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WARTAWAN UTAMA --  Sebagian dari 57 
penerima sertifikat  Wartawan Utama dari Dewan 
Pers  berfoto bersama  Panglima TNI Jenderal 
Gatot Nurmantyo (tengah). Berita di halaman lain

Cegah Kekerasan terhadap Wartawan
Tingkatkan Terus Profesionalitas
 Media  Dihimbau 
 Kawal Pilkada 

PRESS GATHERING 2017 – Divisi Humas Polri menyelenggarakan “Workshop 
dan Press Gathering 2017”, 29 September – 1 Oktober 2017 di Lido, Bogor. Ketua 
Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menerima plaket dari Kabag Penum Divhumas 
Polri Kombes Martinus Sitompul usai  tampil sebagai pembicara. Berita hal. 4 
(Istimewa)
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NASKAH PKS --  Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto (kiri) dan Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad 
Djauhar (kanan)  menandatangani Naskah Kerja Sama TNI-Dewan Pers, di Mabes TNI, 

Cilangkap. Jaktim, Senin (25/9/2017). 

Berita Utama

Kerjasama Dewan Pers -TNI 
Cegah Kekerasan terhadap Wartawan

Dewan Pers dan Tentara 
Nasional Indonesia ( TNI) 
menandatangani  nask ah 

perjanjian kerja sama (PKS). Acara 
penandatanganan nask ah PKS 
dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, 
Jakarta Timur, Senin (25/9/2017). 
Naskah tersebut    ditandatangani 
oleh Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad 
Djauhar dan Kepala Pusat Penerangan 
(Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI 
Wuryanto mewakili lembaga masing-
masing.

Menurut Kapuspen TNI, acara 
tersebut merupakan tindak lanjut dari 
MoU saat Hari Pers Nasional pada 9 
Februari 2017  lalu. Dia berharap kerja 
sama antara TNI-Dewan Pers bisa 

memperjelas hubungan yang positif 
antar kedua lembaga terebut.

Ada empat poin yang menjadi fokus 
dalam  PKS ini. Yaitu perlindungan 
kemerdekaan pers, pencegahan 
kekerasan terhadap war tawan, 
penegakan hukum dan diseminasi 
atau penyebarluasan informasi TNI 
beserta Dewan Pers dan informasi lain 
terkait kemerdekaan pers. 

“Empat hal itu yang sering terjadi 
di lapangan. Untuk itu, hal yang akan 
kita lakukan adalah mensosialisasikan 
kepada jajaran kita: prajurit harus 
paham betul apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan dalam melakukan 
kegiatan bersama mitra dalam hal 
ini wartawan. Dari Dewan Pers akan 

sosialisasikan kepada teman media 
semuanya,” kata Wuryanto.

Media sangat strategis
Lebih lanjut ia mengatakan, TNI 

tidak bisa bekerja sendiri dalam 
menjalankan tugas. Peran media 
massa sangat strategis untuk 
membantu menjaga keutuhan NKRI.

  “Apa yang  telah, sedang dan akan 
dilakukan TNI jika tanpa dukungan 
dari pihak lain, tanpa dukungan 
media,  tidak ada yang tahu. Di sinilah 
perlunya  sinergi antara TNI dan media  
menuju Indonesia yang hebat. Sekali 
lagi TNI tidak bisa bekerja sendiri 
untuk menjaga stabilitas di negara ini,” 
katanya. 

Fo
to

: I
st

im
ew

a



3Etika | September 2017

Berita Utama

Kapuspen  menjelaskan PKS  TNI 
dan Dewan Pers merupakan hasil 
evaluasi dari apa yang terjadi di 
lapangan. Sebab, selain hal positif 
dan pula sisi negatif. Semua menjadi 
pelajaran berharga.

“Selain hal positif  ternyata 
banyak hal negatif yang terjadi di 
lapangan. sehingga kita sepakat  
untuk menindaklanjuti MOU TNI-Polri 
kedalam PKS, “ ujarnya.

Dalam kaitan itu, Wakil Ketua 

Pers  Bisa Berpotensi Jadi ‘Senjata’ 
Teroris

Metode lainnya adalah dialog Literasi 
Media sebagai Upaya Cegah dan 
Tangkal Radikalisme dan Terorisme 
di Masyarakat, yang sudah dan akan 
diselenggarakan di 32 provinsi se-
Indonesia sepanjang tahun 2017. 

Jimmy mengaku tak akan bosan 
mengatakan hal tersebut,  mengingat 
keberadaan pers yang salah kelola dan 
turut menjadi senjata kelompok pelaku 
terorisme masih saja ditemukan. “Kita 
lihat, ketika ada kejadian selalu saja ada 
satu dua media yang pemberitaannya 
justeru mengakibatkan teror baru. Ini 
menjadi tugas kita bersama agar pers 
dalam kaitan terorisme bisa lebih baik,” 
tegasnya. 

Bentuk-bentuk kesalahan pers 
dalam pemberitaannya   yang 
berpotensi  membantu pelaku 
terorisme menyebarkan ketakutan, 
masih kata Jimmy, antara lain 
berupa glorifikasi, framing, stigma, 
pemberitaan tanpa konfirmasi, dan 
pelanggaran-pelanggaran lain seperti 
tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik 
dan Pedoman Peliputan Terorisme. 

“Maka dari itu penting setiap awak 
redaksi membaca dan memahami isi 
Pedoman Peliputan Terorisme”, ujar 

Ketua Komisi Hukum Dewan 
Pers, Anthonius Jimmy Silalahi, 
k e m b a l i  m e n g i n g a t k a n 

lembaga pers memiliki peran yang 
sangat strategis dalam perang 
melawan terorisme. Pers disebutnya 
bisa membantu upaya pencegahan, 
namun juga bisa berpotensi menjadi 
‘senjata’ teroris jika pengelolaannya 
tidak benar 

Hal ini  disampaikan Jimmy 
saat menjadi salah satu pemateri 
pada  Visit Media Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
dan Forum Koordinasi Pencegahan 
Terorisme (FKPT) Sumatera Utara ke 
Redaksi Harian Analisa,    di Medan, 
Rabu (6/9/2017).

