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I. Pendahuluan 
A. Maksud dan Tujuan Modul 

Tujuan pelatihan ini adalah:  

1. Meningkatkan pemahaman jurnalis (laki-laki dan perempuan) tentang fungsi dan 

peran pers dalam perlindungan sumber daya alam. 

2. Meningkatkan pemahaman jurnalis tentang kode etik jurnalistik dan hak atas 

lingkungan hidup. 

3. Meningkatkan kapasitas jurnalis dalam peliputan yang aman dan dapat melakukan 

mitigasi terhadap potensi ancaman akibat karya jurnalistik. 

 

Maksud dan tujuan modul pelatihan ini adalah menjadi panduan bagi fasilitator, trainer 

juga peserta dalam melakukan peningkatan pemahaman dan kapasitas jurnalis 

khususnya dalam kerja-kerja jurnalistik pada isu hak atas lingkungan hidup dan hak asasi 

manusia. Namun tentu panduan ini juga dapat digunakan oleh organisasi lain yang 

memiliki perhatian khusus terhadap komunitas. 

 

B. Kelompok sasaran Modul 

Manual dan lokakarya ini ditujukan bagi mereka yang menjalankan aktivitas jurnalistik. 

 

C. Peran Fasilitator dan Narasumber 

Pelatihan ini akan difasilitasi oleh seorang atau lebih dari seorang fasilitator yang akan 

dibantu oleh seorang fasilitator pendamping. Peran dari tim fasilitasi adalah untuk 

menciptakan sebuah lingkungan belajar yang positif dan mendukung proses belajar para 

peserta. Belajar adalah sebuah proses berbagi, memberi dan menerima. Belajar bukanlah 

tentang “seorang ahli” yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pihak 

lain. 

 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sumber utama pelatihan adalah para peserta, namun 

sejumlah individu dengan keahlian khusus terkait dengan kebebasan berekspresi, 

kebebasan pers dan hak atas informasi dan advokasi hukum akan diundang untuk 

menyajikan topik-topik yang berbeda selama pelatihan berlangsung. 

 

 

 

 

 



II. Modul 1: Pengantar 

Aktivitas 1.1. Pembukaan Pelatihan  

Metode 

▪ Pidato singkat 

▪ Uraian 

 

Media 

Pidato singkat 

 

Waktu 

10 menit  

 

Langkah-langkah 

1. Penyelenggara menyambut para peserta dan memberikan pandangan umum tentang 

pelatihan, menyampaikan garis besar tentang latar belakang dan tujuan pelatihan dan 

secara resmi membuka pelatihan.  

2. Penyelenggara pelatihan menjelaskan tentang hal-hal teknis, termasuk jadwal 

pelatihan, fasilitas, materi-materi belajar, serta hal-hal lain yang dianggap penting 

untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sesi pelatihan berjalan dengan baik.  

3. Penyelenggara memperkenalkan dan mengajak tim fasilitasi untuk memulai pelatihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitas 1.2. Perkenalan dan Orientasi Pelatihan 

Metode: 

▪ Permainan 

▪ Presentasi singkat 

▪ Brainstorming 

▪ Briefing 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Tanda pengenal (name tag) 

▪ Kartu dan spidol berwarna 

▪ Flipchart  

▪ Spidol 

▪ Selotip 

▪ Metode Pelatihan Spiral 

 

Waktu: 

20 menit  

 

Perkenalan: 

1. Fasilitator meminta para peserta untuk memasang tanda pengenal yang disediakan. 

2. Fasilitator meminta para peserta untuk memikirkan sebuah kata benda atau kata sifat 

yang menggambarkan tentang diri mereka dan meminta mereka untuk 

menggambarkannya pada sebuah kartu dengan menggunakan pena berwarna yang 

disediakan di atas meja. (Contoh: menggambar timbangan untuk menggambarkan 

keadilan).  

3. Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk memperkenalkan diri dan 

menjelaskan tentang gambar yang dibuat.  

 

 

 

 

 



Aktivitas 1.3. Pendekatan dan Metode Pelatihan 

1. Fasilitator meminta para peserta untuk membuka agenda pelatihan untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelatihan. Fasilitator kemudian 

menjelaskan agenda pelatihan dengan menggambar sebuah rumah dengan 

menempatkan modul-modul pelatihan sebagai pilar-pilar pembelajaran. 

