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Kata Pengantar 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, 
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 
kembali mencatat tantangan dan sejumlah 
pelanggaran kebebasan pers, kebebasan 
berekspresi dan keterbukaan informasi 
sepanjang tahun 2021. Kondisi pandemi  
turut menciptakan  pola baru pelanggaran 
kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan 
keterbukaan informasi di Indonesia. Model 
pelanggaran dengan menggunakan kekerasan 
ataupun secara ketenagakerjaan.

Melalui mandat organisasi, LBH Pers telah 
melaksanakan berbagai kegiatan advokasi 
seperti memberikan bantuan hukum secara 
langsung maupun tidak langsung kepada 
wartawan, pers dan masyarakat, melakukan 
penelitian dan pengkajian tentang kebijakan 
dan fenomena baru di isu kebebasan pers, 
kebebasan berekspresi dan keterbukaan 
informasi, melakukan pelatihan-pelatihan 
pengacara, legal media, wartawan baik 
secara daring maupun luring, dan melakukan 
pemberdayaan hukum kepada organisasi 
mahasiswa, pers mahasiswa dan media-media 
alternatif.

Dienghujung tahun 2021 LBH Pers dinobatkan 
sebagai penerima penghargaan Anugerah 
Dewan Pers 2021 kategori Lembaga Non 
Pers oleh Dewan Pers Republik Indonesia. 
Penghargaan itu diraih berkat kerja-kerja LBH 
Pers dalam melakukan advokasi kebebasan 
pers dan tentunya atas dukungan banyak 
pihak. 

Pandemi juga menjadi tantangan bagi LBH 
Pers untuk mencapai visi dan misi organisasi, 
diantaranya pemberian bantuan hukum yang 
seharusnya dilakukan secara luring harus 
beralih ke daring, peningkatan kapasitas 
dan pengetahuan hukum Jurnalis juga harus 
dilakukan secara daring. Namun demikian, 
pandemi juga memberikan pengetahuan 
baru, yaitu pentingnya pengetahuan tentang 
alat-alat dan teknis pengoperasian teknologi, 
tidak hanya itu pandemi juga memberikan 

peluang untuk menyebarkan informasi 
dengan jangkauan yang lebih luas. 

Terakhir, Tim LBH Pers juga telah merangkum 
peristiwa pelanggaran kebebasan pers, 
kebebasan berekspresi dan keterbukaan 
informasi di Indonesia sepanjang tahun 2021, 
dengan harapan bisa menjadi pelajaran untuk 
menapaki tahun 2022. Secara khusus laporan 
tahun 2021 ini menyatukan rangkuman 
laporan-laporan dari berbagai LBH Pers yang 
ada di Indonesia, yaitu LBH Pers Padang, LBH 
Pers Lampung, LBH Pers Yogyakarta, LBH Pers 
Makassar, LBH Pers Manado, LBH Pers Ambon 
dan LBH Pers Papua. 

Masih panjang jalan untuk mencapai 100% 
kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi 
dan keterbukaan informasi di Indonesia.

Selamat membaca,

Ade Wahyudin

Direktur Eksekutif LBH Pers
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BAB 1:  
Wajah Kebebasan Pers 
di Indonesia Tahun 
2021

Status Kebebasan Pers di Indonesia 
Tahun 2021
Pandemi ternyata tidak mampu menghentikan 
kasus kekerasan terhadap pers di Indonesia. 
Pembatasan sosial ternyata dimanfaatkan oleh 
pemerintah untuk mengeluarkan berbagai 
kebijakan yang tidak pro kesejahteraan rakyat 
dan kontroversial. Kebijakan-kebijakan itu 
kemudian menjadi ‘sumber petaka’ bagi pers 
(jurnalis, media, narasumber, ataupun jurnalis 
kampus) di Indonesia.

Tak kurang dari 55 kasus kekerasan pers 
yang berhasil dihimpun selama tahun 2021. 
jumlahnya memang turun dari tahun 2020 
yang mencapai 117 kasus. Namun penurunan 
tersebut belum bisa menjadi indikator bahwa 
kemerdekaan/kebebasan pers di Indonesia 
lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebagai 
perbandingan, penolakan masif UU Cipta Kerja 
setidaknya menimbulkan 77 kasus kekerasan 
terhadap jurnalis yang sedang melakukan 
peliputan. 

55 kasus tersebut tersebar di 19 Provinsi 
di Indonesia dengan kasus terbanyak 
adalah menghalang-halangi wartawan 
melakukan peliputan. Tingginya angka kasus 
menghalang-halangi pekerjaan wartawan ini 
membuktikan masih minimnya pemahaman 
publik (baca: sumber berita) akan keberadaan 
pasal 18 UU Pers yang telah berlaku sejak 
tumbangnya rezim otoritarian di Indonesia. 
Teror/intimidasi/ancaman terhadap para 
pemberita pun masih cukup tinggi di tahun 
2021. Kondisi ini setidaknya memberikan 
gambaran bahwa perlindungan hukum 
terhadap kuli tinta masih sebatas goresan di 
atas kertas. Parahnya, kriminalisasi terhadap 
wartawan pun masih terjadi dengan tingkat 
yang lumayan tinggi, padahal sudah ada 
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peraturan bersama penegak hukum dengan 
Dewan Pers yang menegaskan perihal 
pemberitaan dan perbuatan pidana.

Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui monitoring pemberitaan media, 
aduan langsung, dan/atau konfirmasi 
korban selama periode 1 Januari hingga 29 
Desember 2021. Selain itu, pendataan kasus 
pers juga melibatkan LBH Pers di daerah, 
seperti Makassar, Surabaya, Padang, Ambon, 
Manado, dan Perhimpunan Bantuan Hukum 
Pers Tanah Papua.

Sementara pada tahun ini tidak dalam 
masa pilkada maupun faktor lain seperti 
pembahasan UU kontroversial yang dapat 
menimbulkan gejolak politik. Tanpa adanya 
faktor di atas, angka kekerasan tetap mencapai 
angka 54 kasus.

Sebaran Wilayah
Secara geografis kekerasan terhadap pers 
sepanjang 2021 memperlihatkan angka yang 
berbeda dibanding tahun 2020. Sebelumnya 
DKI Jakarta menjadi wilayah dengan angka 
kekerasan terhadap pers dominan dibanding 
daerah lainnya di Indonesia. Setidaknya di 

tahun 2020 tercatat 29 kasus, sedangkan 
tahun 2021 hanya ada 2 kasus kekerasan yang 
tercatat.

Angka tertinggi kasus kekerasan terhadap 
pers untuk tahun 2021 menyebar di luar pulau 
Jawa, yaitu di Sulawesi Selatan tercatat 7 
kasus, Sumatera Utara, dan Lampung masing-
masing tercatat 5 kasus.

Terdapat catatan pada beberapa kasus 
kekerasan terhadap jurnalis. Khususnya 
serangan yang terjadi di Sumatera Utara 
terdapat kondisi yang kompleks, mulai 
dari kasus teror, penganiayaan hingga 
pembunuhan. Kasus pembunuhan dialami 
oleh Mara Salem Harahap alias Marsal 
Harahap pemimpin redaksi media online 
lassernewstoday.com. ia ditemukan tewas 
di dalam mobilnya di Huta 7, Pasar 3 Nagari 
Karang Anyer, Kabupaten Simalungun 
yang berjarak 300 meter dari rumahnya.1 
Berdasarkan investigasi yang dilakukan 
Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) dan 
hasil penyidikan kepolisian, diketahui motif 
pembunuhan Marsal, dan serangan terhadap 
beberapa jurnalis lainnya di sana disebabkan 
adanya dugaan motif pemerasan.

Sebagai catatan, tingginya kekerasan di 
Sumatera Utara tak lepas dari perilaku oknum 
jurnalis yang tidak mentaati kode etik profesi. 

 

1  lebih lanjut baca “Kronologi penemuan mayar pemred di su-
mut berawas dari suara alarm mobil” https://regional.kompas.
com/read/2021/06/20/153000378/kronologi-penemuan-mayat-
pemred-di-sumut-berawal-dari-suara-alarm-mobil-ada 
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Pelaku
Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, 
terduga pelaku kekerasan terhadap pers 
pada tahun 2021 masih didominasi aparat 
kepolisian dengan angka 10 kasus. Bedanya, 
di tahun 2020  serangan terhadap jurnalis atau 
media oleh aparat terjadi saat peliputan aksi 
unjuk rasa. Tahun ini justru terjadi saat jurnalis 
melakukan upaya peliputan dan menerbitkan 
hasil liputan yang berkaitan dengan kerja 
kepolisian. 