“Di beberapa lokasi saya selalu 
sampaikan, pers merupakan  senjata 
yang sebenarnya bagi kelompok 
teroris. Maka dari itu jangan sampai 
kita pelaku pers membantu mereka 
mencapai tujuannya, yaitu menebar 
ketakutan di masyarakat,” kata Jimmy, 
sebagaimana siaran tertulis yang 
dikirim ke NU Online (7/9/2017).

Visit Media merupakan salah 
satu metode Pelibatan Media Massa 
Pers dalam Pencegahan Terorisme. 

D e w a n  P e r s  m e n g a p r e s i a s i 
perjanjian kerjasama tersebut. 
Menurutnya, kerjasama ini untuk 
menjaga kepentingan awak media 
saat bertugas.   “Untuk membuat 
PKS (perjanjian kerja sama)  ini 
memerlukan upaya sangat intens. PKS 
sebenarnya lebih diperlukan untuk  
menjaga kepentingan wartawan ketika 
menjalankan tugas,” ujarnya. 

   Ia mengatakan kemerdekaan pers 
harus benar-benar dijaga di Indonesia. 

Djauhar  menekankan kemerdekaan 
pers  itu hanya bisa dijaga oleh 
orang-orang yang memahami kerja-
kerja jurnalistik. Bagi jurnalis adalah 
mereka yang benar-benar  memiliki 
kompetensi jurnalistik.

  “Banyak yang mengaku wartawan. 
Sering muncul perusahaan pers asal-
asalan. Kami ingin, agar mereka yang 
bekerja di bidang media massa benar-
benar wartawan profesional,” ujarnya.  
(sumber detiknews.com) 

Jimmy. 
Dalam kesempatan yang sama 

Jimmy juga mengungkapkan hasil 
survey Kementerian Pertahanan 
tentang keterkaitan media massa 
pers, media sosial dan terorisme. 
Disebutkannya, satu pemberitaan 
atau informasi tentang radikalisme 
dan terorisme yang terpublikasi dapat 
menghasilkan 500 simpatisan baru 
bagi kelompok pelaku terorisme. 

  “Padahal kita lihat setiap hari, 
bisa ada ratusan berita bohong yang 
tersebar. Sepuluh persen saja dari lima 
ratus simpatisan itu yang benar-benar 
menjadi teroris, berarti ancaman besar 
bagi Indonesia. Maka dari itu mari 
berhati-hati dalam memberitakan 
terorisme,” tutup Jimmy. 

Sekretaris Redaksi Harian Analisa, 
H. War Djamal, sependapat dengan 
materi yang disampaikan oleh Jimmy 
Silalahi. Diakuinya, media sebagai 
lembaga pers memiliki tanggung 
jawab besar dalam membuat dan 
menyebarluaskan pemberitaan yang 
mengedukasi masyarakat.  (sumber 
www.nu.or.id )
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BERFOTO BERSAMA -- Pemateri dan para wartawan peserta workshop  yang 
diselenggarakan Div Humas Mabes Polri berfoto bersama. Fo
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Wartawan Diajak Tingkatkan 
Profesionalitas
Ketua Dewan Pers, Yosep  ‘Stanley’ 

Adi  Prasetyo,  mengajak para 
wartawan  terus meningkatkan 

profesionalitasnya. Pesan ini dia 
sampaikan ketika tampil sebagai nara 
sumber dalam Acara ”Workshop dan 
Press Gathering 2017  yang dihelat 
Divisi Humas Polri dengan tema 
“Hubungan  Polri dan Media”, pada 
Jumat, 29 September 2017  sampai 
dengan Minggu, 1 Oktober 2017  di 
Lido, Bogor. Hadir pada acara ini 55 
wartawan  dari berbagai media online, 
cetak, TV yang biasa meliput di Mabes 
Polri

Selain Stanley, tampil sebagai nara 
sumber Kabag Penum Divisi Humas 
Polri Kombes Pol. Martinus Sitompul, 
dan  Kabareskrim Polri yang diwakili 
AKBP  Ika Waskita.

Martinus Sitompul menekan 
perlunya sinergitas  antara awak media 
dengan lembaga kepolisian sehingga 
terbangun partnership, networking 
dan layanan informasi yang baik 
untuk  kepentingan bersama. “Media 
dan Kepolisian berada dalam sebuah 
hubungan yang saling membutuhkan”, 
ujarnya. 

Sedangkan, Ika Waskita lebih 
menyoroti bagaimana media dapat 
membantu mengedukasi publik 
mengenai penegakan hukum.

Sementara Stanley menyatakan, 
wartawan wajib berusaha terus  
mengembangkan profesionalitasnya 
dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik 
sehingga berita yang dipublikasikannya 
dapat menjadi sumber informasi yang 
dapat dipercaya masyarakat.  Salah 
satunya, tambah Stanley, dengan 
mengikuti uji kompetensi. Wartawan 
wajib memiliki sertifikat uji kompetensi. 

“Saya mengusulkan agar wartawan 
yang meliput di lingkungan  Mabes Polri 
dapat difasilitasi untuk mengikuti  uji 
kompetensi jurnalistik secara kolektif, 
sehingga akhir tahun 2018 mereka  
sudah memiliki sertifikat,” ujarnya, 
seraya menambahkan harapannya, 
jika  semakin banyak wartawan yang 
memiliki sertifikat, maka  media-media 
semakin berkualitas.

Dalam pada itu, dikabarkan puluhan 
wartawan di Sumatera Utara mengikuti 
ujian Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 
yang diselenggarakan Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera 
Utara.  UKW digelar di Kota Medan, 
Senin (18/9/2017).

Dari Surabaya dilaporkan, PWI Jatim 
juga menggelar UKW  Angkatan ke-
21 yang berlangsung selama dua hari, 
yakni pada 28-29 September 2017. Dari 
54 orang peserta, setelah dilakukan uji 
kompetensi selama dua hari oleh tim 

penguji, sebanyak 49 orang wartawan 
dinyatakan kompeten. Sementara 
lima dinyatakan tidak kompeten.

Sementara itu, UKW XVI PWI 
L a m p u n g  d i l a n g s u n g k a n  d i  
Swiss Belhotel, Sumurbatu, Kota 
Bandarlampung, ditutup  Selasa 
(19/9/2017). 