2. Fasilitator menjelaskan tentang pendekatan dan metodologi yang akan digunakan 

selama proses pelatihan (Metodologi Pelatihan Spiral). 

3. Fasilitator mengundang komentar dari para peserta terkait dengan pengalaman 

mereka menggunakan metodologi partisipatoris dalam sesi-sesi pelatihan hak asasi 

manusia. 

 

Lembar Rujukan 1 : Metodologi Pelatihan Spiral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proses belajar dimulai dengan pengalaman para peserta (yakni, pengetahuan, keterampilan, nilai-

nilai dan pengalaman hidup dalam hal jurnalistik yang mereka miliki). 

2. Setelah membagikan pengalaman mereka, para peserta menganalisis pengalaman-pengalaman 

mereka tersebut dan mencari polanya (yakni, apa persamaan yang dimiliki? Apa pola-polanya?). 

3. Untuk melengkapi pengalaman para peserta, informasi dan teori baru dari para ahli akan 

ditambahkan atau ide-ide baru akan dikembangkan secara kolektif. 

4. Para peserta perlu mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, mempraktikkan keterampilan-

keterampilan dan strategi-strategi baru, dan rencana tindakan yang akan dilakukan. 

5. Setelah itu (biasanya ketika mereka kembali ke organisasi dan pekerjaan harian mereka) para 

peserta akan menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke dalam tindakan.  



III. Modul 2: Kebebasan Pers dan Hak atas lingkungan (Peran 

pers) 

Kegiatan 2.1: Brainstorming 

Metode: 

Brainstorming 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

15 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah 

kegiatan. 

2. Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang apa yang dimaksud 

dengan Kebebasan Pers dan Hak atas Lingkungan. Beberapa pertanyaan kunci untuk 

didiskusikan: 

a. Liputan-liputan terkait isu sumber daya alam yang pernah dilakukan oleh 

peserta 

b. Hambatan yang terjadi saat liputan. 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan 2.2: Presentasi Narasumber 

Metode: 

▪ Presentasi Narasumber 

▪ Tanya jawab 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

105 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah 

kegiatan. 

2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam 

presentasi. 

3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif. 

Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang:  

• Bagaimana peran dan fungsi pers berkontribusi untuk isu perlindungan sumber 

daya alam 

• Landasan hukum perlindungan terhadap pers 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Rujukan 2 : Jaminan Kebebasan Pers 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers 

adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. 

Kegiatan jurnalistik sendiri merupakan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan 

gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan berbagai jenis saluran media yang 

tersedia.  

 

Apabila dikaitkan dalam konteks negara demokrasi, pers memiliki peran yang begitu vital, 

tidak hanya sekadar menyampaikan informasi. Bagi negara penganut sistem demokrasi seperti 

Indonesia, pers berperan sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Alat kontrol bagi pemerintah 

maksudnya adalah pers memiliki hak untuk mengkritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan 

oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kritik tersebut tertuang dalam bentuk pemberitaan atau 

informasi yang dikeluarkan oleh pers. Selain itu, pers juga berperan sebagai penyalur aspirasi 

rakyat. Pers melalui media massa berperan sebagai sarana komunikasi dari masyarakat ke 

pemerintah sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, pendapat, usul, dan 

saran dengan perantaraan pers. 

 

Begitu pentingnya peran pers dalam negara demokrasi, pers bahkan dinobatkan sebagai pilar 

keempat demokrasi atau dikenal dengan fourth estate. Dilansir dari buku Teori Komunikasi 

