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KATA PENGANTAR

T

ahun 2019, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers kembali
menerbitkan Annual Report atau Laporan Tahunan 2019. Laporan
ini merupakan sebuah bentuk publikasi dan pertanggungjawaban
kepada masyarakat, lembaga jaringan, donatur, dan klien
mengenai kinerja LBH Pers sepanjang tahun 2019 dalam memperjuangkan
keadilan dan hak asasi manusia, serta memonitoring khusuSnya di isu
kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam konteks nasional
maupun internasional.
Berdiri sejak tahun 2003 di Jakarta, LBH Pers konsisten sebagai organisasi
non goverment organization atau independen yang fokus untuk
mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis melalui upaya bantuan
hukum dan advokasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di
Indonesia. Laporan di tahun ini memaparkan hasil kinerja di bidang
advokasi, program, sekretariatan, dan keuangan yang di audit oleh kantor
akuntan publik.
Annual Report tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,
dimana dipublikasikan bukan hanya tentang angka dan data saja, namun
semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengurus LBH Pers.
Adapun tema Annual Report LBH Pers 2019 ini yaitu, “20 TAHUN UU PERS:
MENAGIH JANJI PERLINDUNGAN” mengingat di tahun 2019 ini merupakan
momentum tahun politik, dimana situasi politik dan demokrasi menjadi
tantangan bagi insan pers terhadap kebebasan berekspresi rentan akan
kekerasan dan kriminalisasi. Selain itu, di tahun 2019 ini ruang kebebasan
berpendapat dan berekspresi kian dipersempit baik di dunia nyata maupun
di dunia maya sehingga banyaknya pengaduan di LBH Pers. Laporan ini
sekaligus menjadi refleksi bagi kita semua bahwa isu kebebasan pers dan
berpendapat masih menjadi isu yang serius karena menyangkut hak atas
kebebasan berpendapat yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Berbagai isu yang ditemukan dan ditangani oleh tim LBH Pers yaitu
meningkatnya angka kekerasan jurnalis, kriminalisasi jurnalis, Rancangan
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sengketa pers mahasiswa,
kesejahteraan jurnalis, pasal karet UU ITE, keterbukaan informasi
publik, dan pemblokiran akses internet di Papua. Tahun 2019 LBH Pers
mengadvokasi isu baru yaitu hak cipta atas pemilikan karya. Seiring
perkembangan zaman dan teknologi, isu-isu yang menjadi fokus LBH
Pers semakin berkembang dan menambah catatan atas pendampingan
bantuan hukum LBH Pers.
Akhir kata, terima kasih kepada seluruh tim LBH Pers yang telah bekerja
keras menyelesaikan Annual Report / Laporan Tahunan 2019 ini. Harapannya
LBH Pers tetap konsisten terbuka kepada publik dan menjadi rujukan bagi
Rapat Kerja penyusunan kerja tahun 2020 untuk terus mengedapankan
bantuan hukum struktural bagi masyarakat yang membutuhkan.
Direktur
Ade Wahyudin, S.H.I.
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PERJALANAN 16 TAHUN
LBH PERS

L

embaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) merupakan sebuah
lembaga non Pemerintah (Non Goverment Organization) yang
berdiri pada tahun 2003 di Jakarta dengan mandat sebagai
organisasi yang independen dan fokus untuk mewujudkan
masyarakat sipil yang demokratis melalui upaya bantuan hukum dan
advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekpresi di Indonesia.
Disamping itu, LBH Pers juga melakukan monitoring dan kajian khusus
tentang kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers dalam konteks
nasional maupun internasional. Hasil dari monitoring dan kajian tersebut,
dijadikan bahan untuk melakukan advokasi strategis yang bernafaskan
Hak Asasi Manusia.
Lembaga Bantuan Hukum Pers adalah sebuah lembaga nirlaba yang
diprakasai oleh beberapa orang advokat muda yang tergabung dalam
Komite Pembela Kebebasan Pers (KPKP) bersama dengan Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Jakarta pada tanggal 11 Juli 2003, bertempat di Tugu
Proklamasi Jakarta yang kemudian menjadi hari lahir LBH Pers.
Misi LBH Pers adalah mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis
melalui upaya bantuan hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan
kebebasan berekspresi di Indonesia, adapun kegiatan yang dilakukan LBH
Pers untuk mewujudkan misi-misi dari LBH Pers adalah sebagai berikut :
1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma.
LBH Pers telah memberikan ratusan bantuan hukum kepada
jurnalis dan media baik itu di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Selain untuk jurnalis dan media, bantuan hukum juga diberikan
kepada masyarakat yang terjerat atas kebebasan berekspresi dan
berpendapat. Bantuan hukum yang diberikan LBH pers kepada
jurnalis, media, maupun masyarakat mencakup tuntutan pidana,
gugatan perdata, tata usaha negara, perselisihan hubungan
industrial, hak kekayaan intelektual dan pendampingan di lembaga
Dewan Pers.
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2. Melakukan pendidikan dan pelatihan hukum.
LBH Pers bekerjasama dengan beberapa lembaga donor
memberikan pelatihan hukum pers dan sosialisasi pentingnya
menjaga kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kepada
aparat penegak hukum yang diantaranya polisi, jaksa, hakim dan
pengacara. Kegiatan ini rutin dilakukan sebanyak sepertiga tahun di
beberapa kota di indonesia. Selain mengadakan pelatihan kepada
aparat penegak hukum, LBH Pers bekersama dengan Advocate
Bar Association Rule of Law Inisiative (ABA-RoLI) dan melakukan
pelatihan kepada para Advokat mengenai kebebasan berinternet
(Internet Freedom).
3. Melakukan penelitian, kampanye dan pengembangan jaringan.
Dalam melakukan penelitian dan kampanye, LBH Pers rutin
melakukan riset data kasus kekerasan terhadap jurnalis untuk dirilis
setiap tahunnya. Hasil riset tersebut diumumkan kepada publik
dan dilaporkan ke United Nations (PBB) melalui The Office of the
United Nations Hign Commisioner for Human Rights (OHCHR) untuk
kepentingan advokasi Internasional. Selain itu, LBH Pers bersama
beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya melakukan riset
kebebasan berkeumpul dan kebebasan berekspresi. Kegiatan ini
juga bentuk pelaporan khsusu ke PBB melalui OHCHR. LBH Pers aktif
di beberapa koalisi jaringan masyarakat sipil dalam mengadvokasi
hak asasi manusia khususnya hak kebebasan berekspresi
dan kebebasan pers di Indonesia, dan juga aktif menginisiasi
beberapa jaringan regional untuk perlindungan terhadap hak atas
kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, seperti Media Defence
Southeast Asia ( MD Sea ), Advocate for Freedom of Expression
Coalition - Southeast Asia ( AFEC - SEA ) dan juga South East Asia
Public Interest Lawyers (SEAPIL). Untuk kepentingan kampanye
dan pendidikan LBH Pers merilis beberapa buku untuk dibagikan
ke masyarakat, beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain ;
Paradoks Kebebasan Pers di Indonesia, Eksaminasi Publik Perkara
Perdata Soeharto VS Time Inc, Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik,
Proses Penanganan Perkara Pers, Advokasi Kebebesan Pers di
Indonesia, Riset Pengadilan Pers di Indonesia, Catatan Harian UPI
Asmaradhana “Jurnalis Menggugat”, ITE Menimbang Ulang Pasal
27 ayat 3 UU ITE dalam Putusan Pengadilan, Hak Atas Penghapusan
Informasi di Indonesia, Pedoman Kontrak Kerja Freelancer
(bekerjasama dengan SINDIKASI), Modul Pembelaan Untuk Kasus
Whistleblower dan laporan-laporan lainnya.
4. Melakukan advokasi kebijakan terkait kebebasan pers dan
kebebasan berekspresi.
Advokasi kebijakan juga gencar dilakukan LBH Pers untuk menjaga
demokrasi di Indonesia. LBH Pers bersama beberapa organisasi
masyarakat sipil beberapa kali mengadvokasi kebijakan yang
berkaitan dengan kemerdekaan pers dan kebebasan bereskpresi.
Advokasi yang dilakukan LBH Pers adalah Judicial Review
terhadap Undang-undang, pasal-pasal dan peraturan pemerintah
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di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Selain itu, LBH
Pers juga melakukan kampanye dan lobi ke beberapa fraksi di DPR
apabila ada rencana UU yang akan lahir atau direvisi. LBH Pers aktif
di beberapa koalisi jaringan masyarakat sipil dalam mengadvokasi
hak asasi manusia khususnya hak kebebasan berekspresi dan
kebebasan pers di Indonesia, dan juga aktif menginisiasi beberapa
jaringan regional untuk perlindungan terhadap hak atas kebebasan
berekspresi di Asia Tenggara, seperti Media Defence Southeast
Asia ( MD Sea ), Advocate for Freedom of Expression Coalition
- Southeast Asia ( AFEC - SEA ) dan juga South East Asia Public
Interest Lawyers (SEAPIL).
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REFLEKSI 2019 DAN OUTLOOK 2020

KEBEBASAN PERS DAN
BEREKSPRESI TERSANDERA
POLITIK
OLEH : ADE WAHYUDIN, S.H.I.
(DIREKTUR EKSEKUTIF LBH PERS)

P

aling tidak ada tiga aspek hubungan pers dengan penegakkan
hukum. Pertama, pers sebagai objek penegakkan hukum atau
yang terkena penegakkan hukum. Kedua, pers sebagai fasilitator
penegakkan hukum dan ketiga, pers sebagai penghambat
penegakkan hukum. 1
Salah satu fungsi pers adalah menyediakan dan menyampaikan informasi
kepada publik. Informasi yang disampaikan pers bisa berupa peristiwa
hukum, hubungan hukum, berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di
masyarakat.
Terbukanya akses masyarakat terhadap internet, akses terhadap
keterbukaan informasi publik dan tidak adanya lagi ijin khusus untuk
mendirikan sebuah media/perusahaan pers, mendorong publik
berbondong-bondong mendirikan media. Hal tersebut terdapat nilai
positif juga negatif atas dibukanya keran demokrasi. Lebih jauh lagi secara
prinsip negara menjamin hak kebebasan berekpresi dan berpendapat
setiap warga negara seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 F:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia.”
Namun perkembangan tersebut, tentu saja tidak gratis. Terdapat tantangan
yang cukup besar bagi kebebasan pers, seperti maraknya praktek media
abal-abal atau mengaku-mengaku sebagai media yang mengeluarkan karya
jurnalistik. Menurut data Dewan Pers terdapat sedikitnya 43.300 media
online di tahun 2018 dan yang tercatat sebagai media yang lolos syarat
pendataan hanya sekitar 211 media online di tahun 2014.2
1
2

Prof Dr Bagir Manan SH., M.C.L, Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dewan Pers, Cet 1, h 58
https://www.idntimes.com/news/indonesia/faiz-nashrillah/dewan-pers-ada-43-ribu-media-online-hanya-168-yang-profesional-1/full
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Maraknya praktik “media abal-abal” membuat berbagai pihak sibuk
merespon isu ini, dari Dewan Pers hingga pemerintahan di tingkat kota.
Sehingga dibeberapa instansi pemerintah banyak muncul surat edaran
yang isinya tidak melayani permintaan wawancara dari media tertentu.
Kebebasan pers merupakan salah satu rumpun hak dari hak kebebasan
berekspresi. Dan kebebasan berekpresi merupakan hak konstitusional
yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga jika ada pembatasan hak maka
selayaknya harus menggunakan prosedur tiga lapis ujian pembatasan
yaitu:
1. Diatur melalui produk perundang-undangan
2. Pembatasan ditujukan untuk kepentingan publik
3. Pembatasan harus dilakukan sebagai langkah terakhir dan
proporsional.
Penyebaran informasi hoax, penyebaran kebencian, penyebaran
berita fitnah / merusak reputasi orang menjadi dasar atas pembenaran
pembatasan akses informasi. Perbuatan-perbuatan tersebut memang
merupakan bentuk tindak pidana yang berlaku di Indonesia, namun
menggeneralisasi media yang bukan mainstream sebagai media yang juga
bisa dibatasi hak akses informasinya juga melanggar hak asasi manusia
khususnya dalam kerangka kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Sepanjang media tersebut tidak melakukan tindak pidana seperti
penyebaran informasi hoax, penyebaran kebencian, penyebaran
berita fitnah / merusak reputasi dll, maka media tersebut berhak atas
keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Tidak juga terbatas pada
administrasi verifikasi.
Banjirnya media online harus direspon secara proporsional dengan tidak
melanggar hak asasi warga negara melalui pembatasan-pembatasan yang
tidak berdasar.
Selain itu juga, konsekwensi atas meningkatnya jumlah media online
maka pada umumnya meningkat juga tingkat pelanggaran sengketa
jurnalistik. Dan di saat tingkat pelanggaran meningkat, apakah Dewan
Pers secara kelembagaan sudah siap menghadapi dan menerima keluhan,
pengaduan dan perlindungan para media tersebut? Atau sudah cukup kah
Pemerintah mendukung kerja-kerja Dewan Pers yang akan mengawasi
pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dari 674 radio, 523 televisi, 2000 media
cetak dan 43.300 media online3? Pertanyaan tersebut merupakan refleksi
bagaimana seharusnya dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers.

Lemahnya regulasi perlindungan jurnalis

Pers sebagai objek penegakkan hukum atau yang terkena penegakkan
hukum. Pers menjadi obyek penegakkan hukum karena pers adalah
subyek hukum (Rechtsubject). Pers sebagai subyek hukum dapat
mengenai pelaku pers (wartawan, redaktur, pemilik pers dll) atau pers
3

6
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sebagai lembaga. Penegakkan hukum terhadap pers terjadi karena pers
melakukan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum; yang dapat
meliputi pelanggaran yang bersifat pidana, perdata atau administrasi. Di
masa penjajahan, kita mengenal sebutan “delik pers” seperti perbuatan
menyebarkan rasa permusuhan terhadap penguasa (haatzai artikelen).
Dalam kehidupan berdemokrasi, pemidanaan terhadap pers sedapat
mungkin dihindari, antara lain dengan cara membedakan antara perbuatan
jurnalistik dan non jurnalistik. Dan cara lain adalah melalui mekanisme
keperdataan.
Jika di atas adalah polemik kelembagaan pers, yang selanjutnya adalah
polemik kriminalisasi media dan juga jurnalis.
Salah satu hubungan pers dengan penegakan hukum adalah pers sebagai
subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas. Konsekwensi atas
subjek hukum ini adalah pers tidak kebal hukum dan harus tunduk kepada
hukum nasional baik itu hukum pidana maupun perdata. Namun ada
hal-hal tertentu yang harus dihindari seperti pemidanaan terhadap pers
khususnya dalam hal karya jurnalistik.
Salah satu kelemahan terbesar yang kita miliki adalah kita tidak memiliki
mekanisme baku penanganan proses hukum atau sengketa jurnalistik
yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Nota
kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 02/DP/MoU/II/2017 menjadikan satu-satunya pijakan
semi regulasi dalam menangani media ataupun jurnalis yang berhadapan
dengan hukum pidana.
Pasal 4 Nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian
Negera Republik Indonesia:
Ayat 2
Pihak Kedua (dalam hal ini kepolisian), apabila menerima pengaduan
dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau
opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan
mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan / atau pengadu
untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang
mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke
Pihak Kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.
Ayat 3
Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, apabila solusi penyelesaian
langkah dari pihak Kesatu tersebut tidak dapat diterima pihak
pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainya, maka pihak
pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertai
bermaterai.
Dalam nota kesepahaman tersebut, secara gamblang mengakui bahwa
ada proses sengketa jurnalistik terlebih dahulu yang harus ditempuh
sebelum pada akhirnya kasusnya diproses secara hukum. Namun dijelaskan
juga dalam ayat selanjutnya bahwa jika proses sengketa jurnalistik yang
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dilakukan di Dewan Pers terdapat pihak yang merasa belum puas, maka
dimungkinkan proses hukum berlanjut dengan proses hukum selanjutnya.
Nota kesepahaman ini sangat banyak membantu meminimalisir media
dan jurnalis yang hendak dijerat oleh pasal pidana dan sengketanya
terselesaikan dalam mekanisme sengketa jurnalistik di Dewan Pers. Namun
juga nota kesepahaman ini masih terdapat kelemahan, dua diantaranya
adalah Pertama tentang batas pemberlakuan nota kesepahaman 5 tahun,
dan bagaiamana jika salah satu pihak tidak bersepakat memperpanjang?
Apakah sengketa pers tetap akan didahulukan oleh kepolisian?. Kedua,
tentang bagaimana jika salah satu pihak tidak patuh terhadap pasal-pasal
yang dituangkan di dalam nota kesepahaman? Dalam nota kesepahaman
tidak ada sanksi atau konsekwensi hukum yang didapat jika salah satu
pihak tidak melaksanakan isi atas nota kesepahaman tersebut.
Saat ini mungkin saja kondisinya masih terkendali, pers masih dianggap
penting dalam kehidupan bernegara, kasus pers banyak diselesaikan di
sengketa pers. Namun siapa yang akan menjamin kondisi demokrasi kita
akan terus baik? Dan saatnya nanti ketika kondisi demokrasi kita sedang
turun, pengkritisi bahkan media dikriminalisasi, jaminan normatif apa yang
kita punya untuk membela jurnalis agar tidak menjadi korban kriminalisasi?

