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I.
ncaman dan praktik-praktik represi di ranah digital semakin masif dirasakan Amenyasar jurnalis dan media sepanjang 2022. Hal ini menunjukkan bagaimana 
serangan digital digunakan sebagai cara yang populer dan dianggap efektif untuk 

mengganggu tugas jurnalistik serta mencederai kebebasan pers.

Salah satu kasus serangan digital termasif dialami oleh awak NarasiTV. Sejak 24 
September 2022, sebanyak 37 kru redaksi dan mantan redaksi Narasi mengalamai 
peretasan serta terjadi serangan Distributed Denial of Service (DDoS) kepada portal media 
Narasi. Serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem 
atau jaringan ini membuat situs Narasi tidak dapat diakses, sehingga membuat tim tidak 
bisa mengunggah konten dan publik juga tidak bisa mendapatkan informasi di dalamnya.

Kasus DDoS Narasi ini resmi dilaporkan kepada kepolisian pada 30 September 2022 
dengan nomor STTL/365/IX/2022/BARESKRIM. Serangan DDoS tersebut telah 
melanggar Pasal 30, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Internet dan 
Transaksi Elektronik yang menyebabkan terganggunya kegiatan jurnalistik tim redaksi 
Narasi; dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lantaran 
perbuatan tersebut sebagai bentuk menghalangi kegiatan jurnalistik.

Narasi bukan satu-satunya media yang mengalami serangan DDoS selama 2022. Sebulan 
setelah penyerangan Narasi, Konde.co juga mengalami serangan terhadap servernya usai 
menerbitkan artikel berjudul Kekerasan Seksual Pegawai Kementerian: Korban 
Diperkosa dan Dipaksa Menikahi Pelaku. Artikel tersebut memberitakan kasus 
pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
(Kemenkop UKM).

Pada 24 Oktober 2022, Konde.co menuliskan laporan tentang kasus kekerasan seksual di 
lingkungan kementerian tersebut, berita itu kemudian ramai di media sosial. Sorenya pada 
15.31 WIB, situs Konde.co sudah tidak dapat diakses. Pemimpin Redaksi Konde.co, 
Luviana, menyatakan bahwa pada kasus ini, paket permintaan mencapai 1 juta per detik 
dengan alamat IP dari berbagai negara seperti India dan Amerika Serikat.

Serangan DDoS terhadap Konde.co ini merupakan kali kedua. Sebelumnya juga pernah 
mengalami serangan serupa yang sama-sama terjadi setelah menerbitkan pemberitaan 
terkait kekerasan seksual pada Mei 2020.
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Selain itu, Batamnews.co.id juga sempat mengalami serangan DDoS sejak 17 
Oktober hingga 21 Oktober 2022. Berdasarkan hasil analisis tim IT 
Batamnews.co.id, ada sekitar 7 miliar permintaan untuk mengakses portal berita, hal 
ini menyebabkan kapasistas server penuh dan website sulit diakses. Serangan itu, 
diyakini redaksi Batamnews tidak lepas dari isu-isu pemberitaan sensitif terhadap 
sebuah lembaga yang dipublikasikan media tersebut.

Selain terhadap website media, serangan digital juga menyasarl jurnalis, seperti yang 
dialami oleh Ketua AJI Indonesia. Media sosial dan nomor WhatsApp, Sasmito 
Madrim, diretas pada Rabu, 23 Februari 2022. Pembobolan sistem keamanan digital 
milik Sasmito terjadi sekitar pukul 18.15 WIB. Saat itu, dia menerima notifikasi 
WhatsApp jika nomornya telah didaftarkan pada perangkat lain. Nomor tersebut 
kemudian tidak bisa menerima panggilan telepon dan menerima SMS.

Upaya peretasan kemudian menyasar ke akun Instagram, Facebook, dan Twitter 
milik Sasmito. Seluruh postingan Instagram dihapus, nomor pribadi disebarluaskan, 
hingga foto profil facebook diganti gambar porno.

