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Kegiatan Dewan Pers

Elaine Pearson Wakil Direktur Asia HRW
sedang berbicara dalam acara yang
diselenggarakan Dewan Pers dengan tema
Laporan Pelaksanaan HAM oleh Human Right
Watch. Rabu (16|5|2012)

Tiga Isu HAM di Indonesia Versi Human Rights Watch
Ada tiga isu yang menjadi fokus
catatan HAM di Indonesia
sebagaimana disampaikan Elaine
Pearson, wakil direktur Asia dari
Human Rights Watch, dan termaktub
pada Universal Periodic Review
(UPR) submission November 2011.
Ketiganya adalah kebebasan
beragama (religious freedom),
kebebasan berekspresi (freedom of
expression) serta pertanggungjawaban aparat keamanan (accountability for security forces)
Menurut Human Rights Watch
4 tahun belakangan ini kekerasan dan
diskriminasi terhadap kalangan
minoritas terus meningkat, diikuti
pemenjaraan para aktivis perdamaian.
Menurut mereka negara-negara
anggota PBB yang akan bertemu
dalam sidang dewan HAM PBB
bulan Mei 2012 ini harus mendesak
Indonesia untuk mengambil langkahlangkah yang perlu untuk memastikan
adanya kebebasan beragama,
kebebasan berekspresi dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM.
Universal Periodic Review
(UPR) ini dimana setiap negara
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anggota PBB di-review setiap empat
tahunnya akan memungkinkan
penetapan catatan pelaksanaan
HAM di masing-masing negara serta
menghasilkan rekomendasi untuk
memperbaikinya. Di sidang dewan
PBB untuk HAM Mei 2012 tahun ini
yang diselenggarakan di Jenewa,
Indonesia akan menjadi salah satu
negara yang akan di-review
pelaksanaan HAM-nya.
Human Rights Watch menyoroti
Indonesia dalam hal kebebasan
beragama adalah kasus Ahmadiyah,
GKI Yasmin di Bogor dan HKBP
filadelfia di Bekasi. Menurut Setara

Institute serangan bermotif agama
meningkat, jika tahun 2007 ada 135
serangan, menjadi 216 serangan di
tahun 2010 dan 244 serangan di tahun
2011.
Pemerintah sendiri bersikeras
bahwa jika persoalan yang dihadapi
menyangkut pendirian rumah ibadah,
maka sudah ada Peraturan Bersama
(Perber) Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006
yang mengatur syarat pendirian
rumah ibadah dan bagaimana upaya
penyelesaian perselisihan sudah

Tiga Isu HAM:

“Kebebasan beragama,
kebebasan berekspresi
serta pertanggungjawaban
aparat keamanan”
Elaine Pearson
Wakil Direktur Asia dari Human Rights Watch

“Bagi pers, tidak hanya tanggung jawab profesional, tetapi tanggung jawab
sosial juga besar”: Bagir Manan

Kegiatan Dewan Pers

memadai untuk memelihara
kerukunan beragama.
Dalam hal kebebasan berekspresi penggunaan pasal makar dan
haatzai artikelen masih sering
digunakan untuk membungkam para
aktivis perdamaian. Kebebasan
menyatakan pendapat termasuk
melalui internet terus dipromosikan,
namun UU Informasi dan Transaksi
Elektronik No.11 tahun 2008 masih
memuat pasal tentang pencemaran
nama baik melalui internet dengan
ancaman hukuman maksimal 6 tahun.
Sementara terkait impunitas
sejumlah aparat keamanan, menurut
laporan pemerintah pada tahun 2010
hingga 2011 ada 1500 kasus pidana
digelar di pengadilan pidana termasuk
pelanggaran HAM. Hanya Human
Rights Watch mencatat berbagai
pelanggaran serius seperti penyiksaan
dan pembunuhan secara sewenangwenang tidak diakui dalam pasal
pidana militer dan hanya dianggap
pelanggaran disiplin.
Resolusi parlemen kita tahun
2000 bahwa personil militer harus
diadili di pengadilan sipil bila

(16|5|2012)

melakukan pelanggaran pidana
terhadap warga sipil. Namun guna
menerapkan resolusi tersebut UU
TNI hingga kini belum diamandemen.
Laporan UPR pemerintah
Indonesia kepada PBB menyatakan
bahwa sejumlah langkah sebenarnya
sudah diambil guna memenuhi tujuh
rekomendasi yang diterima dari
kajian UPR tahun 2008, termasuk
mengembangkan pendidikan dan
pelatihan HAM, meratifikasi
berbagai
instrumen
HAM,

mendukung dan melindungi aktivitas
masyarakat sipil, menghapus
impunitas (kebal-hukum) aparat
militer dan polisi, merevisi Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan
membangun sistem guna meningkatkan dan menyebarkan panduan
praktis HAM. Namun sebaliknya
menurut Human Rights Watch
laporan pemerintah hanya melukiskan gambaran parsial dari berbagai
tantangan serius yang masih ada di
ketiga bidang HAM di atas.