Selain aparat kepolisian, sepanjang tahun 2021 
kekerasan terhadap pers juga diduga paling 
banyak dilakukan pejabat publik. Diantaranya 
dilakukan kepala daerah (4 kasus), pejabat 
publik lainnya seperti menteri, legislator, 
maupun kepala dinas (5 kasus), aparatur sipil 
negara (2 kasus), dan ajudan pejabat publik (4 
kasus). 

Tingginya kasus kekerasan yang justru 
dilakukan pemangku kepentingan menjadi 
pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. 
Khususnya bagi Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) untuk melakukan pembinaan 
dan evaluasi atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah oleh bagi kepala daerah 
maupun pejabat publik di daerah.  

Korban  

Selama 2021, tercatat 45 jurnalis (82%) 
mengalami kekerasan baik berupa 
penganiayaan, intimidasi, penangkapan, 
penghapusan data liputan hingga serangan 
siber. Selain jurnalis, LBH Pers juga menemukan 
tindakan kekerasan yang dialamatkan pada 
media atau news room dan pers mahasiswa. 
Serangan terhadap media menunjukkan 
angka yang cukup tinggi dibanding tahun 
sebelumnya yakni 7 kasus (13%). Kemudian 
serangan terhadap pers mahasiswa 2 kasus 
(3%) dan narasumber 1 kasus (2%). 
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Bentuk Kasus 
Tak dapat dipungkiri perkembangan 
teknologi turut membawa dampak positif dan 
dampak negatif. Salah satu dampak positifnya 
adalah informasi yang menjadi semakin 
mudah diakses dan berkembangnya media 
siber. Sedangkan dampak negatifnya adalah 
munculnya kejahatan-kejahatan baru yang 
memanfaatkan ruang siber, diantaranya hoaks, 
peretasan, doxing dan DDOS. Kejahatan-
kejahatan tersebut pun ikut menyerang 
media-media yang menggunakan platform 
digital. Setidaknya sepanjang tahun 2021 
tercatat ada 6 kasus serangan terhadap media 
digital yang ikut mempengaruhi kemerdekaan 
pers di Indonesia.

Pada tahun ini cap hoaks menjadi salah satu 
pola serangan yang sangat berbahaya bagi 
kemerdekaan pers. Setidaknya LBH Pers 
mencatat tiga kasus pelabelan berita bohong 
pada media yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian, yakni: Pelabelan hoaks terhadap 
Kompas.com terkait berita kelangkaan tabung 
oksigen2; pelabelan hoaks berita media 
Kabar6.com dan Republika.co.id terkait berita 
penganiayaan massa demonstrasi oleh aparat 
kepolisian di Kota Tangerang;3 dan terakhir 
cap hoaks terhadap media Project Multatuli 
terkait berita dugaan pemerkosaan 3 anak 
oleh ayah mereka sendiri di Luwu Timur.4

2 Baca selengkapnya di https://serat.id/2021/07/09/poli-
si-bungkam-kebebasan-pers-lewat-label-hoaks-berita-terkon-
firmasi/
3 Baca selengkapnya di https://ajijakarta.org/2021/10/19/
aji-jakarta-kecam-pelabelan-hoaks-berita-oleh-polres-ko-
ta-tangerang/
4 Baca selengkapnya di https://mojok.co/liputan/kilas/
project-multatuli-alami-serangan-siber-bertubi-tubi-kare-
na-tayangkan-liputan-pemerkosaan/
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Isu Liputan
Tindakan kekerasan terhadap Jurnalis, jika 
dilihat dari isu liputan di tahun 2021 ini 
didominasi pada liputan kriminal umum 
seperti perjudian, pencurian, penganiayaan, 
dan lainnya yang tercatat sebanyak 13 kasus. 
Selanjutnya isu korupsi sebanyak 9 kasus, isu 
pemerintahan sebanyak 9 kasus, dan 5 kasus 
tidak diketahui. 

 
 
 
 

Platform Media
Seperti tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan 
monitoring kekerasan terhadap pers 
sepanjang 2021 didominasi jurnalis atau media 
pada platform media digital. Perkembangan 
industri media daring mengalami peningkatan 
signifikan di era digital 4.0. Peningkatan itu 
berbanding lurus dengan peningkatan jumlah 
media dan jurnalis pada platform ini. Kondisi 
itu diikuti risiko terhadap serangan. Tercatat 
sepanjang tahun terjadi 36 kasus kekerasan 
yang dialami jurnalis atau media daring atau 
65% dari total kasus. Sementara jurnalis 
atau media pada platform televisi tercatat 
mengalami 3 kasus, media cetak 1 kasus, tidak 
diketahui 2 kasus, dan jurnalis yang bekerja 
pada media dengan multiplatform 13 kasus. 
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Status Kebebasan Pers 
di Daerah

LBH Pers melibatkan LBH Pers yang ada di 
daerah-daerah (LBH Pers Padang, LBH Pers 
Lampung, LBH Pers Yogyakarta, LBH Pers 
Manado, LBH Pers Makassar, LBH Pers Ambon 
dan PBH Pers Papua untuk berkolaborasi dalam 
membuat laporan kebebasan pers tahun 2021 
ini. Laporan-laporan dari daerah disajikan 
dalam bentuk narasi dan diharapkan dapat 
menjadi pembelajaran untuk memajukan 
kemerdekaan pers kedepannya.

LBH Pers Padang

SUMATERA YANG 
BANAL; KOYAKNYA 
PENGHORMATAN 
TERHADAP (KEBEBASAN) 
PERS 

Aceh
Kenyataan pahit di Aceh dapat dibuka dengan 
kasus pembakaran rumah Asnawi Luwi, 
jurnalis Harian Serambi Indonesia, di Desa 
Lawe Loning Aman, Kecamatan Sigala-gala, 
Aceh Tenggara. Kasus ini memang tidak terjadi 
pada tahun 2021, melainkan 30 Juli 2019 
lalu. Sungguhpun demikian, pihak kepolisian 
belum juga menyelesaikan kasus ini hingga 
Desember 2021.

Asnawi Luwi tidak sendiri, ada Bahrul Walidin, 
jurnalis Metro Aceh, yang dikriminalisasi 
dengan pasal karet UU ITE. Meski sama-sama 
merasakan betapa peliknya hidup di negara 
penghukum bernama Indonesia, setidaknya 
Bahrul sedikit lebih beruntung karena 
mengetahui siapa yang ia hadapi dalam 
kasusnya. Namun demikian, kasus ini masih 
memiliki kesamaan dengan kasus sebelumnya, 
bahwa Bahrul disambar masalah hukum bukan 

pada tahun 2021, melainkan 2020. Selain itu 
kasus Bahrul juga kembali menampilkan wajah 
kepolisian Indonesia yang mempekerjakan 
para oknum di hampir segala lini, para oknum 
yang membiaskan makna “perseorangan yang 
berperilaku buruk” dalam pakaian seragam 
polisi. Bahrul Walidin tidak mungkin luput 
dari catatan ini karena menggambarkan 
betapa pengaturan Pasal 27 dan Pasal 45 UU 
ITE benar-benar adalah karet gelang yang 
dapat diregang-pilin sekehendak hati untuk 
menjerat karya jurnalistik, dan kasusnya masih 
berlangsung hingga Desember 2021.

Menyikapi hal itu Dewan Pers tidak tinggal diam, 
berbekal UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang 
Pers, Dewan Pers menerbitkan Pernyataan 
Penilaian dan Rekomendasi Nomor 41/PPR-
DP/X 2020 yang memuat pokok-pokok mediasi 
yang dilakukan antara Rizayati dan Bahrul atas 
artikel tersebut. Meski Rizayati pada akhirnya 
tidak menyetujui Risalah Penyelesaian 
Pengaduan dan bersikukuh menempuh jalur 
hukum, Dewan Pers tetap menyatakan artikel 
Bahrul adalah karya jurnalistik yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

Di sinilah persoalan terbatasnya ilmu hukum 
Polisi, pastinya oknum, terlihat jelas. Pasal 
1 Ayat (11), (12), (13) dan Pasal 5 UU Pers 
terang menyatakan adanya Hak Jawab, 
Hak Koreksi dan Kewajiban Koreksi pada 
wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik. 
Sederhananya, seorang wartawan tidak 
dapat dipidanakan atas karya jurnalistik yang 
dipublikasikannya, apabila terdapat kesalahan 
dalam karya jurnalistik tersebut, wartawan 
yang bersangkutan berkewajiban untuk 
mengoreksinya sesuai dengan kenyataan 
yang ada. Sedangkan mekanisme yang 
ditempuh Dewan Pers atas kasus Bahrul telah 
menyatakan bahwa artikel yang dikeluhkan 
Rizayati merupakan karya jurnalistik, artinya 
Bahrul tidak dapat dipidana.