Pentingnya Meningkatkan Pemahaman Jurnalis

Dalam enam bulan ke belakang, sedikitnya tercatat dua “konflik” yang
terbilang cukup besar dan berdampak pada kebebasan pers di Indonesia.
Peristiwa pertama adalah tentang kerusuhan pada tanggal 21 dan 22 Mei
2019 di Jakarta yang sedikitnya 20 jurnalis menjadi korban atas peristiwa
kerusuhan tersebut.4 Selain korban kekerasan fisik maupun non fisik, pada
tanggal 22 Mei 2019 Kementrian Komunikasi dan Informatika melakukan
pembatasan akses internet dengan dalih menghambat penyebaran berita
bohong5. Alih-alih menghambat penyebaran hoaks, pembatasan ini justru
berdampak pada kegiatan jurnalistik dan sektor lain yang hidupnya sangat
bergantung pada internet.
Peristiwa kedua adalah peristiwa konflik yang berkaitan dengan isu rasisme
Papua. Konflik ini bermula pada tanggal 16 agustus 2019 di Surabaya dan
kemudian meinmbulkan konflik-konflik lanjutan di daerah. Penghalangan
aktivitas jurnalis, intimidasi online maupun offline pada jurnalis, monopoli
informasi hingga pemutusan akses internet. Kondisi tersebut dinilai
sangat jauh dari semangat kebebasan pers.
Selain itu juga, terdapat daerah-daerah yang rawan konflik khususnya
daerah yang terdampak pada kerusakan lingkungan hidup atau efek
dari program pembangunan. Pola-pola kekerasan dan hambatan yang
didapatkan oleh jurnalis, dapat diprediksi tidak jauh berbeda pada
penanganan konflik sebelumnya yang justru bertentangan dengan
semangat kebebasan pers.
4
5

8

https://www.liputan6.com/news/read/3976988/20-jurnalis-jadi-korban-kerusuhan-22-mei-aji-usut-tuntas
https://kominfo.go.id/content/detail/18868/siaran-pers-no-106hmkominfo052019-tentang-pembatasan-sebagian-fitur-platform-media-sosialdan-pesan-instan/0/siaran_pers

Annual Report Lembaga Bantuan Hukum Pers 2019

Memperkuat pemahaman media khususnya di sektor online sangat penting
dan segera dilakukan. Dibeberapa kasus karena kesalahan mengambil
angle, memilih narasumber membuat konflik menjadi panjang. Narasi
yang cenderung di arahkan oleh satu sumber cenderung membuat rasa
keadilan masyarakat tercederai. Sebagai satu contoh adalah monopoli
informasi papua yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kekurang pahaman
terhadap kode etik menjadi hambatan serius dalam kebebasan pers.
Salah satu kelemahan jurnalis Indonesia terlalu berani tanpa melakukan
mitigasi resiko sebelum turun ke lokasi liputan. Dalam kasus kerusuhan
21 dan 22 Mei 2019 jurnalis yang menjadi korban kekerasan terdapat
sedikitnya 20 jurnalis. Jurnalis-jurnalis tersebut mendapatkan kekerasan
secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh adalah saat
terjadi kerusuhan, jurnalis berada di tengah masa yang berkonflik tanpa
menggunakan alat pelindung apapun, sehingga banyak jurnalis terkena
lemparan batu, gas air mata dll. Mitigasi hukum dan keamanan ini juga
harus diterapkan secara online atau digital, karena tidak sedikit jurnalis
yang mendapatkan teror atau intimidasi melalui internet karena telah
menulis berita yang sensitif untuk salah satu kelompok.

Diseminasi informasi yang dkriminalisasi

Selain kebebasan pers, yang cukup menjadi perhatian diisu kebebasan
berekspresi adalah kriminalisasi terhadap para aktivis yang melakukan
diseminasi informasi melalui internet. Dua kasus kriminalisasi penyebar
informasi diantaranya adalah kasus yang mendera jurnalis Dhandy
Dwi Laksono dan pengacara Veronika Koman. Keduanya dianggap
menyebarkan berita bohong melakukan ujaran kebencian.
Jika ditelisik lebih dalam, pasal berita bohong atau ujaran kebencian yang
mendera kedua orang tersebut, terdapat persoalan serius dan mendasar
pada pasal tersebut. Pasal ini sangat rentan disalahgunakan bahkan
lebih karet dari pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Beberapa
permasalahan diantaranya:
Pertama, penerapan pasal disinformasi ini tidak mengenal kategori
penyebar sekaligus pembuat konten dan penyebar konten. Dalam pasal
tersebut hanya mengenal “orang yang menyiarkan” yang dapat dipidana.
Tidak peduli apakah orang penyebar tersebut mempunyai niat jahat dalam
menyebarkan informasi tersebut. Hal ini akan kontras ketika melihat
kembali 65 persen dari 132 juta pengguna internet di Indonesia percaya
informasi di dunia maya tanpa mengecek terlebih dahulu.
Kedua, dalam pasal disinformasi terdapat unsur penting seperti “penyiaran
berita atau pemberitahuan bohong tersebut harus dengan sengaja atau
memiliki niat untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.” Tidak
adanya indikator apa yang dimaksud dengan keonaran di kalangan
masyarakat membuat pasal ini menjadi pasal yang multitafsir dan dalam
kondisi tertentu mengarah pada pelanggaran terhadap hak kebebasan
berpendapat.
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Outlook Kebebasan Pers 2020

Berdasarkan beberapa penilaian kami tentang kebebasan pers dan
kebebasan berekepresi, pandangan LBH Pers pada tahun 2020 adalah
1. PHK dan Kasus Ketenagakerjaan di Sektor Media
Kasus ketenagakerjaan di sektor media bukanlah hal yang baru.
Meskipun secara umum media adalah salah satu badan hukum
yang bergerak di bidang sosial dan sebagai prasyarat demokrasi
khususnya pada indiaktor keterbukaan informasi, namun tetap
saja perusahaan media harus juga melindungi dan memenuhi
kesejahteraan para pekerjanya. Perlu diingat bahwa dalam
perusahaan media sedikitnya terdapat dua bidang yaitu bagian
redaksi pemberitaan dan bagian menejemen perusahaan. Dua
bidang ini dipisahkan oleh “garis api” yang tidak bisa saling
intervensi, khususnya dari menejemen perusahaan kepada ruang
redaksi. Menejemen perusahaan diantaranya terkait dengan
pemenuhan kesejahteraan pekerja, keberlangsungan perusahaan
termasuk promosi atau iklan (bisnis), perlindungan dasar seperti
asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
Pola pelanggaran yang terjadi pada kasus ketenagakerjaan
di perusahaan media seperti hubungan kerja yang tidak adil,
pemutusan hubungan kerja, pencicilan gaji, gaji di bawah UMP,
union busting, tidak adanya asuransi kesehatan dan ketenagakerjaa,
demosi dll. Dan pada tahun tahun 2020, kasus ketenagakerjaan
seperti di atas, di prediksi akan terus berlangsung. Ditambah
dengan adanya isu senjalaka media cetak dan keberlangsungan
bisnis media online.
2. Tantangan Regulasi
Tahun 2020 akan dibayangi kembali dengan rancangan regulasi
kitab undang-undang hukum pidana yang mana di dalamnya
terdapat sedikitnya 10 pasal yang berpotensi menyeret jurnalis
pada jeruji besi. Ditambah dengan masuknya pembahasan tentang
omnibus law khususnya di sektor uu ketenagakerjaan. Perubahan
uu ketenagakerjaan dengan mengacu pada omnibus law tentu saja
pekerja media akan juga terdampak dengan perubahan tersebut.
3. Kekerasan di Tahun Politik
Pada September 2020 akan ada Pemilihan Umum Daerah serentak
di 270 daerah, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan
bupati dan 37 pemilihan walikota. Seperti pada tahun 2019 dan
2018, bahwa isu politik pilkada dan pilpres menjadi isu yang rawan
kekerasan pada jurnalis. Sehingga kepatuhan kode etik saat
membuat karya jurnalistik merupakan hal yang tidak bisa ditawar
demi menjaga kepercayaan public kepada media pers.
4. Kekerasan Saat Meliput Unjuk Rasa
Kekerasan terbanyak yang terdokumentasi oleh LBH Pers adalah
kekerasan jurnalis pada saat melakukan peliputan unjuk rasa dan
saat ini lokasi unjuk rasa menjadi tempat terawan bagi jurnalis.
Tahun 2020 akan menghadapi regulasi-regulasi yang kontroversial
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di publik, sehingga gerakan unjuk rasa akan kembali menyelimuti
di tahun 2020. Sehingga potensi kekerasan akan terus ada, jika
perusahaan media/jurnalis tidak hati-hati, dan aparat penegak
hokum dan massa yang tidak memahami fungsi pers.
5. Modus Kekerasan Yang Terus Bertambah
Modus pelanggaran terhadap jurnalis terus bertambah, tahun
2019 kami merekam pelanggaran baru seperti pelambatan dan
pemadaman internet. Meskipun pelambatan dan pemadaman
ini berdampak kepada semuanya, namun sektor kebebasan pers
merupakan sektor yang banyak dirugikan akibat peritiwa tersebut.
Pers tidak bisa melakukan pengecekan berita, tidak bisa konfirmasi,
hingga tidak bisa terbit. Kementrian Komunikasi dan Informatika
yang baru telah menyatakan bahwa akan melanjutkan kebijakankebijakan yang telah diterapkan pada periode sebelumnya.
Sehingga 2020, akan sangat dimungkinkan terjadi hal serupa.
Selanjutnya adalah Intimidasi, penyebaran data pribadi jurnalis di
internet juga masih menjadi ancaman bagi jurnalis di dunia maya.
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DATA DAN ANGKA
“Kasus yang Ditangani Oleh Tim LBH Pers
Sepanjang 2019”

J

ika melihat data dan angka kasus yang ditangani oleh LBH Pers
selama 3 tahun terakhir, di tahun 2019 perkembangan kasus
yang ditangani oleh LBH Pers bertambah menjadi dua kategori
kasus yaitu sengketa keterbukaan informasi publik dan gugatan
perbuatan melawan hokum pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sebelumnya, di tahun 2018 sengketa hak cipta juga pernah ditangani
oleh LBH Pers sebanyak 2 kasus dan di tahun 2019 sebanyak 2 kasus.
Perkembangan aduan masyarakat kepada LBH Pers menjadi meluas yang
sebelumnya LBH Pers menangani perkara sengketa pemberitaan, pidana,
perdata, maupun ketenagakerjaan yang dialami oleh klien yaitu jurnalis
maupun media.
Berikut adalah kasus beserta keterangan perkembangan kasus yang
ditangani oleh LBH Pers selama tahun 2019.
No.
1

Jenis Kasus

Keterangan

Aji dkk, GreesNew

Tahap Eksekusi

2

Tio, Harnas

Kasasi

3

Erwin, Antara

Pemeriksaan Alat bukti

4

Serikat Antara

Tinggal Submite Gugatan

5

Jeko, Berita Satu

Sudah Putus di pengadilan

6

Gilang dkk, Femina

Eksekusi

7

Isti, Femina

Eksekusi

8

Widya, Femina

Kasasi

9

Budi dkk, TWI

Eksekusi

10

Indra, Indopos

Telah dibayarkan

11

Iwan, Indopos

Tinggal submite gugatan

Jafri Vs Tribun

Telah Putus

Jefri Vs Trans Tv

Telah dibayarkan

Erwin, Union Busting

Tahap Penyidikan

15

Surya anta Dkk,

Pemeriksaan di pengadilan

16

Vivi

Pledoi

12

Ketenagakerjaan

Prinsipal

HAKI

13
14

Pidana
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17

Ajeng wartawan kompas

Tahap penyidikan

18

Kurnia wartawan Katadata

Tahap penyidikan

19

Vany wartawan Narasi Tv

Tahap penyidikan

Harris wartawan Tirto.id

Tahap penyidikan

Tirto Id Vs Livi Zheng

Mediasi di dewan pers

Tirto ide Vs UNES

Mediasi di dewan pers

Dewan Pers Vs IMO

Putusan Gugur

Tempo Vs Kementan

Mediasi

GP Vs ATR

Banding

Gugatan Blokir

Pokok Perkara

20
21

Sengketa
Pemberitaan

22
23

Perdata

24

14

25

Hak Atas Informasi

26
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GRAFIK KEKERASAN JURNALIS
BERDASARKAN KATEGORI

G

rafik kekerasan berdasarkan korban kami mencoba membaginya
ke dalam empat kategori, yakni terhadap jurnalis/media, pers
mahasiswa dan narasumber. Selain individu jurnalis, ternyata
bentuk ancaman juga dialamatkan kepada perusahaan media,
seperti kriminalisasi Majalah Tempo setelah memuat investigasi “Tim
Mawar dan Rusuh Sarinah.” Untungnya, untuk pelaporan ini urung
dilakukan setelah pelapor berkoordinasi dengan penyidik.
Selain jurnalis dan newsroom media, kami juga sengaja memasukkan
pers mahasiswa dan narasumber sebagai korban kekerasan. Keduanya
dianggap merupakan bagian dari kebebasan pers itu sendiri. Alasannya,
karya yang dihasilkan pers mahasiswa telah memenuhi kaidah dan
berpedoman pada kode etik jurnalistik, sehingga dapat dianggap sebagai
produk jurnalistik. Selain itu, tugas dan fungsinya pun tidak beda dengan
jurnalis mainstream media. Mereka juga menjalankan peran sebagai
penyedia informasi maupun kontrol sosial bagi penguasa (pada skala
yang lebih kecil).
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Sementara untuk narasumber, LBH Pers menilai peranannya sangat
penting dalam mendukung dan menjaga kebebasan pers. Jurnalis
akan kesulitan mengumpulkan informasi dan menyajikan berita yang
baik apabila tidak ada narasumber berani berbicara. Khususnya untuk
narasumber kategori whistleblower yang mengungkap kejahatan atau
ketimpangan sosial.