Ketua PWI Lampung Supriyadi 
Alfian mengatakan ada 39 wartawan 
lulus UKW. Ditambah tahun  2016, 
Ditambah tahun 2016, totalnya sudah 
ada 544 wartawan kompeten di  
Lampung.

Sekjen PWI Henry Ch Bangun  
mengatakan di Medan, tujuan uji  
kompetensi wartawan antara lain  
untuk menjaga harkat dan martabat 
wartawan sebagai penghasil karya 
intelektual, serta menghindarkan 
wartawan dari penyalahgunaan 
profesi.

Dalam lingkup yang lebih luas, 
kata Ketua Komisi Pendidikan, 
Pelatihan dan Pengembangan Profesi 
Dewan Pers itu, tujuan uji kompetensi 
wartawan juga untuk menegakkan 
kemerdekaan pers, karena wartawan 
bekerja untuk masyarakat. ( red/
berbagai sumber) 
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Media  Dihimbau Kawal 
Pilkada 
Ketua Dewan Pers Yosep ‘Stanley’ 

Adi Prasetyo menghimbau  
m e d i a  m a s s a  m e n g awa l 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
dengan menseriusi janji para calon, 
agar masyarakat dapat memilih kepala 
daerah terbaik.

“Jangan sampai kepala daerah 
terpilih adalah politisi busuk dan 
pengusaha hitam,” tandas  Stanley  
saat membuka Workshop “Menjaga 
Independensi Media dalam Pilkada 

2018”, di Hotel Emersia, Bandar 
Lampung, Selasa (3/10/2017). Tampil 
sebagai pembicara Ketua Komisi 
Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi 
dan Ketua Badan Pangawas Pemilu 
(Bawaslu) Provinsi Lampung Fatikhatul 
Khoiriyah

Workshop ini merupakan yang 
pertama digelar Dewan Pers di 
Indonesia dalam mempersiapkan 
media massa menghadapi Pilkada 
2018. Menurut Stanley,   kegiatan ini 

Pers  Lampung Deklarasikan Netralitas 
dan Independensi

Pilkada 2018 -- Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Ketua Komisi Hukum 
Dewan Pers Jimmy Silalahi  pada Workshop “Menjaga Independensi Mmedia 
dalam Pilkada 2018”, di Bandar Lampung, Selasa (3/10/2017). 

akan dilanjutkan ke provinsi lain.
Pada workshop itu Stanley kembali 

mengingatkan independensi media 
massa agar tak terseret kepentingan 
sesaat. Untuk itu, media massa harus 
ikut menjaga suasana teduh. “Jangan 
sampai media massa ikut menambah 
kegaduhan,” katanya.

Dia mengatakan banyak pilkada 
hanya memilih calon yang berduit 
dan populis. Media massa harus 
mampu memberikan informasi agar 
kepala daerah terpilih benar-benar 
bukan politisi busuk dan pengusaha 
hitam.

     Pada Pembukaan workshop 
itu, Stanley kembali mengingatkan 
pentingnya sertifikasi wartawan 
melalui Uji Kompetensi Wartawan 
( U K W )   s e b a g a i  l a n g k a h 
meningkatkan SDM pers.

“Dewan Pers memberi tenggat 
waktu agar sampai akhir 2018, 
semua wartawan harus tersertifikasi. 
Wartawan harus berusaha meraih 
sertifikat itu,” kata Stanley.

Workshop juga menghadirkan 
pembicara Ketua Badan Pangawas 
Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung 
Fatikhatul Khoiriyah dan  Ketua 
Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy 
Silalahi. (sumber lampungpro.com)

Masyarakat pers di Provinsi 
Lampung mendeklarasikan “Menjaga 
Netralitas dan Indepensi Pers Dalam 
Rangka Pilkada 2008 dan Pemilu 2019” 
dalam pemberitaan media massa di 
daerah ini.

Deklarasi itu dibacakan Ketua 
Komisi Hukum  Dewan Pers Jimmy 

Silalahi, dan diikuti seratusan jurnalis 
termasuk pengurus organisasi pers dan 
serikat wartawan di Lampung pada 
akhir Workshop “Menjaga Netralitas 
dan Independensi Media Dalam 
Pilkada 2018” yang diselenggarakan 
Dewan Pers, di Bandarlampung, Selasa 
(3/10/2017)

Dalam deklarasi itu yang diberi 
judul “Menjaga Netralitas dan 
Indepensi Pers Dalam Rangka Pilkada 
2008 dan Pemilu 2019” dinyatakan hal-
hal sebagai berikut: 

Bahwa sesungguhnya sejarah 
pers Indonesia berangkat dari pers 
perjuangan yang menjunjung tinggi 
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keadilan dan kebenaran serta melawan 
k e s e we n a n g - we n a n g a n  u n t u k 
memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa.

  Bahwa kemerdekaan pers 
merupak an salah satu wujud 
kedaulatan rakyat yang berazaskan 
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, 
dan supremasi hukum, serta menjadi 
unsur penting untuk menciptakan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara yang demokratis.

  Bahwa pers memiliki peran 
penting sebagai pilar demokrasi ke 
empat setelah eksekutif, legislatif dan 
yudikatif. Pers menjalan kontrol atas 
ketiga pilar itu dengan melandasi 
kinerjanya berdasar prinsip check and 
balances. Untuk dapat melakukan 
perannya pers harus menyampaikan 
informasi publik secara jujur dan 
berimbang. Selain itu pula untuk 
menegakkan pilar ke empat, pers 
harus membela kepentingan publik 
dengan mengambil jarak dari tekanan 
kapitalisme dan  politik praktis. 

   Namun demikian, situasi yang 
belakangan berkembang khususnya 
sejak Pemilu 2014 dan Pilkada 2017 
lalu telah membawa Indonesia ke 

dalam situasi di ambang perpecahan. 
Demokrasi yang berkembang ternyata 
hanya demokrasi politik, tapi belum 
menyentuh demokrasi substansial. 
Sedangkan politik yang berkembang 
saat ini justru politik yag tak bisa 
diterima oleh etik dan norma publik 
serta cenderung mempertontonkan 
akrobatik politik yang kotor dan 
kekuasaan yang koruptif. Untuk itulah 
pers perlu memiliki tanggungjawab 
dan tidak justru berperan sekadar 
menjadi penabuh gendang yang kian 
menimbulkan kegaduhan politik.

