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Masyarakat global termasuk Indonesia masih menghadapi pandemi 
COVID-19 serta berbagai dampaknya. Sejak Presiden Joko Widodo 
mengumumkan kasus COVID-19 pertama pada awal Maret 2020, jumlah 
mereka yang terinfeksi Covid-19 telah mencapai lebih dari 1,6 juta orang. 
Hal ini memberikan tantangan kesehatan publik yang belum pernah 
terjadi sebelumnya, termasuk mempengaruhi kondisi media.

Di sisi lain, kebutuhan publik terhadap media dan informasi di masa 
pandemi semakin besar. Terlebih lagi pemberlakuan pembatasan sosial 
demi mencegah penularan COVID-19, memaksa semua orang lebih banyak 
di rumah (stay at home) dan bekerja dari rumah (work from home). 
Masyarakat akhirnya banyak mengandalkan berita melalui televisi, radio 
dan utamanya lewat internet, untuk memahami krisis COVID-19, dan 
implikasi yang lebih luas dari wabah tersebut. 

Menurut data we are social-Hootsuite, per Januari 2021 jumlah pengguna 
internet di Indonesia bertambah 27 juta orang. Waktu yang digunakan 
untuk mengakses internet juga meningkat, dari 7 jam 59 menit menjadi 
8 jam 52 menit.1 Namun meningkatnya kebutuhan masyarakat pada 
informasi di internet, dicemari dengan tsunami misinformasi dan 
disinformasi tentang COVID-19. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut 
hoaks kesehatan di masa pandemi tersebut sebagai infodemi, yang 
dampaknya dapat menghambat penanganan pandemi itu sendiri.

Dalam situasi tersebut, hadirnya jurnalisme yang independen menjadi 
sumber daya penting bagi masyarakat untuk menyediakan informasi yang 
akurat, relevan, dan berbasis sains.  Selain memenuhi hak warga atas 
informasi, jurnalisme independen dibutuhkan untuk mengontrol kebijakan 
pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan publik. Jurnalisme 
independen tersebut mensyaratkan jaminan terhadap kebebasan pers.

Namun, ada peningkatan hambatan terhadap kerja-kerja jurnalis 
sebagai pihak yang bekerja di garis terdepan untuk memperoleh 
informasi. Hambatan internal di antaranya, kebijakan perusahaan yang 
mengharuskan jurnalis meliput di lapangan dan bekerja di kantor, 
menghadapkan jurnalis sebagai salah satu kelompok yang rentan terpapar 
virus SARS-CoV-2. AJI mencatat ada 401 jurnalis yang positif COVID-19 dan 
sembilan orang di antaranya meninggal sejak Maret 2020 hingga pekan 
ketiga April 2021. 

Pandemi COVID-19 juga menurunkan kesejahteraan jurnalis, imbas 
kolapsnya bisnis media massa. Hasil riset AJI-IFJ (2020) terhadap 792 
responden jurnalis di berbagai daerah, menunjukkan 83,5% jurnalis 
terdampak perekonomiannya selama pandemi. Dampak tersebut meliputi 
pengurangan honor (53,9 persen), pemotongan gaji (24,7 persen), 
pemutusan hubungan kerja (5,9 persen), dan dirumahkan (4,1 persen).

1 https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-5435334/pandemi-dan-meningkat-
nya-kebutuhan-akses-data-internet 
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Secara eksternal, ancaman terhadap kebebasan pers masih 
terjadi. Reporters Without Borders menetapkan Kebebasan 
Pers Indonesia tahun 2021 di ranking 113 dari 180 negara. 
Posisi ini naik enam tingkat dibandingkan indeks tahun 
2020. Meski posisi ini naik, namun RSF masih menempatkan 
kebebasan pers Indonesia dalam kondisi buruk (warna 
merah). RSF memberikan indikator ancaman kebebasan pers 
tersebut karena pemerintah memanfaatkan krisis Covid-19 
untuk memperkuat represifnya terhadap jurnalis. Tidak 
hanya dengan alasan membatasi informasi palsu terkait 
Covid-19, tapi juga larangan menerbitkan informasi yang 
menghina presiden atau pemerintah, meski tidak terkait 
dengan pandemi.  

Sedikit berbeda dengan RSF yang menaikkan poin enam 
tingkat, AJI menilai situasi kebebasan pers di Indonesia 
sepanjang 3 Mei 2020 - 3 Mei 2021 tidak lebih baik. Hal ini 
berdasarkan indikator masih tingginya kekerasan terhadap 
jurnalis, baik di ranah luring maupun daring, serta UU ITE 
yang belum direvisi. 

Kekerasan pada jurnalis dalam setahun ini mencapai 90 
kasus, jauh dibandingkan dengan periode sebelumnya 
sejumlah 57 kasus. Kekerasan dengan polisi sebagai 
pelakunya, cukup dominan. Namun pemerintah cenderung 
melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus yang 
menyerang media dan jurnalis, mengakibatkan kekerasan 
berulang. Terbaru, sejumlah polisi menganiaya jurnalis 
Tempo, Nurhadi pada 27 Maret 2021. Meski kasusnya telah 
naik ke tahap penyidikan dan menggunakan delik pers, 
namun hingga 30 April 2021, belum ada tersangka yang 
ditetapkan.
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Serangan digital, menjadi jenis kekerasan baru yang menghambat 
kebebasan pers. AJI mencatat, penggunaan digital untuk meneror 
jurnalis makin masif pada 2020, di saat ketergantungan jurnalis pada 
internet cukup besar selama pandemi. Sayangnya kerja-kerja jurnalis 
di ruang digital belum mendapatkan perlindungan memadai.    