DKI Jakarta menjadi provinsi paling tidak ramah terhadap jurnalis
sepanjang 2019. Bagaimana tidak, tercatat 33 kasus kekerasan terhadap
jurnalis sepanjang tahun 2019. Kebanyakan kekerasan terjadi saat
peliputan demonstrasi, baik penolakan hasil Pilpres di depan Gedung
Bawaslu pada Mei dan aksi mahasiswa/pelajar/buruh menolak sejumlah
rancangan UU pada September 2019.
Provinsi selanjutnya dengan catatan buruk terhadap kebebasan pers,
yakni Sulawesi Tenggara dengan 8 kasus, Sulawesi Selatan 7 kasus, Jawa
Timur 5 kasus, serta Banda Aceh , Sumatera Utara , Papua, dan Nusa
Tenggara Timur masing-masing 4 kasus.
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Sepanjang 2019, tren kebebasan pers masih memperlihatkan angka yang
buruk. Jumlah kekerasan yang dialami jurnalis jauh meningkat dibanding
tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu membuat kebebasan pers di Tanah
Air dinilai makin muram . Setidaknya, monitoring LBH Pers dalam kurun
waktu Januari hingga akhir Desember 2019, tercatat sebanyak 79 kasus
kekerasan terhadap kebebasan pers, baik jurnalis maupun narasumber.
Jika dilihat berdasarkan latar belakang pelaku, kekerasan masih didominasi
aparat penegak hukum, khususnya dari unsur polisi (33 kasus). Angka itu
disusul kelompok warga atau massa (17 kasus). Unsur pejabat publik juga
menyumbang kekerasan terhadap jurnalis selama setahun lalu (7 kasus)
dan kalangan pengusaha (6 kasus).
Sebanyak 6 kasus belum diketahui pelakunya atau dilakukan orang tidak
dikenal. Kasus ini banyak terjadi pada bentuk serangan digital. Sebab
pelakunya banyak menggunakan akun anonim atau tanpa identitas.
Sebagai catatan, jumlah kasus yang terekam dalam data monitoring LBH
Pers tidak berbanding lurus dengan jumlah pelaku kekerasan. Sebab
dalam satu kasus dapat saja dilakukan lebih dari satu orang atau dari satu
latar belakang. Namun data yang terekam dalam grafik hanya berdasarkan
kasus.

Berdasarkan monitoring LBH Pers, selama 2019 angka kekerasan fisik
masih menjadi momok bagi jurnalis dan kebebasan pers selama 2019.
Bagaimana tidak, jumlah penganiayaan yang dialami jurnalis sejak Januari
hingga Desember mencapai 30 kasus. Disusul tindakan perampasan,
pengrusakan alat liputan hingga penghapusan data hasil liputan dengan
grafik mencapai 24 kasus. Pelarangan dan penghalang-halangan sendiri
tercatat 12 kasus. Sementara intimidasi terhadap jurnalis juga terbilang
cukup tinggi dengan 19 kasus.
Tingginya tindakan kekerasan pada kategori di atas banyak dipengaruhi
tindakan represif aparat selama penanganan aksi demontrasi yang
mewarnai sejarah demokrasi di Tanah Air. Keberadaan jurnalis yang
merekam tindakan kekerasan aparat terhadap pendemo di lapangan

17

Annual Report Lembaga Bantuan Hukum Pers 2019

kadang ikut mendapat tindakan represif. Mulai dari penganiayaan,
intimidasi, perampasan alat liputan, merusak alat liputan, hingga
penghapusan data hasil liputan. Meski demikian, pada beberapa kasus
tindakan semacam itu justru dilakukan massa atau masyarakat.
Lebih lanjut berdasarkan monitoring yang dilakukan,
tindakan
kriminalisasi terhadap jurnalis juga terbilang cukup tinggi dengan 11 kasus
(dua diantaranya terhadap narasumber). Padahal UU No 40/1999 tentang
Pers yang sudah berumur lebih 20 tahun telah mengatur mekanisme
penyelesaian sengekta pers. Namun masih banyak pihak menempuh jalur
pidana ketimbang mekanisme Dewan Pers.
Kemudian di era digital saat ini, acaman serangan siber terhadap jurnalis
juga patut jadi perhatian. Selama 2019, tercatat 5 jurnalis mengalami
serangan siber usai menerbitkan berita yang dianggap mengganggu
kepentingan pihak tertentu. Salah satu isu yang memantik serangan di
dunia maya seperti isu Papua dan Politik. Bentuk serangan biasa berupa
intimidasi melalui media sosial, hingga doxing atau pengungkapan data
privasi korban di internet.
Sebagai catatan, bentuk kekerasan memperlihatkan angka yang lebih
banyak ketimbang jumlah kasus yang tercatat. Hal tersebut disebabkan
karena dalam satu kasus saja, dapat terjadi lebih dari satu bentuk
kekerasan. Seperti intimidasi disertai kekerasan fisik, atau penghapusan
data hasil liputan, atau bahkan perampasan dan pengrusakan alat liputan.

Jurnalis yang berkerja di media daring menempati posisi paling beresiko
mengalami kekerasan sepanjang 2019. Tercatat sebanyak 48 kasus yang
dialami jurnalis di platform media online. Kondisi itu dapat disebabkan
pola kerja jurnalis daring yang dituntut menguasai konvergensi media.
Selain menulis naskah berita, jurnalis daring juga melakukan perekaman
video dan foto, sehingga mereka cenderung ikut berada di garis terdepan
saat terjadinya aksi demonstrasi. Selain itu, menjamurnya media digital
di era saat ini juga menjadi tantangan tersendiri terhadap pengawasan
kepatuhan pewarta maupun media terhadap kode etik jurnalistik.
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Tahun 2019, Indonesia diwarnai rentetan aksi demonstrasi di sejumlah
daerah. Kondisi itu dipengaruhi tingginya suhu politik selama tahapan
Pilpres. Faktor lain disebabkan sejumlah rancangan kebijakan eksekutif
dan legislatif yang kontroversial sehingga memantik protes besar-besaran
kelompol aktivis, mahasiswa, pelajar, dan buruh.
Kondisi itu pun mempengaruhi
tingginya angka kekerasan terhadap
jurnalis maupun kebebasan pers
di tanah Air. Berdasarkan data
monitoring yang dilakukan LBH
Pers, tindakan kekerasan paling
banyak terjadak terjadi saat
peliputan
demonstrasi
dengan
39 kasus. Sebanyak 20 kasus
diantaranya terjadi saat aksi protes
paket rancangan kebijakan, disusul
demonstrasi pasca-penetapan hasil
Pilpres sebanyak 8 kasus, isu Papua 3
kasus, KPK dan Buruh masing-masing
2 kasus dan 4 isu demonstrasi lainnya.
Terlepas dari peliputan demonstrasi, tindakan kekersan juga banyak
terjadi pada peliputan isu kriminal (7), olahraga (6), lingkungan (4), agama
(3), Pilpres (3), dan lainnya.
Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dicatat LBH
Pers dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memperlihatkan grafik
mengecewakan. Pelaku kekerasan masih didominasi oknum aparat,
terlebih dari unsur kepolisian. Kekerasan yang dilakukan oknum
polisimenunjukkan kenaikan tajam pada 2019, dengan angka 33 kasus.
Meski pada dua tahun sebelumnya memperlihatkan penurunan, yakni 19
kasus pada 2017 menjadi 18 kasus pada 2018.
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Meningkatnya kasus kekerasan pada 2019, banyak dipengaruhi sejumlah
penanganan unjuk rasa yang berakhir ricuh di sejumlah daerah di Tanah
Air. Seperti aksi protes hasil Pilpres di gedung Bawaslu Mei lalu, hingga
demonstrasi mahasiswa dan pelajar menolak sejumlah paket rancangan
UU di sekitar gedung DPR RI pada September. Aparat cenderung
menggunakan upaya represif untuk membubarkan massa pengunjukrasa.
Begitu pula saat menyikapi kehadiran jurnalis yang meliput dan hendak
memberitakan pengamanan yang mereka lakukan dilapangan, kerap
mendapat intimidasi hingga kekerasan fisik.
Berdasarkan data yang sama, angka kekerasan yang dilakukan unsur
militer dalam kurun waktu tiga tahun terakhir justru menunjukkan tren
positif. Jumlah kasus pada 2017 mencapai 5, lalu turun satu poin pada 2018,
hingga pada 2019 sudah tidak ditemukan kasus kekerasan yang dilakukan
oknum TNI.
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CATATAN
LBH PERS
2019

TAHUN 2019 SEBAGAI TAHUN PENUH
KEKERASAN TERHADAP JURNALIS

S

ecara umum fungsi media khususnya di sektor keamanan terdapat
beberapa fungsi, yaitu sebagai media informasi, kontrol sosial
dan Pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut juga tertuang di dalam UU
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 yang berbunyi “Pers
nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan,
dan kontrol sosial.” Fungsi media sebagai media informasi yang dimaksud
adalah media sebagai wadah komunikasi dan penyampaian informasi
kepada publik. Dari jenis informasi yang bersifat pendidikan, hukum
hingga informasi yang berkaitan dengan reformasi di sektor keamanan.
Dengan ketersediaan informasi, masyarakat akan mengetahui peristiwa
yang terjadi, bukan hanya pada informasi yang dekat dengan dirinya
tapi juga mengetahui peristiwa yang terjadi di wilayah yang lebih luas
seperti skala provisi, nasional bahkan internasional. Dengan ketersediaan
informasi juga, masyarakat dapat memilih pilihan yang terbaik menurut
dirinya sendiri.
Namun fungsi tersebut terlihat tidak seimbang dengan perlindungan
yang seharusnya didapatkan oleh media, jurnalis juga narasumber.
Ketidakseimbangan tersebut terlihat dalam pemantauan kebebasan pers
yang dilakukan secara rutin tiap tahun oleh LBH Pers.
Data pemantauan terhadap kebebasan pers yang dilakukan oleh LBH Pers
sejak 1 Januari 2019 hingga Desember 2019 sedikitnya tercatat 79 peristiwa
kekerasan, dengan rincian 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis, 2 kasus
kekerasan terhadap pers mahasiswa dan 2 kasus kekerasan terhadap
narasumber media. Kasus terakhir yang terekam pada akhir tahun 2019
adalah kasus kekerasan di Medan dan Jakarta. Kasus penganiayaan jurnalis
lintangnews.com karena sedang melakukan peliputan peredaran sabu di
Siantar Medan dan kasus penganiayaan jurnalis penyandang disabilitas suara.
com saat meliput pembebasan Ahmad Dhani dari Rutan Cipinang Jakarta
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Timur.
Jenis kekerasan yang terjadi, kami mengkategorikan terhadap dua jenis
kekerasan yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik seperti
penganiayaan dan penganiayaan non fisik seperti terror/ancaman
kekerasan, serangan digital termasuk di dalamnya doxing, kriminalisasi,
intimidasi, pelarangan peliputan, perampasan atau perusakan alat
peliputan, dan kriminalisasi narasumber. Dalam satu peristiwa bisa saja
terjadi 2 kasus atau lebih, seperti tindakan penganiayaan dibarengi
dengan perampasan alat atau penghapusan hasil liputan. Dalam peristiwa
tersebut kami memasukkan kategori sesuai dengan kasusnya.

Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terhadap jurnalis menempati tingkat pertama kasus
kekerasan terbanyak yang berjumlah 30 kasus. Beberapa peristiwa
diantaranya adalah Wartawan detikcom atas nama Satria Kusuma diduga
mengalami penganiayaan saat sedang meliput acara Malam Munajat 212,
Alfany pers mahasiswa diduga dicekik saat sedang meliput kampanye
pemilu pemilihan presiden, Wartawan media online Viva.co.id, mendapat
serangan dari Hercules Rozario Marshal sesaat sebelum sidang vonis di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Fotografer Tempo, Prima Mulia dan jurnalis freelance Iqbal Kusumadireza
(Reza) diduga dipiting oleh seorang oknum anggota polisi dari satuan Tim
Prabu Polrestabes Bandung saat sedang meliput peringatan Hari Buruh
Internasional yang berpusat di Gedung Sate Bandung.
Kontributor CNN TV Indonesia Budi Tanjung diduga dipukul di bagian
kepala saat sedang meliput di Bawaslu, Ryan Hadi jurnalis CNN diduga
dipukul di bagian wajah, leher, lengan kanan bagian atas, dan bahu oleh
beberapa oknum aparat Brimob dan orang berseragam bebas.
Fadly Mubarak jurnalis alinea.id diduga dipukul di bagian badan saat
meliput di Bawaslu, Aji Fatahilah jurnalis Inews diduga dipukul oleh oknum
Brimob saat melakukan peliputan di depan kantor Bawaslu, Wahyudin
reporter LPM pada Universitas Negeri Makassar diduga mengalami
penganiayaan oleh Rektor.
Jurnalis BBS TV Lokal di Madiun Wiwiet Eko Prasetyo diduga dipukul
menggunakan helm oleh oknum supporter Persis Solo, Reporter
Katadata.co.id, Tri Kurnia dianiaya diduga dianiaya oleh oknum aparat
saat merekam kericuhan di depan gerbang DPR RI, Ardi Bayage [jurnalis
Suara Papua] diduga mendapat kekerasan, intimidasi, dilarang meliput
dan diusir saat hendak meliput pembukaan posko eksodus mahasiswa
papua di halaman Auditorium Uncen, Abepura, di Jayapura, Rusdi Jurnalis
makassar terkena anak panah saat meliput demonstrasi di Makassar.
Haris Prabowo jurnalis Tirto.id diduga dipiting saat melakukan peliputan
di pada aksi penolakan RKUHP di Gedung DPR RI, Heryawan jurnalis sinar
pagi diduga dianiaya Bersama-sama oleh polisi, Guntur Aga Putra pewarta
foto Harian Radar Jogja diduga dipukul dibagian tengkuk saat meliput
laga antara PSIM melawan Persis Solo oleh supporter, Piter Jurnalis
Jubi yang saat itu sedang melakukan peliputan kemudian diduga dipukul
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dengan popor senjata api dari polisi (diduga Brimob) di bagian pinggang
dan tangan.
Posisi selanjutnya ditempati oleh peristiwa intimidasi dengan jumlah 18
kasus, kemudian pelarangan peliputan berjumlah 14 kasus, Kriminalisasi
jurnalis berjumlah 11 kasus, serangan siber berjumlah 5 kasus dan
kriminalisasi narasumber berjumlah 2 kasus.
Salah satu kasus intimidasi yang terjadi adalah kasus terhadap Jurnalis
CNN Indonesia TV, Endra Rizaldi. Endra dipaksa menghapus rekaman
video hasil liputannya oleh sejumlah oknum peserta Munajat. Endra
menjelaskan intimidasi berawal ketika dia meliput kegiatan Munajat 212
pada Kamis 21 Februari 2019. Selain itu juga intimidasi terjadi pada Jurnalis
Tempo, Imam Hamdi yang diintimidasi oleh sejumlah polisi yang memakai
berkaos Brimob ketika akan menulis berita di Media Center KPU. Polisi
tersebut berkeras agar Imam keluar dan terus mengancam bahwa mereka
bawa senjata.