Bukannya menolak laporan Rizayati, Direktorat 
Resor Kriminal Khusus Kepolisian Daerah 
Aceh jutsu mengirim surat pemanggilan 
pemeriksaan kepada Bahrul pada tanggal 
28 September 2021, dalam surat yang sama 
diketahui bahwa status Bahrul telah dinaikkan 
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dari penyelidikan menjadi penyidikan per 
tanggal 26 Agustus 2021. Apa yang dilakukan 
oleh oknum penyidik di Kepolisian Daerah 
Aceh bukanlah perkara kaleng-kaleng, laku 
ceroboh itu secara beruntun melanggar 
sederet ketentuan hukum dan aturan main, 
di antaranya Pasal 1 Ayat (11), (12), (13) dan 
Pasal 5 UU Pers, Nota Kesepahaman antara 
Dewan Pers dengan Kepolisian Republik 
Indonesia Nomor 2/DP/15/II/2017 Tentang 
Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan 
Pers, Surat Keputusan Bersama Tentang 
Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE 
yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo, bersama Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Johnny G Plate, dan Jaksa Agung, 
S.T. Burhanuddin. SKB ini justru menyatakan 
terhadap karya jurnalistik di media dalam 
jaringan diberlakukan mekanisme sesuai 
dengan UU Pers sebagai lex specialis, bukan 
Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pada dasarnya Pasal 
27 Ayat (3) UU ITE tersebut mengatur tentang 
pencemaran nama baik yang berhubungan 
erat dengan pengaturan ketentuan Pasal 45 
Ayat (3) UU ITE, di mana keduanya dijadikan 
sebagai jerat bagi karya jurnalistik hasil kerja 
Bahrul.

Sumatera Barat
Isu profesionalisme jurnalis di Sumatera Barat 
terbagi kepada dua narasi besar; gangguan 
profesionalisme dan media dalam jaringan 
sebagai watchdog Gubernur Tak Bercela.

Gangguan terhadap profesionalisme 
wartawan di Sumatera Barat yang keren ini 
adalah upaya Dedi, ajudan Buya Gubernur Tak 
Bercela, yang berupaya mendikte wartawan 
saat kasus dugaan korupsi mobil dinas dan 
surat sumbangan bertanda tangan Gubernur 
menyeruak dan tentunya menggoyangkan 
mimbar Buya Gubernur Tak Bercela. Di mana 
dua kasus ini terjadi dalam bulan Agustus 
2021.

Peristiwa ini terjadi tanggal 31 Agustus 2021 
di area parkiran DPRD Sumatera Barat ketika 
sejumlah wartawan diancam oleh Dedi, 

katanya, “wartawan tanya soal mobil dan 
surat, saya cut. Bapak [Buya Gubernur Tak 
Bercela] tak suka itu”. Jelas laku watchdog 
Dedi itu menyulut kecaman dari Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Kota Padang yang 
menilai Ajudan Gubernur telah menghambat 
kerja jurnalistik. 

Dengan kata lain, trengginasnya Dedi 
melindungi Buya Gubernur Tak Bercela adalah 
pelanggaran Pasal 18 (Ayat) 1 UU Pers, dan 
merupakan upaya pengebirian ekosistem 
demokrasi di Sumatera Barat, khususnya 
kemerdekaan pers. Atas laku watchdog 
Dedi, ketua AJI Padang, Aidil Ichlas berharap 
Gubernur Tak Bercela menegur watak dekaden 
ajudannya agar menjadi manusia bertawakal 
dan bertauhid dalam menjalankan profesinya.

LBH Pers Padang pun turut mengecam 
perilaku Ajudan Gubernur  yang ugal-ugalan 
karena mencederai kemerdekaan pers dan 
melanggar HAM. Ulah Ajudan jelas melanggar 
Pasal 28 F UUD 1945, Pasal 14 Ayat (2) UU 
HAM dan Pasal 18 UU Pers. 

Kenyataan ini membawa kita pada jaringan 
media yang dibangun sebagai watchdog 
Gubernur, dan bahkan dimanfaatkan untuk 
membangun kontra opini atas beberapa kasus 
hukum yang berada di sekitar orang nomor 
satu di Provinsi Sumatera Barat itu. Media 
tersebut bernama infosumbar.net. Bermula 
dari media sosial yang beroperasi medio 2010, 
semula Infosumbar dibangun sebagai akun 
media sosial yang menawarkan informasi 
seputar peristiwa terkini, destinasi wisata dan 
topik lainnya yang berkaitan dengan promosi 
serta informasi lokal. Tahun berlalu, Infosumbar 
memperluas jaringannya dari semula berbasis 
media sosial menjadi jaringan media kreatif 
berjenis siber di Sumatera Barat dan bernaung 
di bawah PT. Nagari Karya Kreasi.

Untuk menyigi bagaimana suasana dapur 
redaksi Infosumbar dalam melindungi Buya 
Gubernur Tak Bercela, LBH Pers Padang 
menjalin kontak dengan beberapa orang yang 
berhubungan secara langsungdi pusaran 
dan bekerja di media siber itu. Salah satunya 
adalah Eti Pilin (nama samaran) yang bersedia 
menceritakan apa-apa yang ia ketahui tentang 
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infosumbar. Ia berpendapat, Infosumbar 
tidak masuk golongan media yang dirugikan 
karena hegemoni kekuasaan, karena media 
ini berfungsi sebagai pembela dan bahkan 
berusaha membenarkan kesalahan-kesalahan 
Buya Gubernur untuk menggiring opini publik 
ke arah berlawanan. 

LBH Pers Lampung

Potret Buram Kekerasan Pers 
dan Kebebasan Berekspresi Di 
Provinsi Lampung

Potret Kasus Kekerasan Terhadap 
Pers Di Lampung
Kebebasan berpendapat dan berekspresi 
serta kebebasan pers mendukung terciptanya 
masyarakat dan negara yang maju dan 
berkembang. Di negara yang menganut paham 
demokrasi seperti Indonesia, jurnalisme (yang 
dilandasi hak kebebasan berpendapat dan 
berekspresi) adalah sebagai pilar keempat 
negara yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bagi 
individu, kebutuhan untuk berpendapat dan 
mengekspresikan diri merupakan kondisi 
kemanusiaan yang universal. Hal tersebut 
sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Selama masa pandemi Covid-19 atau 
sepanjang tahun 2020-2021 LBH Pers Lampung 
mencatat ada setidaknya ada 18 (delapan 
belas) jurnalis yang mengalami intimidasi baik 
secara fisik maupun non-fisik yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum, kepala daerah, 
bahkan hingga orang yang tidak dikenal. 
Kategori kekerasan yang di data oleh LBH 
Pers Lampung adalah kekerasan fisik berupa 
pembunuhan, penganiayaan, pelecehan 
dan pengrusakan, serta perampasan dan 
perusakan alat. Sedangkan yang termasuk 
dalam kategori non fisik adalah teror atau 
ancaman, pelarangan liputan, pelecehan 
verbal, dan gugatan/tuntutan hukum.

Ada banyak jenis kasus kekerasan terhadap 
jurnalis, di daerah-daerah memiliki pola 
yang hampir serupa dalam kekerasan 
terhadap jurnalis, tak terkecuali di Lampung. 
Berdasarkan data yang dihimpun oleh LBH 
Pers Lampung sepanjang tahun 2020-2021, 
kasus kekerasan terbanyak berupa kekerasan 
non-fisik, yaitu sebanyak 14 kasus yang 
terdiri dari pengusiran/pelarangan liputan, 
ancaman kekerasan atau teror, peretasan alat 
komunikasi (doxing), perusakan alat dan/atau 
data hasil peliputan, ancaman pemidanaan/
kriminalisasi. Sedangkan kekerasan fisik 
terhadap jurnalis sepanjang 2 tahun terakhir 
menimpa tiga orang jurnalis mulai dari 
pemukulan, pemitingan, dan pengejaran 
menggunakan senjata tajam.