Komunitas Pers Perlu Tingkatkan Kepedulian

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

Jakarta (Berita Dewan Pers) – Ketua
Dewan Pers, Bagir Manan, mendorong komunitas pers untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan
pers, khususnya pers daerah. Sebab,
dibanding pers dari Jakarta (pers
nasional), pers di daerah menghadapi
masalah besar terkait sumber daya
manusia.
“Bagi pers, tidak hanya tanggung
jawab profesional, tetapi tanggung
jawab sosial juga besar,” ujarnya saat
berbicara dalam acara pertemuan
Dewan Pers dengan pimpinan media
pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta,

Jumat (4|5|2012).
Model uji kompetensi wartawan
yang sudah dijalankan, Bagir Manan
menambahkan, harus terus disempurnakan. “Dengan diskusi seperti
ini, kita dapat masukan apa yang perlu
disempurnakan,” katanya.
Dalam diskusi ini, persoalan
tentang tuntutan hukum terhadap
wartawan dan perkembangan media
siber paling banyak dibicarakan oleh
pimpinan media pers.
Dewan Pers rencananya akan
menggelar pertemuan semacam ini
setiap bulan. (red)
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Laporan Utama

Kekerasan terhadap Jurnalis
Masih Memrihatinkan
Tuti Alawiyah (SCTV), Ayat Sudrajat
Hasibuan (Trans TV) dan Bahana
Situmorang (TV One), mungkin
masih bisa bercerita bagaimana
ketika mereka mengalami kekerasan
oleh oknum-oknum aparat keamanan
ketika meliput demo kedatangan
Wapres Boediono di Medan, 13 April
2012. Sebelumnya, Rizky Sulistio
(Lampu Hijau), Riris (Global TV)
dan Adi Hartanto (TV One), telah
mengalami kekerasan serupa ketika
meliput demo kenaikan harga BBM
di kawasan Gambir Jakarta, 27 Maret
2012 lalu.

“

Kekerasan

non-fisik berupa

ancaman, penghinaan,
atau penggunaan
kata-kata yang
merendahkan.

”

FOTO ANTARA/
Dhoni Setiawan/
ss/pd/11
JAKARTA, 16/12 - KEKERASAN WARTAWAN ROTE. Ketua Pokja Pengaduan dan Etika Masyarakat
Dewan Pers, Agus Sudibyo (tengah) bersama wakilnya, Bekti Nugroho (kanan) serta Ketua Aliasi
Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Eko Mariyadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait
kekerasan yang dialami wartawan Rote Ndao News, Dancuk Hanuk di Gedung Dewan Pers, Jakarta,
Jumat (16/12). Dewan Pers bersama AJI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalistik
Televisi Indonesia (IJTI) mengutuk keras aksi kekerasan tersebut dan mendesak pihak Polri segera
membawa pelaku ke meja hijau tanpa pandang bulu.

Kecenderungan kekerasan dan
penghalangan peliputan terhadap
jurnalis di berbagai tempat di Indonesia tahun ini diprediksi meningkat.
Mengacu data dari Lembaga Bantuan

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:
Ketua: Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
Wakil Ketua: Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
Anggota: Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha,
Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo ‘Eisy, M.B.A.,
Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
Sekretaris (Kepala Sekretariat): Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:
Penanggung Jawab: Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
Redaksi: Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (Etika online),
Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Agape Siregar.
Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:
Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id
(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.org)
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Hukum (LBH) Pers terungkap,
selama tahun 2011 terdapat 95 kasus
kekerasan terhadap jurnalis.
Sementara dari Januari hingga Mei
2012 terdapat 45 kasus kekerasan.
Sekadar catatan – secara
umum – kekerasan dan penghalangan
itu bisa mengambil beragam bentuk.
Kekerasan fisik bisa berupa: penganiayaan ringan, penganiayaan berat,
hingga pembunuhan. Kekerasan nonfisik berupa ancaman, penghinaan,
atau penggunaan kata-kata yang
merendahkan. Perusakan peralatan
dapat berupa perusakan peralatan
liputan seperti kamera, perekam,
hingga perusakan kantor media.
Sedangkan upaya menghalangi
liputan misalnya merampas kamera,
mematikan kamera dengan paksa,
menyekap jurnalis di suatu tempat dan
lain-lain.