Massa (2011) karya Denis McQuail, dijelaskan bahwa istilah pilar keempat demokrasi pertama 

kali dicetuskan oleh Edmund Burke dari Inggris pada akhir abad ke-18. Istilah tersebut merujuk 

pada kekuasaan politik yang dimiliki pers setara dengan ketiga pilar lainnya dalam kehidupan 

di Inggris: Tuhan, Gereja, dan Majelis Rendah. Apabila dikaitkan dengan sistem demokrasi 

yang sekarang, maka kekuatan pers dianggap setara dengan pilar demokrasi lainnya yaitu 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuatan pers tersebut merujuk pada kekuatan untuk 

mengawasi jalannya pemerintahan dan menyalurkan aspirasi rakyat. Secara garis besar, peran 

pers bagi negara demokrasi adalah menjamin proses akuntabilitas publik dapat berjalan 

dengan lancar. Pers pada posisi tertentu dapat bertindak sebagai lembaga formal yang 

mengawasi kinerja pemerintah.1 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/202617269/peran-pers-dalam-negara-demokrasi?page=all  

https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/202617269/peran-pers-dalam-negara-demokrasi?page=all


IV. Modul 3: Kode Etik Jurnalistik dan Strategi Meliput Isu Lingkungan 

Kegiatan 3.1: Brainstorming 

Metode: 

Brainstorming 

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

15 menit  

 

Langkah-langkah: 

Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang apa profesionalisme dan etika 

jurnalistik. Beberapa pertanyaan kunci yang didiskusikan: 

1. Kasus – kasus lingkungan yang terjadi di daerah masing-masing? 

2. Perilaku wartawan saat meliput isu lingkungan hidup? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kegiatan 3.2: Presentasi Narasumber 

Metode: 

▪ Presentasi Narasumber 

▪ Tanya jawab 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

120 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-

langkah kegiatan. 

2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam 

presentasi. 

3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif. 

4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang:  

• Kode etik jurnalistik 

• Pentingnya mematuhi kode etik jurnalistik 

• Hal etik yang harus diperhatikan di dalam meliput isu lingkungan hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Rujukan 3: Kode Etik Jurnalistik  

 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. 

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan 

berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari 

adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-

norma agama. 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi 

setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh 

masyarakat. 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi 

yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai 

pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta 

profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik 

Jurnalistik: 

Pasal 1 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan 

tidak beritikad buruk. 

  

Penafsiran 

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani 

tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik 

perusahaan pers. 

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. 

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk 

menimbulkan kerugian pihak lain. 

  

Pasal 2 

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas 

jurnalistik. 



  

Penafsiran 

Cara-cara yang profesional adalah: 

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; 

b. menghormati hak privasi; 

c. tidak menyuap; 

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; 

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi 

dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; 

f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; 

g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya 

sendiri; 

h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita 

investigasi bagi kepentingan publik. 

  

Pasal 3 

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak 

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak 

bersalah. 

Penafsiran 

a. Menguji informasi berarti melakukan check and re-check tentang kebenaran informasi 

itu. 

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing 

pihak secara proporsional. 

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan 

opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. 

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. 

 

Pasal 4 

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 

  



Penafsiran 

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal 

yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. 

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis 

atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. 

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu 

pengambilan gambar dan suara. 

  

Pasal 5 

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila 

dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 

  

Penafsiran 

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang 

memudahkan orang lain untuk melacak. 

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. 

 

Pasal 6 

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 

Penafsiran 

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi 

atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi 

pengetahuan umum. 

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain 

yang mempengaruhi independensi. 

Pasal 7 

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia 

diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 

belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. 

 

Penafsiran 



a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber 

demi keamanan narasumber dan keluarganya. 

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan 

narasumber. 

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan 

atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. 

d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh 

disiarkan atau diberitakan. 

 

Pasal 8 

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau 

diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis 

kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa 

atau cacat jasmani. 

  

Penafsiran 

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui 

secara jelas. 

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 

  

Pasal 9 

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali 

untuk kepentingan publik. 

Penafsiran 

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. 

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang 

terkait dengan kepentingan publik. 

 

Pasal 10 

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak 

akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 

  

Penafsiran 



a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada 

teguran dari pihak luar. 

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. 

 

Pasal 11 

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. 

  

Penafsiran 

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan 

atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang 

diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. 

  

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas 

pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan 

pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Modul 4: Hak atas Lingkungan Hidup 

Kegiatan 4.1: Brainstorming 

Metode: 

Brainstorming 

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

15 menit  

 

Langkah-langkah: 

Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang Hak atas Lingkungan Hidup. 