Perampasan/Perusakan alat kerja /Penghapusan hasil liputan

Perampasan/Perusakan alat kerja /Penghapusan hasil liputan merupakan
peristiwa yang banyak terjadi pada jurnalis. Kategori ini menempati pada
posisi kedua dengan jumlah 24 kasus.
Pelaku kekerasan
Seperti yang telah diuraikan di atas, aparat penegak hukum merupakan
pelaku terbanyak dan oleh karenanya isu kekerasan ini menjadi
perhatian serius terhadap isu kebebasan pers dan reformasi di sektor
keamanan. Beberapa kasus yang sering mencuat adalah ketika seorang
jurnalis merekam aktifitas represif aparat kepolisian, seketika itu pula
kekerasan seperti perampasan alat kerja, penghapusan hasil liputan
hingga penganiayaan fisik terjadi pada jurnalis. Meskipun seorang jurnalis
tersebut sudah mengatakan kepada polisi tersebut bahwa dirinya adalah
jurnalis, namun dibeberapa kasus hal tersebut tidak dihiraukan oleh aparat
tersebut.
Kekerasan berdasarkan wilayah
DKI Jakarta menjadi provinsi paling tidak ramah terhadap jurnalis
sepanjang 2019. Bagaimana tidak, tercatat 33 kasus kekerasan terhadap
jurnalis terjadi di ibu kota negara. Kebanyakan kekerasan terjadi saat
penanganan aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres di depan Gedung
Bawaslu pada Mei dan unjuk rasa penolakan sejumlah rancangan UU pada
September.
Mandeknya proses hukum
Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis di atas, sangat sedikit
kasus yang diproses secara hukum dikarenakan beberapa faktor.
Diantaranya :
1. Pihak jurnalis sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian,
namun penyelesaianya lama bahkan terkesan tidak ada tindak
lanjut.
2. Pihak jurnalis atau perusaan medianya memilih mendiamkan dan
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tidak mau berurusan dengan proses hukum. Hal seperti ini juga,
sangat sering terjadi pada kasus kekerasan terhadap kepolisian.
Korban lebih memilih diam atau damai tanpa kekerasan tersebut
bisa diproses hukum. atas hal tersebut, kami menilai berpotensi
menambah deretan panjang kasus impunitas kekerasan terhadap
jurnalis, dan potensi keterulangan sangat mungkin terjadi.
Dua faktor tersebut di atas adalah pola klasik yang mengakibatkan
kasus kekerasan terhadap jurnalis akan terus berulang. Kesadaran
akan pentingnya penyelesaian kasus atas tindakan kekerasan untuk
perkembangan kemerdekaan pers adalah prasyarat mutlak bagi negara
demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak kebebasan berekspresi
dan kebebasan pers.

Kelanakota.suarasurabaya.net

TANTANGAN KESEJAHTERAAN JURNALIS
DI ERA DIGITALISASI

Memasuki tahun 2019, di beberapa perusahaan media khususnya media
cetak mengalami krisis ekonomi semenjak perkembangan teknologi yang
begitu cepat. Namun di samping itu banyak juga perusahaan media yang
online (Startup) berjalan. Dalam Website Dewan Pers tahun 2015 Media
Online yang tercatat sebanyak 168 Media Online namun Dewan Pers
memperkirakan jumlah Media Online di Indonesia saat ini mencapai angka
43.300 media1.
Khusus sektor media, menjadi salah satu sektor yang cukup terkena
dampak signifikan. Adanya fenomena transisi ke digital ini tentu membawa
konsekuensi tertentu khususnya dari aspek ketenagakerjaan. UU No.13
Tahun 2003 telah mengatur syarat minimal pemenuhan dan penjaminan
1
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hak karyawan mulai dari ketentuan upah, jaminan kesehatan, jam kerja, hak
cuti, perjanjian kerja, status kerja, uang pesangon, mekanisme PHK, dan
lain sebagainya. Syarat minimal yang diatur tersebut merupakan ramburambu yang menjadi patok batas jika terjadi perselisihan antara pekerja/
buruh dengan pengusaha. Seiring pilihan opsi bisnis untuk memilih beralih
ke sistem digital yang dibarengi dengan efisiensi sektor ketenagakerjaan,
rentang terjadinya pelanggaran hak-hak karyawan khususnya bagi pekerja
media. Bentuk-bentuk efisiensi sektor ketenagakerjaan sangat beragam
mulai dari kebijakan pencicilan pembayaran gaji, penawaran pengunduran
diri kepada pekerja, pengalihan pekerjaan, hingga pemutusan hubungan
kerja. Proses efisiensi tersebut sering kali dibarengi dengan beberapa
pelanggaran hak pekerja.
Terhadap Kesejahteraan Jurnalis jangan hanya melihat pada indikator
pada tinggi atau tidaknya Upah seorang Jurnalis, namun harus melihat
pada segi Hak-haknya yang telah terakomodir dalam Undang-undang
Ketenagakerjaan, misalnya Upah Pekerja tidak boleh di beri Upah di
bawah Upah Minimum Provinsi, Upah Lembur, BPJS Ketenagakerjaan
dan hal serupa pun mesti diakomodir terhadap Kontributor daerah karena
hubungan hukum terhadap kontributir daerah sama halnya dengan
jurnalis yang dikontrak langsung oleh perusahaan media.
Memasuki tahun 2019, terdapat beberapa pekerja media yang diadvokasi
oleh LBH Pers karena terjadi pelanggaran hak. Mulai dari efisensi
perusahaan hingga di PHK tanpa pesangon. Jumlah kasus ketenagakerjaan
yang ditangani LBH Pers tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) kasus di
antaranya Pekerja Femina Group (PT. Media Favorit Internasional, PT.
Media Favorit Press, PT. Gaya Media Favorit dan PT. Chandra Sakti), Harian
Nasional, Indopos, GreesNews Tabloid Wanita Indonesia, Berita Satu dan
Pekerja Antara.

CATATAN DEMOKRASI 2019 : REFORMASI
DIKORUPSI

Sepanjang tahun 2019, LBH Pers melakukan advokasi terkait isu hak atas
informasi. Pelanggaran yang terjadi dilakukan dengan berbagai pola. Mulai
dari upaya dari pihak pemerintah untuk tidak transparan atas informasi
atau dokumen yang menyangkut kepentingan publik hingga pemerintah
melalui kewenangannya melakukan pemutusan akses internet atau
jaringan komunikasi di wilayah tertentu. Keterlibatan pemerintah dalam
dugaan pelanggaran hak atas infomasi menunjukkan implementasi hak
atas informasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia belum
sepenuhnya terlaksana dengan baik meskipun jaminan hak atas informasi
sudah diatur dan ditegaskan dalam Konstitusi. Berikut advokasi yang
dilakukan LBH Pers terkait hak atas informasi
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INFORMASI LAHAN HGU PAPUA DAN PAPUA BARAT
DITUTUPI ?

Pada pertengahan tahun 2018, Greenpeace Indonesia mengajukan
permohonan informasi publik kepada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang (Kemen ATR) berupa dokumen Hak Guna Usaha (HGU) beserta
petanya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Alasan permohonan
dokumen tersebut dalam rangka melakukan kajian atas persoalan tumpan
tindih kepemilikan dan penguasaan lahan HGU di kedua provinsi tersebut.
Atas permohonan tersebut, pihak Kemen ATR tidak kunjung memberikan
data yang diminta. Sampai pada akhirnya Greenpeace dengan didampingi
LBH Pers mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi
(ajudikasi) ke Komisi Informasi Pusat (KIP).
Greenpeace selaku organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu
lingkungan hidup memiliki hak untuk mengajukan permohonan tersebut,
terutama informasi yang diminta berkaitan dengan fokus isu advokasi
Greenpeace. Pada proses pembuktian menunjukkan ternyata informasi
yang dimintakan pernah diajukan ajudikasi di daerah lain. Komisi
Informasi di Papua dan Bengkulu memutuskan informasi HGU merupakan
informasi public yang wajib diserahkan kepada masyarakat selaku
Pemohon informasi. Namun berbeda dengan Majelis Komisi Informasi
Pusat yang mengabulkan sebagian permohonan Greenpeace. Dalam
amar putusannya majelsi hanya menyatakan informasi yang terbuka
hanya menyangkut daftar HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat, tidak
termasuk dokumen peta dan dokumen sertifikatnya. Alasan majelis hanya
mengabulkan sebagian karena kondisi situasi di Papua dalam kondisi
dan situasi banyak pemberontakan dan aksi separatism. Alasan tersebut
sangat tidak berdasar karena dalam proses pembuktian di persidangan
sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan adanya potensi ancaman
tersebut.

PEMBLOKIRAN INTERNET PAPUA BUKAN SOLUSI

Pada tanggal 21 Agustus 2019 Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kominfo) melakukan pemutusan akses internet di wilayah
Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasarkan Rilis Pers Kominfo Nomor: 155/
HM/KOMINFO/08/2019 pemutusan akses tersebut dalam rangka mencegah
beredarnya sebaran hoaks yang diklaim dapat memicu provokasi di wilayah
Papua. Alasan mendasar yang menjadi klaim Kominfo adalah situasi darurat
yang dapat mengganggu keamanan di Papua. Pemutusan akses internet
diklaim dapat menetralisir situasi di Papua selama konflik berlangsung.
Patut diketahui, pemutusan akses dilakukan tanpa terlebih dahulu disertai
pernyataan darurat dari Presiden selaku Kepala Eksekutif Pemerintahan.
Selain itu, sebelum pemutusan dilakukan tanpa disertai penetaoan
Pengadilan yang menjadi legitimasi hukum bagi Pemerintah. Tahapan
prosedural hukum tersebut penting dilakukan sebagai rambu-rambu
pemerintah agar dalam melaksanakan pemutusan memperoleh legitimasi
yang kuat. Legitimasi perlu menjadi dasar pemtusan karena upaya
pemutusan akses bersinggungan dengan potensi terlanggarnya hak atas
informasi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
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Namun terdapat permasalahan dan implikasi yang luas atas pemutusan
akses tersebut. Dampaknya, banyak sekali aktivitas masyarakat Papua,
layanan publik, aktivitas bisnis, khususnya jurnalis menjadi terhambat
akibat pemutusan akses. Hal tersebut merupakan dampak yang faktual
dan siginifikan akibat dari pemutusan akses. Dengan timbulnya kerugian
tersebut, AJI Indonesia bersama SafeNet mengajukan gugatan perbuatan
melawan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah. LBH Pers bersama
organisasi masyarakat sipil lainnya seperti YLBHI, Kontras, LBH Jakarta
bertindak sebagai Kuasa hukum.

KRIMINALISASI AKTIVIS = PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT

Pada tanggal 26 September 2019 Aktivis sekaligus Jurnalis Dhandy Dwi
Laksono ditangkap karena dituduh menyebarkan informasi yang memuat
ujaran kebencian melalui media sosial. Padahal yang dilakukan Dhandy
adalah menyebarkan informasi menyangkut kerusuhan di wilayah Papua
saat itu. Cuitan Dhandy melalui twitter juga disertai foto-foto korban
kerusuhan tersebut. Cuitan yang disertai foto diposting oleh Dhandy
untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerusuhan di wilayah
tersebut sehingga perlu perhatian masyarakat luas untuk bersolidaritas
mendesak pemerintah menghentikan kerusuhan tersebut.
Tindakan yang dilakukan Dandhy dalam rangka menyebarkan informasi
atas situasi kerusuhan di Papua. Jika melihat konten baik cuitan dan
foto yang diposting sama sekali tidak memuat unsur ujaran kebencian.
Justru yang dilakukan Dandhy sebagai warga Negara merupakan bentuk
perwujudan hak asasi manusia khususnya mengenai hak atas informasi.
Upaya penangkapan terhadap Dandhy merupakan bentuk kriminalisasi
Negara terhadap hak kebebasan berpendapat dan hak atas informasi.
Apa yang dilakukan Dandhy dalam menyebarkan informasi seputar
kerusuhan di Papua seharusna direspon dengan proses penegakan
hukum dan penetralisir keamanan, bukan justru dilakukan penangkapan
terhadap yang bersangkutan. Pola kriminalisasi tersebut dilakukan
dengan memanfaatkan instrumen hukum yang notabenenya multitafsir
yakni menggunakan pasal hate speech yang diatur oleh UU ITE.
Pada tanggal 19 Agustus 2019 Asrama Papua di Surabaya dikepung
oleh ormas. Pengepungan tersebut dilatarbelakangi pelarangan diskusi
seputar isu Papua di Asrama tersebut. Aksi pengepungan kemudian
ramai diberitakan, salah satunya Veronica Koman (VK), aktivis HAM yang
fokus melakukan advokasi isu Papua menyampaikan segala informasi
pengepungan melalui cuitan twitternya. Dalam cuitan twitter, VK
menyampaikan segala informasi terkait kronologis pengepungan yang
terjadi saat itu. Penyebaran informasi soal pengepungan merupakan
salah satu tugas VK sebagai pengacara Aliansi Mahasiswa Papua yang
merupakan korban dari pengepungan di asrama.
Penyebaran informasi khususnya menyangkut permasalahan diskriminasi
dan rasisme meupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia dalam
menyebarkan informasi. Penyebaran informasi tersebut sebagai bagian
dari pelaksanaan hak atas informasi yang dijamin dalam Konstitusi.
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Terlebih lagi VK selaku pengacara AMP memiliki hak untuk melakukan
advokasi atas segala bentuk persoalan diskriminasi yang dialami oleh
AMP. Peyebaran informasi melalui twitter merupakan salah satu bentuk
pembelaan yang dilakukan.
Atas cuitan twitter tersebut, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur
menetapkan VK sebagai Tersangka atas penyebaran ujaran kebencian dan
berita bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat. Penetapan
Tersangka tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Pembela HAM
yang seharusnya Kepolisian merespon cuitan tersebut dengan proses
penegakan hukum bukan malah menetapkan Tersangka kepada pihak
yang menyebarkan informasi.

KIBAR BENDERA KEJORA BERUJUNG KRIMINALISASI

Para Aktivis Papua melakukan aksi di depan Istana Negara pada tanggal 28
Agustus 2019. Aksi tersebut dalam rangka merespon kasus pengepungan
asrama Papua di Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2019. Aksi tersebut
sekaligus menyuarakan perlawanan atas segala bentuk diskriminasi yang
dialami oleh masyarakat Papua selama ini. Selama aksi berlangsung,
massa aksi mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) sebagai simbol dan
lambang budaya masyarakat adat Papua.
Beberapa hari setelahnya pasca aksi dilakukan, beberapa massa aksi yang
terlibat langsung ditangkap oleh Kepolisian dengan tuduhan melakukan
makar. Massa aksi yang ditangkap yaitu, Charles Kossay, Dano Tabuni,
Surya Anta, Ambrosius Mulait, Issay Wenda, dan Ariana Elopere. Keenam
aktivis Papua tersebut berstatus Tersangka atas tuduhan melakukan
makar. Padahal jelas jika merujuk situasi dan kondisi saat aksi, massa
aksi hanya menyampaikan aspirasinya terkait persoalan diskriminasi dan
rasis yang dialami oleh mahasiswa Papua di Asrama Papua Surabaya. Aksi
tersebut juga sebagai bentuk respon atas pengepungan Asrama Papua
di Surabaya pada bulan Agustus 2019. Pengibaran BK saat aksi dilakukan
sebagai bentuk penyampaian ekspresi mereka sebagai masyarakat Papua.
Meskipun pengibaran BK sama sekali tidak berkaitan dengan makar,
namun kriminalisasi terhadap Aktivis Papua terus dilakukan. Saat ini kasus
tersebut berlanjut hingga pemeriksaan di persidangan.