Selain itu juga selama 2 tahun terakhir, 
pelaku kekerasan terhadap kebebasan 
jurnalis masih didominasi oleh organ/pejabat 
negara mulai dari kepala daerah, polri, TNI, 
hingga melibatkan masyarakat sipil untuk 
membungkam kerja-kerja jurnalistik dengan 
menggunakan kekerasan verbal maupun 
fisik bahkan sampai menggunakan senjata 
tajam. Kemudian sebaran wilayah kekerasan 
pers masih terpusat di Ibukota Provinsi yaitu 
Bandar Lampung yang terdapat 12 kasus 
kekerasan pers.

Potret Buram Kebebasan 
Berekspresi Di Lampung Dan 
Menyempitnya Ruang Kebebasan 
Sipil.
Pembungkaman dan Represifitas Terhadap 
Massa Aksi Tolak Omnibus Law

Pada saat aksi penolakan Omnibus Law 
banyak sekali mengalami pembungkaman 
dalam menyampaikan pendapat, banyak aksi 
masa yang ditangkap sewenang-wenang 
oleh aparat penegak hukum tanpa proses 
hukum yang baik dan bersih dan melanggar 
norma-norma hukum yang berlaku di negara 
Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi. 
Kapolri menerbitkan Surat Telegram Nomor 
STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang terbit pada 
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2 Oktober 2020 yang pada pokoknya adalah 
berisi melakukan deteksi dini dan kerja-kerja 
intelijen dengan melakukan kontra narasi 
isu-isu yang mendiskreditkan masyarakat 
dan melakukan tindakan untuk menghalau 
upaya aksi masa yang melakukan penolakan 
terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.

Berbagai intimidasi dan perlakuan represif 
yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada 
saat aksi #mositidakpercaya pada 7 dan 8 
Oktober 2020 tercatat ratusan orang (terdiri 
dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil) 
yang di “amankan” pihak Kepolisian. Selain 
itu sebanyak  16 Mahasiswa mengalami luka-
luka akibat terkena pukulan, pentungan, gas 
air mata, dan selongsong gas air mata yang 
diarahkan langsung pada masa aksi. Kemudian 
ada 1 orang warga sipil yang bukan termasuk 
masa aksi mendapat represifitas aparat. 

Menyempitnya ruang kebebasan 
sipil
Lampung sendiri situasinya tak berbeda jauh 
dengan kondisi situasi nasional di mana 
penyempitan ruang kebebasan sipil dilakukan 
dengan alasan pandemi Covid-19, bahkan hal 
tersebut dilakukan oleh pihak kampus yang 
notabene sebagai tempat mimbar akademik 
dalam melakukan kebebasan berkumpul dan 
berpendapat. Hal ini menimpa mahasiswa 
Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia 
(UTI) di akhir tahun 2020 yang mendapatkan 
sanksi berupa Drop Out (DO) dan Skorsing 
dengan alasan kegiatan berkumpul dan 
berdiskusi yang dilakukan mengganggu 
keamanan dan ketertiban, bahkan para 
mahasiswa tersebut di stigma oleh kampus 
terpapar paham radikalisme dan ekstrimisme.

Pihak kampus yang latah dan mengekang 
kebebasan mahasiswa juga terjadi pada 
Februari 2021 ketika mahasiswa Universitas 
Bandar Lampung (UBL) melakukan aksi 
untuk menuntut penurunan biaya kuliah 
karena dampak pandemi Covid-19, pihak 
pimpinan kampus UBL merespon tuntutan 
para mahasiswa tersebut dengan melaporkan 

kepada pihak Kepolisian Polresta Bandar 
Lampung dengan alasan melanggar UU 
Kekarantinaan Kesehatan.

Sehingga adagium Salus Populi Suprema 
Lex Esto, “Keselamatan Rakyat Merupakan 
Hukum Tertinggi” menjadi kata-kata semu 
yang menghegemoni di ruang-ruang publik 
saat pandemi Covid-19 selalu dijadikan alasan 
dan kambing hitam untuk mengkerdilkan 
ruang kebebasan sipil yang justru kontradiktif 
dengan adagium tersebut karena hukum 
digunakan sebagai alat menyakiti fisik dan 
psikis rakyat.

LBH Pers Makassar

Kebebasan Pers di Makassar

Kebebasan Pers

2020-2021 adalah tahun badai pandemi Covid 
19 dan tahun yang menjadikan jurnalis banyak 
mengalami kemiskinan struktural dengan 
pengurangan tenaga kerja alias dirumahkan 
oleh perusahaan tanpa ada pesangon dan 
kepastian hukum. Nyaris di tahun 2021 kasus 
kekerasan yang menimpa jurnalis di sulsel 
dan khusus Makassar menurun drastis bisa 
dikatakan zero kasus kekerasan, namun bukan 
berarti kasus kekerasan yang terjadi di tahun 
2019 hingga 2021 terabaikan untuk didorong 
proses hukumnya sampai ke meja hijau.

Di pertengahan tahun pandemi Covid 19 
ini, juga tidak menyurutkan pejabat dan 
kepala daerah melaporkan kasus kebebasan 
berekspresi. dimana beberapa daerah di 
Sulawesi Selatan seperti Makassar, Jeneponto, 
Palopo dan Luwu, media online dilaporkan 
dengan menggunakan UU ITE pasal yg jadi 
langganan untuk menjerat dan mematikan 
ekspresi jurnalis. Di tahun ini juga lahir SKB 
Pedoman, Kriteria dan Implementasi UU ITE, 
dimana SKB ini sangat jelas menegaskan bahwa 
perkara terkait UU ITE yang dipersoalkan maka 
untuk terlebih dahulu ditempuh koordinasi 
dan para pihak duduk bersama.
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Data kasus yang masuk di LBH Pers Makassar 
dari beberapa kabupaten/kota :

1) Makassar                                                                                                                              

2) Jeneponto

3) Palopo

4) Luwu Timur

Advokasi yang dilakukan

• Sejak tahun 2019 sampai akhir tahun 
2021, LBH Pers Makassar fokus dalam 
proses pendampingan kasus kekerasan 
Jurnalis Antara yaitu Darwin Fatir.  Korban 
sedang melakukan tugas jurnalisnya 
dalam meliput massa aksi di depan 
gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
dan mengalami tindakan represif oleh 
aparat .

• Dari tahapan awal laporan Kapolda 
Sulsel, menghadirkan saksi korban, 
pendampingan BAP dan menerima SP2HP 
terkait pemeriksaan tersangka

• Awal Tahun 2020 ada angin segar proses 
hukum sudah dalam tahapan penetapan 
4 tersangka oleh Polda Sulsel dan sudah 
dilakukan sidang etik/disipliner.

• Hingga akhir tahun 2021, kasus Darwin 
Fathir belum juga naik ke tahap P21.

• Tim hukum LBH Pers makassar 
sudah melayangkan surat terkait 
mempertanyakan perkembangan kasus 
Darwin Fathir namun hingga akhir 
Desember 2021 belum ada kejelasan dari 
pihak penyidik Polda Sulsel.

• Kasus ini dari 2019-2021, tim hukum 
juga melakukan upaya koordinasi 
dengan lembaga LPSK terkait yang 
fokus merecovery korban, dikarenakan 
masa waktu tiga tahun untuk korban 

menunggu dan mengalami trauma 
kekerasan sehingga dianggap penting 
korban mendapatkan recovery physics 
agar korban kembali mendapatkan 
kepercayaan diri dan kekuatan mental 
menghadapi proses hukumnya
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Sorot UU ITE Menjerat Jurnalis/Media 

Pelapor Pejabat, Terlapor Jurnalis/ Media

Tahun 2020 Tahun 2021

Nurdin Halid laporkan tiga media di 
makassar yaitu heraldmakassar.com, fajar.
co.id dan news detik.com dalam hal isi berita 
dan menggunakan pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 
27 ayat 3 UU ITE.

Wakil Bupati Jeneponto melaporkan isi berita 
yang dilansir  media kabar news dengan 
menggunakan pasal 28 ayat 1 UU ITE, dan 
kasus masih bergulir ditahap penyidikan 
Polres Jeneponto.