Beberapa pertanyaan kunci yang didiskusikan: 

1. Kasus – kasus lingkungan yang terjadi di daerah masing-masing? 

2. Pandangan peserta terkait hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan 4.2: Presentasi Narasumber 

Metode: 

▪ Presentasi Narasumber 

▪ Tanya jawab 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

120 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-

langkah kegiatan. 

2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam 

presentasi. 

3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif. 

4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang: Hak atas Lingkungan 

Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Rujukan 4: Hak atas Lingkungan Hidup 

 

Hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia baru mendapatkan pengakuan dalam bentuk 

kesimpulan oleh sidang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia pada April 2001 bahwa “setiap orang 

memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi 

lingkungan hidup. Pelanggaran hak atas lingkungan dengan demikian adalah pelanggaran 

terhadap hak hidup.  

 

Perluasan makna hak hidup terdapat dalam Penjelasan Umum No. 36 Tahun 2018: “Hak untuk 

hidup adalah hak yang tidak seharusnya ditafsirkan secara sempit. Ini menyangkut hak 

individu untuk bebas dari tindakan dan kelalaian yang dimaksudkan atau dapat diperkirakan 

menyebabkan kematian tidak wajar atau prematur mereka, serta untuk menikmati kehidupan 

yang bermartabat. Pasal 6 menjamin hak ini untuk semua manusia, tanpa perbedaan apa pun, 

termasuk untuk orang yang dicurigai atau dihukum bahkan atas kejahatan paling serius”. 

 

Pentingnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup Di dalam tatanan 

ekosistem, manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Kehidupan seluruh 

makhluk dalam ekosistem saling tergantung dan mempengaruhi. Ekosistem (ecosystem) 

adalah ecological system, atau sistem ekologi, sebuah sistem di mana semua makhluk dan 

benda saling berinteraksi. Satu gangguan terhadap ekosistem akan mengakibatkan gangguan 

terhadap seluruh makhluk dan benda di dalamnya.  

 

Paradigma pembangunan yang berfokus pada pengerukan sumber daya alam sebesar-

besarnya telah mengakibatkan gangguan serius pada ekosistem. Konsep keberlanjutan 

lingkungan diabaikan ketika manusia berkeinginan mencapai keuntungan sebesar-besarnya 

melalui eksploitasi sumber daya alam. Para perencana dan pelaksana pembangunan 

menganggap lingkungan hidup hanya sebagai obyek. Hal ini berlangsung bertahun-tahun 

meski Indonesia sudah memiliki banyak peraturan tentang lingkungan hidup dan tata cara 

perlindungannya. 

 

Instrumen Hukum dan HAM Internasional:  

Universal Declaration on Human Rights (UDHR), Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial 

Budaya, Resolusi PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962, Resolusi PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 

1974, African Charter on Human and Peoples Rights, CITES: Convention on Internasional Trade 

of Endangered Species, BCHW: Basel Convention on Hazardous Waste, VCPOL: Vienna 

Convention on the Protection of the Ozone Layer, Montreal Protocol, UNCHBD: United 

Nations Convention on Biological Diversity, CPB: Cartagena Protocol on Biosafety, UNFCCC: 



United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol UNCCD: United 

Nations Convention to Combat Desertification dan The Paris Agreement. 

 

Instrumen Hukum dan HAM Domestik: 

UUD 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, TAP MPR No. 

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional tentang Hak Ekosob, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengesahan Konvensi BASEL, Pengesahan Konvensi 

Keanekaragaman Hayati, Pengesahan Konvensi Montreal, Pengesahan Protokol Kyoto, dan 

UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement (Kesepakatan Paris).2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.walhi.or.id/modul-pelatihan-untuk-komunitas-panduan-lingkungan-hidup-dan-hak-asasi-manusia  

https://www.walhi.or.id/modul-pelatihan-untuk-komunitas-panduan-lingkungan-hidup-dan-hak-asasi-manusia


VI. Modul 5: Meliput Kejahatan Lingkungan Hidup 

Kegiatan 5.1: Brainstorming 

Metode: 

Brainstorming 

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

15 menit  

 

Langkah-langkah: 

Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang pengalaman aktivitas jurnalistik. 