“Hendaknya perusahaan pers memperhatikan keselamatan
para wartawan yang melakukan peliputan” : DEWANPERS

Dalam kaitan ini, Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Jakarta ketika
memperingati Hari Kemerdekaan
Pers Sedunia, 3 Mei 2012,
mengingatkan masih adanya “PR”
bagi penegak hukum atas kasus-kasus
kekerasan yang belum tuntas terkait
pembunuhan sejumlah jurnalis seperti
Fuad Muhammad Syarifuddin alias
Udin (Bernas Yogyakarta) —1996,
Naimullah (Sinar Pagi) —1997,
Agus Mulyawan (Asia Press)—1999,
Muhammad Jamaluddin (TVRI)—
2003, Ersa Siregar (RCTI)—2003,
Herliyanti, (Delta Pos Sidoarjo)—
2006, Alfred Mirulewan (Pelangi)—
2010, dan Ridwan Salamun (SunTV
dan RCTI)—2010.

Impunitas
Salah satu penyebab masih
maraknya kekerasan terhadap jurnalis,
menurut Direktur Eksekutif LBH
Pers, Hendrayana antara lain, karena
banyaknya kasus semacam itu yang
tidak ditindaklanjuti atau tidak jelas
penanganannya, sehingga tidak ada

“

Dalam menjalankan
tugas jurnalistiknya
wartawan dilindungi
dari tindakan
kekerasan,
pengambilan,
penyitaaan dan atau
perampasan alat-alat

kerja, serta tidak boleh
dihambat atau
diintimidasi oleh
siapapun.

”

Laporan Utama

“

Kekerasan
terhadap jurnalis
secara umum
harus dikecam.

efek jera bagi para pelakunya. Bahkan
telah menimbulkan impunitas hukum
terhadap para pelaku tersebut.
Terkait impunitas itu, perusahaan media juga bisa berkontribusi.
Dalam artikelnya di Harian Kompas,
Agus Sudibyo menulis: “Selalu dikatakan bahwa jurnalis adalah ujung
tombak bisnis media. Kepada jurnalislah media menggantungkan diri untuk
mendapatkan sumber kredibel, informasi yang berbobot dan menarik.
Namun, seperti ujung tombak yang
tidak berperisai, jurnalis sering dibiarkan sendirian tanpa perlindungan
berarti ketika menghadapi momentum-momentum kekerasan. Jurnalis
juga sering secara langsung menerima
konsekuensi yang seharusnya
ditanggung oleh lembaga tempat
bekerja”. (Edisi 12|5|2012).
Dewan Pers dalam seruannya
tanggal 26 Maret 2012, yang
ditandatangani ketuanya, Prof. Dr.
Bagir Manan, mengingatkan
Peraturan Dewan Pers No. 05 Tahun
2008 tentang Standar Perlindungan
Profesi
Wartawan:
“Dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya,
wartawan memperoleh perlindungan
hukum dari negara, masyarakat dan
perusahaan. Dengan demikian, dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya
wartawan dilindungi dari tindakan
kekerasan, pengambilan, penyitaaan
dan atau perampasan alat-alat kerja,
serta tidak boleh dihambat atau

”

diintimidasi oleh siapapun”.

Sekadar mengingatkan, seruan
itu dikeluarkan ketika situasi sosial
politik sedang hangat akibat demo
penolakan BBM. Karena itu, Dewan
Pers juga menyerukan kepada
perusahaan media: “Hendaknya
perusahaan pers memperhatikan
keselamatan para wartawan yang
melakukan peliputan masalah yang
terkait dengan kenaikan BBM,
dengan memenuhi standar peralatan
kerja yang memenuhi syarat dan
pengetahuan wartawan yang terkait
dengan kepentingan penugasannya”
. Seperti diwartakan, dalam peliputan
demo penolakan BBM ada sejunlah
wartawan yang menjadi korban
kekerasan oknum aparat.
Harus dicatat, kekerasan terhadap jurnalis secara umum harus
dikecam. Meskipun demikian, – suka
atau tidak suka – juga diakui jurnalis
di sana-sini sering berkontribusi
terhadap terjadinya tindak kekerasan.
Jurnalis dan media sering tidak independen dalam mengangkat kekerasan
terhadap jurnalis: reaktif dan
emosional yang berakibat melalaikan
uji informasi, keberimbangan, dan
konfirmasi. Boleh jadi ada etika yang
dilanggar atau faktor penyebab
lainnya, sehingga terjadi kasus
kekerasan tersebut. Media sering
lebih mengedepankan solidaritas
sehingga pekerja media terkesan
kebal hukum.
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OPINI