Jenis kekerasan pada jurnalis yang sering dilupakan yakni kekerasan 
seksual, utamanya menimpa jurnalis perempuan. Survei yang 
dilakukan AJI Jakarta (2020) cukup mengejutkan bahwa terdapat 
25 dari 34 jurnalis yang menjadi responden, mengaku pernah 
mendapatkan kekerasan seksual saat menjalankan kerja-kerja 
jurnalistiknya. Sebagian besar para korban ini adalah jurnalis 
perempuan. Hal ini dapat berdampak menghambat jurnalis 
melaksanakan kerja-kerja jurnalistiknya dan lebih jauh mengancam 
partisipasi gender tertentu di dunia jurnalisme. 

Di aspek regulasi, UU ITE masih menjadi penghambat serius 
kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Pemerintah belum 
memiliki kemauan politik yang besar untuk merevisi sejumlah pasal 
bermasalah di dalamnya, termasuk yang kerap digunakan untuk 
menjerat jurnalis. Itu terlihat dari pernyataan Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud 
MD pada 29 April 20212. Dia mengumumkan, pemerintah tidak akan 
mencabut UU ITE, meski Presiden Jokowi pernah menyatakan akan 
meminta DPR RI merevisi pasal-pasal bermasalah di UU ITE pada 
pertengahan Februari lalu.

Selama ini Pasal Defamasi dan Ujaran Kebencian pada UU ITE 
telah menjerat para jurnalis. Terbaru, jurnalis di Palopo, Sulawesi 
Selatan, Muhammad Asrul diseret ke pengadilan setelah menulis 
tiga berita dugaan korupsi.3 UU ITE  juga menjadi ancaman untuk 
mengembangkan jurnalisme warga dan pers mahasiswa. 

Pada laporan situasi kali ini, AJI juga menyoroti tentang kebebasan 
pers di Papua. Selain rentan mendapatkan pemblokiran internet 
seperti tahun 2019, jurnalis Papua berada dalam bayang-bayang 
kekerasan. Baru-baru ini, teror yang dialami Pemimpin Umum Jubi, 
Victor Mambor, semakin menegaskan Papua belum aman bagi 
jurnalis. Ini diperburuk dengan masih tertutupnya akses Papua bagi 
jurnalis media asing. 

Dengan berbagai ancaman yang masih terjadi, dibutuhkan komitmen 
yang serius dari pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo di 
periode keduanya ini, untuk memberi perlindungan bagi kebebasan 
pers. Melindungi keselamatan jurnalis dan memperkuat media 
independen harus menjadi bagian dari strategi untuk melawan 
dampak pandemi. Apabila tidak dilakukan, demokrasi akan 
terdegradasi serta akses publik mendapatkan informasi makin 
terhambat.*

2 https://www.suara.com/tekno/2021/04/29/190315/mahfud-md-dunia-dig-
ital-semakin-jahat-uu-ite-tak-dicabut 
3 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210324120853-12-621439/
asrul-jurnalis-palopo-dijerat-uu-ite-ditahan-36-hari 
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https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210324120853-12-621439/asrul-jurnalis-palopo-dijerat-uu-ite-ditahan-36-hari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210324120853-12-621439/asrul-jurnalis-palopo-dijerat-uu-ite-ditahan-36-hari
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A. Kekerasan dan Teror

Divisi Advokasi  AJI Indonesia mencatat ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis 
sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dalam 
10 tahun terakhir pada periode yang sama. Intimidasi (28 kasus) dan perusakan 
alat dan atau hasil liputan (22 kasus) merupakan kekerasan dominan yang dialami 
jurnalis. Disusul kemudian kekerasan fisik (19 kasus), ancaman kekerasan atau 
teror (9 kasus), dan pemidanaan/kriminalisasi (6 kasus).

Ironisnya dari segi pelaku, polisi yang semestinya memberikan perlindungan 
terhadap masyarakat dan jurnalis menempati urutan pertama dengan 58 kasus, 
disusul tidak dikenal 10 kasus, warga 7 kasus, TNI 5 kasus dan pejabat pemerintah/
eksekutif 4 kasus. Sedangkan dari segi wilayah, Malang menjadi tempat terjadinya 
kekerasan terbanyak dengan 16 kasus dan Jakarta 15 kasus.

BAB 1
Kekerasan yang Tak Pernah Usai
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Beberapa kasus yang menjadi perhatian AJI dalam setahun terakhir ini yaitu kasus 
kekerasan terhadap jurnalis Tempo di Surabaya Nurhadi, vonis Diananta, dan 
maraknya serangan digital pada masa pandemi.

Penganiayaan terhadap Nurhadi

Nurhadi menjadi korban penganiayaan saat melakukan reportase di Gedung 
Samudra Bumimoro, Sabtu (27/3/2021) malam. Di sana, Nurhadi berencana 
meminta keterangan terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh bekas Direktur 
Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani KPK. 
Saat itu di lokasi sedang berlangsung pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji 
dengan putri Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. 

Dalam peristiwa tersebut, Nurhadi tak hanya dianiaya oleh para pelaku yang 
berjumlah sekitar 10 sampai 15 orang. Pelaku juga merusak sim card di ponsel milik 
Nurhadi serta menghapus seluruh data dan dokumen yang tersimpan di ponsel 
tersebut. 

Setelah peristiwa itu, Nurhadi melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim dengan 
didampingi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang beranggotakan Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, KontraS, LBH Lentera, LBH Pers, dan LBH 
Surabaya. Kasus penganiayaan terhadap jurnalis Nurhadi di Surabaya telah naik ke 
tahap penyidikan meski penyidik belum mengumumkan nama-nama tersangka, 
Senin (19/4/2021). Tertera Dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/338/
RES/IV.1.6/2021 yang diterbitkan hari ini (20/4/2021), penyidik menetapkan kasus 
ini menggunakan pasal 18 ayat (1) UU No.40 tahun 1999 tentang Pers subsider pasal 
170 KUHP, pasal 351 KUHP, dan pasal 335 KUHP. 
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Jurnalis di Bontang turun ke jalan, mendesak 
pemerintah usut kekerasan pada jurnalis Nurhadi. 