Beberapa pertanyaan kunci yang didiskusikan: Hambatan di lapangan dalam meliput 

kejahatan lingkungan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan 5.2: Presentasi Narasumber 

Metode: 

▪ Presentasi Narasumber 

▪ Tanya jawab 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

120 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-

langkah kegiatan. 

2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam 

presentasi. 

3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif. 

4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang:  

• Apa yang harus diperhatikan untuk meliput isu lingkungan 

• Bagaimana strategi berita lingkungan agar mudah dibaca publik dan 

stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Rujukan 5: Meliput Kejahatan Lingkungan Hidup 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Keempat dengan jelas 

menjamin hak atas informasi dan memberikan perlindungan bagi warga negara untuk 

memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis 

saluran yang ada. Jurnalis dalam konteks ini menjadi garda terdepan pembela hak atas 

informasi yang kerja-kerjanya dilindungi oleh hukum selain sebagai penjaga demokrasi 

Indonesia. Jurnalis mengelola informasi dengan melakukan berbagai cara untuk membangun 

wacana publik dengan menulis dan menyebarkan perkembangan isu di tingkat lokal, nasional 

dan internasional. 

 

Ada kesenjangan antara pentingnya peran jurnalis dengan risiko yang mengintai, terutama 

saat mengulik beragam kejahatan lingkungan. Jurnalis peliput isu lingkungan bekerja dengan 

ketiadaan protokol keamanan, dan lemahnya upaya perlindungan jurnalis. Jurnalis peliput isu 

lingkungan harus menyiapkan fisik, mental, dan logistik dengan baik. Ia harus mampu 

mengukur kesiapan untuk mengerjakan peliputan. Jika peliputan itu berasal dari penugasan, 

dan jurnalis menilai diri tak akan mampu mengerjakannya, ia wajib memberitahu pemberi 

tugas. Redaksi media juga harus menimbang kondisi dan kemampuan jurnalis yang akan 

ditugasi. 

 

Karena rentannya peliputan dalam isu kejahatan lingkungan, oleh karenanya persiapan 

sebelum melakukan peliputan menjadi hal yang sangat penting. Beberapa pertanyaan dasar 

yang harus disiapkan sebelum melakukan peliputan: 

1. Seberapa paham saya dengan lokasi yang akan saya tuju?  

2. Apakah subjek dan tempat peliputan sangat penting? Apakah setimpal dengan risiko yang 

akan saya hadapi? 

3. Apa saja risiko yang mungkin akan saya hadapi dan bagaimana saya akan menjawabnya?  

4. Sudahkah saya memiliki rencana atau cara untuk memberitahukan pergerakan saya 

selama liputan kepada pemberi tugas dan keluarga saya?  

5. Apakah secara fisik dan psikologis saya siap untuk meliput ke tempat yang akan saya tuju?  

6. Jika saya adalah jurnalis perempuan, adakah risiko-risiko lain yang akan saya hadapi? 

Bagaimana saya sebagai jurnalis perempuan dapat mencegah/mengatasi/menghadapi 

risiko tersebut? 

7. Adakah perlindungan khusus yang diberikan bagi saya sebagai jurnalis perempuan? 

Bagaimana saya sebagai jurnalis perempuan dapat mengakses perlindungan tersebut 

pada saat saya memerlukannya? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, bisa menjadi acuan dalam melakukan persiapan peliputan di 

isu kejahatan lingkungan hidup. 



VII. Modul 6: Perlindungan dan Keamanan  

Kegiatan 6.1: Brainstorming 

Metode: 

Brainstorming 

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

15 menit  

 

Langkah-langkah: 

Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang pengalaman kerja jurnalistik yang 

mendapatkan ancaman. Pertanyaan kunci yang didiskusikan: Kasus – kasus kepada wartawan 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan 6.2: Presentasi Narasumber 

Metode: 

▪ Presentasi Narasumber 

▪ Tanya jawab 

   

Media: 

▪ Microphone dan speakers 

▪ Kertas Plano 

▪ Spidol 

 

Waktu: 

120 menit  

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-

langkah kegiatan. 

2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam 

presentasi. 

3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif. 

4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang:  

• Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat liputan dari aspek 

keamanan? 

