalam 
kue sioner. Metode FGD ini mengga li 
sejumlah data yang ada di dalam kue-
sioner mengenai Indeks Kemer de-
kaan Pers di Provinsi Maluku. Karena 
pen tingnya pandangan dan penilaian 
dari informan ahli ini, FGD biasanya 
ber langsung total lima jam dengan 
di tutup buka bersama karena masih 
da lam suasana Ramadhan.

FGD seperti dilaksanakan di Am-
bon ini berlangsung di 33 provinsi 
lainnya sehingga Indeks Kemer de-
kaan Pers ini dapat terkumpul dengan 
baik. Hasil FGD ini kemudian menja-
di bahan analisis IKP 2021 di tingkat 
provinsi. Sedangkan di tingkat nasi-
onal di adakan National Assessment 
Council (NAC) yang memberikan 
pe nilaian IKP secara nasional. Dari 
hasil NAC inilah kemudian digabung 
de ngan hasil IKP Provinsi maka akan 
da pat nilai IKP 2021 secara nasio-
nal.l (Redaksi Bulletin Etika)

PENGUMPULAN DATA UNTUK 
IKP 2021 DI AMBON

FGD DI AMBON, PROVINSI MALUKU. 
(FOTO:DEWAN PERS)

Metode FGD 
ini mengga-

li sejumlah data 
yang ada di 

dalam kue sioner 
mengenai Indeks 

Kemer de kaan 
Pers di Provinsi 

Maluku. 
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MENINGKATKAN 
KUALITAS 
KEMERDEKAAN 
PERS DI 
INDONESIA

Ketua Dewan Pers Moham-
mad Nuh menyatakan pe-
ningkatan kualitas Kemer-
dekaan Pers merupakan 
sa  lah satu agenda utama 
Dewan Pers. Kemerdekaan 

Pers itu sendiri kata kuncinya adalah 
kom petensi wartawan sehingga perlu 
pe ningkatan Uji Kompetensi War-
tawan. Dewan Pers juga menghendaki 
adanya transformasi digital dalam pe-
layanan pers kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Moham-
mad Nuh dalam rapat kerja Dewan 
Pers di Tangerang 25 April 2021 yang 
di  ha  diri anggota Dewan Pers, Tenaga 
Ahli, Sekretariat dan sejumlah unda-
ngan.

Uji Kompetensi Wartawan adalah 
sa lah satu perangkat dalam mempe-
kuat profesionalisme wartawan yang 

alat ukur mengenai dampak UKW 
ini, tidak hanya sekedar jumlahnya.

Mohammad Nuh mengibaratkan 
“output” dengan dampak itu seperti 
orang membangun jembatan. Jika 
ukuran jembatan sudah ditentukan 
dan lokasi pembangunan sudah di-
tentukan, sebenarnya sudah selesai 
program membangun jembatan itu. 
Namun jika lokasi jembatan itu ja-
rang dilalui manusia karena jauh 
dari perkampungan maka dampak-
nya kecil. Berbeda jika jembatan itu 
dibangun di lokasi yang sering dilalui 
manusia maka dampak jembatan itu 
akan sangat dirasakan manfaatnya.

Saatnya Dewan Pers mengukur 
dampak dari jumlah wartawan yang 
lulus kompetensi. Dampak itu bisa 
diukur misalnya dari kualitas pe nyia-
ran, kualitas produk jurnalistik dan 

nantinya ikut mengembangkan kuali-
tas Kemerdekaan Pers. 

Terkait dengan UKW ini, pemba-
ruan perlu dilakukan terus menerus 
baik dala konten maupun konteks 
ma  teri pelatihan. Salah satu aspek 
yang perlu ditingkatkan adalah lite ra-
si digital karena perkembangan saat 
ini sudah mengarah ke platform di-
gital. Dalam pelaksanaannya, lem baga 
UKW menjadi sentral dari pe  nguatan 
kompetensi wartawan ka  re  na Dewan 
Pers telah mendelega si kannya kepa-
da mereka. Lembaga UKW saat ini 
jumlahnya mencapai 29 lembaga.

Selain meluluskan wartawan sam-
pai jumlahnya belasan ribu orang, 
yang penting juga dilihat adalah se-
berapa besar dampak terhadap pe-
ning katan pers di Indonesia. Oleh se-
bab itulah maka ke depan perlu ada 
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juga aspek lain seperti jumlah penga-
duan produk pers ke Dewan Pers. Jika 
pengaduan semakin besar jumlahnya 
maka bisa jadi bertambahnya jumlah 
wartawan yang kompeten tidak mem-
berikan dampak kepada kualitas pers.