Sebuah Perspektif dari Tuduhan
Trial by The Press
“Tapi apakah dalam hal ini
media/pers menjadi bersalah
karena menghasilkan
pelaku bersalah versi media,
sebagaimana ditafsirkan publik”
- Winahyo -

P

ersoalan yang belum pernah
selesai hingga kini menyangkut
model pemberitaan oleh pers
yang bertubi-tubi mengenai suatu
kasus hukum/isu/permasalahan adalah
apa yang oleh sebagian masyarakat
dicap sebagai “trial by the press”.
Pengadilan oleh pers. Sesungguhnya
persoalan ini bukanlah hal baru tetapi
sudah sejak lama menghantui baik
masyarakat luas maupun kalangan
media sendiri.
Seseorang yang sedang
mengalami permasalahan hukum
sebagai tersangka/terdakwa /terlapor/
obyek tuduhan dan proses hukumnya
sedang berjalan dapat terbentuk citra
bersalahnya karena pemberitaan media. Tentu saja ini bukanlah hasil suatu
due process of law sehingga sematamata kesan publik saja yang menonjol.
Padahal salah satu azas hukum pidana
jelas menganut presumption of
innocence (praduga tak bersalah).
Pemikiran bahwa media memiliki
pengaruh yang kuat terhadap proses
hukum sudah terjadi terutama sejak
adanya media cetak. Ini diluar media
resmi pemerintah atau yang dikuasai
oleh penguasa yang sering dimanfaatkan untuk memberangus lawan-lawan
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politik penguasa. Dan pandangan
seperti ini tidak bisa dihindari. Apalagi
jika diimbuhi dengan perilaku menyimpang wartawan abal-abal dan atau pers
partisan politik. Lengkap sudah prakondisi apa yang oleh sebagian publik
disebut sebagai trial by the press.
Sebagian masyarakat melihat
begitu berkuasanya media sehingga
kesan mengadili menjadi lebih kuat dari
proses hukum itu sendiri. Yang kemudian
bisa menjadi suatu bentuk penghinaan
oleh media (contempt of the media).
Due process of law menjadi ketinggalan
di belakang dari bertubi-tubinya media
coverage, yang bisa jadi menghasilkan
pelaku bersalah versi media.
Tapi apakah dalam hal ini media/
pers menjadi bersalah karena
menghasilkan pelaku bersalah versi
media, sebagaimana ditafsirkan publik.
UU No. 40 Tahun 1999 dan kode etik
jurnalistik jelas tidak membolehkan
trial by press dalam pengertian
harafiah sesuai criminal justice
system. Mengingat pers dalam
menjalankan fungsinya menghasilkan
karya jurnalistik, harus melakukan
liputan berimbang, tidak boleh
melakukan fitnah, tidak boleh
membuat berita bohong, tidak boleh

membuat berita yang menghakimi.
Dalam perspektif tata negara
jelas pers bukanlah lembaga peradilan,
sebagaimana trias politica yang kita
jalankan sekarang ini ada tiga
kelembagaan negara yang membagi
habis peran negara yakni lembaga
yudikatif, eksekutif dan legislatif.
Kekuasaan kehakiman dan peradilan dilaksanakan oleh yudikatif, dengan demikian media tidak mempunyai kewenangan mengadili. Lalu kenapa publik
men-judge adanya trial by the press.
Pada dasarnya bisa dimaklumi
jika sebagian masyarakat senang
dengan fungsi pers yang menyebarluaskan informasi secara cepat,
namun pada bagian lain pemberitaan
bertubi-tubi mengakibatkan misalnya
seorang tersangka/terdakwa, obyek
tuduhan kasus hukum bisa-bisa
dianggap sudah bersalah meskipun
proses peradilan belum dimulai. Pers
dengan pemberitaan yang tak ada
henti, dianggap melakukan judgment
atau secara sengaja membentuk
judgment masyarakat.
Selalu ada dua sisi dari situasi ini
yakni, publik membutuhkan/menuntut
informasi yang dalam dan lengkap,
namun ketika media berusaha
menggali informasi lebih dalam dan
mengolah nara sumber secara lebih
luas, publik juga yang menganggap
media sudah melakukan trial by the
press. Dan masyarakat lalu memupuk
kegeramannya kepada media dan
melontarkan ketidakpercayaannya
kepada pers dan para wartawannya.
Akhirnya pers sendiri harus mampu
senantiasa memelihara sikap pemberitaan yang proposional.