  Tensi politik menjelang Pilkada 
serentak 2018 di sejumlah daerah 
kini kembali meningkat, termasuk 
di Propinsi Lampung. Bukan tak 
mungkin akan ada banyak orang 
memanfaatkan pers, menarik-narik 
media, atau bahkan membuat media 
untuk tujuan memenangkan politik 
dengan menciderai nilai-nilai luhur 
pers Indonesia. 

 Oleh karena itu, kami, Masyarakat 
Pers di Lampung yang terdiri dari 
para wartawan berbagai media 
dan platform, wartawan freelance, 
koresponden,  dan kontr ibutor 
menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 

2019, merasa perlu menyampaikan 
hal-hal berikut:

Bertekad menjaga roh dan nilai-
nilai luhur pers Indonesia dengan 
cara menjaga independensi ruang 
redaksi, menjunjung tinggi Kode 
Etik Jurnalistik (KEJ), dan bekerja 
mewujudkan jurnalisme yang sehat 
untuk kepentingan masyarakat secara 
luas; 

Bertekad untuk ikut mewujudkan 
suasana teduh menjelang Pilkada 
2018 dan Pemilu 2019 dengan 
mengantarkan masyarat untuk dapat 
memilih para pemimpin yang terbaik 
sesuai pilihan dan hati nurani masing-
masing; 

Meneguhkan kembali batasan 
pagar api yang membedakan secara 
tegas antara berita dengan iklan atau 
advertorial; 

Menolak pemuatan semua bentuk 
pernyataan orang dan berita-berita 
yang bermuatan kebencian, SARA, 
serta penghancuran kredibilitas 
setiap calon yang akan maju dalam 
pemilihan umum kepala daerah. 

Menolak semua bentuk hoax dan 
model kampanye negatif.

(sumber: antaranews.com/red)  

Jurnalis Ikut Pemilu, Nonaktif 

Ketua Dewan Pers Yosep Adi 
Prasetyo mengingatkan bagi 
jurnalis yang ikut dalam 

kompetisi pemilu atau menjadi tim 
sukses (TS) calon kepala daerah 
untuk nonaktif sementara waktu atau 
mundur secara permanen. 

“Pilihan yang paling lunak bagi 
jurnalis yang ikut dalam kompetisi 
pemilu atau tim sukses adalah 
mengundurkan diri untuk sementara 

waktu dari profesinya sebagai 
jurnalis atau nonaktif,” kata Yosep Adi 
Prasetyo yang akrab disapa Stanley, di 
Bandarlampung, Selasa (3/10/2017).

  Menurut Stanley, akan lebih baik 
bagi jurnalis yang ikut berkompetisi 
dalam pemilu atau TS itu untuk 
mengundurkan diri secara permanen. 
“Aturan main yang lebih tegas berkaitan 
dengan jurnalis yang mencalonkan diri 
sebagai caleg atau tim sukses adalah 

mengundurkan diri secara permanen 
dari profesi jurnalistiknya,” katanya 
pula. 

Alasannya, menurut Stanley, 
dengan menjadi caleg/tim sukses dia 
berjuang untuk kepentingan politik 
pribadi atau golongannya. Padahal 
tugas utama jurnalis adalah mengabdi 
pada kebenaran dan kepentingan 
publik Karena itu, ketika jurnalis 
memutuskan menjadi caleg/tim 
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sukses, dia kehilangan legitimasinya 
untuk kembali pada profesi jurnalistik.

Secara khusus, kepada wartawan 
usai workshop tersebut, Ketua 
Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo 
membenarkan berkaitan pedoman 
prinsip independensi itu, pihaknya 
telah meminta Ketua Umum PWI 
Pusat Margiono yang berencana 
mencalonkan diri sebagai bupati untuk 
mengambil langkah tersebut. 

B e gi t u p u l a  b a gi  p i m p i n a n 
organisasi pers atau wartawan di daerah 
lain termasuk pimpinan organisasi pers 
maupun para wartawan yang menjadi 
caleg atau TS di Lampung, diingatkan 
untuk melakukannya pula.

“Kami akan sampaikan imbauan 
atau edaran Dewan Pers berkaitan 
dengan hal tersebut,” ujar Stanley pula.

Pada workshop tersebut, Stanley 
juga mengingatkan kembali media 
dan para wartawan untuk menjaga 
independensi dan terus meningkatkan 
profesionalisme serta kompetensinya.

Ia juga mengungkapkan adanya 
fakta media yang berpihak pada para 
pemiliknya yang mendukung calon 
tertentu, terutama pemilik yang masuk 
ke politik (ikut partai, buat partai, 

pemimpin partai, afiliasi partai) serta 
media yang tampak mempromosikan 
para calon yang didukung partai sang 
pemilik.

“Media seper t i  i tu melalui 
newsroomnya belum independen 
dan memiliki kepentingan serta 
keberpihakan ditunjukkan melalui cara 
pemberitaan dan iklan terselubung,” 
katanya lagi. Dia minta media 
memperjelas iklan (advertorial) dan 
berita seperti itu.

Stanley juga mengingatk an 
media dan para jurnalis untuk dapat 
tetap menjaga independensi ruang 
pemberitaan (news room), menjaga 
pagar api (firewall) dengan peran dan 
figur pemred sangat vital, memuat 
standar operasional prosedur (SOP) 
internal tentang pemuatan materi 
kampanye dan iklan, termasuk `partai 
sendiri`, dan setiap media membentuk 
ombudsman media.

“Masyarakat perlu secara aktif 
membuat pengaduan ke Dewan 
Pers, Komisi Penyoaran Indonesia, 
dan Bawaslu bila mengetahui adanya 
pelanggaran pedoman dan ketentuan 
tersebut,” ujarnya lagi.

D i a  m e n e g a s k a n  b a h w a 

independensi adalah keadaan yang 
tidak bergantung kepada orang 
lain, keadaan tidak merdeka, tidak 
di bawah kekuasaan atau pengaruh 
negara lain. 