Solidaritas terhadap Nurhadi dilakukan oleh berbagai 
jurnalis dari berbagai daerah. Foto: AJI Samarinda

B. Teror Digital

Sejak 2020 hingga akhir April 2021, tren represi terhadap jurnalis tak hanya 
menimpa secara luring tapi meluas ke daring. Ini membuat jurnalis menghadapi 
tantangan yang makin kompleks di masa pandemi dan ruang aman yang kian 
menyempit. 

Data AJI menunjukkan dalam rentang Mei 2020-akhir April 2021, telah terjadi 
14 kasus teror berupa serangan digital. Jumlah itu meliputi 10 jurnalis yang 
menjadi korban dan empat situs media online. Sedangkan apabila dilihat dari jenis 
serangannya yakni 8 kasus doxing, empat kasus peretasan, dan dua kasus serangan 
distributed denial-of-service (DDos). 

Doxing dilekatkan pada tindakan yang menyebarkan data pribadi. Bisa berupa 
foto, alamat rumah atau nomor handphone. Istilah “doxing” (kependekan dari 
“dropping documents”) pertama kali menjadi populer sebagai kata kerja sekitar 
satu dekade lalu, merujuk pada tindakan peretas dalam mengumpulkan informasi 
pribadi dan pribadi, termasuk alamat rumah dan nomor identitas nasional.1

Beberapa kasus doxing yang menjadi perhatian publik menimpa jurnalis detik.
com pada Mei 2020. Teror ini bermula ketika jurnalis Detik memberitakan rencana 
Presiden Joko Widodo meninjau persiapan new normal di salah satu mal di Bekasi. 
Setelah berita ini viral, data pribadi jurnalis Detik disebarluaskan oleh para buzzer. 
Akun ojek onlinenya juga diretas hingga diserbu dengan orderan makan melalui 
aplikasi. Ia juga menerima ancaman pembunuhan melalui Whatsapp.

1 https://id.safenet.or.id/2020/12/riset-peningkatan-serangan-doxing-dan-tantangan-per-
lindungannya-di-indonesia/ 

https://id.safenet.or.id/2020/12/riset-peningkatan-serangan-doxing-dan-tantangan-perlindungannya-di-indonesia/
https://id.safenet.or.id/2020/12/riset-peningkatan-serangan-doxing-dan-tantangan-perlindungannya-di-indonesia/
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Terbaru, jurnalis Liputan6 di Sulawesi Tenggara juga didoxing setelah menulis 
berita berjudul “Mencari Keadilan Ratusan Orang Duduki Polres Konawe Sambil 
Pamer Parang” pada 13 Maret 2021. ID Card dan identitasnya diekspose ke 
media sosial sehingga ia menjadi target ancaman kekerasan. 

Selain doxing, jurnalis juga menjadi sasaran peretasan akun media sosial. 
Ini pernah dialami Ketua AJI Lampung Hendry Siholo pada Juni 2020 saat 
mendampingi kasus pers mahasiswa yang mendapat teror digital saat 
menyelenggarakan diskusi soal rasisme Papua.  Peretasan menimpa akun 
Instagram dan Facebook pribadinya. Belakangan, akun Instagramnya bahkan 
sulit dipulihkan. 

Peretasan juga menyerang dua situs media: Tempo.co dan Tirto.id pada 21 
Agustus 2020. Awalnya situs Tempo.co menampilkan layar putih dengan 
tulisan 403 forbidden lalu muncul iringan lagu Gugur Bunga selama 15 menit. 
Pada pukul 00.30 WIB, situs Tempo.co menampilkan tulisan, “Stop Hoax, 
Jangan BOHONGI Rakyat Indonesia, Kembali ke etika jurnalistik yang benar 
patuhi dewan pers. Jangan berdasarkan ORANG yang BAYAR saja. Deface By 
@xdigeeembok”.

Serangan ini terjadi setelah Tempo online hingga Koran Tempo, memberitakan 
terkait para artis dan pesohor yang dibayar untuk menjadi buzzer RUU Omnibus 
Law Cipta Kerja. Hasil penelusuran jurnalis Tempo, Jaringan Bonus Demografi 
membayar para artis itu kisaran: Rp1,5 hingga Rp10 juta.2

Sedangkan situs Tirto.id diretas. Ada 7 artikel Tirto yang dihapus dan sebagian 
diubah artikelnya, tanpa sepengetahuan redaksi. Berita yang dihapus paling 
banyak soal Demokrat,  2 soal obat Corona yang akan dilakukan oleh Unair dan 
TNI-BIN itu dan terkait polisi urusin beras sampai korupsi.3

Jenis serangan berikutnya adalah DDOs. Secara awam DDOs dilakukan dengan 
membanjiri situs yang ditargetkan dengan permintaan yang berlebihan agar 
membebani sistem dan mencegah akses yang sah pada situs tersebut. Pada 
15 Mei 2020, situs Konde.co dan Magdalene.co menjadi target DDOs sehingga 
tidak bisa diakses oleh publik. Dua media tersebut yang gencar menyuarakan 
hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. 

Dari 14 kasus serangan digital tersebut, tiga kasus di antaranya telah dilaporkan 
ke kepolisian. Tapi hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan. Ini 
menunjukkan bagaimana teror berupa serangan digital belum mendapatkan 
atensi yang serius dari penegak hukum. Selain itu doxing belum diatur secara 
lebih spesifik dalam norma hukum di Indonesia.