PENGADUAN

Penyelesaian Sengketa Pemberitaan
selama bulan Mei 2012

D

ewan Pers telah menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dilakukan
beberapa media massa sepanjang Mei 2012. Pelanggaran media massa itu umumnya menyangkut
pasal 1 dan 3 KEJ yakni tidak adanya uji informasi, keberimbangan, mencampurkan fakta dan opini dan
pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah. Adanya juga media massa yang tidak professional dalam menjalankan
tugas jurnalistik atau melanggar pasal 2 KEJ dan membuat berita yang mengandung kebohongan atau melanggar
Pasal 4 KEJ. Berikut kasus-kasus tersebut:

PT Ira Widya Utama vs Harian Orbit

D

ewan Pers menerima
pengaduan dari Saudara
Dulang Martapa, Direktur
Utama PT Ira Widya Utama & Group
terhadap 8 (delapan) berita Harian
Orbit yang terbit antara tanggal 3-9
Maret 2012. Pada tanggal 2 Mei 2012,
Dewan Pers telah meminta klarifikasi
kedua pihak di Medan. Berdasarkan
hasil pemeriksaan dan klarifikasi
tersebut, Dewan Pers menilai dari 8
berita Harian Orbit yang diadukan, 4
(empat) berita dinilai telah
menghakimi. Semua berita tidak

Agus Sudibyo selaku Ketua Komisi
Pengaduan dan Penegakan Etika
Pers menyerahkan Risalah
Kesepakatan kepada Pemimpin
Redaksi Harian Orbit dan
Perwakilan PT. Ira Widya Utama.
(2|5|2010)

berimbang, tidak uji informasi dan tidak
memberikan ruang pemberitaan bagi
pengusaha yang menjadi obyek berita.
Atas dasar itu, Dewan Pers
memutuskan, bahwa Harian Orbit

wajib memuat Hak Jawab PT Ira
Widya Utama, disertai permintaan
maaf kepada Saudara Sangkot
Batubara dan PT Ira Widya Utama
dan masyarakat.

PT Bank Danamon, Tbk. vs Suratkabar President Pos

D

ewan Pers menerima
Mardiyah pengaduan dari Bank
Bank Danamon
Danamon terhadap
bersalaman
dengan Nelson
sepuluh berita suratkabar
Hutahaean mingguan President Pos, Riau,
President Pos
didampingi oleh
yang terbit antara tanggal 20
Leo Batubara
Februari 2012 hingga 20 April
selaku
2012.
Anggota Pokja
Pengaduan
Berdasarkan
hasil
Dewan Pers.
pemeriksaan dan klarifikasi
(15|5|2012)
pada Selasa, 15 Mei 2012 di
Riau, kedua pihak yang bersengketa mengikuti rekomendasi Dewan Pers.
sepakat untuk menerima dan Dewan Pers menilai berita suratkabar

President Pos melanggar Pasal
1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik
karena tidak berimbang, tidak
melakukan uji informasi, memuat
opini yang menghakimi, dan tidak
menerapkan asas praduga tak
bersalah. Suratkabar President
Pos telah memuat tiga Hak
Jawab dari Bank Danamon pada
edisi 26, 2-9 Mei 2012, edisi 30,
1-8 Mei 2012, dan edisi 33, 28
bersambung ke hal. 8

Etika|Mei 2012

7

Pengaduan
Sambungan hal. 7

April – 5 Mei 2012. Namun,
Dewan Pers menilai, Hak Jawab
tersebut belum dimuat secara
proporsional bahkan disertai
dengan berita lain yang
menyudutkan Bank Danamon.
Dewan Pers merekomendasikan
agar Suratkabar President Pos
kembali memuat Hak Jawab dari
Bank
Danamon
secara
proporsional disertai permintaan
maaf kepada Bank Danamon dan
masyarakat sebagai pembaca.

D

ewan Pers menerima
pengaduan dari Koperasi
Citra Usaha Mandiri
Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau, melalui
kuasa
hukumnya
Lembaga
Pengkajian Penerapan Pemantauan
Pelaksanaan Pembangunan Semesta
Berencana Indragiri Hulu (LP5SBI)
terhadap berita empat media pers
yaitu Harian Metro Riau edisi 1
Februari 2012 berjudul “Anggota
KCUM Diminta Lapor Polisi”;
Harian Vokal edisi 1 Februari 2012:
“Massa Tuntut Kebun KKPA PT.