PENGHALANGAN AKTIVITAS SERIKAT PEKERJA JURNALIS
ANTARA

Persoalan ketidakpastian hubungan kerja pekerja Perum LKBN Antara
telah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya. Banyak pekerja yang hanya
diikat dengan hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
yang dipekerjakan selama 5 tahun lebih bahkan 12 tahun. Ketidakpastian
hubungan kerja tersebut yang melatarbelakangi para pekerja untuk
melakukan advokasi untuk menuntut kepastian kesejahteraan. Tidak
hanya kepastian hubungan kerja, terdapat beberapa hal lain yang dituntut
yakni penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun berikutnya,
pengadaan tunjangan kerja, dan pengangkaan status karyawan PKWT
menjadi PKWTT. Rangkaian advokasi terus dilakukan sepanjang tahun
2018 mulai dari perundingan hingga akhirnya pekerja yang tergabung
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dalam Serikat Pekerja Antara melakukan aksi menyampaikan pendapat di
lingkungan perusahaan.
Pasca aksi dilakukan, sebanyak 15 pekerja diputus hubungan kerjanya
dengan alasan masa kontrak kerja telah selesai. Kemudian sebanyak 5
pekerja juga dikenakan mutasi keluar daerah. Keseluruhan pekerja yang
diputus hubungan kerjanya dan dimutasi pasca semuanya melakukan aksi
termasuk anggota Serikat Pekerja Antara. PHK dan mutasi pasca aksi di
tanggal 4 dan 13 Desember 2018 merupakan bentuk penghalang-halangan
aktivitas Serikat Pekerja yang dilarang menurut UU RI Nomor 21 Tahun
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Atas tindakan penghalang-halangan aktivitas Serikat Pekerja tersebut,
beberapa anggota SP yang menjadi korban PHK dan mutasi secara
resmi melaporkan manajemen ke pihak Kepolisian. Untuk tindakan PHK,
beberapa Penggugat juga telah mengajukan gugatan perselisihan PHK ke
Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta.

PENANGKAPAN MASAL MASSA AKSI REFORMASI DIKORUPSI

Pada tanggal 24 dan 30 September 2019, seluruh elemen masyarakat sipil
aksi turun ke jalan untuk mendesak DPR dan Pemerintah membatalkan
pengesahan sejumlah RUU yang kontroversial. Elemen yang hadir saat itu
diantaranya kelompok mahasiswa, aktivis, petani, buruh, hingga pelajar.
Keseluruhan elemen yang turun aksi tergabung dalam Aliansi Masyarakat
Untuk Keadilan dan Demokrasi (AMUK). Terdapat 7 tuntutan demokrasi
yang disuarakan, salah satunya adalah mendesak pembatalan pengesahan
RKUHP dan RUU KPK. Kedua RUU tersebut ditolak lantaran substansinya
tidak sesuai dengan prinsip HAM, demokrasi, dan semangat anti korupsi.
Sepanjang aksi dilakukan, kepolisian melakukan penangkapan terhadap
beberapa mahasiswa dari berbagai universitas. Kondisi saat penangkapan
dilakukan saat mahasiswa sedang dalam perjalanan pulang dan sudah
selesai melakukan aksi. Kondisi tersebut tidak dapat menjadi dasar
penangkapan terhadap para mahasiswa. Proses penangkapan juga
disertai dengan aksi kekerasan. Selain itu, para mahasiswa yang ditangkap
tidak diberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum.
Aksi penangkapan terhadap beberapa mahasiswa merupakan bentuk
kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Seharusnya pihak
Kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap siapapun yang
menyampaikan pendapat dan ekspresinya khususnya berkaitan dengan
penolakan sejumlah RUU yang merugikan masyarakat dan tidak sesuai
dengan semangat Konstitusi.
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KARYA CIPTA JURNALISTIK JADI ISU
TERBARU DI LBH PERS

Perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat membuat
siapa pun dapat mengakses melalui jaringan internet, begitu mudah
tanpa memperhatikan hak seseorang yang terdapat di dunia digital. Pada
perkembangannya, saat ini apapun yang dikerjakan semuanya itu harus
dapat di digitalisasi supaya penerima manfaat atau orang yang dituju
dapat mudah untuk melihat atau membaca tanpa menggunakan kertas
lagi. Namun di balik mudahnya mengakses informasi di rana dunia maya/
internet ada seorang-orang yang dengan sengaja menggunakan karya
seseorang untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya yang bersifat
komersil.

Saat ini LBH Pers sedang melakukan advokasi terhadap kasus-kasus
pelanggaran Hak Cipta berupa Foto dan Video, begitu maraknya
penggunaan Foto dan Video oleh Perusahaan media tanpa seizin dari
pemilik karya cipta tersebut. Pada tahun 2019 LBH Pers menangani 2 kasus
karya cipta jurnalistik hingga di pengadilan niaga Jakarta pusat.
Pada pertengahan tahun 2016, Perusahaan media Tribun diduga
memakai foto 5 (lima) foto karya Jefri Andi Tarigan berupa dan terhadap
permasalahan tersebut jefri Tarigan akhirnya mengajukan gugatan ke
pengadilan niaga Jakarta pusat agar para wartawan khususnya fotografer
dapat melakukan upaya serupa bila mana dikemudian hari terjadi
pelanggaran hak cipta khususnya penggunaan karya cipta jurnalistik tanpa
mencantumkan nama si pemilik dan tak memberikan royalti terhadap
karyanya.
Terhadap kasus-kasus tersebut pola-pola pelanggaran yang dilakukan
oleh perusahaan media kemungkinan akan berkembang bilamana tidak
dibarengi oleh pemahaman terhadap hak cipta oleh perusahaan yang
ditempati.
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RKUHP DAN UU PERS : 10 PASAL
PEMBUNGKAMAN PERS

Tahun 2019 menjadi tahun yang bersejarah dimana pemerintah bersama
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hampir saja mengesahkan Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Konon katanya RKUHP
adalah sebagai produk yang sangat “Indonesia” namun, beberapa temuan
dari tim riset LBH Pers melihat bahwa banyak sekali pasal-pasal yang tidak
penting dan berpotensi mengandung kriminalisasi. Walaupun masa tugas
legislatif 2014-2019 telah berakhir namun RKUHP ini tetap akan menjadi
pembahasan di periode selanjutnya yaitu tahun 2019-2024 dan masuk ke
Porlegnas di DPR. LBH Pers mencatat setidaknya ada 10 topik Pasal yang
berpotensi mengancam kebebasan pers bagi jurnalis, yaitu diantaranya
sebagai berikut :
11 Pasal yang Berpotensi Menjadi Kriminalisasi
Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan wakil Presiden
Penghinaan terhadap Pemerintah
Penghasutan melawan penguasa
Berita bohong
Berita yang tidak pasti
Penghinaan terhadap pengadilan
Penghinaan terhadap agama
Penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga
Pencemaran nama baik
Pencemaran orang mati
Tindak pidana pembukaan rahasia

Temuan 10 Pasal RKUHP ini telah diteliti bahwa adanya perubahan dari
segi ancaman hukumannya antara RKUHP versi bulan Agustus 2019 dan
September 2019.
Agustus
Pasal

September
Ancaman

Pasal

Ancaman

219

4 tahun 6 bulan

218 ayat (1) (2), 219

3 tahun 6 bulan, 4 tahun 6 bulan

240, 241, 243 ayat
(1) (2)

3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 2
tahun

240, 241

3 tahun , 4 tahun

247

4 tahun 6 bulan

246, 247, 248

4 tahun 6 bulan, 6 tahun

262 ayat (1) (2)

6 tahun, 4 tahun

262 (1) (2)

6 tahun, 4 tahun

263

2 tahun

263

2 tahun

281

1 tahun

281

denda kategori II

304, 305 ayat (1) (2),
306

5 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 4
tahun

304, 305 (1) (2)

5 tahun, 5 tahun

353 ayat (1), (2), 354

6 bulan, 3 tahun, 2 tahun

353 (1) (2), 353

1 tahun 6 bulan, 3 tahun, 2
tahun

440 ayat (1), (2)

9 bulan, 6 bulan

440 (1) (2)

9 bulan, 1 tahun 6 bulan

446 ayat (1), (2)

6 bulan, 2 tahun

446 (1) (2)

6 bulan, 2 tahun

450 ayat (1), 451 (1)

1 tahun, 2 tahun

450 (1)

1 tahun, 2 tahun

31

Annual Report Lembaga Bantuan Hukum Pers 2019

Berdasarkan penelitian dari LBH Pers, adanya perubahan dari segi
ancaman hukuman, seperti pasal penghinaan terhadap Presiden dan
Wakil Presiden yang sebelumnya 4 tahun 6 bulan, direndahkan menjadi
3 tahun 6 bulan. Lalu, ada pasal penghinaan terhadap pengadilan dimana
ancaman hukuman penjara diganti dengan denda kategori II.
Walaupun ada sedikit penurunan ancaman hukuman, baik DPR maupun
Pemerintah tetap saja tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan
kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, pasal yang digunakan di masa
kolonial dipergunakan kembali di Kitab Hukum Pidana yang terbaru.
Seperti tindak pidana penghinaan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal tersebut jika dilihat dari sisi sejarah digunakan untuk rakyat jajahan.
Pasal tersebut untuk melindungi martabat ratu dan raja di negeri Belanda.
Ketika Indonesia merdeka, pasal-pasal ini kemudian diubah lagi untuk
melindungi martabat kepala Negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.
Selain itu, pasal ini masih diskrimintatif baik dari segi pengkategorian
penghinaan maupun ancaman pidananya.

Aksi penolakan upaya pembungkaman pers dalam RUU KUHP yang dilaksanakan oleh kalangan jurnalis di Gorontalo, Senin
(23/9/2019). (gopos.id)

Bahkan, pasal ini telah dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 013-022/PUU-IV/2006, “...Martabat Presiden dan Wakil Presiden
berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan
rakyat tersebut tidak dapat diberikan priviege yang menyebabkannya
memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusai secara substantif
martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya.
Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan
perlakuan privilege hukum secara diskrimintif berbeda dengan kedudukan
rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Kecuali secara
prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat
diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.Dengan demikian, hal
dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945.
Dengan pertimbangan MK diatas telah secara jelas bahwa norma
delik penghinaan terhadap Presiden dan Wapres inkonstitusional dan
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tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika merujuk pada frasa
“penghinaan” pada Pasal 219 RKUHP juga tidak dijelaskan secara spesifik
dan rinci perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan.
Hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat
khususnya aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal tersebut. Jika
kedua pasal tersebut tetap dirumuskan maka dapat berpotensi terjadinya
kriminalisasi terhadap bentuk kritik dan penyampaian pendapat yang
ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan tetap dipertahankannya rumusan delik penghinaan Presiden
dan Wakil Presiden dalam RKUHP secara jelas merupakan bentuk
pembangkangan terhadap Konstitusi dan Putusan MK yang final dan
berkekuatan hukum tetap.
Terkait mengenai kasus yang berkaitan dengan kebebasan pers, kasus
penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 440 ayat (1) dan (2)
RKUHP) rentan dialami oleh jurnalis. Temuan LBH Pers, sekitar 4 kasus
jurnalis yang dilaporkan ke kepolisian terkait pencemaran nama baik.
Berikut adalah temuan kasus kriminalisasi jurnalis lewat pencemaran
nama baik :
1. Pimpinan Redaksi Rakyat Merdeka, Karim Paputungan didakwa
dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada
umum, atau ditempelkan terhadap Akbar Tanjung pada ilustrasi
foto Parodi pada tanggal 8 Januari 2002;
2. Jurnalis infodesanews.com dilaporkan KONI Kabupaten Blora
karena dianggap melakukan pencemaran nama baik berdasarkan
pemberitaan yang berjudul “Raibnya Dana Hibah Koni 1,4 Milyar
2015 Kemana ?” pada tahun 2018;
3. Mantan Pemimpin Umum Harian Radar Yogya, Risang Bima Wijaya,
dijatuhi vonis 6 bulan Penjara oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta
dengan Nomor Perkara 21/Pida/2005/PTY. Putusan tersebut
dikuatkan setelah Mahkamah Agung menolak permohonan
kasasi Risang dalam putusannya nomor 1374K/Pid/2005 pada 13
Januari 2006. Ia dipidana lantaran Radar Yogya memuat berita
hasil konfrensi pers korban pelecehan seksual sebagaimana diatur
dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Pimpinan Redaksi Majalah Tempo, Bambang Harymurti dilapora ke
Polisi hingga masuk meja hijau dan diputus bebas oleh Mahkamah
Agung pada Februari 2006. Ia dan dua reporter Majalah Tempo
didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap pengusaha
Tomy Winata terkait beritayang berjudul “Ada Tomy di Tanabang”
pada Maret 2003.
Terkait dengan Pengesahan RKUHP ini LBH Pers melakukan pernyataan
sikap yaitu sebagai berikut :
1. Mengecam DPR dan Pemerintah yang masih mempertahankan
pasal-pasal yang bisa mengkriminalkan jurnalis, setidaknya
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terdapat dalam Pasal 219, 241, 247, 262, 263, 281, 305, 354, 440,
444 dan 451. Sikap DPR dan pemerintah ini tidak menghormati
sistem demokrasi yang menempatkan media sebagai pilar
keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam negara
berdemokrasi;
2. Meminta DPR dan Pemerintah untuk tidak memaksakan untuk
mengesahkan RKUHP dalam waktu yang singkat. Rancangan ter
sebut masih banyak memuat pasal yang mengancam kebebasan
berekspresi dan kebebasan pers. Melanjutkan pembahasan ini
dalam waktu yang sangat singkat diyakini tidak akan menghasilkan
KUHP yang sesuai semangat demokratisasi, selain juga mengabaikan
aspirasi masyarakat sipil, organisasi jurnalis dan media;
3. Meminta DPR dan Pemerintahh mengubah soal pencemaran
nama baikdari ranah pidana ke ranah perdata. Mempertahankan
pemidanaan soal pencemaran nama baik mengesankan dua
lembaga tersebut tidak mengikuti perkembangan internasional
yang mendorong penyelesaian melalui jalur perdata. Memasukan
soal pencemaran nama baik ke ranah pidana memberikan efek
menakutkan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan
tidak sesuai dengan semangat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers yang meminta pers berperan “melakukan
pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan umum”.
4. Mendesak DPR dan Pemerintah mencabut Pasal 281 soal
penghinaan terhadap pengadilan. Sebab Pasal tersebut dengan
mudah bisa dipakai untuk menjerat jurnalis dan media yang selama
ini kerap menulis soal putusan sidang dan jalannya peradilan.
Pasal tersebut juga bisa dipakai oleh penegak hukum yang buruk
untuk membungkam media yang menulis berita bernada kritis
atas putusannya atau karena mengungkap perilakunya yang tidak
sesuai dengan kepatutan atau undang-undang.
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PROFIL