Serangan peretas berlanjut hingga Kamis 24 Februari 2022. Pantauan AJI Indonesia 
penyebaran informasi hoax yang mencantumkan nama dan foto Sasmito terbit di 
media sosial dengan berbagai narasi, diantaranya Sasmito mendukung pemerintah 
membubarkan FPI, Sasmito mendukung pemerintah membangun Bendungan Bener 
Purworejo, dan Sasmito meminta Polri menangkap Haris Azhar dan Fatia.

Kasus lainnya dialami jurnalis Tempo, Raymundus Rikang di mana akun 
WhatsAppnya mengalami gangguan berupa chat bombing pada Selasa, 5 Juli 

2022. Selasa itu, sekitar pukul 19.28 WIB, dia menerima pesan WhatsApp 
dari nomor yang tidak dikenal +62-813-6313-5211. Nomor asing tersebut 
tersebut mengirimkan puluhan pesan berisi tautan dan bermacam-macam 
konten yang tertulis dengan jenis font yang asing. Saat itu, korban berinisiatif 
tidak membuka atau mengklik pesan pesan aneh tersebut.

Sekian menit kemudian, pesan-pesan itu terus masuk melalui akun 
WhatsAppnya. Ada berbagai pesan yang berisi teks 'virus', tautan, dan file-file 

yang tidak dikenal jenisnya. Korban sempat mengamati, pesan yang masuk dalam 8 
menit mencapai lebih dari 400 pesan, dan hanya berasal dari satu nomor asing 
tersebut. Karena serangan ini, membuat aplikasi WhatsApp di ponselnya, menjadi 
sangat lambat.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menilai peretasan terhadap jurnalis dan media 
mengancam kebebasan pers. KKJ beranggapan serangan seperti itu dan kegagalan 
aparat hukum menemukan pelakunya merupakan bentuk pembungkaman. Padahal, 
kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi telah dijamin oleh berbagai 
instrumen hukum.
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Secara internasional, hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan 
informasi dijamin di pasal 19 di Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil 
dan Politik (ICCPR) serta Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR. 
Hak tersebut, kata dia, dijamin di Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28E dan 
28F UUD, serta pada Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia.

Jika dilihat, serangan digital mayoritas terjadi setelah media atau jurnalis 
mempublikasikan berita yang menarik perhatian masyarakat dan mengusik 
kepentingan suatu lembaga atau organisasi. Hal ini selaras dengan laporan 
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang menyatakan 
bahwa peningkatan serangan digital biasanya bersamaan dengan memanasnya 
isu kontroversial atau adanya momentum politik.

Selama tiga bulan kedua 2022, SAFEnet mencatat setidaknya terdapat 60 
insiden keamanan digital, yaitu 30 insiden pada April 2022, 15 insiden pada 
Mei, dan 5 insiden pada Juni 2022. Pada tiga bulan sebelumnya, jumlah 
insiden mencapai 48 kali yang berarti jumlah insiden keamanan digital pada 
tiga bulan kedua tahun ini naik sebesar 25%.

Puncak serangan pada April 2022 menunjukkan masih tingginya motif politik 
terkait serangan digital. Pada bulan tersebut, situasi politik nasional cenderung 
memanas dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko 
Widodo menjadi tiga periode. Wacana ini disambut dengan aksi penolakan, 
terutama oleh mahasiswa dan aktivis demokrasi Indonesia.

Selain itu, karakter dari serangan digital adalah sulitnya mengungkap siapa 
pelaku di balik kejadian tersebut karena adanya kemampuan teknis yang 
asimetris antara pelaku dan korban. Pelaku yang berpengalaman juga biasanya 
melakukan sejumlah metode pengelabuan saat menyerang dan susah untuk 
ditelusuri dan ditemukan jejaknya.