D engan demik ian jur nal i s 
i n d e p e n d e n  a d a l a h  j u r n a l i s 
yang mandiri, merdeka dan tak 
bergantung kepada pihak mana 
pun. Ia punya sikap mandiri untuk 
mempertahankan prinsip kebenaran. 
“Media harus independen. Wartawan 
harus independen. Media yang 
independen hanya bisa terwujud 
apabila wartawannya independen,” 
katanya..

Wartawan independen, lanjut 
Stanley, adalah wartawan yang 
mandiri, merdeka dan tak bergantung 
kepada pihak mana pun. Ia punya 
sikap mandiri untuk mempertahankan 
prinsip kebenaran. 

Independensi di sini adalah 
independensi pikiran, dari kelas atau 
status ekonomi dan independensi dari 
ras, etnis, agama, dan gender, kata dia 
lagi. 

“Ini berarti wartawan dalam 
menulis berita melepaskan semua 
yang ada pada dirinya. Ia bertugas 
melaporkan dan menunjukkan fakta 
apa adanya, tanpa takut pada sebuah 
kelompok, objektif atau bebas dari 
benturan kepentingan, dan tidak 
membiarkan terjadi salah saji material 
atau material misstatement, jujur dan 
adil atau fairness tanpa dipengaruhi 
tekanan atau permintaan pihak 
tertentu atau kepentingan pribadi,” 
pungkasnya. (antaranews.com) 
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Peringkat Indeks 
Kemerdekaan Pers 
Digerogoti Media 
Abal-abal
 
Oleh: Sabam Leo Batubara

Menarik untuk mencermati 
gambaran keadaan kualitas 
dan cakupan kemerdekaan 

pers Indonesia. Pada tahun 2015 
Dewan Pers menyusun konsep 
penelitian Indeks Kemerdekaan Pers 
(IKP) Indonesia. Setahun kemudian, 
untuk pertama kalinya Dewan Pers 
melakukan penelitian IKP 24 provinsi 
dari 34 provinsi Indonesia. Buku “Indeks 
Kemerdekaan Pers 2016” memuat 
laporan lengkap hasil penelitian 
IKP tahun 2016, yang mengukur 
perkembangan pers sepanjang tahun 
2015 di 24 provinsi tersebut.

  Hasilnya, Kalimantan Barat, Aceh, 
Kepulauan Riau, dan Kalimantan 
Selatan memiliki indeks yang dinilai 
Cukup Bebas. Sementara 18 provinsi 
yakni Banten, NTB, Lampung, Sumatera 
Selatan, DIY, Papua, Maluku, DKI Jakarta, 
Sulawesi Utara, Jawa Timur, Sulawesi 
Tengah, Bali, Sumatera Utara, Jawa 
Barat, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi 
Selatan dan Maluku Utara memiliki 
indeks yang dinilai dalam kondisi 
“agak bebas”. Indeks kemerdekaan 
pers Papua Barat dan Bengkulu dalam 
situasi Kurang Bebas. 

A p a  p e n i l a i a n  l e m b a g a 
internasional tentang kebebasan 
pers Indonesia? Menurut World Press 
Freedom Index yang dirilis Reporters 
Without Borders, kebebasan pers 
Indonesia tahun 2014 berada pada 

situasi sulit (difficult situation). Hasil 
investigasi peringkat kebebasan pers 
di 180 negara menunjukkan lima 
kelompok (1) negara yang kebebasan 
persnya berada pada good situation 
(misalnya New Zealand dan Jerman); 
(2) saticfactory situation (Papua New 
Guinea, Australia, Afrika Selatan, 
USA); (3) noticeable problems (East 
Timor, Jepang, Korea Selatan); (4) 
difficult situation (Indonesia, Malaysia, 
Thailand, Myanmar, Filipina); very 
serious situation (China, Laos, Iran, 
Saudia Arabia). Pada tahun 2017 
dari 180 negara berdasarkan Data of 
Press Freedom Rangking 2017 yang 
dirilis oleh Reporters Without Borders 
Norway diposisi pada peringkat 1 
(satu), Afrika Selatan peringkat 31, 
Papua New Guinea 51, Timor Leste 98, 
Indonesia peringkat 124 dan Korea 
Utara 180.

Freedom of The Press 2014 yang 
dirilis Freedom House membagi 197 
negara yang mereka survei  dalam  tiga 
kategori peringkat kebebasan pers: (1) 
berkategori FREE berjumlah 63 (32%) 
antara lain Papua New Guinea, New 
Zealand, Australia; (2) PARTLY FREE 66 
negara (33%) antara lain Indonesia, 
Filipina; (3) NOT FREE 66 negara (35%) 
antara lain Malaysia, Brunei, Thailand, 
Kamboja, Singapura, Myanmar, Laos, 
Vietnam. Menurutlaporan Freedom in 
The World 2016 yang dirilis Freedom 

Housdari 195 negara yang disurvei 
Papua New Guinea dinilaiberkategori 
FREE, Indonesia dan Timor Leste 
PARTLY FREE.

  Kenapa kebebasan pers Indonesia 
dinilai masih berada pada posisi sulit 
atau partly free, dan peringkatnya 
di bawah Papua New Guinea 
dan Timor Leste? Untuk menilai 
peringkat kebebasan pers apakah 
berada pada good situation atau 
belum, parameternya ditentukan 
oleh dipenuhinya, paling tidak 11 
persyaratan berstandar international. 
Posisi kebebasan pers Indonesia dinilai 
masih pada situasi sulit atau partly 
free, karena baru 5 (lima) persyaratan 
yang dipenuhi Indonesia, sementara 6 
(enam) persyaratan lain masih dinilai 
bermasalah seperti dijelaskan berikut 
ini.

Persyaratan pertama hingga kelima 
kebebasan pers Indonesia dinilai 
sudah pada posisi good situation atau 
free, karena sejak diberlakukannya 
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 
pertama, izin penerbitan pers sudah 
bebas.