• Bagaimana menghadapi saat menghadapi serangan digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Rujukan 7: Perlindungan dan Keamanan Wartawan 

PERENCANAAN KESELAMATAN WARTAWAN 

Tindakan kekerasan, baik berupa pelecehan, intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh 

wartawan termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat diancam dengan tindak pidana, 

namun dalam praktiknya sangat jarang proses ini terjadi, tidak jarang kasus-kasus yang 

dialami setelah dilaporkan ke kepolisian malah tidak mendapatkan tanggapan positif, 

terkadang malah sebaliknya. Mereka dilaporkan dengan tuduhan mencemarkan nama baik, 

atau menyebarkan informasi bohong. Sehingga tidak jarang kasus-kasus tersebut pada 

akhirnya didiamkan. 

Guna mengatasi tindakan-tindakan tersebut, maka diperlukan satu panduan yang dapat 

dijadikan pedoman bersama untuk; 1. Mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan’ 2. 

Menanggapi tindakan yang terjadi dan 3. Menanggulangi ketika kejadian yang tidak 

diinginkan terjadi.  

Pencegahan merupakan pendekatan utama dalam panduan ini. Kenapa pencegahan? Karena 

negara belum tentu hadir dalam memberikan perlindungan bagi para wartawan, walau secara 

regulasi Indonesia memiliki banyak aturan yang memberikan perlindungan, namun praktiknya, 

negara selalu “telat” hadir memberikan perlindungan.  

 

Pencegahan Ancaman Kekerasan Dan Kriminalisasi Bagi Wartawan  

Pencegahan atas tindakan ancaman kekerasan dan kriminalisasi tidak saja menjadi kewajiban 

person to person, melainkan menjadi kewajiban bersama, baik organisasi, tempat bekerja, 

maupun pekerja. 

Setiap organisasi, tempat bekerja diharuskan memiliki kebijakan tentang standar minimum 

pencegahan terhadap ancaman kekerasan dan kriminalisasi, dan setiap orang memiliki 

kewajiban untuk mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut 

bisa menjadi satu kesatuan dalam bentuk protokol keamanan yang harus dirancang secara 

bersama oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi. 

Kebijakan minimal tersebut setidaknya terkait dengan adanya standar baku dalam 

melaksanakan aktivitas, insident reporting procedures, crisis management, dan security 

collaboration and network.  

Berikut beberapa protokol yang dapat dikembangkan: 

1. Protokol Menghadapi Kriminalisasi 



Kriminalisasi secara terminologi adalah perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan 

tindak pidana, namun karena perkembangan dianggap dan dijadikan sebagai tindak 

pidana. Dalam terminologi lain, kriminalisasi juga dipahami sebagai upaya-upaya legal 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku 

tindak pidana atas dasar yang tidak jelas (mencari-cari kesalahan). 

 

Tindakan kriminalisasi pada terminologi yang kedua, sering kali dialamatkan kepada 

aktivis yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat. Bentuk kriminalisasi 

yang dilakukan seringkali menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik, 

pengerusakan, dan provokasi. Untuk menanggulangi hal ini, beberapa hal yang perlu 

diperhatikan adalah: 

1. Setiap publikasi harus dimulai dengan perencanaan yang matang, dimulai dari 

penentuan konten, target, dan media yang akan digunakan 

2. Setiap akan membuat publikasi perlu dilakukan analisis ancaman, seperti 

kriminalisasi, diserang buzzer, dan lain-lain 

3. Setiap publikasi yang akan disebarluaskan haruslah terlebih dahulu melewati proses 

pemeriksaan konten baik oleh ahli bahasa dan ahli hukum; 

4. Data-data yang disampaikan dalam publikasi haruslah data yang berasal dari 

sumber yang jelas, jika perlu disebutkan sumbernya di dalam publikasi  

5. Dalam setiap aksi, harus dimulai dengan perencanaan dan pembagian tugas yang 

jelas 

6. Memahami hukum dan aturan yang berlaku 

7. Memahami karakter masyarakat di sekitar 

8. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang berpotensi dijerat hukum, seperti 

penghinaan, informasi bohong, dan memancing tindakan kejahatan 

9. Apabila terjadi tindakan penahanan, maka dalam proses penanganannya perlu 

diperhatikan 3 (tiga) sudut pandang, yaitu sudut pandang orang yang ditahan, 

organisasi, dan pihak keluarga 

10. Tindakan segera yang harus dilakukan terhadap penahanan adalah membentuk 

kelompok kerja (jaringan) yang akan menangani penahanan 

11. Pertimbangkan untuk memberitahu jaringan lain, untuk membicarakan langkah-

langkah strategis 

12. Melakukan identifikasi terhadap proses penahanan, termasuk alasan penahanan, 

siapa yang melakukan penahanan, dan kronologis penahanan 

13. Membentuk jaringan pembela/penasihat hukum  

 