2  https://tirto.id/kronologi-peretasan-tempoco-pembungkaman-pekerjaan-jurnalistik-fZml 
3 https://news.detik.com/berita/d-5146438/situs-diretas-pemred-tirto-ada-yang-tersinggu-
ng-dengan-konten-berita 

https://tirto.id/kronologi-peretasan-tempoco-pembungkaman-pekerjaan-jurnalistik-fZml
https://news.detik.com/berita/d-5146438/situs-diretas-pemred-tirto-ada-yang-tersinggung-dengan-konten-berita
https://news.detik.com/berita/d-5146438/situs-diretas-pemred-tirto-ada-yang-tersinggung-dengan-konten-berita
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UU ITE baru mencakup ketentuan mengenai akses ilegal juga penghapusan 
dan pengubahan konten. Sementara pada kasus doxing, regulasi yang bisa 
digunakan adalah UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 
(adminduk), dengan catatan apabila data pribadi yang disebarkan berupa 
adminduk.

Akan tetapi perlu terobosan yang berani dari aparat penegak hukum untuk bisa 
memasukkan serangan digital sebagai bagian dari upaya untuk menghalang-
halangi kerja jurnalistik, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) UU Pers.

C. Kekerasan Seksual

Selama ini, jenis kekerasan yang terlupakan adalah berupa kekerasan seksual. 
Berdasarkan data Survei Kekerasan Seksual di Kalangan Jurnalis yang dilakukan 
oleh AJI Jakarta pada tahun 2020, terdapat 25 jurnalis yang pernah mengalami 
kekerasan seksual. Bahkan berdasarkan data tersebut, tak sedikit dari korban 
yang mengalami kekerasan berulang atau lebih dari satu kali. Korban didominasi 
oleh jurnalis perempuan.

Pelaku terbanyak dari kekerasan seksual tersebut adalah narasumber pejabat 
publik, narasumber non pejabat publik, dan rekan kerja. Rekan kerja yang 
menjadi pelaku yakni atasan, rekan sekerja sekantor non atasan, dan rekan 
sesama jurnalis dari media yang berbeda.

Kekerasan seksual ini jelas mempengaruhi kebebasan pers karena korban 
yang sebagian besar adalah jurnalis perempuan yang berada di posisi reporter 
(jabatan struktural terkecil di ruang redaksi) terdesak dengan posisinya. Dalam 
kekerasan yang dilakukan oleh narasumber, kekerasan tersebut seringkali 
terjadi saat jurnalis sedang melakukan peliputan. Korban yang posisinya 
terancam dan terdesak untuk mendapatkan berita, pada akhirnya terpaksa 
mengikuti kemauan narasumber.

Sayangnya dunia kerja jurnalis belum memiliki iklim kerja yang mendukung. 
Pelaku kekerasan seksual juga dilakukan oleh sesama jurnalis di lapangan 
yang memiliki posisi senior dan akses kepada narasumber yang lebih baik. 
Budaya saling menghormati ini pada akhirnya memaksa reporter muda untuk 
mengikuti keinginan dari para pelaku.

Sayangnya perusahaan pers tidak memiliki perlindungan yang baik kepada 
jurnalisnya. Bahkan perusahaan pers juga menjadi pelaku eksploitasi seksual 
kepada reporter, mereka menempatkan reporter perempuan dengan standar 
kecantikan tertentu untuk ditempatkan di pos-pos peliputan seperti kepolisian 
atau DPR agar bisa “menarik” narasumber yang rata-rata adalah laki-laki. 

Selain itu, hingga kini, belum ada media di Indonesia yang memiliki SOP 
Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. Respons media dalam menerima 
laporan kekerasan seksual juga tidak menyenangkan, bahkan ada 1 responden 
yang mengatakan bahwa pihak kantor menyebut jika kekerasan seksual yang 
terjadi adalah bagian dari risiko kerja jurnalis.
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BAB 2
Regulasi yang Menghambat

AJI masih menemukan regulasi mulai dari tingkat undang-undang hingga aturan 
turunannya yang berpotensi membelenggu kebebasan pers. Antara lain Undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Rancangan Undang-undang KUHP, 
Peraturan Mahkamah Agung tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam 
Lingkungan Pengadilan, dan munculnya Telegram Kapolri tentang Pedoman Peliputan 
yang Bermuatan Kekerasan dan/atau Kejahatan dalam Program Siaran Jurnalistik.

1. UU ITE

Sejak diundangkan pada 2008 dan direvisi pada 2016, UU ITE masih jadi momok 
kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Koalisi Serius Revisi UU ITE 
--kolaborasi 24 organisasi masyarakat sipil termasuk AJI, menganalisis bahwa ada 8 
pasal bermasalah yang membelenggu ruang kebebasan berekspresi.1 Dari delapan 
pasal tersebut, AJI mencatat ada tiga pasal yang mengancam langsung pada kebebasan 
pers.

Pertama adalah Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi atau pencemaran nama baik. Pasal 
ini pernah menjerat Pemimpin Redaksi Metro Aceh Bahrul Walidin pad 24 Agustus 
2020 dan  Tuah Aulia Fuadi, jurnalis Kontra.id di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. 
Bahrul dilaporkan oleh Direktur Utama PT Imza Rizky Jaya Rizayati, sedangkan Tuah 
Aulia dilaporkan oleh Bupati Batubara Zahir M.  Mereka dijerat dengan pasal defamasi 
setelah menerbitkan berita terkait pelapor. Tuah Aulia telah ditetapkan sebagai 
tersangka oleh Polres Batubara pada Kamis, 3 September 2020.2 

Kedua, Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Jurnalis Banjarhits.id/Kumparan di 
Kalimantan Selatan, Diananta Sumedi, divonis 3 bulan 15 hari penjara karena beritanya 
berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel”, dinilai menimbulkan 
rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.3

1  Unduh Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE di tautan 
s.id/seriusrevisiuuite  
2 https://dev.advokasi.aji.or.id 
3  https://aji.or.id/read/press-release/1095/vonis-diananta-adalah-lonceng-kematian-pers-indo-
nesia.html 

https://dev.advokasi.aji.or.id
https://aji.or.id/read/press-release/1095/vonis-diananta-adalah-lonceng-kematian-pers-indonesia.html
https://aji.or.id/read/press-release/1095/vonis-diananta-adalah-lonceng-kematian-pers-indonesia.html
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Selain Diananta, Muhammad Asrul, jurnalis berita.news di Palopo, Sulawesi Selatan 
saat ini menghadapi persidangan karena dijerat pasal berlapis di UU ITE, yakni Pasal 27 
ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Ia dikriminalisasi setelah menulis tiga berita dugaan korupsi 
putra Wali Kota Palopo Judas Amir, Farid Kasim Judas.4