Koperasi Citra Usaha Mandiri vs Harian Media Riau,
Harian Haluan Riau, Harian Vokal, Harian Metro Riau
Agus Sudibyo
selaku Ketua Pokja
Pengaduan Dewan
Pers dan Ridlo Eisy
selaku anggota
Dewan Pers
memberikan risalah
Penyelesaian
Pengaduan kepada
Koperasi Citra
Usaha Mandiri dan
sejumlah perwakilan
media-media yang
berkaitan.
(16|5|2012)

TPP”; Harian Media Riau edisi 31
Januari 2012: “Aksi Penuntutan
Lahan KKPA yang Tergabung dari
KCUM Berasal dari Luar Pasir
Penyu”; Harian Haluan Riau edisi
31 Januari 2012: “Demo di Kantor
Bupati Mayoritas Anggota KCUM
dari Luar Pasir Penyu”, dan edisi 1
Februari 2012: “Anggota Koperasi
Diimbau Polisikan Pengurus
KCUM”.
Berdasarkan hasil pemeriksaan
dan klarifikasi yang dilaksanakan pada
tanggal 16 Mei 2012, Dewan Pers
menilai bahwa Suratkabar Media

Riau melanggar Pasal 1 Kode Etik
Jurnalistik karena tidak berimbang
sehingga berkewajiban memuat Hak
Jawab dari Koperasi Citra Usaha
Mandiri , sedangkan Harian Haluan
Riau, Harian Vokal, dan Harian
Metro Riau melanggar Pasal 1 dan
3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak
berimbang, tidak melakukan uji
informasi, dan memuat opini yang
menghakimi sehingga selain memuat
Hak Jawab media tersebut wajib
meminta maaf kepada Koperasi Citra
Usaha Mandiri dan masyarakat
pembaca.

PPR untuk Agustinus Yogar dengan Harian Pos Kupang

D

ewan Pers menerima
pengaduan dari Saudara
Agustinus Yogar, anggota
TNI-AD terhadap Harian Pos
Kupang, di Kupang, NTT, atas berita
berjudul: “Mr X Ternyata Agus Yogar
dan Yohan Langodai (edisi, Jumat 19
Februari 2010); “Majelis Perintah
Hadirkan Agus Yogar dan Johan (edisi,
20 Februari 2010); Danrem
Perintahkan Agus Yogar Hadiri
Sidang” (edisi 24 Februari 2012).
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Pada tanggal 5 Mei 2012 Dewan
Pers telah menerima klarifikasi dari
Saudara Agus Yogar dan Harian Pos
Kupang, namun dalam pertemuan
mediasi kedua pihak belum mencapai
kesepakatan. Untuk itu Dewan Pers
mengeluarkan Pernyataan Penilaian
dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers,
Nomor : 5/PPR-DP/V/2012 tertanggal
21 Mei 2012 yang isinya antara lain,
meskipun berita berjudul: “Mr X
Ternyata Agus Yogar dan Yohan

Langodai (edisi, Jumat 19 Februari
2010); telah mengutip fakta persidangan, namun Harian Pos Kupang seharusnya tetap melakukan konfirmasi
kepada Saudara Agus Yogar. Karena
hal itu tidak dilaksanakan, maka berita
tersebut dinilai tidak berimbang dan
tidak akurat. Hal ini melanggar Pasal
3 Kode Etik Jurnalistik.(KEJ). Dewan
Pers memutuskan Harian Pos
Kupang wajib memuat hak Jawab
Saudara Agutinus Yogar .

DIALOG

Dari Kiri - kanan;
Primus Dorimulu, Jelly
Tobing, Bens Leo dan
sebagai moderator Wina
Armada Sukardi
(16|5|2012)

Diskusi Kontroversi Lady Gaga di TVRI

P

enyelenggaraan konser musik
Lady Gaga di Indonesia,
menuai beragam kontroversi.
Beberapa kalangan menilai bahwa
reputasi sang penyanyilah yang
menyebabkan mereka menolak
konser musik tersebut. Menyikapi
pro kontra ini, dialog “Dewan Pers
Kita” yang ditayangkan pada Selasa
22 Mei 2012 di TVRI, mengangkat
tema “Nada Pers Musik Nasional
Menghadapi Kontroversi Lady
Gaga”. Diskusi ini menampilkan tiga
narasumber, Bens Leo (wartawan
musik), Jelly Tobing (musikus) dan
Primus Dorimulu (Pemred Suara
Pembaruan). Bertindak sebagai
moderator, Wina Armada Sukardi,
Anggota Dewan Pers selaku Ketua
Komisi Hukum dan Perundang
Undangan.
Bens Leo menyatakan, pers
sebagai sarana penyebaran informasi,
pendidikan dan hiburan tetap dapat
mengangkat fenomena ini sebagai
wacana yang mendidik bagi masyarakat. Ada sisi prestasi sang penyanyi
yang dapat dicontoh oleh generasi
muda, meski tak dapat dipungkiri ada
pula sisi negatif yang kurang sesuai