Pelapor Pejabat, Terlapor Jurnalis/Media 
dengan Menggunakan UU ITE

Tahun 2020 Tahun 2021

1. Kasus grup Whatsapp Nurdin 
Abdullah yang diberitakan oleh 
media aruspolitik.com dengan 
menggunakan pasal 45 ayat (3) 
jo.pasal 27 ayat 3 UU ITE

2. Namun yang melakukan pelaporan 
bukan dari Nurdin Abdullah 
melainkan pendukung Nurdin 
Abdullah yaitu Octaviani .

3. Kasus ini sejak 2020-2021 belum ada 
perkembangan proses hukumnya.

1. Kasus Ramsiah  dari tahun 2019 
bergulir di penyidik Polres Gowa 
hingga akhir tahun 2021, dosen 
UIN Alauddin yang dilaporkan 
rekan sejawatnya dengan pasal 
pencemaran nama baik jo. UU ITE. 
Kasus tersebut dilakukan koordinasi 
dan gerakan advokasi lintas lembaga 
yang ada di makassar.   

2. Kasus Asrul wartawan media  kabar 
news dilaporkan oleh pejabat (anak 
walikota palopo) dengan berita 
dugaan korupsi, dan divonis 3 bulan 
penjara diadvokasi oleh beberapa 
gabungan lembaga dan advokat di 
makassar.        

Kasus Ketenagakerjaan
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Kasus 2020-202, laporan yang masuk terkait 
pemutusan kerja terhadap jurnalis ada 
beberapa kasus yaitu :

1. Agam Qodriansyah Sofyan adalah salah 
satu anggota AJI Makassar, melaporkan 
gaji dan pesangon yang tidak dibayarkan 
oleh perusahaan tempatnya bekerja.

2. Rahma Amin salah satu anggota AJI 
Makassar, melaporkan perusahaan yang 
tidak membayarkan gaji dan pesangon

Dengan melihat dua kasus yang di atas, 
LBH Pers Makassar melihat ada beberapa 
persoalan external dan internal yang menjadi 
hambatan korban jurnalis dalam menempuh 
proses hukum dan memperjuangkan hak-
hak nya sebagai pekerja dalam perusahaan/ 
media. Antara lain :

1. Internal perusahaan masih cenderung 
mengabaikan hak hak pekerja jurnalis 
dalam hal pembayaran gaji dan 
pesangon.

2. Tidak adanya serikat pekerja jurnalis  
dalam perusahaan  sehingga korban 
jurnalis secara mandiri melakukan proses 
hukumnya.

3. Minimnya pemahaman hukum 
terkait UU Ketenagakerjaan sehingga 
mengakibatkan jurnalis menjadi korban 
dari PHK sepihak.
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LBH Pers Ambon

Kebebasan Pers di Maluku

Kasus Kebebasan Pers 
di Maluku
Jika mengacu pada sengketa pers dan 
kekerasan verbal, Press Freedom di Maluku 
di tahun 2021 memang berada posisi cukup 
baik, terbukti hanya ada lima kasus yang 
terdata, Pertama, kasus pelaporan media oleh 
Gubernur Maluku terhadap siwalimanews.
com, Kedua, kasus pelaporan media ke Dewan 
Pers oleh  Insun Sangadji Pelaksana tugas  
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan 
Provinsi Maluku pada  22 April 2021 terhadap 
media siber tifamaluku.com, Ketiga, satu kasus 
intimidasi dilakukan Wakil Ketua DPRD Maluku 
terhadap Mesya Marasabessy jurnalis muda 
tribunambon.com, Keempat, Pendukung 
Bupati Seram diduga melakukan aniaya 
kepada Yasmin Bali wartawan malukunews.co. 
Kasus ini sudah dilaporkan dengan Lp-B/23/
lll/2021/MALUKU/ RES SBB, tanggal 05 Maret 
2021. 

Pola Kekerasan
Pola kekerasan yang dilakukan adalah satu 
kasus kekerasan verbal, berupa pengusiran 
dan penghapusan hasil liputan, satu kasus 
kekerasan fiksi memukul, satu kasus defamasi 
laporan polisi, satu kasus pencabutan izin siar, 
dan satu kasus pengaduan ke Dewan Pers.

Pelaku
Pelaku kekerasan verbal adalah wakil ketua 
DPRD Maluku, pelaku kekerasan fisik adalah 
tangan kanan bupati Seram Bagian Barat, 
kasus defamasi adalah gubernur Maluku, 
pelaku pengaduan ke Dewan Pers adalah PLT 
Kadis Kesehatan dan pelaku pencabut ijin siar 
adalah Ketua KPID Maluku.

Kebebasan Berekspresi di Maluku
Kepolisian Daerah Maluku selama tahun 
2021 telah menangani sebanyak 41 kasus 
pelanggaran Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) Bila dibanding 
2020, kasus ITE yang ditangani tahun ini oleh 
penyidik Cyber Crime, Direktorat Reserse 
Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku 
mengalami penurunan. Tahun 2021 sebanyak 
41 kasus yang ditangani. Sementara untuk 
tahun 2020 sebanyak 51 kasus. Dari 41 
kasus yang ditangani pada 2021, sebanyak 
27 diantaranya telah dinyatakan P21 (berkas 
perkara lengkap) oleh Jaksa Penuntut Umum 
(JPU). Setelah dinyatakan P21, kasus tersebut 
kemudian dilimpahkan atau dilakukan tahap II 
(penyerahan berkas perkara, barang bukti dan 
tersangka kepada jaksa). Dengan demikian, 
kasus itu dinyatakan selesai ditangani polisi. 
Kasus yang masih ditunda sebanyak 14 kasus. 
10 diantaranya masih dalam penyelidikan, 
dan 4 kasus lainnya sudah naik penyidikan. 
Pada tahun ini penyelesaian kasus meningkat 
hingga 66 persen bila dibanding 2020. Tahun 
2020, dari 51 kasus yang ditangani, hanya 9 
kasus yang diselesaikan (P21) atau sekitar 18 
persen. Sementara tahun 2021 mencapai 66 
persen.

Kasus yang terjadi pada tahun 2021 
diantaranya adalah Kasus pencemaran nama 
baik menggunakan UU ITE terhadap Risman 
Soulissa aktivis HMI cabang Ambon, Kasus 
pencemaran nama baik menggunakan UU 
ITE kepada politisi PDIP Zuhri Wael oleh  
politisi PDIP yang juga mantan Wakil Walikota 
Ambon Sam Latuconsina, Kasus ujaran 
kebencian mahasiswa Fakultas Hukum Unpatti 
dilaporkan Walikota Ambon dan beberapa 
kasus kriminalisasi lainnya.

Pola kekerasannya penangkapan aktivis 
tanpa prosedur hukum yang jelas, langsung 
dijebloskan ke penjara Polres Ambon baru 
setelah didampingi tim hukum dijelaskan laporan 
dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Maluku karena 
menyebarkan flyer kebencian di media sosial. 
Sedangkan Pelaku pelaporan ini dilakukan oleh 
Gubernur Maluku, kepala biro Dana BOS Dinas 
P dan K Maluku Tengah, Mantan Sekda Seram 
Bagian Timur, dan Walikota Ambon. 
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LBH Pers Yogyakarta

Kebebasan Pers  
di Yogyakarta

Kasus-kasus pers di Yogyakarta diantaranya 
adalah

• Pelabelan hoaks atas pemberitaan 
Kompas.id berjudul “63 Pasien di 
RSUP Dr Sardjito Meninggal dalam 
Sehari” oleh Kabid Humas Polda 
Bengkulu, Kombespol Sudarno. 
Berita Kompas diterbitkan secara 
cetak dan digital pada 4 Juli 2021. 
Pernyataan hoaks disampaikan 
dalam tribratanews.bengkulu.polri.
go.id pada 5 Juli 2021 dengan judul 
“Kehabisan Oksigen, 63 Pasien di 
RSUP Dr. Sardjito Meninggal Dalam 
Sehari adalah hoaks atau tidak benar” 
 
(catatan: Kompas memberitakan 
terkait puluhan pasien Sardjito yang 
diduga meninggal karena kehabisan 
oksigen. Masa itu, banyak rumah sakit 
di daerah yang kehabisan oksigen 
karena membludaknya kebutuhan 
oksigen untuk pasien Covid-19 
maupun pasien lainnya)

• Paksaan takedown berita berjudul 
“Nilai A Seharga Buku Tiga Puluh 
Lima Ribu Rupiah” yang diterbitkan 
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Poros 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 
Yogyakarta oleh pihak UAD melalui 
Lembaga Pengembangan Studi Islam 
(LPSI). Berita tersebut diunggah di 
media online persmaporos.com 
pada 19 Agustus 2021. LPM UAD 
akhirnya melakukan take down berita 
karena diancam akan dibekukan.  
 