Ke d ua ,  p e m b re d e l a n  at a u 
pelarangan penyiaran tidak ada lagi. 
Masih ada persoalan, karena Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) masih 
menerapkan cara Orde Baru, bahwa 
media penyiaran masih dapat terkena 
pembredelan atau pelarangan 

Bagian 1
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penyiaran hanya karena pelanggaran 
jurnalisme penyiaran.

Ketiga, pers bebas dari sensor. 
Keempat, penyelenggaraan pers 

bebas dari campur tangan pemerintah. 
Kelima,  pers yang mengontrol 
pemerintah, bukan seperti di era Orde 
Baru Pemerintah yang mengontrol 
pers.

Keenam, di konstitusi negara-
negara demokrasi yang menjunjung 
k e d a u l at a n  ra k yat  te rc a nt u m 
bahwa kemerdekaan pers berstatus 
hak konstitusional warga negara. 
Dengan status seperti itu, DPR, 
Pemerintah atau siapa saja, tidak 
berwenang menerbitkan peraturan 
yang menghambat, mengekang, 
dan mengancam kemerdekaan pers. 
Pasal 28 UUD Indonesia termasuk 
hasil amandemen masih memposisi 
kemerdekaan pers berstatus legislative 
right, belum sebagai constitutional right. 
Artinya, DPR dan pemerintah sebagai 
pembuat undang-undang sekarang 
ini masih berwenang menerbitkan 
peraturan yang dapat menghambat, 
mengek ang,  dan mengancam 
kemerdekaan pers.

Ke t u j u h ,  p o l i t i k  h u k u m  d i 
negara-negara demokrasi tidak 
mengkriminalkan pers atau wartawan 
yang melakukan pekerjaan jurnalistik 
untuk kepentingan umum. Perkaranya 
paling diproses dalam perkara 
perdata dengan ancaman denda 
proporsional. Di Indonesia terjadi 
kecenderungan, DPR dan Pemerintah 
masih mempertahankan dan “gemar” 
rmembuat UU dan RUU yang isinya 
mengancam kemerdekaan pers. 
Mereka menerbitkan UU ITE yang 
ancamannya lebih fasis dari KUHP 
buatan Hindia Belanda. DPR dan 
pemerintah masih menerbitkan RUU 
KUHP yang jumlah pasalnya semakin 
banyak dan lebih mengkriminalkan 

pers.
Kedelapan, pers bebas mendapat 

akses informasi publik. Tugas wartawan 
adalah mencari, mengumpulkan, 
mengolah dan menyiarkan informasi 
guna memenuhi hak masyarakat 
untuk mengetahui. Meskipun tugas 
wartawan itu dilindungi oleh UU Pers 
– yang antara lain berisi ancaman 
pidana penjara atau denda terhadap 
para pihak yang menghalang-halangi  
kerja wartawan, dan kendatipun sudah 
ada UU No 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, dalam 
praktek kebebasan wartawan untuk 
mendapat akses informasi publik 
masih sering dihambat.

Sekadar contoh, ketika media 
mulai  memberitak an isyu “17 
Rekening Anggota Polri” temuan 
PPATK, Kepolisian mengirim surat 
peringatan kepada pimpinan media 
(15/8/2005) bahwa (1) pemberitaan 
itu dapat mencemarkan nama baik 
anggota Polri dan pelakunya dapat 
diancam melanggar Pasal 310 Ayat 
(1) KUHP; (2) keterangan yang tidak 
didukung oleh fakta juridis dianggap 
telah mengabaikan asas praduga tak 
bersalah berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) 
KUHP.

D a l a m  p e r k e m b a n g a n n y a , 
Indonesia Corruption Watch (ICW) 
mengadukan Mabes Polri (21/9/2010) 
terkait rekening gendut ke Komisi 
Informasi Pusat (KIP). ICW menilai, 
Polisi terkesan menutup-nutupi kasus 
rekening tersebut yang seharusnya 
diungkap ke publik. Pada 8 Februari 
2011, KIP memutus sengketa informasi 
soal rekening gendut polisi. KIP 
mengabulkan permohonan ICW 
dan memerintahkan Polri terbuka 
mengumumkan 17 perwira polisi 
pemilik rekening gendut. Kemudian 
berdasarkan Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2011 pihak 

kepolisian harus segera membuka 
informasi rekening sejumlah petinggi 
Kepolisian itu. (www.komisiinformasi.
go.id, 2013-12-11, 02:15.35) 

  Hasilnya, informasi publik tersebut 
masih tertutup untuk diakses pers dan 
publik.

Kesembilan, wartawan mendapat 
perlindungan dalam menjalankan 
profesi. Sistem perlindungan hukum 
terhadap wartawan sebenarnya sudah 
memenuhi standar internasional. 
Pasal 8 UU Pers menegaskan “Dalam 
melaksanakan profesinya wartawan 
mendapat perlindungan hukum.” 
Sejalan dengan ketentuan itu, Pasal 
310 Ayat (3) KUHP menyebutkan, 
“ Tidak merupakan pencemaran 
atau pencemaran tertulis,  j ika 
perbuatan jelas dilakukan demi 
kepentingan umum atau karena 
terpaksa membela diri.” Lebih lanjut 
Pasal 50 KUHP menegaskan, “Barang 
siapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan ketentuan undang-
undang,  tidak dipidana.”

  Akan tetapi tidak jarang 
terjadi, pers dan wartawan yang 
melaksanakan fungsi kontrol sosial 
dan atau melakukan pengawasan, 
kritik dan koreksi terhadap hal-hal 
yang berkaitan dengan kepentingan 
umum – sesuai dengan amanat UU 
Pers – justru diterpa kekerasan dan 
atau dikriminalkan sebagai perbuatan 
kejahatan. 

   Dalam salah satu acara World 
Press Freedom Day 5 Mei 2007 yang 
digelar di Jakarta, AJI Indonesia 
melaporkan kasus kekerasan yang 
menerpa jurnalis Indonesia dari tahun 
1998 hingga April 2017 tidak semakin 
menurun.