Untuk itu sangat penting adanya komitmen dari pemerintah dan kepolisian 
yang kita ketahui memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup untuk 
melakukan penelusuran serangan ini,

Meski demikian, perlu kita akui, media dan jurnalis seringkali belum 
mempersiapkan diri dan meningkatkan kapasitasnya untuk menangkal atau 
menghindari serangan digital yang semakin lama semakin masif dan beragam 
modusnya.
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epanjang 2022, Komite Keselamatan Jurnalis ikut mengadvokasi kasus-Skasus kekerasan yang dialami oleh media dan jurnalis. Kasus-kasus tersebut 
meliputi serangan digital, gugatan hukum, intimidasi terhadap jurnalis dan 

narasumber, serta kasus-kasus lainnya yang tidak mengalami perkembangan 
dalam beberapa tahun terakhir.
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Catatan advokasi kasus II.

a. Kasus Gugatan 6 Media di Makassar

ebanyak enam media di Makassar, Sulawesi Selatan, yakni Antara SNews, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar, 
dan RRI – digugat secara perdata oleh M. Akbar Amir, seseorang yang 

mengaku sebagai keturunan Raja Tallo. Penggugat menuntut ganti rugi 
sebesar Rp100 triliun dan penghentian aktivitas jurnalistik kepada media-
media tersebut.

Gugatan ini bermula dari konferensi pers yang diadakan pada 18 Maret 2016 
oleh Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT) yang 
menghadirkan dua orang keturunan Raja Tallo, Hatta Hasa Karaeng Gajang 
dan Andi Rauf Maro Daeng Marewa sebagai narasumber. Dalam konferensi 
pers itu, kedua narasumber tersebut membantah pernyataan bahwa M. Akbar 
Amir adalah keturunan Raja Tallo. Konferensi pers ini diliput dan diberitakan 
oleh enam media tersebut.

Saat itu, keenam media ini telah melakukan upaya konfirmasi kepada M. 
Akbar Amir tapi tidak mendapatkan respons. Namun, tanpa menggunakan hak 
jawab, hak koreksi, atau somasi, lima tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 
31 Desember 2021, M. Akbar Amir melayangkan gugatan perdata kepada 
enam media tersebut. Ia mengklaim bahwa akibat pemberitaan tersebut, ia 
kehilangan sejumlah investasi dan menaksir kerugian sebesar Rp100 triliun. 
Penggugat juga mengklaim bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan 
hukum dan mencemarkan nama baiknya.

Pada September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar 
memutuskan menolak gugatan tersebut karena menimbang bahwa gugatan 
penggugat dinilai prematur sehingga tidak dapat diterima. Selain itu, tidak 
ditemukan bukti surat dari pihak penggugat, perihal mekanisme yang diatur 
dalam Undang-undang 40 tahun 1999 tentang Pers serta upaya hukum 
lainnya, seperti Somasi dan Mediasi.
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Pada 2021, 
KKJ mengadvokasi 6 kasus. 
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b. Serangan terhadap Ketua AJI Indonesia

ada 24 Februari 2022, Sasmito, Ketua AJI Indonesia mengalami Pserangan siber mulai dari akun WhatsApp, Instagram, Facebook, dan 
Twitter. Semua akun itu diambil alih dan tidak dapat diakses. Seluruh 

postingan Instagram dihapus, nomor pribadi disebarluaskan, hingga foto 
profil facebook diganti gambar porno.

Selain itu, terjadi serangan disinformasi yang mencantumkan nama dan foto 
Ketua Umum AJI Sasmito di media sosial dengan narasi:

1.  Sasmito mendukung pemerintah membubarkan FPI.
2.  Sasmito mendukung pemerintah membangun Bendungan Bener 

Purworejo
3.  Sasmito meminta Polri menangkap Haris Azhar dan Fatia.