(catatan: Berita itu diterbitkan 
setelah salah satu dosen UAD yang 
merekomendasikan mahasiswa 
membeli buku berjudul “Kuliah 
Kemuhammadiyahan Gerakan Tajdid”. 

Apabila membeli akan mendapat nilai 
A. Jika tidak, maka akan mendapat 
nilai B, C, bahkan D. Permintaan 
disampaikan si dosen melalui pesan 
Whatsapp kepada mahasiswa. Kasus 
ini diadvokasi AJI Yogyakarta)

• Intimidasi psikologis yang diterima 
jurnalis kolaborasi peliputan 
investigasi tanah desa DIY oleh salah 
satu anak Gubernur DIY sekaligus 
Raja Kasultanan Yogyakarta. Bentuk 
intimidasi berupa komentar anak raja 
atas peliputan yang sudah diterbitkan 
yang intinya menyebut pemberitaan 
itu untuk mendulang rupiah lewat 
click bait. Berita diterbitkan berseri 
sejak 20-22 September 2021. 
Komentar disampaikan melalui pesan 
Whatsapp kepada jurnalis Kompas.
com pada 20 September 2021 
 
(catatan: Liputan kolaborasi 
investigasi tanah desa DIY tersebut 
digelar AJI Yogyakarta yang diikuti 
lima media, yaitu Jaring.id, Suarajogja.
com, Kompas.com, Tirto.id, dan 
Projectmultatuli.com. Liputan itu ingin 
mengungkap praktik penguasaan 
tanah-tanah desa di DIY oleh keluarga 
keraton untuk bisnis dan investasi 
keluarga keraton beserta koleganya. 
Anak raja ini bertugas mengurus 
pertanahan keraton. Kasus ini dalam 
pendampingan LBH Pers Jakarta)

• Kantor Redaksi Suarajogja.com 
di Yogyakarta kedatangan dua 
personil intel polisi Polda DIY pasca 
pemberitaan soal liputan kolaborasi 
investigasi tanah desa DIY. Polisi 
tersebut menanyakan ihwal investigasi 
pemalsuan masker yang digarap 
jurnalis Suara. Kebetulan, jurnalis 
yang meliput investigasi pemalsuan 
masker juga bergabung dalam liputan 
kolaborasi investigasi tanah desa DIY. 
Ada dugaan kedatangan intel polisi 
tersebut terkait liputan tanah desa.
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Kebebasan Berekspresi di DI Yogyakarta

• Pelaporan Dosen Universitas 
Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta Puguh 
Windrawan oleh Ketua Yayasan 
UP45 Muhammad Hidayat ke Polda 
DIY pada 13 Februari 2021 dengan 
tuduhan tindak pidana penghinaan 
dan atau pencemaran nama baik 
melalui tulisan atau media elektronik 
sebagaimana dimaksud Pasal 45 
ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 UU 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 
(aturan dalam surat Polda DIY bukan 
berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas UU 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE).  
 
Puguh dituding menyampaikan 
informasi yang tidak benar 
dalam wawancara yang dimuat 
dalam jogja.idntimes.com 
berjudul “Puluhan Dosen dan 
Karyawan Kampus Proklamasi 
45 Terancam Diberhentikan” 
tertanggal 25 November 2020. 
 
Kemudian editor jogja.idntimes.com 
Febriana Sintasari menerima surat 
pemanggilan dari penyidik Iqbal 
Yudhi atas nama Direskrimum Polda 
DIY tertanggal 5 April 2021 untuk 
hadir sebagai saksi pada 15 April 
2021. Sementara surat baru sampai ke 
tangan Febriana pada 12 April 2021. 
Lantaran memilih tidak hadir dengan 
menyampaikan surat pemberitahuan 
tidak hadir ke Polda DIY, kemudian 
disusul surat pemanggilan 
kedua tertanggal 14 April 2021 
untuk hadir pada 21 April 2021. 
Pemanggilan kedua juga tidak hadir.  
 
Hingga saat ini, belum 
ada perkembangan 
terbaru kasus tersebut. 
 
(catatan: Sebelumnya tengah terjadi 
persoalan di UP45 Yogyakarta yang 
berlangsung sejak 2020 hingga saat 
ini. Persoalannya adalah pemecatan 

sepihak puluhan dosen oleh Ketua 
Yayasan dan Rektor yang sudah 
diproses dalam Peradilan Hubungan 
Industrial/PHI DIY dengan putusan 
memenangkan Ketua Yayasan 
Muhammad Hidayat dan Rektor 
Bambang Irjanto. Pihak dosen 
selaku penggugat mengajukan 
permohonan kasasi pada 15 
Desember 2021 ini.

• Kasus kedua, Hidayat dan Bambang 
dilaporkan para dosen UP 45 terkait 
dugaan penipuan atau penggelapan 
atas pengelolaan dana pendidikan 
UP45 ke Polda DIY. Keduanya 
telah ditetapkan sebagai tersangka 
tanggal 30 November 2021. 
 
Diduga, pelaporan Puguh ke Polda 
DIY dengan tudingan melanggar 
UU ITE merupakan langkah balas 
dendam dari Ketua Yayasan dan 
Rektor UP 45 atas pelaporan kasus 
mereka)

• Keluarnya kebijakan Pemda DIY 
berupa Peraturan Gubernur 
(Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Pengendalian Pelaksanaan 
Penyampaian Pendapat di Muka 
Umum pada Ruang Terbuka 
tertanggal 4 Januari 2021.  
 
Pasal 5 pergub ini melarang 
penyampaian pendapat di 
muka umum kawasan Istana 
Negara Gedung Agung, Keraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton 
Kadipaten Pakualaman, Kotagede, 
dan Malioboro. Demonstrasi hanya 
boleh dilakukan pada radius 500 
meter dari pagar atau titik terluar.  
 
Sementara di kawasan Malioboro 
yang merupakan area publik berdiri 
Kantor DPRD DIY dan Kantor 
Gubernur DIY yang merupakan 
instansi publik. Pergub tersebut 
dinilai membungkam dan melarang 
publik Yogyakarta menyampaikan 
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pendapat dan ekspresinya kepada 
dewan maupun pemerintah. 
 
(catatan: Kasus ini dilaporkan Aliansi 
Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta/
ARDY ke Ombudsman Perwakilan 
DIY. Hasil Laporan Akhir Hasil 
Pemeriksaan/LAHP  Ombudsman DIY 
menyimpulkan ada maladministrasi 
Pemda DIY dalam proses penyusunan 
dan penetapan pergub tersebut. 
Pemda DIY akan melakukan revisi 
dengan mengubah aturan radius 
demonstrasi dari 500 meter menjadi 
200 meter. ARDY tetap mendesak 
pergub itu dicabut)  

• Pembubaran massa aksi yang 
tergabung dalam Forum Peduli 
Tanah DIY Demi NKRI (Forpeta 
NKRI) oleh kelompok massa 
yang diduga pro-keistimewaan 
DIY pada 28 Oktober 2021.  
 
Saat itu, Forpeta akan mendatangi 
Kantor kanwil Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) DIY untuk 
menyerahkan surat permohonan 
perpanjangan HGB sembari 
menggelar aksi. Lantaran 
permohonan yang sudah 
disampaikan itu macet bertahun-
tahun tanpa kejelasan. Sementara 
warga etnis Tionghoa yang tinggal 
di wilayah DIY tidak diperbolehkan 
mempunyai hak milik tanah, 
kecuali HGB. Namun kedatangan 
mereka dihalangi dan dibubarkan 
di jalan depan Kantor Kanwil BPN.  
 
Upaya penyerahan surat 
permohonan perpanjangan HGB 
kembali dilakukan pada 2 November 
2021. Surat berhasil disampaikan 
tanpa dihalang-halangi. 
 
(catatan: UU Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Keistimewaan DIY 
menjadi ancaman laten bagi publik 
yang memprotesnya. Mengingat 
UU tersebut menabrak sejumlah 

nilai-demokrasi, antara lain: 
 
Pertama, menghalangi publik untuk 
mencalonkan menjadi Gubernur 
atau Wakil Gubernur DIY karena 
posisi keduanya diduduki Raja 
Keraton Ngayogyakarta dan Adipati 
Kadipaten Puro Pakualaman dengan 
penetapan, bukan pemilihan.  
 