dengan latar budaya masyarakat kita.
Senada, Jelly Tobing menilai
bahwa kontroversi ini menjadi bagian
pembelajaran bagi semua pihak.
Seharusnya Polisi dapat lebih
bijaksana untuk memberikan pertimbangan sejak awal persiapan
konser tersebut dimulai. Dengan
tidak diberikannya rekomendasi pelaksanaan konser ketika seluruh
persiapan dan penjualan tiket telah
berjalan maka akan merugikan
banyak pihak, baik dari promotor
bahkan calon pengunjung yang telah
mengeluarkan uang mereka untuk
menikmati acara tersebut.
Dalam diskusi tersebut Primus
lebih menyoroti kebijakan yang
dikeluarkan oleh Polri. Primus

memahami kehati-hatian Polda Metro
Jaya dalam menyikapi akan digelarnya konser Lady Gaga. Meskipun
demikian dia menyatakan “Harusnya
Polri bisa berkompromi dengan
berbagai pihak untuk membahas
masalah ini lebih lanjut” ujarnya.
Primus menilai bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang juga
perlu diperhatikan sejak dini daripada
kepentingan ekonomi dan hiburan
semata. Primus sepakat bahwa harus
ada komunikasi dan kompromi yang
baik antar para pihak yang berkepentingan sebelum memutuskan
untuk menyajikan sebuah atraksi
budaya yang notabene tidak senada
dengan budaya yang ada di
masyarakat Indonesia.

Ratusan Orang mengantri
tiket konser Lady Gaga
FOTO/ANTARA/Ujang Zaelani/fa
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Pernyataan

Pernyataan Dewan Pers
Atas
Meninggalnya Wartawan dalam Musibah Pesawat Sukhoi
Dewan Pers menyampaikan belasungkawa untuk keluarga korban musibah Pesawat Sukhoi Superjet
100 yang jatuh di Gunung Salak, Jawa Barat, Rabu, 9 Mei 2012.
Di antara korban kecelakaan tersebut terdapat lima wartawan yang sedang menjalankan tugas
jurnalistik, Dodi Aviantara (majalah Angkasa), Didi Nur Yusuf (majalah Angkasa), Aditya Sukardi (Trans
TV), Ismiaty (Trans TV), dan Femi Adi (Bloomberg).
Dewan Pers memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada kelima wartawan tersebut. Mereka
menjalankan tugas jurnalistik, menunaikan kewajiban profesionalnya sebagai wartawan. Komunitas pers
Indonesia merasa sangat kehilangan mereka.
Selain kepada keluarga korban, Dewan Pers juga turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam
kepada perusahaan pers tempat kelima wartawan tersebut bekerja.
Jakarta, 11 Mei 2012
Dewan Pers
dto.
Bambang Harymurti
Wakil Ketua

Sekilas Foto
Berikut foto-foto wartawan yang sedang berkumpul dan menggelar doa
bersama untuk para korban pesawat Sukhoi Superjet 100.
(foto diambil dari berbagai sumber)
Jurnalis Kalbar Gelar Doa Bersama untuk Korban
Sukhoi

www.zamrudtv.com
Pekanbaru, Riau - Puluhan wartawan Riau menggelar
doa bersama untuk korban kecelakaan pesawat Sukhoi
Superjet-100. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor
Persatuan Wartawan Indonesia (PW) Riau Jalan
Sumatera, Jumat (11|5|2012).
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Surabayakita.com
Wartawan Surabaya melakukan doa bersama di depan
gedung DPRD Surabaya, Jumat (11|5|2012) siang,
untuk mendoakan keselamatan wartawan yang ikut
dalam penerbangan maut pesawat Sukhoi Superjet
100. Pembacaan doa dipimpin KH Naim Ridwan dari
Fraksi PKB. (red)

www.analisadaily.com
(Analisa/denny winson) Puluhan wartawan di
Pekanbaru menggelar doa bersama dan Yasinan untuk
korban pesawat Sukhoi Superjet 100 yang di antara
penumpangnya terdapat lima orang wartawan.