Peretasan ini diduga terkait dengan sikap kritis AJI terhadap sejumlah 
kebijakan pemerintah, salah satunya kebijakan pembangunan Waduk Bener 
yang bisa mengancam kelestarian lingkungan desa Wadas.

c. Kriminalisai dengan UU ITE

riminalisasi jurnalis dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE Kmasih terjadi. Pada 9 Mei 2022, Muhammad Irvan S, Jurnalis 
Sultraraya.com dan Timurterkini.com ditetapkan sebagai tersangka 

oleh Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) dan 
(2) terkait menyiarkan berita atau pemberitahuan bohon pada Undang-undang 
No.1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 
ayat (3) terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada UU ITE.

Irvan dilaporkan karena pemberitaannya dengan judul Diduga Melakukan 
Pengapalan Ilegal, AT Dikabarkan Diperiksa di Kejati Sultra dan AT 
Dikabarkan Diperiksa di Kejati Sultra Soal Dugaan Pajak pada 2 November 
2021. Keesokan harinya, karena mendapatkan masukan dari kuasa hukum AT, 
Tim Redaksi Timur Terkini menyampaikan permohonan maaf dan mengubah 
narasi serta judul pemberitaannya.

Selanjutnya pada 30 November 2021, Dewan Pers telah bersurat kepada 
media Sultraraya dan Timurterkini karena adanya laporan dari kuasa hukum 
AT. Dewan Pers memberikan rekomendasi agar tim redaksi meminta hak 
jawab atau hak koreksi dari pelapor. Setelah melakukan upaya konfirmasi 
kepada pihak pelapor yang tak kunjung direspons, pihak redaksi Timur 
Terkini berusaha menjalankan rekomendasi Dewan Pers dengan menerbitkan 
berita klarifikasi. Berita tersebut memuat kronologi pemberitaan, 
rekomendasi Dewan Pers, permintaan maaf, serta upaya tim redaksi untuk 
meminta keterangan dari pelapor.
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Selain itu, kasus kriminalisasi UU ITE lainnya yang masih menggantung hingga akhir 
2022 adalah kasus yang dialami oleh jurnalis Metro Aceh, Bahrul Walidin. Bahrul 
dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Aceh pada 24 Agustus 2020 atas dugaan 
pencemaran nama baik terhadap Rizayanti, pimpinan PT. Imza Rizky Jaya Group 
sekaligus Ketua Partai Indonesia Terang. Ia dilaporkan menggunakan UU ITE, pasal 
27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3. 

Pelaporan itu terjadi setelah ia menulis berita berjudul Rizayati Dituding Wanita 
Penipu Ulung yang terbit di situs metroaceh.com pada 20 Agustus 2020, berita 
tersebut mengungkap tentang dugaan Rizayati melakukan penipuan uang terhadap 
ratusan orang.

Dewan Pers telah menangani sengketa pemberitaan kasus ini dengan menerbitkan 
pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) nomor 41/PPR-DP/X 2020. Bahrul dan 
medianya juga telah melaksanakan rekomendasi Dewan Pers.

Namun, pada Selasa 28 September 2021, Bahrul justru menerima surat pemanggilan 
pemeriksaan melalui WhatsApp dari penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh. Dari surat 
pemanggilan tersebut, diketahui kasus Bahrul Walidin telah dinaikkan dari 
penyelidikan menjadi penyidikan pada 26 Agustus 2021, dimana ia akan diperiksa 
dalam status sebagai saksi pada 30 September 2021.

Penggunaan Pasal 27 ayat 3 (pencemaran nama baik) UU ITE Jo Pasal 45 ayat (3)  
tidak bisa dikenakan pada karya jurnalistik yang memuat kepentingan publik. Selain 
itu, penyidikan terhadap dua kasus di atas juga melanggar isi Surat Keputusan 
Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE yang ditandatangani 
oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Komunikasi dan 
Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Dalam Pedoman SKB tersebut telah disebutkan, bahwa karya jurnalistik dikecualikan 
dalam pengenaan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi: Untuk pemberitaan di 
internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai 
dengan UU 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU 
Pers sebagai lex specialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

d.

aftar kasus kekerasan terhadap jurnalis yang masih menggantung (undue Ddelay) masih tidak berubah sejak periode catatan akhir tahun 2022. Kasus-
kasus kekerasan yang diadvokasi oleh LBH Pers bersama AJI Indonesia 

yang dilaporkan kepada kepolisian sejak 2019 tidak ada perkembangan yang berarti.