2. Protokol Menghadapi Ancaman Fisik dan Pelecehan 



Selain persoalan kriminalisasi, ancaman fisik juga sering dihadapi dan dialami oleh para 

wartawan. Ancaman ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sepakat dengan 

apa yang diperjuangkan. Untuk menanggulangi, perlu dilakukan: 

1. Setiap melakukan perjalanan, jika memungkinkan tidak seorang diri, setidak-tidaknya 

mengajak orang lain. 

2. Hindari untuk melakukan perjalanan di malam hari dan Kenali wilayah tempat kerja 

dan tempat-tempat yang dikunjungi. 

3. Simpan semua nomor-nomor kontak penting, seperti kantor polisi, rumah sakit dan 

puskesmas. 

4. Catat dan laporkan setiap kejadian yang mencurigakan dan Catat ciri-ciri pelaku 

(lengkap untuk setiap pelaku / tersangka): jenis kelamin, tinggi, berat, bahasa, rambut, 

usia, ras, bekas luka / tato / tanda, pakaian. 

5. Inventaris dan simpan bukti-bukti terkait kejadian ancaman fisik. 

6. Setiap orang yang diberi kewenangan security person memberikan advice atas laporan 

kejadian, apakah akan dilaporkan ke kepolisian atau tidak. 

 

3. Protokol Menghadapi Penangkapan dan Penahanan  

Penangkapan dan penahanan sering kali dilakukan dengan tujuan menghentikan 

proses advokasi yang dilakukan, maka untuk itu perlu disusun beberapa langkah untuk 

menghadapi persoalan ini. 

Jika yang ditangkap itu adalah Jurnalis, ketika ia ditangkap karena karya jurnalistiknya, 

maka perlu menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan profesinya, seperti kartu 

pers dan surat tugas dari perusahaan pers yang bersangkutan, serta segera mungkin 

membuat laporan ke Dewan Pers. 

 

Beberapa Langkah yang bisa dilakukan adalah: 

1. Memastikan petugas yang melakukan penangkapan dibekali dengan surat tugas 

dan surat penangkapan/penahanan 

2. Sesegara mungkin membuat alert dan memberitahukan tentang penangkapan, 

dan menyiapkan kronologis penangkapan 

3. Menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang akan melakukan pembelaan dan Memastikan 

dalam pemberian keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum 

4. Pembela/Penasihat hukum merancang strategi untuk melakukan pembelaan 

termasuk membuka peluang untuk membangun jaringan advokasi 

5. Membangun komunikasi dengan lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan organisasi HAM internasional 



6. Jika diperlukan, segera siapkan langkah-langkah hukum seperti pra peradilan 

 

 

 

VIII. Evaluasi dan Penutup 

Metode 

▪ Berbagi ide 

▪ Evaluasi individual 

 

Media 

▪ Lembar evaluasi 

▪ Microphone dan speakers 

 

Waktu 

15 menit 

 

Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagikan lembar evaluasi tertulis dan menjelaskan mengenai isinya.  

2. Para peserta mengisi evaluasi tertulis dan mengembalikannya kepada fasilitator. 

3. Fasilitator mengajak para peserta untuk secara verbal berbagi tanggapan dan saran. 

Fasilitator mencatat tanggapan-tanggapan dan saran-saran penting yang muncul dari 

proses ini. 

4. Fasilitator menyoroti apa yang telah dicapai di dalam proses tiga hari dengan merujuk 

pada bagaimana proses tersebut terkait dengan tujuan-tujuan dari pelatihan dan 

harapan-harapan dari para peserta. 

 

 

 