Penggunaan dua pasal pidana UU ITE tersebut tentu saja keliru. Sebab sengketa 
pemberitaan harus diselesaikan dengan mekanisme yang diatur oleh UU Pers, yakni 
melalui Dewan Pers. Apalagi dalam kasus Diananta dan Asrul, Dewan Pers telah 
mengeluarkan penilaian dan rekomendasi, sehingga kasus ini seharusnya berhenti di 
Dewan Pers dan tidak bisa dibawa ke arah pidana. 

Menurut catatan Koalisi Serius Revisi UU ITE, letak masalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 
28 ayat (2) adalah karena rumusan dua pasal itu yang terlalu luas dan duplikasi dengan 
UU lainnya. Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 merupakan duplikasi dengan pasal 310, 
311, 315, 317, 318, 319 KUHP. Dalam KUHP, istilah ‘penghinaan’ merupakan judul bab 
tersendiri di mana bentuk tindakannya terdiri dari enam bentuk tindak pidana, yaitu 
penistaan, penistaan dengan surat, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu atau 
pengaduan fitnah, dan perbuatan fitnah. Sedangkan dalam UU ITE tidak dikenal adanya 
kategorisasi delik penghinaan.

Tidak dikenalnya kategorisasi delik penghinaan sebagaimana yang dikenal di dalam 
KUHP menghilangkan konteks dari pengaturan Pasal 27 ayat (3). Hal ini berdampak 
pada sangat luasnya spektrum tindakan atau ekspresi yang dapat dijerat dengan 
ketentuan pasal ini. Dalam penerapannya, Pasal 27 ayat (3)  sering digunakan sebagai 
dasar pelaporan kasus. Instrumen balas dendam digunakan bagi kelompok yang lebih 
berdaya atau memiliki kuasa, tidak hanya pada konten-konten yang disebarkan oleh 
individu, tetapi juga pada produk-produk jurnalisme.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait penyebaran kebencian telah diatur dalam 
KUHP (Pasal 156-Pasal 157) untuk lingkup antar golongan penduduk dan agama, serta 
UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 4 dan Pasal 16) untuk lingkup ras dan 
Etnis. Dalam implementasinya, pasal ini tidak konsisten dengan berbagai UU tersebut, 
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Rabat Plan of Action, karena 
mencakup unsur kesengajaan ataupun maksud menunjukan kebencian (incitement 
to hatred). Unsur “antargolongan” tidak didefinisikan dengan jelas sehingga dapat 
ditafsirkan secara subjektif. Pasal ini rentan disalahgunakan oleh pihak berwenang 
untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, termasuk pers, sebagaimana yang 
terjadi pada Diananta dan Asrul.

Pasal ketiga yang bermasalah adalah Pasal 40 ayat (2b). Pasal ini memberikan 
kewenangan pada pemerintah melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan 
kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar hukum. 

Kewenangan mendefinisikan informasi yang memiliki muatan melanggar hukum dinilai 
terlalu luas karena dapat dikaitkan dengan pasal- pasal bermasalah khususnya pasal- 
pasal yang multitafsir, sehingga terbuka potensi setiap informasi dapat dikategorikan 
sebagai informasi yang melanggar hukum. Selain itu, mekanisme pemutusan akses 
sepenuhnya berada ditangan Pemerintah, tidak ada mekanisme pengawasan dari 
lembaga lain terkait tindakan pemutusan akses. 

4  https://tirto.id/jurnalis-asrul-beritakan-dugaan-korupsi-tapi-malah-diterkam-uu-ite-gbvg 

https://tirto.id/jurnalis-asrul-beritakan-dugaan-korupsi-tapi-malah-diterkam-uu-ite-gbvg
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Besarnya kewenangan pemerintah dalam hal ini Kominfo dan tidak adanya mekanisme 
pengawasan dari lembaga lain, berpotensi membuat dapat diputusnya jaringan 
internet di sebuah provinsi hanya karena konten di sebuah situs daring yang dianggap 
melanggar hukum. 

Sebagai upaya untuk mengadvokasi regulasi yang menghambat ini, pada 20 Oktober 
2020, AJI bersama Pimpinan Redaksi Suara Papua, Arnoldus Belau mengajukan gugatan  
Pasal 40 ayat (2b) tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Adanya pasal kewenangan 
memutus akses itu, juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 
28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Seriusnya UU ITE mengancam kebebasan pers, telah membawa AJI sejak 2015 
konsisten meminta agar pemerintah dan DPR RI merevisi UU ITE. Meski revisi telah 
dilakukan pada 2016, namun hasil UU ITE hasil revisi justru lebih buruk. Revisi hanya 
menurunkan sanksi pidana Pasal 27 ayat 3 dari yang sebelumnya 6 tahun menjadi 4 
tahun. 

Pada pertengahan Februari 2021, Presiden Joko Widodo sempat melontarkan meminta 
DPR RI merevisi UU ITE, bila tak memberi rasa keadilan.5 Tapi, perkembangannya 
kemudian menjadi antiklimaks. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud 
MD yang diberi mandat membuat tim kajian revisi UU ITE, telah resmi mengumumkan 
pada 29 April, bahwa pemerintah tidak mencabut UU ITE.6 Setali tiga uang, DPR RI 
bahkan lebih dulu tidak memasukkan revisi UU ITE pada Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) prioritas 2021.7 Dengan demikian, pasal-pasal bermasalah UU ITE masih 
akan tetap menjadi ancaman bagi kebebasan pers di kemudian hari.