Kedua, melarang etnis Tionghoa 
mempunyai hak milik tanah 
di DIY, hanya sebatas HGB 
 
Ketiga, tanah-tanah desa yang 
menurut UU Desa adalah milik 
desa, tetapi di DIY menjadi diklaim 
milik keraton dan kadipaten yang 
disahkan dengan sertifikat tanah 
atas nama keraton dan kadipaten 
 
Keempat, jika tanah yang sudah 
dimiliki warga diketahui berdasarkan 
sejarah dahulu adalah tanah 
keraton atau tanah kadipaten, 
maka diklaim kepemilikan menjadi 
milik keraton dan kadipaten 
yang disahkan dengan sertifikat 
tanah. Proses inventarisasi tanah-
tanah desa maupun tanah milik 
keraton dan kadipaten sejak 2015 
 
Sejumlah pihak, baik akademisi, 
peneliti, maupun aktivis telah 
melakukan protes. Dampaknya 
mereka mengalami perundungan 
dan pengusiran dari Yogyakarta, 
seperti dialami mantan Rektor UGM 
dan mantan Ketua Dewan Pers 
Ichlasul Amal serta peneliti dan 
penulis buku almarhum George Junus 
Aditjondro. Sedangkan sejumlah 
media-media lokal Yogyakarta 
sejauh ini tidak mempunyai 
keberanian memberitakan kasus-
kasus yang bersinggungan dengan 
keraton)  
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LBH Pers Manado

Kebebasan Pers di Sulawesi 
Utara

Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah 
yang tingkat kerawanan kekerasan terhadap 
Jurnalis cukup tinggi. Kekerasan yang terjadi 
pun dari berbagai macam. Namun di tahun 
2021 ini belum terjadi kekerasan yang murni 
aksi penganiayaan kepada jurnalis. Melainkan 
berbagai kekerasan yang dialami oleh para 
jurnalis adalah berupa ancaman, yakni 
adanya ancaman fisik, menghalangi upaya 
peliputan dan pengambilan gambar maupun 
penghapusan hasil karya jurnalistik. 

Pola Kekerasan

Tetapi yang menjadi persoalan banyak 
Jurnalis yang mengalami hal itu enggan untuk 
melaporkan apa yang dialami mereka, bahkan 
terkesan membuat kesepakatan damai secara 
diam – diam dengan pelaku ancaman. 

Kebanyakan hal itu dilakukan oleh para suruhan 
pejabat atau preman yang dekat dengan 
pejabat Negara maupun daerah. Namun 
beberapa kasus lain seperti penghalangan 
dilakukan oleh aparatur Negara seperti TNI 
dan Polri, maupun Satpol PP. Selain itu di 
beberapa wilayah ada pemerintah daerah 
yang terus mengancam jurnalis jika membuat 
berita kritikan maka tidak akan diberikan iklan 
atau advertorial dari pemerintah.

Ada pula yang sempat melaporkan soal 
dugaan kekerasan terhadap Jurnalis. Namun 
setelah dilakukan penelusuran ternyata itu 
bukan bentuk kekerasan Jurnalis. Karena 
jurnalis tersebut ketika sedang melakukan 
peliputan berpihak pada salah satu kelompok 
kepentingan. Dan bahkan memancing suasana 
agar ribut dengan menyikut petugas yang 
berjaga yakni Satpol PP. 

Namun ada hal lain yang belum dipahami 
oleh para Jurnalis, bahwa soal kesejahteraan 
dari perusahaan pers merupakan bagian dari 
kekerasan. Buktinya sekitar 90 persen Media 
di Sulut tidak mendapat Upah layah bahkan 
ada yang tak dapat sama sekali.  Sehingga hal 
itu banyak membuat jurnalis melanggar Kode 
Etik ketika menjalankan tugasnya di lapangan.

Advokasi yang dilakukan

Mencermati akan hal itu, maka AJI Manado 
kembali mengaktifkan LBH Pers Manado 
guna menunjang program – program dari AJI, 
serta menjalankan program secara bersama. 
Beberapa hal yang telah dilaksanakan 
selang tahun 2021 ini adalah melaksanakan 
sosialisasi soal MoU antara Dewan Pers 
dengan Polri dan Kejaksaan. Selain itu, guna 
memberikan pemahaman dan mengantisipasi 
terjadinya kekerasan terhadap Jurnalis, 
dilaksanakan Sekolah Paralegal bagi para 
Jurnalis di wilayah Bolaang Mongondow 
(Bolmong Raya) yang berasal dari lima 
daerah yakni Kota Kotamobagu, Kabupaten 
Bolmong, Bolmong Timur, Bolmong Selatan 
dan Bolmong Utara.  Alasan kenapa memilih 
wilayah Bolmong Raya, karena lokasinya 
cukup jauh dengan Kota Manado sebagai 
Ibukota Sulawesi Utara. Dimana jarak terdekat 
dengan melalui transportasi darat yakni 3 
Jam dan terjauh 8 Jam. Selain itu Bolmong 
Raya menjadi lokasi pertama pelaksanaan 
sekolah Paralegal dikarenakan di wilayah itu 
banyak sekali kawasan tambang emas, baik 
dikelola perusahaan maupun tambang rakyat. 
Sehingga wilayah itu sangat rentan dan 
berpotensi terjadi kekerasan terhadap para 
Jurnalis disana. 

LBH Pers Manado selalu bergandengan 
dengan AJI Manado dalam melakukan 
berbagai program terkait kekerasan dan 
kebebasan pers. Upaya lain yang dilakukan 
adalah sosialisasi melalui media elektronik 
seperti radio terkait kekerasan jurnalis dan 
kebebasan Pers. Tujuannya adalah mendorong 
Jurnalis untuk melakukan kegiatan jurnalistik 
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yang sesuai Kode Etik, Open Data dan 
Digitalisasi serta memberikan pemahaman 
kepada masyarakat terkait dunia pers.

Mengevaluasi atas berbagai persoalan yang 
terjadi di lapangan maka direncanakan untuk 
tahun 2022 akan dilaksanakan sejumlah 
program seperti Sekolah Paralegal pada 
sejumlah wilayah seperti di Kepulauan 
Sangihe, Kepulauan Sitaro dan Kepulauan 
Talaud. Selain itu pula di Kota Bitung, 
Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa 
Selatan serta Kota Manado. Bukan saja sekolah 
Paralegal, namun sosialisasi terkait kekerasan 
jurnalis akan terus dilakukan, bukan saja soal 
kekerasan fisik tetap juga non fisik, namun 
yang akan menjadi perhatian penting kali ini 
adalah soal Kesejahteraan Jurnalis. Karena 
kondisi kesejahteraan Jurnalis di Sulut sangat 
memperihatinkan sehingga menyebabkan 
terhadap kasus – kasus pengancaman maupun 
pelanggaran etik. Bukan saja itu, LBH Pers dan 
AJI Manado akan mendorong Pemerintah 
daerah dan DPRD Provinsi Sulut untuk 
segera melahirkan Peraturan Daerah ataupun 
Peraturan Gubernur terkait Kekerasan Jurnalis, 
Kebebasan Pers dan Kesejahteraan Jurnalis
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PBH Pers Papua:

Kebebasan Pers dan 
Kebebasan Berekspresi 
di Papua

Kebebasan Pers

Realita kebebasan pers di Papua, masih sama 
dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, 
berbagai upaya telah dilakukan untuk 
mendorong perbaikan di level kebijakan  
tetapi di taraf  implementasi kebebasan  pers 
masih dibatasi.  rentetan kasus kekerasan 
pada tahun-tahun sebelumnya yang terjadi di 
Papua dan Papua Barat menunjukan bahwa 
perlindungan hukum bagi jurnalis belum sesuai 
dengan semangat UU pers. Bentuk dan pola 
kekerasan terhadap jurnalis beragam  seperti 
intimidasi, perusakan alat  kerja, kekerasan 
fisik,  pelecehan,  ancaman kekerasan atau 
teror,  pemidanaan serta serangan digital.  
Ada dua   kasus  berupa ancaman kekerasan 
atau teror yang terjadi di tahun 2021 :  

• Kasus ancaman kekerasan atau teror 
terhadap Jurnalis Tabloid Jubi “Victor 
Mambor”  berupa pengrusakan mobil 
pribadi,  Kasus pengrusakan ini  terjadi 
pada tanggal 22 April 2021.  Ancaman 
teror ini kemudian dilaporkan kepada 
pihak kepolisian sektor Jayapura Utara, 
sebelum kasus ancaman kekerasan 
atau teror kepada “Victor Mambor” 
sebelumnya juga telah mengalami 
berbagai kasus ancaman kekerasan atau 
teror dan doxing , walaupun kasus teror 
tersebut telah dilakukan upaya hukum 
dengan melaporkan ke pihak kepolisian  
tetapi terlihat  tidak ada keseriusan oleh 
pihak kepolisian dalam mengungkap 
siapa pelaku teror tersebut. 