   Kekerasan pada jurnalis, tahun 
1998, 42 kasus; Tahun 1999, 74 kasus; 
Tahun 2000, 115 kasus; Tahun 2001, 
95 kasus; Tahun 2002, 70 kasus; 
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Tahun 2003, 59 kasus; Tahun 2004, 27 
kasus;Tahun 2005, 43 kasus; Tahun 
2006, 53 kasus;Tahun 2007, 75 kasus; 
Tahun 2008, 59 kasus; Tahun 2009, 37 
kasus; Tahun 2010, 51 kasus; Tahun 
2011, 44 kasus; Tahun 2012, 56 kasus; 
Tahun 2013, 40 kasus; Tahun 2014, 40 
kasus; Tahun 2015, 42 kasus; Tahun 
2016, 79 kasus;Tahun 2017 sampai  
April 2017, 20 kasus.

L a p o r a n  A J I  i t u  j u g a 
mengungkapkan 8 (delapan) kasus 
p e m b u n u h a n  y a n g  m e n i m p a 
wartawan yakni Fuad Muhammad 
Syafriuddin alias Udin, jurnalis Harian 
Bernas Yogyakarta, tewas di tangan 
orang tak dikenal pada Agustus 
1996; Naimullah, jurnalis Harian 
Sinar Pagi, ditemukan tewas di Pantai 
Penimbungan, Kalimantan Barat 
tahun 1997; Agus Mulyawan, jurnalis 
Asia Press tewas tahun 1999 di Timor-
Timur; Muhammad Jamaluddin, 
kameramen TVRI yang bekerja dan 
hilang di Aceh tahun 2003; Ersa Siregar, 
jurnalis RCTI tewas 29 Desember 2003 
di Aceh; Herliyanto, jurnalis Tabloid 
Delta Pos Sidoarjo yang ditemukan 
tewas di hutan jati Desa Tarokan, 
Banyuanyar, Probolinggo pada 2006; 
Ardiansyah Matra’is Wibisono, jurnalis 
TV lokal di Merauke yang ditemukan 
tewas pada 2010 di kawasan Gudang 

Arang, Sungai Maro, Merauke; Alfred 
Mirulewan, jurnalis Tabloid Pelangi 
ditemukan tewas 18 Desember 2010 di 
Kabupaten Maluku Barat Daya.

Tidak diselesaikannya kasus-kasus 
kekerasan dan pembunuhan yang 
menimpa wartawan secara hukum 
turut menyumbang buruknya IKP 
Indonesia.

Kesepuluh ,  war tawan harus 
memenuhi standar kompetensi. 
Perkembangan pers  pask a – 
berlakunya UU No 40/1999 tentang 
Pers memproyeksikan paling tidak 
dua kecenderungan yang menonjol. 
Jumlah media meledak. Sebagian 
kecil telah memenuhi ketentuan UU 
Pers. Sementara sebagian besar belum 
atau tidak memenuhi ketentuan UU 
Pers. Media yang beroperasi tanpa 
memenuhi kaidah UU Pers biasa 
disebut media abal-abal. Sejalan 
dengan eksplosi media tersebut, sdm 
yang tidak memenuhi syarat pun 
direkrut menjadi wartawan.

Wartawan tanpa Kompetensi
Menurut Dewan Pers tercatat 2.000 

media cetak. Di antaranya baru 430 
yang memenuhi ketentuan UU Pers dan 
terdaftar di Dewan Pers. Jumlah media 
televisi dan radio masing-masing 523 
dan 674. Jumlah media online atau 
siber tercatat 43.300, dan baru 68 

yang terverifikasi 
di Dewan Pers. 

Belum 

terverifikasinya 43.232 media siber, 
diperkirakan karena media tersebut 
belum atau tidak memenuhi standar 
verifikasi Dewan Pers berdasarkan 
UU Pers.    Bahwa wartawan harus 
memenuhi standar kompetensi. Komit 
memenuhi standar perusahaan pers 
antara lain berbadan hukum Indonesia. 
Menaati Kode Etik Jurnalistik. Komit 
memenuhi standar perlindungan 
profesi wartawan.

  Di akhir pemerintahan Orde Baru 
menurut Departemen Penerangan 
RI tercatat 8.000 wartawan. Sekarang 
jumlah wartawan diperkirakan lebih 
dari 100.000 orang. Wartawan yang 
memenuhi standar kompetensi 
sebagai wartawan bersertifikat 
wartawan pemula, madia atau 
wartawan utama belum mencapai 10 
persen.

D i k h a w a t i r k a n  p e m b i a r a n 
beroperasinya wartawan tanpa 
kompetensi berdampak memperburuk 
kredibilitas kemerdekaan pers. Dari 
pengalaman Dewan Pers menyikapi 
pengaduan instansi pemerintah, 
politisi, pengusaha dan masyarakat 
terpantau intensi utama media abal-
abal adalah menguber “amplop” dan 
atau melakukan pemerasan terhadap 
objek berita yang disasar.

Tidak diragukan kontribusi media 
abal-abal untuk memperburuk IKP 
Indonesia sungguh besar.

Sejak beroperasinya Dewan Pers 
independen – mempedomani UU 
No 40 Tahun 1999 tentang Pers – 
sejak tahun 2000 hingga 19 Juni 
2017 diterima surat pengaduan dari 
masyarakat baik langsung ditujukan ke 
Dewan Pers maupun surat tembusan 
ke Dewan Pers (surat pengaduan 
langsung ditujukan ke media Teradu) 
sebanyak 6.904 pengaduan.

Bersambung edisi berikutnya...
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Media  Sering Membuat Berita 
Tak Berimbang dan Menghakimi

Me d i a - m e d i a  - - u n t u k 
sebagian-- sering membuat 
berita  tidak berimbang 

dan beropini yang menghakimi. Ini 
berarti mereka melanggar Pasal 1  dan 
3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Demikian 
gambaran Risalah Penyelesaian 
Pengaduan sepanjang September 
2017, sebanyak 8 kasus.

Kasus-kasus itu diselesaikan melalui 
sidang mediasi dan ajudikasi  yang 
digelar  Dewan Pers di Medan dan di 
Jakarta beberapa waktu lalu. Menarik 
untuk dicermati, diantara penyelesaian 
8 pengaduan ini tercatat  ada 4  pengadu 
yakni Edo Agustian Purba terhadap 
4 media, Alexsius Purba terhadap 2 

media, Chairul Lubis terhadap 1 media 
dan Karna Brata Lesmana terhadap 1 
media.