2. UU Cipta Kerja Klaster Penyiaran

Lahirnya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 menjadi ancaman 
serius bagi dunia penyiaran. Di dalamnya memuat revisi Undang-Undang Penyiaran 
dengan ketentuan baru yang tidak sejalan dengan semangat demokratisasi di dunia 
penyiaran. Omnibus Law ini akan membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara 
nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh Undang Undang Nomor 32 tahun 
2002 tentang Penyiaran. Padahal, larangan siaran nasional ini justru untuk mendorong 
semangat demokratisasi penyiaran, yaitu memberi ruang pada budaya dan ekonomi 
lokal bertumbuh. 

Omnibus Law juga memberi kewenangan besar kepada pemerintah mengatur 
penyiaran. Sebab, pasal 34 yang mengatur peran KPI dalam proses perizinan penyiaran, 
dihilangkan. Dihapusnya pasal tersebut juga menghilangkan ketentuan batasan waktu 
perizinan penyiaran yaitu 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio dan juga 
larangan izin penyiaran dipindahtangankan ke pihak lain. Ketentuan penting lain yang 
diubah Omnibus Law adalah diberikannya wewenang migrasi digital sepenuhnya 
kepada pemerintah. Padahal migrasi digital bukan hanya semata alih teknologi tetapi 
juga perubahan tata kelola penyiaran yang selayaknya diatur negara pada tingkat UU, 
bukan di Peraturan Pemerintah.

Sebagai turunan UU Cipta Kerja, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) 
sebagai regulasi lanjutan dari UU nomor 11/2020 tentang Cipta kerja. PP ini mengatur 
5  https://www.dw.com/id/jokowi-minta-dpr-revisi-uu-ite-bila-tak-beri-rasa-
keadilan/a-56581624 
6 https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/19213281/mahfud-ungkap-alasan-pemerin-
tah-tak-cabut-uu-ite 
7 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210309132911-32-615485/revisi-uu-ite-tak-ma-
suk-prolegnas-prioritas-2021 

https://www.dw.com/id/jokowi-minta-dpr-revisi-uu-ite-bila-tak-beri-rasa-keadilan/a-56581624
https://www.dw.com/id/jokowi-minta-dpr-revisi-uu-ite-bila-tak-beri-rasa-keadilan/a-56581624
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/19213281/mahfud-ungkap-alasan-pemerintah-tak-cabut-uu-ite
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/19213281/mahfud-ungkap-alasan-pemerintah-tak-cabut-uu-ite
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210309132911-32-615485/revisi-uu-ite-tak-masuk-prolegnas-prioritas-2021
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210309132911-32-615485/revisi-uu-ite-tak-masuk-prolegnas-prioritas-2021
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sebagian besar wewenang penyiaran ditarik  ke pemerintah atau Kementerian 
Komunikasi dan Informasi. Sementara semangat reformasi wewenang penyiaran 
sebenarnya dibagi ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun secara sistematis 
dan bertahap, wewenang penyiaran kembali ke Pemerintah. KPI hanya dikotakkan 
pada wewenang mengawasi isi siaran. 

Industri TV Swasta terutama yang memiliki grup besar dan tergabung di ATVSI,  
diuntungkan dengan PP ini karena memberikan keistimewaan tertentu dalam 
migrasi digital. Penyelenggara mux hanya dibatasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) 
dan Lembaga Penyiaran Swasta LPS (pasa l78). Padahal penguasaan teknologi 
multipleksing tidak hanya dikuasai Industri penyiaran, tetapi bisa dilakukan juga 
oleh industri telekomunikasi. 

PP ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena aturan ini 
mengatur penyelenggara mux adalah Stasiun TV swasta dan TVRI. Pada saat 
yang bersamaan, mereka bersaing atau berkompetisi dengan stasiun TV lain yang 
menyewa mux dari mereka. 

Dalam satu mux, penyelenggara mux tidak dibatasi berapa slot atau channel yang 
boleh dimanfaatkan untuk internal grup medianya. Bisa jadi satu mux, dimanfaatkan 
sebagian besar slotnya untuk stasiun-stasiun TV dalam grup medianya saja.  

Regulasi turunan UU Cipta Kerja ini juga menghilangkan prinsip Sistem Stasiun 
Jaringan (SSJ) dengan memberi kesempatan Stasiun TV melakukan siaran nasional 
(pasal 72). Dengan demikian, stasiun TV besar akan menguasai layar TV karena bisa 
melakukan siaran nasional. Ada kompetisi yang tidak adil, jika stasiun TV Nasional 
bersaing dengan TV lokal. 

Konten lokal hanya diberi porsi 10%. Ini tidak ada perubahan dari UU Penyiaran. 
Akibatnya dengan hilangnya SSJ dan sedikitnya porsi konten lokal, maka layar TV 
akan kehilangan keberagaman konten dan isi siaran akan didominasi informasi 
seputar Jakarta saja.

Perubahan kepemilikan sekarang cukup dilaporkan kepada Menteri, bukan soal 
disetujui atau tidak (pasal 73). Pada UU Penyiaran, perubahan kepemilikan dapat 
berakibat dikembalikannya izin penyiaran ke pemerintah. Izin penyiaran tidak 
boleh diperjualbelikan atau pindah tangan. Tetapi dengan pasal 73 PP Postel 
Penyiaran ini, maka sah izin penyiaran bisa dialihkan ke pemilik yang baru.

PP ini memberikan legitimasi pada LPP Lokal. Namun hanya di daerah yang belum 
ada TVRI/RRI. Hal ini membatasi kompetisi antar LPP, karena prinsipnya LPP di 
satu daerah tidak harus hanya ada satu. Tetapi bisa bersaing dalam menyediakan 
layanan siaran. 