Dewan Pers mendorong adanya 
kajian mengenai dampak UKW ter-
hadap kualtias pers di Indonesia. 
Oleh karena itu nanti dapat dilihat 
apakah bertambahnya wartawan yang 
kompeten akan memberikan dampak 
po sitif terhadap kemerdekaan pers di 
In donesia serta dampak lainnya. 

Selain perlunya penguatan lemba-
ga UKW dan mengukur dampak jur-
nalis yang kompeten terhadap pers, 
Dewan Pers juga mendorong adanya 
transformasi digital dalam pelayanan 
bagi komunitas pers dan masyarakat. 
Transformasi digital ini “baik dari sisi 
layanan kita terhadap bisnis proses 
yang ada di dalam Dewan Pers dan 

seterusnya, itu harus kita digitalisasi 
dan tidak hanya di situ saja tetapi juga 
aspek-aspek hal yang lain yang terkait 
dengan transformasi digital ter masuk 
perubahan kultur dan seterusnya,” 
jelas M. Nuh.

Selain pelayannan, Ketua Dewan 
Pers juga berharap disiapkan panduan 
kompetensi wartawan termasuk di da-
l amnya kurikulum UKW yang te rus di-
perbarui. Selain materi uji kompetensi 
yang perlu diperbaiki juga metodenya 
yang menyangkut bagaimana menga-
jarkannya dan bagaimana mengeva-
luasinya. Termasuk dalam metodologi 
pelatihan ini perlunya model hybrid 
yak ni “kombinasi antara yang konven-
sional yang harus tatap muka itu de-
ngan memanfaatkan ruang cyber”. 
Di harapkan dengan model hibrid ini 
maka peserta tidak dibatasi hanya 50 
orang saja namun bisa dinaikkan jum-
lahnya. l (Redaksi Etika)

“baik dari sisi 
layanan kita 

terhadap bisnis 
proses yang ada di 
dalam Dewan Pers 

dan seterusnya, 
itu harus kita 

digitalisasi dan 
tidak hanya di situ 

saja tetapi juga 
aspek-aspek hal 
yang lain yang 
terkait dengan 
transformasi 

digital ter masuk 
perubahan kultur 
dan seterusnya.” 

RAPAT KERJA DEWAN PERS YANG DI  HA  DIRI ANGGOTA DEWAN PERS, 
TENAGA AHLI, SEKRETARIAT DAN SEJUMLAH UNDA NGAN.
 (FOTO:DEWAN PERS)
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LAPORAN PENGADUAN 
SELAMA BULAN APRIL 2021

Risalah No 37 
Mimihetty Layani dengan potretsatu.com

Risalah No 38 
PT. BRI & PT. Bringin Gigantara dengan inilah.com

Risalah No 39 
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan bizlaw.id

Risalah No 40 
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan 
teropongsenayan.com

Risalah No 41
PT. Bringin Gigantara dengan rri.co.id

Risalah No 42 
PT. Bringin Gigantara dengan beritabuana.co

Risalah No 43 
PT. Bringin Gigantara dengan fin.co.id

Risalah No 44 
PT. Bringin Gigantara dengan lampuhijau.co.id

Risalah No 45 
Mimihetty Layani dengan newsmetropol.com

Risalah No 46 
Mimihetty Layani dengan nusantara-news.co

Risalah No 47 
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan 
suaramerdekajkt.com

Risalah No 48 
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan 
nusantarapos.co.id

Risalah No 49 
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan 
senator.id

Risalah No 50 
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan 
cipasera.com

Risalah No 51 
Ridwan Badallah dengan telisik.id

Risalah No 52 
Helda dengan balitribune.co.id

Risalah No 53 
Helda dengan patrolipost.com

  HASIL UKW (JANUARI - MEI 2021)

          PESERTA LOLOS PRESENTASE 

  1049 994 95%

LAPORAN PERBULAN 
KASUS PENGADUAN 
TAHUN 2021

DATA PENGADUAN 

398 
Pengaduan Masuk

189 
Pengaduan Terselesaika

209 
Pengaduan 

Belum Terselesaikan

47% 
Prosentase Pengaduan 

Terselesaikan

PPR:  1 PPR

PPR No 9 
terhadap Majalah 
Media Hindu atas 
pengaduan Arya 
Wedakarna

PPR:  1 PPR

PPR No 12 
terhadap faktanews.
com atas pengaduan 
Haris S

PPR:  1 PPR

PPR No 11 
terhadap koran.tempo.
co atas pengaduan 
BBHAR Pusat PDIP

PPR:  1 PPR

PPR No 10 terhadap 
tribunrakyat.com atas 
pengaduan Rachmat 
Sukarno

Januari - Mei 2021
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DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS 
BULAN MEI 2021