Pernyataan

www.cybersulut.com

Sejumlah Wartawan menyalakan lilin sebagai
simbol bela sungkawa dan berdoa bersama untuk
para jurnalis korban jatuhnya pesawat Sukhoi.

Doa untuk Para Jurnalis
Korban Musibah Sukhoi
Jurnalis di berbagai tempat di tanah air menggelar doa bersama bagi penumpang dan jurnalis korban musibah
pesawat Sukhoi Superjet 100, yang jatuh di Gunung Salak, 9 Mei 2012 lalu. Di Riau, sedikitnya 30 wartawan dari
berbagai media massa, lokal dan nasional menggelar pembacaan yasin dan doa bersama Jumat (11|5). Acara
yang mengambil tempat di aula kantor PWI Riau itu, menurut koordinator acara, Sahnan Rangkuti, sebagai
bentuk rasa belasungkawa wartawan di Riau kepada rekan jurnalis yang menjadi korban jatuhnya pesawat
Sukhoi tersebut.
Di Pontianak, kegiatan serupa juga dilakukan. Jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Pewarta Indonesia
(SPI) Kalimantan Barat menggelar doa bersama pada Jumat (11|5) bagi jurnalis dan penumpang Sukhoi Superjet
100 yang mengalami kecelakaan di Gunung Salak. Mengambil tempat di kantor perwakilan Trans TV, Ketua SPI
Kalbar Adi Saputro mengatakan, doa bersama tersebut sebagai bentuk dukungan moral untuk keluarga korban
kecelakaan pesawat itu sekaligus untuk merefleksikan profesi wartawan yang sering bersinggungan dengan
bahaya.
Di Surabaya, jurnalis bersama berbagai lapisan profesi menghadiri doa bersama yang digelar di pintu
masuk gedung DPRD Kota Surabaya, pada Jumat (11|5). Doa bersama dipimpin KH M Naim Ridwan, anggota
dewan dari fraksi PKB. Ketua Pokja Jurnalis DPRD Surabaya Lasiono mengatakan kegiatan tersebut sebagai
bentuk kerpihatinan atas korban musibah Sukhoi tersebut. Mereka mendoakan agar keluarga yang ditinggalkannya
diberi ketabahan dan kesabaran.
Di Cirebon, jurnalis dari media cetak dan elektronik menggelar doa bersama, pada Jumat (11|5) untuk
mendoakan lima wartawan yang ikut menjadi korban jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Doa yang dipimpin
redaktur Kabar Cirebon, Ahmad Rifai itu digelar di depan Balaikota Cirebon. Doa bersama diprakarsai Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Cirebon. Ketua PWI Perwakilan Cirebon Noli Alamsyah mengungkapkan
duka citanya atas musibah jatuhnya pesawat Sukhoi dimana sejumlah rekan wartawan berada dalam penerbangan
tersebut.
Di Tuban, Jatim, keluarga besar Ronggolawe Press Solidarity (RPS), Rabu (16|5)., mengglar axara doa
untuk lima jurnalis yang menjadi korban tragedi pesawat Sukhoi, di Balai Wartawan Tuban. Doa yang dipimpin
Suhartono Kastela itu juga ditujukan untuk Bambang Wijanarko wartawan Harian Bangsa dan Moh. Hasyim
wartawan Memorandum, keduanya bertugas di Tuban yang sudah meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Dalam pada itu, di Jakarta keluarga besar Trans TV menggelar doa bersama dan shalat ghaib untuk kedua
rekannya, Ismie Sunarto dan Aditya Sukardi yang menjadi korban kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet-100.
Acara tersebut digelar di Aula Gedung Trans TV pada Kamis, (16|5).(berbagai sumber)
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Galeri FOTO

FOTO
KEGIATAN DEWAN PERS

Pertemuan antar lembaga
Dewan Pers dan Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI)
pembahasan P3SPS bidang
Jurnalistik. (17|4|2012)

Konferensi Pers
yang diadakan
Dewan Pers terkait
kekerasan terhadap
jurnalis Jak TV saat
meliput demonstrasi
kenaikan BBM
didepan gedung
DPR. (2|4|2012)

Dewan Pers menggelar Workshop Penyusunan Standar Penanganan
Kekerasan terhadap jurnalis seri ke-tiga (19|4|2012)
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Dewan Pers
menerima
Pengaduan Lurah
Pasar Baru
bersama kuasa
hukum dan
sejumlah RW
dilingkungannya.
(19|4|2012)