ADE WAHYUDIN, S.H.I.
DIRECTOR LBH PERS 2018-2021

L

embaga Bantuan Hukum Pers kembali meregenerasi diri dengan
melakukan pemilihan direktur baru untuk periode 2018-2021.
Pada Desember 2018 Ade Wahyudin terpilih sebagai direktur baru
LBH Pers. Beliau merupakan lulusan Sarjana Hukum Islam dari
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012. Selain
kuliah Ade juga menjadi volunteer KontraS bekerja untuk mengorganisir
korban pelanggaran hak asasi manusia dari tahun 2011-2012. Kemudian
setelah menyelesaikan studinya, pada tahun 2012-2015 Ade bergabung
dengan LBH Jakarta sebagai asisten pengacara publik selama satu tahun,
lalu pada tahun kedua Ade menjadi
staff program internasional untuk
LBH Jakarta yang bertugas antara lain;
mengorganisir pengacara di ASEAN,
pemberdayaan organisasi masyarakat
sipil di Thailand Selatan. Setalah
itu Ade berkesempatan menjadi
Fellow LBH Jakarta untuk magang
di Human Right and Development
Foundation (HRDF) Thailand dengan
isu migran di Thailand, ini adalah
program pertukaran pengacara
antara indonesia, Thailand dan
Myanmar. Tahun 2015 Ade berpindah
ADE WAHYUDIN, S.H.I.
ke LBH Pers sebagai advokat dan staff
DIRECTOR LBH PERS 2018-2021
penelitian dan jaringan.
Sebagai Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin menyadari bahwa ia
mengemban tanggung jawab dan amanah yang besar, bagi lembaga
maupun masyarakat. Hal tersebut tidak dapat diwujudkan sendiri, tanpa
dukungan dari berbagai pihak.
Ade melihat dalam 2 tahun terakhir, LBH Pers sudah masuk ke dalam isu
internet, khususnya dari aspek kebebasan berkespresi. Hal ini dianggap
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penting dilakukan untuk ke depannya. Sehingga dalam prioritas program
akan lebih banyak muncul program-program yang berkaitan dengan
kebebasan pers, berekspresi dan hak atas informasi dalam medium
internet.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin (kedua kanan), Ketua Umum AJI, Abdul Manan (kedua kiri), dan dua pembicara dalam konferensi
nasional tantangan jurnalisme di era digital di Jakarta, Selasa (6/8/19) sore.| www.voaindonesia.com

Untuk reposisi, peran Ade memandang bahwa pada dasarnya LBH Pers
adalah lembaga bantuan hukum yang mayoritas di dalamnya berisikan
para pengacara publik. Namun kebutuhan lembaga menuntut lebih dari
hanya sebuah kegiatan litigasi, karena kegiatan advokasi yang dilakukan
adalah bukan semata-mata menangani kasus individual dan menang, tapi
jauh lebih dari itu. Bantuan hukum pers yang kami berikan adalah bantuan
hukum yang juga meliputi aspek non litigasi seperti pemberdayaan/
penguatan pengetahuan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi
pada aparat penegak hukum, advokasi kebijakan dan kegiatan non
litigasi lainya. Hal tersebut menyadari kami bahwa LBH Pers harus juga
menjadi lembaga “thinktank” sehingga langkah advokasinya terarah
sesuai dengan misi lembaga yaitu memperjuangan kebebasan pers dan
kebebasan berekspresi.
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KEGIATAN LBH PERS 2019

LBH Pers Menjadi Peserta Indonesia Civil Society Forum
Pada tanggal 7 November 2019, Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin
mendapatkan undangan dari Kedutaan Uni Eropa di Indonesia untuk
menghadiri EU-Indonesia CSO Forum di Brussels Belgia. Dalam forum
ini membahas isu hak asasi manusia di Indonesia dan Eropa. Isu-isu yang
menjadi pembahasan dalam forum ini adalah akses keadilan dan kebijakan
pidana, minoritas dan kelompok rentan dan kebebasan berekspresi dan
berkumpul.

Diskusi menghasil rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah
Indonesia dan Uni Eropa. Berikut adalah rekomendasi terserbut:
RECOMMENDATIONS
First EU – INDONESIA CIVIL SOCIETY FORUM
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Brussels, 7 November 2019
We recognise the progress that has been made in Indonesia regarding
human rights. In regards to the EU, there continues to be easy
accessibility to the EU and its member states. We also recognise
that these recommendations require more time for the Indonesian
Government, alongside the EU institutions to improve on. There should
be regular consultation and engagement of CSOs, affected communities
and advocates dealing with relevant topics/issues. It is for this reason that
ongoing discussions surrounding the Free Trade Agreement should be
framed and implemented around human rights obligations that the EU
and Indonesia are party to through international and regional agreements.

TOPIC 1: ACCESS TO JUSTICE AND PENAL POLICY

RECOMMENDATIONS TO THE GOVERNMENT OF INDONESIA
1. Ensure maximum transparency and substantive multi-sectoral
involvement on legislation deliberation, including the Criminal
Code Revision (RKUHP), inter alia, by providing early information
on public consultation, meetings, organised by the Government
and the House of Representatives (DPR); establishing formal and
genuine consultation and/or dialogue with civil society, National
Human Rights Institutions (NHRIs), universities, other relevant
bodies, countrywide, either online or offline.
2. Ensure competent legal aid and fair trial guarantee for suspects,
defendants and victims of crimes, including people facing the
death penalty, executions, or life imprisonment, political prisoners,
persons with disability, and foreign nationals in contact with
the law; inter alia, providing information and access to pro bono
lawyers or legal representation of their choice in a simple and
accessible language.
3. Establish a moratorium on executions with a view to abolishing
the death penalty, including by removing capital punishment from
all draft piece of legislation, inter alia, the RKUHP and the draft
of anti-terrorist law; enhance safeguards on the use of the death
penalty, including competent and early legal representation for
people facing crimes punishable by the death penalty.
4. Revoke articles in the Criminal Code Revision (RKUHP) that violate
international human rights standards, such as the notion of living
law, criminalisation of abortion, extramarital sex, cohabitation,
insulting the President, and provision on criminal liability of people
with mental illness.
5. Ensuring the inclusion for victims’ rights in the Criminal Procedure
Code Revision in line with the UN Declaration the Basic Principles
of Justice to ensure the respectful treatment of victims, to support
victims’ participation in the justice process, and to protect victims
within the proceedings.
6. Focus on public health interventions in addressing drug problems
to reduce prison overcrowding and moving away from punitive
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approaches to drug problems in line with the Outcome Document
of the UN General Assembly Special Session on Drugs 2016.
7. Tackle corruption in justice system, including by reviewing powers
of policing, and strengthening independent institution oversight
mechanisms.
8. Address impunity of human rights abuses, including the case of
Munir.
9. Implement the UN Nelson Mandela Rules on the treatment
of prisoners and the UN Bangkok Rules on women prisoners,
specifically Rules 74 and 75 on prison staffs of the former. In
the short-term, develop a strategy to enhance the skills and
capabilities of prison officers, tackle corruption within prisons.
Initiate institutional reforms of the organisational structure
and governances of the correctional agencies to address the
inadequacies stemming from dysfunctional and large institutions.
RECOMMENDATIONS TO THE EU
1. Support civil society organisations working in protecting and
promoting human rights, gender equality and development.
2. Strengthen the capacity of civil society organisations working on
the ground.
3. Promote best practices of human rights programming.
4. Publicly and privately step-up efforts to hold Indonesia to their
commitments to work towards abolition of the death penalty and
ensure that the alternative is proportionate and does not include
life imprisonment to ensure fair trials for those faces with a death
sentence should be sought.
5. Facilitating exchanges on good practices between law enforcement
and justice practitioners, as well as between CSOs and others
working in particular with respect to victims, witnesses, suspects,
and convicted persons.
6. Development of funding programmes – both national and EU,
to assist the development of organisations which work with
and support vulnerable groups, including victims of crime, in
particular those offering: emotional and psychological assistance,
information on rights and services, practical assistance including
for basic human needs such as food and shelter, legal information
and advice, financial assistance, medical assistance.

TOPIC 2 : RIGHTS OF MINORITIES/VULNERABLE GROUPS AND
NON- DISCRIMINATION

RECOMMENDATIONS TO THE GOVERNMENT OF INDONESIA
1. Promote policies of equal citizenship that allow everyone to access
adequately government funded public services.
2. Non-discriminatory policies and administrative action. Ensure
there is affirmative action for victims. Throughout this process,
CSOs and those concerned should be consulted and involved
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3.
4.
5.
6.

from the very beginning. Their recommendations should always
be taken on board, follow up is also essential. As such, vulnerable
groups and minorities should always have access to the Indonesian
government.
Revise the regulation on public ID document profiling, such as
those indicating religious belonging.
Provide adequate victim support services. Additionally,
accommodate for the physical needs of disabled people, in terms
of accessibility for disabled and elderly people.
Integrate the Universal Periodic Review (UPR) recommendations
concerning vulnerable groups/minorities into the National Action
Plan for Human Rights.
Government should protect minorities from legislation negatively
impacting them. For example, ending the misuse of blasphemy
laws which particularly target/impact minorities and vulnerable
groups.

7. Strategies should be developed for a number of existing issues such
as tackling hate speech online and offline against minorities and
vulnerable groups, counteracting political, social and media-based
stigmatisation of LGBTI persons. Alongside this, a plan for the
protection for vulnerable groups during disaster and emergency
situation should be developed.
8. Ensure professionals that engage with vulnerable group and
minorities are adequately trained. This should be supported by the
Indonesian government through sufficient funding.
9. Invest in awareness-raising campaigns among the general population
to the challenges vulnerable groups and minorities face.
RECOMMENDATIONS TO THE EU
1. The EU is reminded about the UN Convention on the Rights
of Disabled People, which has been ratified and ensure its
implementation. This should be carried out through mainstreaming
the rights of disabled people should be implemented through
funding CSOs working on this.
2. The EU should ensure that there is the inclusion of vulnerable
groups as beneficiaries of funding opportunities. Similarly, the EU
should review projects they support which are in conflict with the
rights of vulnerable groups and minorities.
3. Encouraging the implementation of the EU guidelines on Freedom
of Religion by the Indonesian Government.
4. Ensure the adoption and implementation of a strong Gender
Action Plan 3 covering all of these aspects.
5. The EU should facilitate the dialogue between CSOs and the
Indonesian government and build-bridges process between
Indonesian and EU based organisations working on similar issues.
6. Promote gender equality and women’s human rights, including
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their sexual and reproductive rights, and prevent and combat
gender-based violence including Female Genital Mutilation (FGM)
in EU external policies.
7. Develop within the EU institutional framework appropriate tools
to address and fight against the criminalisation of human rights
defenders and the shrinking of civil society space in EU Member
States, taking the foreign policy model of the EU Guidelines
for Human Rights Defenders; this tool should include specific
provisions on the protection of human rights defenders against
various threats, taking into account the need of EU institutions to
be able to act quickly due to the urgency of some of the issues
faced.

TOPIC 3: FREEDOM OF EXPRESSION AND ASSEMBLY

RECOMMENDATIONS TO THE GOVERNMENT OF INDONESIA
1. Ensure that existing legal and constitutional provisions protecting
human rights, in particular, freedom of expression, association and
assembly are fully implemented nationwide, repeal discriminatory
local by-laws contrary to the Constitution of Indonesia, prioritize
progress on equality and non-discrimination, including in relation
to LGBTI persons, take action to prevent security forces and
extremist groups from harassing, intimidating or persecuting
religious and other minorities, and provide human rights training
to officials in the legal and judicial system.
2. Amend law 9/1998 (freedom to express in public space), as well as
amend/repeal stringent laws for NGO/CSO registration.
3. Take steps to ensure a safe and enabling environment for the
exercise of the right to defend and promote human rights. This
includes (i) public recognition of the positive role of HRDs and
activists; (ii) repealing legislation which restricts and criminalises
this right; (iii) provide adequate protection including those HRDs
at risk, particularly to those representing the LGBTI community,
ethnic and religious groups in certain regions, including Papua;
and (iv) fight impunity by conducting impartial and independent
investigations into acts of violence committed against HRDs,
protesters, and bringing those responsible to justice.
RECOMMENDATIONS TO THE EU
1. We recommend that the EU adopts legislation that provides for
mandatory Human Rights due diligence for European companies
investing in Indonesia taking into account indigenous rights
and labour rights especially when dealing with the palm oil,
hydroelectric and paper and pulp industries (of which the EU is
heavily invested in.)
2. For the EU Delegation to encourage CSOs in Indonesia to participate
in Indonesia’s Universal Periodic Review consultation as its official
review will be taking place in 2020.
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RECOMMENDATIONS FOR BOTH THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND
THE EU
1. For the EU and Indonesian officials at the national and local level to
share best practice on how to deal with protests. Sharing security
measures and importance of liaising between law enforcement
and organisers of protests. Extra effort should be made when
dealing with marginalised groups within the country such as West
Papuans in Indonesia.
2. For the EU and Indonesia to improve general government oversight
over the implementation of non-biased content in educational
textbooks with the aim of fostering tolerance and respect for
different communities.
3. End criminalisation of Human Rights Defenders and Environmental
Defenders across the EU and Indonesia.
4. Invest on civic education on democratic principles and civic
freedoms. This should be done by the Government of Indonesia
and the European Union.
5. To tackle hate speech online by monitoring and partnering
governments with social media companies.

Advokasi Reformasi Di Sektor Keamanan
Kegiatan Advokasi ini terlaksana untuk menyikapi isu reorganisasi ditubuh
militer yang belum benar-benar hilang, bahkan cenderung semakin
terlihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai
pengangkatan prajurit aktif sebagai Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia dan puluhan kerjasama atau MoU dengan Kementrian untuk
pelibatan TNI di Kementrian dan Lembaga Sipil.

Pada tanggal 22 Maret 2019 sampai 03 Mei 2019 kegiatan Advokasi
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tersebut dilakukan di 6 daerah di Indonesia yaitu; Jakarta, Aceh, Makassar,
Bali, Yogyakarta, dan Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong
konsolidasi kelompok masyarakat sipil dalam advokasi reformasi sektor
keamanan.
Koalisi Masyarakat Sipil juga melaksanakan FGD dengan Jaringan dan
Organisasi Masyarakat sipil pada tanggal 23 April 2019 dan kampanye
publik. Diskusi kelompok yang diikuti oleh 27 organisasi masyarakat sipil,
serikat buruh dan mahasiswa ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi
dengan tema evaluasi agenda reformasi sektor keamanan pada
pemerintahan 2014-2019.

3 DAYS COURSE MEDIA FREEDOM FOR LAWYER
LBH Pers berinisiatif mengadakan pelatihan bagi advokat untuk isu
kebebasan pers. Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada 27 s.d
29 Juni 2019 diikuti 25 orang peserta yang terdiri para advokat dari LBH
Pers daerah, NGO dan umum. Terdapat 7 Materi yang disampaiakan
dalam pelatihan yaitu; tentang peran media sebagai pilar demokrasi,
profesionalisme dan etika jurnalistik, hukum nasional dan internasional
tentang kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan hak atas informasi,
litigasi strategis dan studi kasus kebebasan pers negara lain.