Terakhir soal radio komunitas hanya dibatasi radius 2,5 km dan kekuatan pancar  
46,99 dbm . Ini masih sama dengan UU sebelumnya. Padahal di lapangan, 
khususnya di luar Jawa, radius 2,5 km itu sangat pendek untuk menjangkau, misal 
satu kampung. Kampung di luar Jawa jauh lebih luas daripada kampung di Jawa. 
Sehingga Batasan 2,5 km membuat radio komunitas tidak berkembang.
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3. Perma Protokol Persidangan

Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 
2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan 
pada 27 November 2020. Salah satu yang diatur dalam aturan tersebut yaitu 
pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim 
atau ketua majelis hakim. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 6 yang 
berbunyi, “Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus 
seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum 
dimulainya Persidangan.” Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat 6 dikualifikasikan 
sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Substansi aturan ini sama dengan aturan pengambilan foto, rekaman suara, 
rekaman TV yang harus seizin Ketua Pengadilan Negeri di Surat Edaran Nomor 
2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020 
lalu. Surat Edaran MA tersebut mencantumkan ancaman pemidanaan bagi setiap 
orang yang melanggar tata tertib menghadiri persidangan. Ketentuan ini kemudian 
dicabut Mahkamah Agung setelah mendapat protes dari berbagai kalangan. 

AJI menilai peraturan MA ini akan membatasi hak jurnalis dalam mencari informasi, 
yang itu diatur dan dilindungi oleh aturan lebih tinggi di atas peraturan MA yakni 
Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

4. Surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia

Pada tanggal 17 Maret 2021, Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan Surat 
Edaran Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan penyiaran pada bulan 
Ramadhan. Dalam ketentuan pelaksanaan butir L), KPI menuliskan bahwa 
“Berkaitan ketentuan point b, selama bulan Ramadhan lembaga penyiaran 
untuk tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan 
transgender (LGBT), hedonistik, mistik/horor/supranatural, praktek hipnotis atau 
sejenisnya, mengeksploitasi konflik dan/atau privasi seseorang, bincang-bincang 
seks, serta muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai  klausul tersebut multitafsir dan berpotensi 
menghalangi media memberitakan tentang hak-hak kelompok minoritas LGBT, 
masyarakat adat dan minoritas lainnya. KPI sebagai lembaga negara seharusnya 
memiliki tugas dalam menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Selain itu, aturan KPI tersebut justru bertentangan dengan Pedoman Perilaku 
Penyiaran yang mengatur penghormatan terhadap etika profesi. Aturan yang 
termuat dalam poin L) dan M) justru menghambat profesi jurnalis dalam melakukan 
perannya untuk mendorong terwujudnya supremasi hukum, menegakkan Hak 
Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 
6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tak hanya itu, aturan dari 
KPI tersebut juga menghambat jurnalis untuk melakukan etika profesinya dalam 
bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak 
beritikad buruk.
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5. Telegram Kapolri

Penerbitan Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 tentang Pedoman Peliputan yang 
Bermuatan Kekerasan dan/atau Kejahatan dalam Program Siaran 
Jurnalistik tanggal 5 April 2021 yang ditujukan kepada para Kapolda Up 
Kabid Humas berpotensi membatasi kebebasan pers yang sudah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Dalam Surat Telegram huruf B poin 1 disebutkan, media dilarang 
menyiarkan upaya/tindakan Kepolisian yang menampilkan arogansi dan 
kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan Kepolisian yang tegas 
namun humanistik. Pelarangan penyiaran upaya/tindakan Kepolisian 
yang menampilkan arogansi dan kekerasan ini berlawanan dengan 
ayat (2) Pasal 4 UU Pers: “terhadap pers nasional tidak dikenakan 
penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Selain itu, ayat (3) Pasal 4 UU Pers juga menyebutkan, “untuk menjamin 
kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, 
dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Tentu, dalam menyajikan 
pemberitaan, pers juga memiliki koridor tersendiri yang telah jelas 
diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3SPS).

Meski sehari setelah terbitnya Surat Telegram Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021, Kapolri 
langsung mencabut Surat Telegram tersebut dengan menerbitkan Surat 
Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5/2021 tanggal 6 April 2021 yang 
menyatakan pencabutan Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 tentang Pedoman 
Peliputan yang Bermuatan Kekerasan dan/atau Kejahatan dalam 
Program Siaran Jurnalistik.
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6. RUU KUHP

Rancangan Undang-undang KUHP mulai disosialisasikan pemerintah setelah 
batal disahkan pada September 2019 lalu. Dalam draft September 2019, AJI 
Indonesia mencatat ada 10 pasal yang bisa mempidanakan jurnalis yakni:

a. Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden
b. Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah
c. Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa
d. Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong
e. Pasal 263 tentang berita tidak pasti
f. Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan
g. Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama
h. Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau 

lembaga negara
i. Pasal 440 tentang pencemaran nama baik
j. Pasal 444 tentang pencemaran orang mati. 

Sepuluh pasal tersebut dapat membawa jurnalis ke jeruji besi, apabila RKUHP 
akan disahkan pada tahun ini. Pidana penghinaan terhadap presiden, pernah 
menjerat Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka, Supratman pada 2003. 
Ia divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan dalam kasus 
pencemaran nama baik Presiden Megawati Sukarnoputri. Dalam sidang 
yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Supratman terbukti 
melanggar pasal 137 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 
perbuatan menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka 
umum, tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau 
Wakil Presiden.8

Vonis pada Supratman tersebut terjadi setelah Harian Rakyat Merdeka 
menerbitkan tulisan “Mulut Mega Bau Solar”, “Mega Lebih Kejam dari 
Sumanto”, “Mega Lintah Darat” dan “Mega Sekelas Bupati”.

Pidana penghinaan terhadap pengadilan di pasal 281 juga dapat menjerat 
jurnalis dan perusahaan media yang biasanya melaporkan soal putusan 
sidang dan jalannya peradilan. Pasal ini berpotensi digunakan penegak 
hukum untuk membungkam jurnalis yang menulis berita bernada kritik atas 
putusan hakim. 