Setidaknya ada 3 jurnalis yang mengalami intimidasi dan penganiayaan pada saat 
peliputan demonstrasi, 2 laporan peretasan terhadap media, dan 1 kasus 
pengungakapan data pribadi dan perubahan foto jurnalistik yang tercatat sebagai 
kasus undue delay.

Kasus-kasus kekerasan yang menggantung



Tabel kasus undue delay
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No Korban Tahun Peristiwa Status 

1 Muh Darwin Fatir September 
2019 

Penganiayaan 
saat peliputan 
demonstrasi 

Penyidikan 

2 Tri Kurnia Oktober 
2019 

Penganiayaan 
saat peliputan 
demonstrasi 

Penyelidikan 

3 Nibras Nada 
Nailufar 

Oktober 
2019 

Intimidasi dan 
penghalangan 
saat peliputan 
demonstrasi 

Penyelidikan 

4 Tempo.co Agustus 
2020 

Peretasan 
website 

Penyidikan 

5 Tirto.id Agustus 
2020 

Peretasan 
website 

Penyidikan 

6 Cakrayudi 
Nuralam 

September 
2020 

Doxing atau 
perubahan 
foto jurnalistik 

Penyelidikan 

 

KKJ masih menduga bahwa kepolisian sengaja untuk mendiamkan perkara 
yang dilaporkan pada tahap penyelidikan atau penyidikan tanpa ada kepastian 
waktu. Padahal, jika merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta, 
nomor 04/Pid.Pra./2011/PN.Ska, disebutkan bahwa proses penyidikan yang 
berlarut-larut, tanpa adanya kejelasan dari penyidik dapat dianggap sebagai 
tindakan penghentian penyidikan secara materil.

Dalam putusan permohonan yang dilakukan Masyarakat Anti Korupsi 
Indonesia (MAKI), hakim menyatakan “menimbang, bahwa penghentian 
penyidikan secara material telah terjadi apabila penyidikan telah 
berlangsung lama tanpa jelas kapan perkara akan dilimpahkan kepada 
Penuntut Umum, dan mengenai hal ini tidak terdapat ukuran yang pasti, 
tetapi harus dinilai secara situasional kasus per kasus (case by case atau 
kasuistis); penilaian mana adalah merupakan kewenangan Hakim 
Praperadilan”.
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Potensi ancaman di masa depanIII.
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A. Rancangan Qanun Penyiaran Aceh

ancangan Qanun Penyiaran Aceh ditetapkan menjadi Program Legislasi RPrioritas Tahun 2023. Aturan turunan dari Undang-Undang No.11/2006 
tentang Pemerintahan Aceh ini dinilai berpotensi akan melemahkan fungsi 

pers di Aceh.

Pada Pasal 153 UU Pemerintahan Aceh ini disebutkan bahwa Pemerintah Aceh 
mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran 
berdasarkan nilai Islam, dengan menjaga isi atau sirkulasi produk pers dan penyiaran 
untuk tidak bertentangan dengan nilai Islam.

B. KUHP

itab Undang-undang Hukum Pidana yang disetujui oleh DPR-RI pada 6 KDesember 2022 mengandung potensi pembungkaman dan pemberangusan 
kebebasan pers. Sebelum pengesahan RKUHP, KKJ telah melakukan 

proses analisis dan melakukan dialog publik untuk mengangkat pasal-pasal 
bermasalah yang dapat membungkam kebebasan pers.