Pelatihan ini dilakukan karena masih rendahnya kesadaran dan perhatian
masyarakat khususnya penegak hukum untuk memberikan perlindungan
terhadap kebebasan pers. Tak jarang pula Media abai atas ketentuan
dalam kode etik jurnalistik yang berdampak pada produk pemberitaan.
Pelatihan ini diharapkan mampu untuk memberikan perspektif sekaligus
pengetahuan bagi advokat agar mampu memberikan kontribusi dalam
melakukan advokasi isu kebebasan pers.
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LBH PERS DAN DEWAN PERS TIMOR
LESTE MENJALIN KERJA SAMA MELAWAN
KEKERASAN DAN ANCAMAN TERHADAP
KEBEBASAN PERS
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) bersama Dewan Pers Timor
Leste menandatangi nota kerjasama pada hari Kamis tanggal 14 Maret
2019 di kantor LBH Pers, Jakarta. Penandatangan ini dilakukan oleh
Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin dan Dewan Pers Timor Leste
yang diwakili oleh Presiden Direktur Virgilio da Silva Guterres. Kerjasama
ini fokus pada penguatan keorganisasian kedua lembaga terutama dalam
angkah advokasi di bidang jurnalistik. Langkah kerjasama ini sudah
mulai dijajaki sejak 2 tahun silam dan akan berlaku selama 5 tahun sejak
ditandatangi perhari ini.

Virgilio da silva Gutteres mengungkapkan, kondisi pers di Timor Leste juga
acap mengalami masalah kekerasan dan ancaman dari pihak luar. Dewan
Pers dan praktisi jurnalistik selalu berkomitmen menyatakan sikap keras
menolak dan mengecam segala bentuk ancaman kepada jurnalis dalam
melaksanakan kerja jurnalistik sebagai langkah advokasi. Namun Dewan
Pers tidak memiliki pengalaman cukup dalam menjalani proses hukum
di pengadilan. “Pada tingkat pengadilan itu yang kami tak tahu”, kata
Virgillio. LBH Pers direkomendasikan oleh Dewan Pers Indonesia saat tim
Virgillio berkunjung ke Indonesia beberapa tahun silam.
Sejak Dewan Pers Timor Leste berdiri 2016 lalu, Virgillio mengungkapkan
kekerasan di Timor Leste tidak seramai di Indonesia. Beberapa mediasi
yang pernah ditangani antara lain kasus plagiat antar media, keberatan
pemberitaan oleh media dari nara sumber termasuk sengketa
ketenagakerjaan. Namun Virgillio meyakini ancaman kekerasan dan kasus
sengketa pers akan makin tinggi kedepannya. “Pelanggaran kode etik
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bisa hampir setiap hari namun tak semua kami mediasi”, ungkapnya.
Berdasarkan sistem hukum, bila proses sengketa sampai pengadilan maka
rekomendasi dari Dewan Pers Timor Leste perihal kasus yang ditangani
harus dipertimbangkan dalam putusan hakim.
Penandatanganan kerjasama ini penting sebagai langkah awal sebagai
dasar bagi Dewan Pers Timor Leste untuk memahami dan bekerja konkrit
dalam melakukan advokasi memperjuangkan kebebasan berekspresi dan
pendekatan kepada aparat keamanan untuk menghormati kebebasan
pers. Sebagai langkah pertama sebagai kelanjutan kerjasama ini
Dewan Pers Timor Leste mengirim 6 aktivisnya selama 2 minggu untuk
mempelajari hal yang perlu untuk diketahui dari Indonesia. Pembelajaran
berupa penelitian, bedah kasus kekerasan yang dialami wartawan di
Indonesia, juga magang di LBH Pers dalam waktu tertentu.

INDONESIA LEAKS : KOLABORASI MEDIA
DALAM KERJA JURNALIS INVESTIGASI
Pertengahan 2018 secara resmi dirilis kolaborasi antar media untuk
meningkatkan peran pers dalam membongkar kejahatan yang sistematis
melalui kerja-kerja jurnalistik investigasi. Kolaborasi tersebut diwujudkan
dalam koalisi bernama Indonesialeaks. Indonesialeaks beranggotakan pers
nasional yang terdiri dari Tempo.co, KBR.id, CNN Indonesia, Suara.com,
Independen.id, Jaring, Jakarta Post, Bisnis Indonesia, tirto.id, KataData.
Media anggota berkomitmen untuk saling bekerjasama melakukan
investigasi atas setiap laporan yang diberikan oleh whistle blower terkait
kejahatan tertentu yang sistematis, khususnya yang melibatkan oknum
pejabat dan aparat penegak hukum. Indonesialeaks memiliki platform
digital dalam bentuk website yang menampilkan profil sekaligus saluran
pelaporan bagi siapapun yang ingin memberikan informasi dalam bentuk
dokumen berkaitan dengan dugaan kejahatan yang terjadi.
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Terbentuknya koalisi Indonesialeaks menjadi penanda bahwa setiap
media memiliki kesadaran untuk tidak lagi berkompetisi satu sama lain,
melainkan harus saling berkolaborasi untuk mengungkap suatu kejahatan
yang sistematis. Kolaborasi antar media merupakan keniscayaan yang
harus direalisasikan mengingat bentuk dan pola kejahatan yang terjadi
saat ini semakin canggih terutama yang melibatkan oknum pejabat dan
aparat penegak hukum. Peran media sangat penting dalam membongkar
suatu kejahatan melalui kerja-kerja jurnalistiknya. Media dengan kerja
jurnalistiknya memiliki kemampuan untuk mengakses informasi, meliput
suatu persitiwa, dan terutama melakukan investigasi untuk mencari
informasi lebih dalam atas peristiwa tertentu.
Peran Jurnalis sendiri dilindungi oleh UU 40/1999 tentang Pers. Secara jelas
dalam Pasal 8 menegaskan Wartawan berhak mendapatkan perlindungan
hukum. Dalam UU Pers ditegaskan bahwa Pers bekerja dalam rangka
menjalankan fungsi kontrol sosial dan saluran informasi serta menegakkan
supremasi hukum. Kerja-kerja jurnalis investigasi untuk membongkar suatu
kejahatan merupakan bukti bahwa memang Pers menjalankan fungsinya
untuk menegakkan supremasi hukum. Peran jurnalis dalam melakukan
investigasi dan mempublikasikan berita yang diliputnya sebagai bentuk
upaya mewujudkan hak masyarakat atas informasi khususnya informasi
berkaitan dengan kepentingan publik.

Penyuap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, Basuki Hariman menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa di Gedung KPK,
Jakarta, Kamis malam (26/01). ANTARA FOTO

Memasuki bulan Oktober 2018, Indonesialeaks mengeluarkan liputan
pertamanya soal dugaan perusakan barang bukti dalam kasus suap
pengusaha importir daging Basuki Hariman kepada mantan Hakim MK,
Patrialis Akbar. Media yang sepakat untuk mempublikasikan adalah tempo.
co, kbr.id, suara.com, Jaring, dan independen.id. Dalam pemberitaan
diuraikan dengan gambling adanya dugaan perusakan barang bukti
berupa buku catatan keuangan perusahaan Basuki yang berisi aliran dana
ke sejumlah pejabat. Perusakaan tersebut diduga dilakukan oleh oknum
penyidik KPK yang berasal dari Polri. Pemberitaan tersebut berlanjut
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di bukan Oktober 2019 dengan menampilkan video CCTV Ruangan
penyimpangan barang bukti di gedung KPK. Penayangan rekaman dalam
video tersebut sebagai bukti valid bahwa benar adanya dugaan perusakan
barang bukti. Sekaligus juga sebagai pelengkap pemberitaan sebelumnya.
LBH Pers memiliki kontribusi dalam koalisi Indonesialeaks. Peran LBH
Pers untuk memeriksa sejauh mana pemberitaan tersebut taat terhadap
kode etik jurnalisktik. Selain itu memberikan perlindungan hukum dan
keamanan jurnalis yang sedang melakukan investigasi. Peran LBH Pers
lainnya adalah melakukan pendampingan hukum terhadap kemungkinan
tuduhan pidana yang ditujukan kepada media.

Pendampingan LBH Pers dan Komite
Keselamatan Jurnalis
(Kekerasan Jurnalis di Aksi 21-22 Mei dan Aksi
#ReformasiDikorupsi)
1. Imam Mahdi (Wartawan Media Tempo)

Jenis Kasus : Kasus kekerasan dan penghalang-halangan kerja
jurnalistik
Pada tanggal 18 April 2019, Klien sebagai wartawan tempo.co sedang
melakukan peliputan terkait pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum
(KPU). Selama seharian Klien melakukan kerja-kerja jurnalistik untuk
mencari informasi seputar pemlihan umum yang sedang terselenggara.
Selama seharian penuh juga Klien melakukan pengetikan berita hasil
pencarian yang dilakukan di sekitar wilayah KPU.

Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi di depan kantor KPU RI. (Suaracom/M. Yasir)

Pasca mencari berita selama seharian penuh, pada pukul 02.00 WIB
dini harinya, Klien berencana untuk mengetik berita agar dapat
segera dikirim ke tempo.co. mengingat berita yang ditulis oleh Klien
akan ditampilkan dalam website yag sifatnya cepat, maka dibutuhkan
kecepatan dan ketepatan waktu dalam mengirim berita sebelum
mendekati deadline. Di jam tersbeut Klien berencana untuk mengetik
berita di Media Center KPU yang terbuka untuk wartawan selama 24
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jam. Saat Klien memasuki ruang media center, tiba-tiba ada personil
Brimob Kepolisian yang menegur Klien dan menyuruh Klien keluar
dari ruangan. Klien pun mengatakan dirinya ingin mengetik berita dan
tidak akan mengganggu personil Brimob tersebut. Klien pun tetap
ingin menulis berita sambil mengatakan tidak akan mengganggu
istirahat personil Brimob tersebut. Klien pun sambil mengatakan kalau
lokasi tersebut adalah Media Center yang terbuka 24 jam untuk para
wartawan yang hendak mengetik berita.
Berkali-kali menyuruh keluar, personil Brimob tersebut terus
menyuruh pergi sambil mendorong badan Klien dan hampir memukul.
Setelah berkali-kali saling adu argument, HP milik Klien pun dirampas
secara paksa oleh personil tersbeut sambil mengancam kalau personil
tersebut memiliki senjata. Kemudian Klien pun digiring secara paksa
sampai pintu keluar.
Proses pendampingan hukum
1) Lembaga Bantuan Hukum Pers langsung berkordinasi dengan
Pimpinan Redaksi tempo.co, Wahyu Widyatmika untuk melakukan
rencana pendampingan;
2) Tim kuasa hukum dari LBH Pers kemudian menemui Klien selaku
korban untuk menggali kronologis peristiwa;
3) Pada tanggal 25 April 2019, LBH Pers mendampingi Sdr. Imam Hamdi
untuk melakukan oknum personil Brimob yang bersangkutan ke
Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Bukti pelaporan ditunjukkan
dengan Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor:
SPSP2/1160/IV/2019/BAGYANDUAN tertanggal 25 April 2019;
4) Pada tanggal 25 Juni 2019, LBH Pers dan Tim Legal Tempo Media
Group bersama-sama mendampingi Klien untuk menjalani
pemeriksaan sebagai saksi korban di Markas Brimob Kelapa Dua,
Depok. Dalam proses pendampingan pihak Brimob menyampaikan
permintaan maaf kepada Klien sekaligus menyampaikan kalau
oknum personil Brimob bersangkutan sudah ditegur oleh
atasannya. Rencana ke depan, pihak Mako Brimob berencana akan
mempertemukan Klien dengan oknum personil Brimob secara
langsung dengan tujuan personil tersebut ingin menyampaikan
permintaan maaf secara langsung.

2. Budi Tanjung (Wartawan Media CNN)

Jenis Kasus : Kasus kekerasan dan penghalang-halangan kerja
jurnalistik
Awal mula peristiwa terjadi pada saat Klien sedang melakukan tugas
peliputan aksi 22 Mei 2019 pasca pemilihan umum. Lokasi tugas
peliputan berada di sekitaran area kantor Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu). Klien bertugas meliput seluruh kejadian-kejadian yang
terjadi saat aksi berlangsung dari malam pukul 22.00 WIB hingga dini
hari. Seluruh rangkaian dan kejadian aksi direkam oleh klien dengan
menggunakan perangkat smartphone. Pada Pukul 02.00 wib, Klien
telah merekam massa aksi yang digiring secara paksa oleh aparat
brimob ke mobil Jatanras Polda Metro Jaya. Lima menit kemudian
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Klien juga melakukan perekaman terhadap massa aksi yang juga
digiring secara paksa oleh beberap aparat brimob. Saat perekaman
berlangsung, 5 hingga 6 anggota brimob melakukan kekerasan
terhadap massa aksi yang digiring tersebut, padahal massa aksi
tersbebut sudah tidak perdaya. Kejadian kekerasan itu secara otomatis
terekam melalui rekaman di smartphone milik Klien.
Pasca Klien merekam kejadian kekerasan aparat terhadap massa aksi
tersebut, sekitar 5 – 6 anggota brimob langsung menghampiri Klien
yang kemudian mmeinta secara paksa dengan cara intimidatif agar
rekaman-rekaman milik Klien dihapus. Klien pun mengkonfirmasi
kalau dirinya adalah wartawan CNN dan sudah menunjukkan kartu
pers ke anggota brimob yang bersangkutan. Konfirmasi kalau Klien
adalah wartawan bahkan sudah sebanyak dua kali konfirmasi. Namun
hal tersebut tidak digubris oleh anggota brimob. Justru mereka
mengambil secara paksa smartphone milik Klien dengan disertai
kalimat yang intimidatif. Saat Klien mengalami perampasan tersebut,
anggota brimob tersebut langsung memukuli Klien lewat kepala
bagian belakang dan bagian telinga. Salah satu anggota brimob pun
langsung menghapus seluruh data rekaman. Tidak hanya rekaman
kekerasan yang baru saja diambil, namun seluruh rekaman yang tidak
berkaitan dengan aksi juga ikut terhapus.

Ratusan massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat melakukan aksi demo di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei
2019. Dalam aksinya massa menuntut Bawaslu menindak dugaan kecurangan Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

Saat smartphone milik Klien akan dirampas, salah satu anggita brimob
juga mengatakan kepada Klien kalau Klien tidak berhak merekam
seluruh kejadian aksi dengan cara yang sangat intimidatif. Setelah
kejadian kekerasan tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jyaa, Argo
Yuwono mendatangi lokasi aksi massa. Saat itu Klien langsung
menyampaikan kalau dirinya menjadi sasaran penganiayaan salah satu
anggota brimob. Argo pun langsung meminta Klien untuk menindak
lanjuti dengan pelaporan.
Proses Pendampingan Hukum
1) Pada tanggal 28 Mei 2019, Klien dengan didampingi oleh Tim
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Legal CNN Indonesia dan LBH Pers melakukan pelaporan kepada
Propam Mabes Polri. Bukti pelaporan ditunjukkan dengan Surat
Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/1419/V/2019/
BAGYANDUAN.
2) Pelaporan dilakukan atas dasar kejadian penganiayaan dan
penghalang-halangan kerja jurnalistik yang dialami oleh Klien
dengan pelakunya salah satu oknum anggita brimob (sesuai
kronologis).
3) Pada tanggal 26 Juli 2019, Klien menjalani pemeriksaan pertama
sebagai saksi korban di Divisi Propam Mako Brimob Kelapa Dua.
Pemeriksaan tersebut didampingi oleh LBH Pers sebagai Kuasa
Hukum. Saat pemeriksaan, Klien menyampaikan kronologis secara
keseluruhan. Oleh karena sulit mengidentifikasi pelaku, maka
LBH Pers meminta Klien untuk menyampaikan informasi berupa
petunjuk-petunjuk agar pelaku dpaat teridentifikasi. Seperti, badge
dalam seragam, lambing pangkat, lokasi kejadian, waktu kejadian,
dan perawakan. Keseluruhan informasi tersebut harapannya
menjadi dasar untuk melacak siapa komandan di lapangan dan
pelaku secara langsung. Agenda berikutnya adalah tim penyidik
Propam akan menghadirkan anggota-anggota brimob yang ciricirinya sama seperti yang disebutkan oleh Klien.