8  https://nasional.tempo.co/read/25192/re-rakyat-merdeka-divonis-enam-bulan 

https://nasional.tempo.co/read/25192/re-rakyat-merdeka-divonis-enam-bulan
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BAB 3
(Masih) Gelapnya Kebebasan Pers di Papua

Ranking kebebasan pers Indonesia di internasional, memang naik dari posisi 
139 pada 2013 ke posisi 119 pada 2021, menurut Reporters Without Borders. 
Namun nasib kebebasan pers di Papua belum banyak berubah, alih-alih menjadi 
lebih baik. Pemerintah menutup akses Papua untuk jurnalis asing dan tingginya 
ancaman kekerasan pada jurnalis yang meliput. 

Baru-baru ini, Pemimpin Umum Jubi.co.id Victor Mambor mendapatkan teror 
berupa perusakan mobil Isuzu DM miliknya yang diparkir di tepi jalan, di samping 
rumahnya pada Rabu 21 April 2021. Kerusakan terjadi pada kaca depan mobil 
(diduga dipukul dengan benda tumpul hingga retak) dan kaca mobil sebelah 
kiri (kaca depan dan belakang) yang dipukul yang diduga dengan benda tajam 
hingga hancur. Selain itu pintu depan dan belakang sebelah kiri dicoret-coret 
dengan cat pilox berwarna orange.

Diduga kuat, teror yang dialami Victor terkait pemberitaan Tabloid Jubi yang 
tidak disukai pihak tertentu. Ini merupakan rentetan dari sejumlah serangan 
terhadap Victor maupun Tabloid Jubi yang terjadi sebelumnya, yakni serangan 
melalui digital, doxing, dan penyebaran flyer di media sosial. Konten flyer 
menyudutkan Tabloid Jubi maupun Victor Mambor, mengadu domba, dan 
tuduhan untuk mengkriminalkan media maupun pribadi Victor.

Teror yang didapat Victor seperti puncak gunung es. Sejumlah teror digital 
dialami beberapa jurnalis lainnya, namun tidak dilaporkan secara lebih rinci. 
Sebelumnya pada 2019, pemerintah memutus akses internet di Papua dan tiga 
kasus doxing menyerang jurnalis lain di tengah gelombang aksi menentang 
rasisme terhadap mahasiswa Papua. 

Pembatasan terhadap kerja-kerja jurnalistik telah berlangsung lama di Papua. 
Sejak 1969, pemerintah membentuk Clearing House yang memverifikasi ketat 
terhadap jurnalis, pembuat film dan peneliti Asing. Jurnalis yang dianggap 
“nakal”  ditolak izinnya meliput di Papua. Toh walaupun mendapatkan izin, 
jurnalis meliput di bawah pengawasan yang ketat. Badan intelijen negara 
mengawasi proses liputan. 

Lembaga clearing house itu melibatkan 12 kementerian atau lembaga negara, 
mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, sampai 
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.



Kebebasan Pers Memburuk di Tengah Pandemi

20

Semula ada harapan kondisi itu berubah ketika otonomi khusus bergulir. Tetapi 
fakta berkata lain. Kekerasan terhadap media dan jurnalis yang bekerja di Papua 
terus terjadi. Penolakan wawancara, pemukulan wartawan di Papua hingga 
pengusiran wartawan asing dari Papua. 

Angin segar kebebasan pers juga sempat dijanjikan Presiden Jokowi di awal dia 
terpilih pada 2015. Jokowi mengumumkan membuka kesempatan seluas-luasnya 
bagi jurnalis asing melakukan kegiatan jurnalistik di Papua. Namun janji itu tidak 
pernah ditepati hingga Jokowi melanjutkan periode keduanya. Setelah janji itu 
diucapkan, akses jurnalis media asing tetap sulit, seperti yang ditunjukkan dalam 
laporan Human Right Watch pada 20151 hingga peristiwa diusirnya Rebecca Alice 
Henschke, Kepala Biro BBC Indonesia, yang meliput Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi 
buruk dan campak di Kabupaten Asmat.2

Data tahun 2012-2015

Data yang dikumpulkan Subbidang Papua AJI Indonesia dari pelbagai sumber, 
jumlah kekerasan terhadap jurnalis dan media di Papua dalam 20 tahun terakhir 
(2000-2021) sebanyak 114 kasus. Jumlah ini meliputi kekerasan pada jurnalis 
asli Papua, jurnalis non-Papua, dan intimidasi ke perusahaan media. Sedangkan 
secara khusus, jumlah kasus kekerasan pada periode Januari-akhir April 2021 
mencapai lima kasus. 

1  https://www.hrw.org/id/news/2015/11/14/283431 
2  https://tirto.id/kasus-rebecca-bbc-dan-gelapnya-kebebasan-pers-di-papua-cEho 

https://www.hrw.org/id/news/2015/11/14/283431
https://tirto.id/kasus-rebecca-bbc-dan-gelapnya-kebebasan-pers-di-papua-cEho
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Media dan jurnalis yang bekerja di Papua juga menghadapi tuduhan terlibat 
dalam gerakan separatisme Papua. Kecurigaan ini banyak dialamatkan ke 
media Jubi dan Suara Papua, termasuk ke semua jurnalisnya. 

Kontrol yang ketat terhadap pers di Papua, sama sekali tidak akan 
menguntungkan kehidupan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di 
Papua. Sebaliknya, menutup akses informasi dan bentuk-bentuk teror 
lainnya pada jurnalis, justru akan memperparah ketimpangan di Papua dan 
memicu kekerasan yang terus berlanjut. Kebebasan pers seharusnya dijamin 
oleh pemerintah tanpa diskriminasi, sesuai amanat UU Pers. Jokowi masih 
punya kesempatan untuk menunaikan janjinya enam tahun silam. 

***