Berikut merupakan pasal-pasal yang terdapat dalam UU KUHP yang berpotensi 
mengkriminalisasi jurnalis dan membahayakan kebebasan pers, kebebasan 
berpendapat, dan berekspresi, antara lain:

1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau 

pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
2. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan 

kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap 

pemerintah.
4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita 

atau pemberitahuan bohong.
5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan 

berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana 

terhadap agama dan kepercayaan.
8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.
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Belum lama sejak disahkan, KUHP sudah digunakan untuk mengintimidasi jurnalis di 
Nusa Tenggara Barat (NTB). Jurnalis NTBSatu.com Mugni Agni diintimidasi oleh 
polisi dari Polda NTB karena laporan yang ditulisnya, pada Rabu, 7 Desember 2022.

Sebelumnya, pada Sabtu, 3 Desember 2022 Mugni menulis laporan berjudul 
"Terindikasi Fee Mengalir ke Oknum Penyidik Polda NTB Terkait Kasus Kosmetik 
Ilegal?". Laporan tersebut telah melampirkan konfirmasi beberapa pihak terkait. 

Pada saat dimintai keterangan, korban mendengar Dikrimsus menginstruksikan untuk 
memberikan Surat Peringatan pertama (SP1) kepada dirinya. Jika ada laporan lain yang 
lebih kritis soal itu, akan ada ancaman lebih serius. Kemudian Mugni diancam kena 
pidana menggunakan KUHP yang baru disahkan.

Kasus seperti ini bukan tidak mungkin lebih banyak terjadi di masa depan, apalagi 
setelah KUHP berlaku pada 2025. Untuk itu KKJ terus mendorong agar KUHP dapat 
diuji dan menganulir pasal-pasal yang berpontensi mengganggu kerja-kerja jurnalistik 
dan mengancam kebebasan pers di Indonesia.

erdasarkan fenomena kekerasan terhadap media dan jurnalis selama tahun ini Byang didominasi oleh serangan secara digital, serta berbagai macam bentuk 
kekerasan lainnya dan potensi ancaman terhadap kebebasan pers di masa depan, 

Komite Keselamatan Jurnalis merekomendasikan:

a. Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan surat perintah tentang 
pencabutan pasal bermasalah dalam KUHP.

b. Mendesak Kapolri untuk memastikan proses hukum terhadap polisi yang 
menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis berjalan sesuai ketentuan tanpa 
diintervensi. Sehingga tidak ada lagi pembiaran impunitas terhadap aparat 
kepolisian, demi tegaknya keadilan.

c. Menuntut aparat penegak hukum untuk berkomitmen dalam menangani laporan-
laporan atas serangan digital kepada media dan jurnalis hingga tuntas.

d. Adanya peningkatan kesadaran tentang kondisi keamanan digital bagi seluruh 
pemangku kepentingan yang terkait, seperti perusahaan media, jurnalis, hingga 
pemerintah sehingga tidak menafikan segala bentuk serangan digital yang 
berpotensi mengancam kebebasan pers.

e. Memasukkan pengetahuan keamanan digital bagi jurnalis dan awak redaksi 
lainnya ke dalam kurikulum pelatihan yang wajib diberikan oleh perusahaan 
media.

f. Mendorong perusahaan media untuk berinvestasi terhadap penguatan basis  
keamanan digital agar tidak mudah mengalami serangan.

Kesimpulan dan rekomendasiIV.
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Jakarta, 15 Desember 2022

Komite Keselamatan Jurnalis

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. 
Komite ini bertujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis dan 
media, serta memperjuangkan kemerdekaan Pers.

Lembaga ini beranggotakan sepuluh lembaga, terdiri dari organisasi pers, asosiasi 
pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International 
Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia 
(IJTI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Southeast Asia Freedom of 
Expression Network (SAFEnet), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk 
Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta Federasi 
Serikat Pekerja Media Indonesia (FSPMI).
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