3. I.H. Fatahillah Sinuraya ( Wartawan I News TV)
Jenis Kasus : Kekerasan

Klien bekerja sebagai Field Producer di Inews Tv, salah satu perusahaan
siaran TV dibawah naungan MNC Group. Saat kejadian kerusuhan
aksi tolak hasil pilpres di Bawaslu pada tanggal 22 Mei 2019, Klien
melakukan tugas peliputan di sekitaran bersama dengan Tim. Tugas
peliputan dilakukan sejak siang hingga malam dini hari di lokasi
yang sama. Seharian bertugas, Klien melakukan pekerjaannya untuk
membantu berkoordinasi antara tim lapangan dengan tim di studio
terkait pengiriman materi berita. Seharian melakukan peliputan
kondisi Klien masih tetap aman.
Pada pukul 00.30 WIB saat sudah memasuki pergantian hari, Klien
selesai melakukan pekerjaan liputannya. Saat itu posisi Klien berada
di depan Plaza Sarinah, tepatnya di dekat jembatan penyeberangan.
Pada saat Klien membereskan alat-alat liputan dan memasukkan alat
tersbeut ke dalam mobil, secara tiba-tiba segerombolan pasukan
brimob menghampiri tim liputan Inews Tv yang kemudian mengusir
secara paksa kru inews. Pengusiran dilakukan dengan cara yang
sangat intimidatif. Upaya intimidatif dan pengusiran paksa secara
khusus juga ditujukan kepada Klien. Saat itu Klien bersama timnya
sudah menyampaikan kalau akan segera pergi dari lokasi. Kondisi
di lapangan juga menunjukkan adanya alat-alat liputan dan mobil
perusahaan bertuliskan Inews Tv. Namun secara tiba-tiba sekelompok
anggota brimob langsung menghampiri Klien dan langsung melakukan
pemukulan terhadap bagian tubuh dan kepala Klien. Akibatnya ada
luka yang terdapat dalam beberapa bagian tangan dan kepala Klien.
Pasca kejadian penganiayaan, Klien bersama dengan tim liputan
lain langsung pergi dari lokasi dengan menggunakan mobil tv milik
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perusahaan.

Gedung Bawaslu RI hingga Jumat (10/5/2019) sore masih dipenuhi massa pengunjukrasa yang melakukan orasinya di depan
Kantor Bawaslu RI Jalan Thamrin Jakarta Pusat. Warta Kota/Joko Supriyanto

Pada pemeriksaan di Resmob Polda Metro Jaya Lt 3, Aji Inews
melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Brimob. Aji Inews mengalami
Luka-luka di bagian kepala, Punggung, dahi, jaringan tangan kanan,
tangan kiri lengan atas kanan kiri dan paha kanan, Handphone hilang
dengan merek Xiaomi Nota LTE serta jam tangan. Semua barang milik
Aji Inews hilang di lokasi kejadian tepatnya di Sarinah pada malam hari.
Sedangkan dalam keterangan Aji INews saat pemeriksaan, ia
mengatakan bahwa Brimob yang melakukan kekerasan kepadanya
ada sekitar 10 orang karena pada saat itu Aji Inews merasakan banyak
tangan yang memukul dan menginjaknya di pelataran sarinah. Dalam
pemeriksaan tersebut pihak penyidik mengatakan bahwa brimob yang
melakukan kekerasan tersebut adalah Brimob Nusantara karena dalam
keterangan Aji INews saat pemukulan tersebut si Brimob mengatakan
“Matilah Kau” dan “Saya Sudah Capek Mau Pulang” dari logatnya
sendirinya Aji Inews mengatakan ada dugaan itu Brimob dari Medan.
Serta dalam pemeriksaan tersebut kami mendorong untuk me
masukkan pasal 18 ayat 1 UU Pers, pihak penyidik mengatakan bahwa
pasal tersebut dapat dimasukkan dalam laporan polisi asal saksi-saksi
dan bukti menunjukkan tindakan tersebut memang beralasan sesuai
dengan pasal 18 ayat 1 UU. Pers. Keterangan tersebut terkait pasal 18
ayat 1 UU Pers telah dimasukkan dalam berita acara.
Proses Pendampingan Hukum
1) Pada tanggal 24 Mei 2019 Klien melakukan pelaporan atas
kasus kekerasan yang dialami ke Polda Metro Jaya. Hal tersebut
dibuktikan dengan Laporan Polisi No. LP/3238/V/2019/PMJ/Dit.
Reskrimum tertanggal 24 Mei 2019.
2) Pada tanggal 26 Juni 2019, Klien menjalani pemeriksaan sebagai
saksi korban sekaligus pelapor di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan
didampingi oleh Tim Legal Perusahaan Inews Tv dan LBH Pers.
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4. Tri Kurnia Yunianto (Wartawan KataData.Id)

Jenis Kasus : Penganiayaan dan Penghalangan Kerja Jurnalistik yang
Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian.
Korban merupakan Jurnalis KataData yang saat kejadian kekerasan
yang dialaminya sedang melakukan peliputan di halaman belakang
Gedung DPR/MPR. Kejadian bermula pada tanggal 24 September
2019, saat itu korban ditugaskan oleh Pimpinan Redaksi KataData
untuk meliput aksi demonstrasi di sekitaran gedung DPR/MPR. Korban
ditugaskan sejak saat aksi dimulai di siang hari.
Sepanjang aksi berlangsung, korban meliput seluruh rangkaian aksi
demonstrasi baik di bagian depan dan halaman belakang gerbang
Gedung DPR/MPR, sekitar pukul 20.00 WIB, korban sempat beristirahat
sejenak di kantin DPR. Kemudian, saat sekitar Pukul 21.00 WIB, korban
melihat sedang terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan massa
aksi di bagian luar halaman belakang gedung DPR. Korban langsung
bergegas untuk meliput kericuhan tersebut. Saat korban meliput
dengan cara merekam video kericuhan, tiba-tiba ada beberapa aparat
kepolisian menghampiri korban sambil menanyakan tujuan merekam
video kericuhan tersebut. Korban sudah mengatakan kalo dirinya adalah
Jurnalis sambil menunjukkan kartu pers. Namun beberapa oknum aparat
kepolisian justru melarang korban untuk meliput sekaligus mengeroyok
korban hingga luka bagian wajah dan mata.

RAKYAT BERGERAK: Ribuan mahasiswa yang menggelar aksi di depan gedung DPR-MPR, Jakarta, semburat saat polisi
menembakkan gas air mata. Demo tersebut dilakukan untuk menolak sejumlah RUU kontroversial. (Muhamad Ali/Jawa Pos)

5. Nibras Nada Nailufar (Wartawan Kompas.Com)

Jenis Kasus : Penghalangan Kerja Jurnalistik yang Dilakukan Oleh
Aparat Kepolisian

Korban merupakan jurnalis dari media Kompas.com. pada tanggal 24
September 2019 korban ditugaskan untuk meliput aksi demonstrasi
di sekitaran gedung DPR/MPR. Korban melakukan peliputan
sepanjang aksi demonstrasi berlangsung. Sekitar pukul 17.30 WIB
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saat korban hendak kembali ke kantor melalui akses gedung TVRI,
tiba-tiba polisi siddha siap menembakkan gas air mata. Kemudian
korban diarahkan untuk mengungsi sementara di JCC. Saat berada
di JCC korban melihat kericuhan terjadi, sata itu beberapa oknum
aparat kepolisian sedang digiring paksa oleh aparat. Korban langsung
bergegas meliput dengan cara merekam kejadian tersebut. Namun
tiba-tiba ada satu oknum anggita kepolisian berseragam lengkap
melarang korban untukmeliput, padahal saat itu korban sudah
mengatakan bahwa dirinya adalah pers sambil menunjukkan kartu
pers namun tetap saja dilarang.

6. Vany Fitria (Wartawan Narasi TV)

Jenis Kasus : Penghalangan Kerja Jurnalistik dan Pengrusakan Barang
yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian
Korban merupakan Jurnalis Narasi Tv. Pada tanggal 25 September
2019 korban ditugaskan untuk meliput aksi demonstrasi di sekitar
gedung DPR/MPR. Saat malam hari selepas maghrib, korban sedang
meliput di sekitaran restran Pulau Dua. Di sekitar restoran banyak
aparat kepolisian berjaga-jaga dan mengamankan lokasi. Korban
di saat yang sama melakukan peliputan dengan cara merekam
video sekitar. Saat merekam gambar, tiba-tiba ada satu oknum
petugas kepolisian yang melarang meliput. Padahal korban sudah
menunjukkan kartu pers namun tetap saja dilarang. Bahkan petugas
kepolisian tersebut merampas HP korban dan merusak HP tersebut
dengan cara membantingnya.

7. Muhammad Fiqie Haris Prabowo (Wartawan Tirto.Id)

Jenis Kasus : Penghalangan Kerja Jurnalistik yang Dilakukan Oleh
Aparat Kepolisian
Korban merupakan jurnalis tirto.id. Pada tanggal 30 September 2019,
korban ditugaskan meliput aksi demonstrasi di sekitaran gedung DPR/
MPR. Sekitar malam hari, saat itu korban sedang meliput di sekitaran
fly over sebrang JCC. Tepatnya di depan RSAL Ladokgi, terjadi
kericuhan antara petugas kepolisian dengan TNI yang sedang berjaga.
Melihat kejadian tersebut, korban bergegas melakukan peliputan atas
kejadian tersebut. Namun ada beberapa petugas melarangnya meliput
sambil memeriksa isi tas milik korban. Saat memeriksa tas, petugas
menemukan tabung bekas gas air mata yang sudah tidak terpakai.
Tujuan korban menyimpas tabung tersbeut untuk dijadikan bahan
peliputan dan laporan ke redaksi. Saat itu pihak petugas kepolisian
langusng merangkul secara paksa leher korban dan menggiringnya
ke arah denap DPR. Kemudian korban malah dipaksa masuk mobil
tahanan tetapi ditolak oleh korban dan rekan-rekan wartawan lainnya.
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LBH Pers dan SINDIKASI Launching Pedoman
Kontrak Kerja Freelancer

Jakarta 29 Maret 2019 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dengan
Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
menandatangani kerjasama advokasi dalam isu ketidakadilan di sektor
ketenagakerjaan industri media dan kreatif. Hasil kerjasama ini adalah
pembuatan buku panduan untuk freelancer yang di dalamnya juga
terdapat panduan bagaimana membuat kontrak untuk para freelancer.
Melalui buku panduan ini, para freelancer dapat mengetahui dasar-dasar
hukum yang melindungi pekerjaannya sebagai freelancer. Selain itu
juga dalam buku ini disediakan bagaimana trik dan tips dalam membuat
kontrak kerja yang aman dan tidak merugikan pekerja.
Ikatan kerja para pekerja dengan pemberi kerja di media dan industri
kreatif seringkali rentan dalam pelanggaran hak-hak normatif maupun
pelanggaran/diskriminasi lainya. Seperti dalam halnya para pekerja yang
diikat dengan perjanjian pekerja lepas dan seringkali tidak ada hitam putih
di atas kertas menjadikan posisi pekerja lepas dalam industri media dan
kreatif hak-haknya diabaikan.
Tidak terbatasnya waktu kerja, tidak adanya upah lembur, tidak adanya
jaminan atas perlindungan sosial dan keselamatan kerja dan tidak jelasnya
upah adalah sedikit hal yang dihadapi oleh para pekerja lepas dan tidak
jarang pekerja menjadi depresi. Posisi relasi yang timpang diperparah
dengan tidak adanya kontrak kerja yang adil menjadi beban yang bertubitubi untuk para pekerja lepas. Pemberi kerja seringkali memberikan dalih
hubungan kerjanya adalah mitra atau semacam jual beli jasa, namun pada
faktanya unsur-unsur pekerjaan, semua ada dalam hubungan tersebut.
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URGENSI PERLINDUNGAN JURNALIS
LINGKUNGAN MELALUI PEMBUATAN
PROTOKOL KEAMANAN

Peristiwa kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis saat bertugas
masih banyak terjadi termasuk para jurnalis yang meliput isu lingkungan.
Berangkat dari hal tersebut LBH Pers bekerja didikung oleh kemitraan
melakukan penyusunan protokol keamanan yang dapat menjadi acuan
bagi para jurnalis agar dapat mengantisipasi dan menghindari kekerasan
maupun hal buruk saat melaksanakan tugas.
Penyusunan protokol keamanan diawali dengan pemetaan pola kekerasan
dan kriminalisasi jurnalis dan aktifis yang pernah terjadi sebagai acuan
penyusunan. Selain itu dalam penyusunan protokol keamanan sendiri
LBH Pers melibatkan para jurnalis, CSO dan dewan pers untuk membantu
memberi masukan. Protokol keamanan mulai disusun pada september s.d
desember 2019 oleh tim peneliti LBH Pers dan protokol ini diperuntukkan
untuk jurnalis yang melakukan liputan isu-isu kejahatan lingkungan
maupun untuk jurnalis secara umum.
Nantinya selain jurnalis yang akan menerima protokol ini LBH Pers juga
akan melakukan media visit untuk menyebarluaskan protokol ini sehingga
dapat diadopsi atau digunakan para perusahaan media.
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STRUKTUR ORGANISASI
LBH PERS 2019

DEWAN PENASEHAT

Bambang Harymurti | Nina Armando | Kristiawan | Sapto Anggoro |
Shita laksmi | Metta Dharmasaputra

DEWAN PENGAWAS

Abdul Manan | Asnil Bambani | Hendrayana |
Tubagus Haryokarbyanto | A.A.Gede Bagus Wahyu Dhyatmika

EXECUTIVE DIRECTOR
Ade Wahyudin, S.H.I

SECRETARY

Kausarah Lesmana, A.Md.

FINANCE & FUNDRISING
Adis Firdasari, S.E.

PUBLIC INTEREST LAWYER

Gading Yonggar Ditya, S.H. | Ahmad Fathanah Haris, S.H. | Sisca Mega
Prastica, S.H.I. | Mona Ervita, S.H.,M.H. | Mustafa, S.H.
DOCUMENTATION
Slamet Haryanto
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LAPORAN KEUANGAN
LBH PERS TAHUN 2019

JANUARI – DESEMBER 2019

Penerimaan LBH PERS Januari – Desember 2019 :
NO

Keterangan

Nominal

1

Indonesia Berseru

228.051.141

2

Free Press Unlimited

130.722.100

3

Free Press Unlimited

47.650.680

4

Kemitraan

149.946.000

5

Center Law Democrasi

155.935.155

6

Internews

109.819.450

7

Sumbangan atau Donasi

384.009.844
Total

1.206.134.370

Pengeluaran LBH PERS Januari – Desember 2019 :
No

Keterangan

Nominal

1

Pengeluaran program

537.393.335

2

Pengeluaran Overhead Lbh Pers

419.072.327

3

Pengeluaran lainnya ( biaya bank )

1.586.741
Total

958.052.403

Saat ini kami sedang melakukan audit keuangan tahunan yang dilakukan oleh
kantor akuntan publik: ADI NURONI, REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT, NIU KAP:
211/KM.I/2019
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