Edo melalui kuasa hukumnya, 
LBH Jakarta  pada 16 Juni 2017,  
mengadukan metrosumut.com terkait 
berita berjudul “Diduga Konsumsi Sabu 
Dalam Pesawat, Dua Penumpang Asal 
Jakarta Diamankan Petugas Bandara 
Kualanamu” (diunggah Jumat 2 Juni 
2017); metro24jam.com atas berita 
berjudul “Sakau, Penumpang Batik 
Air Gagal Terbang” (diunggah Kamis, 
1 Juni 2017) hariansib.co atas berita 
berjudul “Gunakan Narkoba di Toilet 
2 Penumpang Batik Air Diturunkan 
Dari Pesawat “ (diunggah Sabtu, 

3 Juni 2017), IvoryNews.co.id atas 
berita berjudul “Sembunyikan Pirek, 
Penumpang Lion Air Tujuan Surabaya 
Gagal Terbang” (diunggah Sabtu, 3 
Juni 2017).

Sebelumnya, Dewan Pers telah 
menyelesaikan pengaduan  Edo 
melalui LBH Jakarta terhadap media-
media lainnya  dalam mediasi dan 
ajudikasi  di Jakarta. 

Seperti disebutkan di atas, selain 
pengaduan Edo dalam sidang mediasi 
dan ajudikasi di Medan Dewan Pers 
juga menyelesaikan pengaduan 
Alexius Purba tanggal 16 Juni 2017 
atas Metro Siantar terkait berita 
berjudul “Akses Jalan Ditutup Warga 

MEDIASI – Wakil Ketua Komisi Pengaduan  Dewan Pers, Hendry Ch Bangun  
(tengah) bersama Roni Pandiangan (kiri), mewakili  Karna Brata Lesmana   
(Pengadu) dan  Elvan Dany Sutrino, Wapemred detik.com (Teradu), berfoto seusai  
mediasi di Dewan Pers, Rabu (27/8/2017).

Fo
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berjudul “Hak Jawab” (edisi 8 Agustus 
2027), namun dinilai belum memadai. 

Sedangkan pengaduan Karna Brata 
Lesmana melalui kuasa hukumnya Roni 
Pandiangan dari kantor pengacara 
JW&Partners tanggal 07 September 
2017 terhadap detik.com diselesaikan 
Dewan Pers dalam sidang mediasi dan 
ajudikasi di Jakarta pada 27 September 
2017. 

Penerbitan PPR   
Sementara itu,  Dewan Pers 

menerbitkan  Pernyataan Pernilaian  
dan Rekomendasi (PPR) terhadap 5 
media online yakni  berantas.co.id 
atas pengaduan Bupati Bengkalis 
Amril Mukminin, wartaekspres.com  
atas pengaduan Bupati Raja Ampat 
Abdul Hari Umlati, matatelinga.
com atas pengaduan  seorang PNS 
Rudyanto Sinaga, balitribune.co. id atas 
pengaduan wiraswastawan Junaidi 
Raharjo dan bangsaonline.com atas 
pengaduan seorang direktur PT, Felix 
Susanto. 

Media-media online itu umumnya 
melakuk an pelanggaran atas 
sejumlah pasal KEJ, dan Peraturan 
Dewan Pers terkait kompetensi 
penanggungjawab media-media itu. 
Seperti diketahui, penanggung jawab 
media wajib bersertifikat Wartawan 
Utama. 

Disamping itu perusahaan pers 
mereka pun belum  memenuhi 
ketentuan Pasal 12 Undang-Undang 
No 40 Tahun 1999 tentang Pers 
dan ketentuan-ketentuan lainnya 
sebagaimana disebutkan dalam 
Standar Perusahaan Pers (Peraturan 
Dewan Pers Nomor 4/2008 tentang 
Standar Perusahaan Pers).

Atas sejumlah pelanggaran baik 
KEJ dan Peraturan-Peraturan Dewan 
Pers tersebut, maka Rekomendasi 
yang dikeluarkan Dewan Pers pun 
atas media-media itu cukup berat, 
yakni sebagai berikut: 

 “Apabila Rekomendasi di atas 
tidak dilaksanakan oleh Teradu, maka 
Pengadu atau pihak yang merasa 
dirugikan, dapat membawa kasus ini 

ke proses hukum (pengadilan), 
dan pada masa depan 

Dewan Pers tidak akan 
menangani masalah 

atau perkara pers 
yang terkait dengan 
Teradu. Sehingga 
setiap pihak yang 
merasa dirugikan 
o l e h  T e r a d u 
dapat langsung 
menempuh 
p ro s e s  h u k u m 
t a n p a  te r l e b i h 
dulu mengadu ke 
Dewan Pers”. (red) 

Kesulitan Pergi ke Ladang” (edisi 
Minggu, 28 Mei 2017) dan “Pengulu 
Purba Sepinggan Bantah Tutup Jalan 
Umum” (edisi Selasa, 30 Mei 2017)  
dan  terhadap SiantarNews 24 Jam atas 
berita berjudul “Tutup Jalan Umum 
Pertanian Pengulu Purba Sepinggan 
Diprotes Warga” (edisi Minggu, 28 Mei 
2017) dan “Melalui Surat ke Redaksi 
Pengadu Purba Sepinggan Bantah 
Tutup Jalan” (edisi Selasa 30 Mei 2017).

Penyelesaian pengaduan di Medan 
atas media-media tersebut dilakukan 
pada sidang ajudikasi  26 September 
2017.   Pada hari yang sama Dewan 
Pers juga menyelesaikan pengaduan 
Chairul Lubis, Pemimpin Redaksi 
pewarta.co tertanggal 16 Agustus 
2017 terhadap Medan Pos terkait 
berita berjudul “Oknum Wartawan 
Diduga Terlibat, Polisi Diminta usut 
Penggelapan Avanza BK 1270 ZN” (edisi 
Sabtu 5  Agustus 2017) dan  “Diduga 
Terlibat Penggelapan Mobil, Polisi 
Periksa Oknum Wartawan” (edisi Senin 
14 Agustus 2017). Dalam kaitan ini 
Medan Pos telah memuat 
Hak Jawab 