JENIS MEDIA JUMLAHCETAK RADIO TELEVISI SIBER

Terverifikasi Administratif 
dan Faktual

Terverifikasi
Administratif

Belum
Terverifikasi

Media
Mendata

2

1

-

-

0

0

-

-

0

2

-

-

19

18

-

-

21

21

-

-

GRAFIK DEWAN PERS

NO NAMA MEDIA JENIS MEDIA PROVINSI STATUS  APPROVAL

1  Harian Mistar Cetak Sumatera Utara Terverifikasi Administratif 5/1/2021 
2  Satelit News Cetak Banten Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/18/2021 
3  Majalah Tempo Cetak DKI Jakarta Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/18/2021 
4  viralsumsel.com Siber Sumatera Selatan Terverifikasi Administratif 5/30/2021 
5  Ritmee.co.id Siber Sulawesi Selatan Terverifikasi Administratif 5/30/2021 
6  seru.co.id Siber Jawa Timur Terverifikasi Administratif 5/30/2021 
7  datakepri.com Siber Kepulauan Riau Terverifikasi Administratif 5/25/2021 
8  indomen.co.id Siber Sumatera Barat Terverifikasi Administratif 5/25/2021 
9  sentralberita.com Siber Sumatera Utara Terverifikasi Administratif 5/25/2021 
10  teraskata.com Siber Sulawesi Selatan Terverifikasi Administratif 5/25/2021 
11  fornews.co Siber Sumatera Selatan Terverifikasi Administratif 5/21/2021 
12  enimekspres.co.id Siber Sumatera Selatan Terverifikasi Administratif 5/21/2021 
13  suarasumsel.net Siber Sumatera Selatan Terverifikasi Administratif 5/21/2021 
14  Ikilhojatim.com Siber Jawa Timur Terverifikasi Administratif 5/17/2021 
15  Mediakaltim.com Siber Kalimantan Timur Terverifikasi Administratif 5/17/2021 
16  gerbangindonesia.co.id Siber Nusa Tenggara Barat Terverifikasi Administratif 5/17/2021 
17  Intimnews.com Siber Kalimantan Tengah Terverifikasi Administratif 5/17/2021 
18  Komentaren.net Siber Sulawesi Utara Terverifikasi Administratif 5/17/2021 
19  Parepos.co.id Siber Sulawesi Selatan Terverifikasi Administratif 5/17/2021 
20  monitorindonesia.com Siber DKI Jakarta Terverifikasi Administratif 5/17/2021 
21  tangselpos.id Siber Banten Terverifikasi Administratif 5/17/2021 
22  sentralnews.com Siber Bengkulu Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
23  owntalk.co.id Siber Kepulauan Riau Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
24  kepriglobal.com Siber Kepulauan Riau Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
25  acehbisnis.com Siber Aceh  Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
26  anteroaceh.com Siber Aceh  Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
27  metropolis.id Siber Aceh  Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
28  Suarabatam.com Siber Kepulauan Riau Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
29  beritamerdeka.net Siber Aceh  Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
30  infosatu.co Siber Kalimantan Timur Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
31  Insitekaltim.com Siber Kalimantan Timur Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
32  radarmadiun.co.id Siber Jawa Timur Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/30/2021 
33  silabuskepri.co.id Siber Kepulauan Riau Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/19/2021 
34  global-news.co.id Siber Jawa Timur Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/19/2021 
35  rakyatsulsel.co Siber Sulawesi Selatan Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/19/2021 
36  fajar.co.id Siber Sulawesi Selatan Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/18/2021 
37  Bizlaw.Id Siber DKI Jakarta Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/18/2021 
38  Dailypost.id Siber Gorontalo Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/18/2021 
39  newsnesia.id Siber Gorontalo Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/18/2021 
40  readtimes.id Siber Sulawesi Selatan Terverifikasi Administratif dan Faktual 5/18/2021 
41  CNBC Indonesia Televisi DKI Jakarta Terverifikasi Administratif 5/30/2021 
42  Efarina Televisi Televisi Sumatera Utara Terverifikasi Administratif 2021 

PERUSAHAAN TERVERIFIKASI FAKTUAL 
JANUARI-MEI 2021: 114 PERUSAHAAN
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ANGGOTA Dewan Pers, 
Ketua Komisi Pemberdayaan 
Organisasi Pers Asep 
Setiawan membuka Focus 
Group Discussion (FGD) 
Survei Penyusunan Indeks 
Kemerdekaan Pers 2021 pada 
Rabu (5/5) di Kota Ambon, 
Maluku. Acara dihadiri 10 
informan ahli. l
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WAKIL Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun membuka Focus Group Discussion (FGD) Survei 
Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 pada Selasa (4/5) di Hotel Harper Makassar, 
Sulawesi Selatan. Acara dihadiri 7 informan ahli dan 2 informan ahli secara daring. l