• Kasus ancaman kekerasan atau teror 
terhadap  Ketua AJI Jayapura  “Lucky Ireuw”, 

selain selaku Ketua AJI sehari-hari Lucky 
adalah Pimpinan Redaksi  Cendrawasih 
Pos. Kejadian ancaman kekerasan atau 
teror ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 
2021, Lucky bersama istri dan anak pergi 
mengunjungi orang tua dan pada tanggal 
8 Agustus 2021. setelah kembali dan 
mendapati mobil miliknya sudah  dirusak, 
pada kaca mobil depan sebelah kanan 
dihancurkan, terhadap kejadian ini telah 
dilaporkan kepada pihak kepolisian sektor 
Jayapura Selatan.  Perkembangan kasus 
ini tidak jauh berbeda dengan kasus yang 
dialami oleh “Victor Mambor”,.

• Pembatasan akses terhadap jurnalis asing 
untuk meliput di Papua 

Era pemerintahan  Presiden Jokowi, 
berjanji untuk memberikan akses bagi 
jurnalis asing bisa meliput di Papua, 
faktanya hingga kini janji tersebut tidak 
terpenuhi. 

Selain beberapa kasus ini, masih banyak  
kasus  kekerasan yang dialami jurnalis  
ketika melakukan kegiatan jurnalis. bentuk 
kekerasan berupa ancaman, perusakan 
alat kerja dan pelecehan seksual terhadap 
jurnalis perempuan termasuk serangan 
di ruang digital.  namun para pelaku 
kekerasan tersebut tidak diproses secara 
hukum, “Aliansi Jurnalis Independen” 
(AJI) Jayapura mencatat  kasus kekerasan 
sejak ± 20 tahun (2000 s/d 2021), 
kasus kekerasan terhadap jurnalis terus 
meningkat setidaknya ada 147 kasus 
yang terdiri dari 36 kasus kekerasan yang 
dialami oleh jurnalis  Asli Papua,  40 kasus 
kekerasan yang dialami oleh jurnalis 
non Papua,  dan 38 kasus intimidasi ke 
perusahaan dan media secara umum.
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Kebebasan Berekspresi

Situasi kebebasan berekspresi dan 
berpendapat di Papua secara umum masih 
dibatasi seperti tahun sebelumnya, pola 
yang dipakai untuk membatasi kebebasan 
berekspresi dan berpendapat  yaitu penerapan 
pasal-pasal dalam KUHP dan Undang - undang  
ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), selain 
kedua Undang -undang ini situasi pandemi 
covid-19  yang membatasi orang untuk 
berkumpul, ada  juga maklumat  Kapolda 
Papua yang melarang orang untuk berkumpul 
(demo, mimbar bebas, dll) aturan – aturan ini 
yang selalu dipakai untuk memberantas orang 
Papua dalam hal berpendapat. Pembatasan ini 
tidak hanya di ruang publik,  namun juga di 
ruang  digital.  

1. Pembubaran paksa demo damai

• Demonstrasi penolakan Otsus Jilid II 
mengalami  tindakan represif oleh aparat 
keamanan di beberapa daerah,  pada saat 
demonstrasi penolakan Otonomi khusus 
Papua di Jayapura  dan Sorong serta 
beberapa daerah di luar Papua. di Jayapura 
polisi mengamankan 23 mahasiswa 
dengan alasan tidak membubarkan diri 
saat diminta untuk bubar,  dalam demo 
tersebut ada 5 orang yang mengalami luka 
akibat tindakan represif.  aksi menolak 
Otsus  Jilid II juga terjadi di Nabire dan 
Sorong Papua barat dan beberapa daerah 
di luar Papua;

• Tanggal 21 September 2021 juga Pihak 
Kepolisian membubarkan secara paksa 
aksi penolakan Otsus yang disuarakan 
oleh Mahasiswa Uncen;

• Penembakan terhadap seorang peserta 
aksi demo damai yang menuntut 
pembebasan seorang  aktivis KNPB 
(Komite Nasional Papua Barat)  “Victor 
Yeimo” di Dekai  Yahukimo pada tanggal 

16 Agustus 2021 yang mengakibatkan 
1 orang peserta demo tertembak  dan 
setelah dirawat beberapa hari kemudian 
meninggal dunia.

2. Pasal Makar untuk mengkriminalkan 
ekspresi politik

Kriminalisasi dan penangkapan sewenang 
- wenang terhadap aktivis KNPB (Komite 
Nasional Papua Barat)  “Victor Yeimo” 
yang ditangkap pada tanggal 9 Mei 
2021  karena menyerukan referendum 
kemerdekaan Papua dalam demo Anti 
Rasisme di Papua dan Papua Barat pada 
tahun 2019, Pasal yang dikenakan adalah 
kejahatan terhadap keamanan Negara 
atau Makar.

Pada tanggal 1 Desember 2021 ada 8 
orang Mahasiswa Papua (1. Melvin Yobe 
29 tahun 2. Melvin Fernando Waine 25 
tahun, 3. Zode hilapok 27 tahun 4. Devion 
Tekege 23 tahun,  5. Yosep Ernesto Matuan 
19 tahun,  6. Maksimus Simon Petrus You 
18 tahun, 7. Luis Kitok Uropmabin 21 
tahun 8. Ambrosius Fransiskus Elopere 21 
tahun,  kedelapan orang ini ditetapkan 
sebagai tersangka dan diproses secara 
hukum. 
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Buruk Rupa Penegakan 
Hukum Kasus Kebebasan 
Pers 
Kriminalisasi Wartawan Asrul: UU 
Pers Dibuat Tak Bergigi

Muhammad Asrul wartawan berita.news 
dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan 
pencemaran nama baik. Lebih kurang satu 
tahun dia menanti keadilan atas laporan 
tersebut. apa daya penantian panjang itu 
tidak mendatangkan keadilan, Pengadilan 
Negeri Palopo menyatakan lain, Asrul diyakini 
bersalah melakukan perbuatan mencemarkan 
nama baik sebagaimana dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum.5 

Menurut Majelis Hakim, Asrul terbukti 
melakukan pencemaran nama baik dan tidak 
menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah dalam 
membuat pemberitaan. Beritanya dianggap 
mengandung Trail By The Press. Sayangnya, 
Majelis Hakim dalam mengadili Perkara Asrul 
5  lebih lanjut lihat putusan No. 46/Pid.Sus/III/2021/PN.Palopo

mengabaikan ketentuan dalam UU Pers 
sebagai aturan pokok yang mengatur tentang 
Pers. 

Setidaknya dari putusan kasus  Asrul ini ada 
tiga catatan yang harus menjadi perhatian.  
Pertama Majelis Hakim sedari awal mestinya 
menggunakan konsep Lex Primaat artinya bila 
surat dakwaan Jaksa penuntut umum tidak 
masukan ketentuan dalam UU Pers artinya 
surat dakwaan Jaksa penuntut umum kabur 
dan tidak jelas sebagaimana dalam Pasal 
63 ayat 2 KUHP “apabila suatu perbuatan 
melanggar beberapa ketentuan pidana 
maka digunakan aturan yang khusus untuk 
perbuatan tersebut” (sebagaimana dalam 
kasus Edy Sumarsono Pimpinan Redaksi 
Majalah Investigasi), 

Kedua, pertanggungjawaban karya jurnalistik, 
telah jelas dalam UU Pers bila terjadi 
kesalahan maka yang bertanggungjawab 
adalah perusahaan pers. Majelis Hakim 
dalam putusannya menyebutkan 
melanggar asas praduga tak bersalah 
serta mengandung Trail by the press  . 
Konstruksi Putusan yang menyatakan 
Asrul mesti mempertanggungjawabkan 
hal tersebut merupakan kekeliruan dalam 
mengkonstruksikan hukum. Mengacu pada 
penjelasan pasal 12 UU Pers, penanggung 
jawab adalah penanggung jawab perusahaan 
pers yang meliputi bidang usaha dan bidang 
redaksi. Selanjutnya, yang menjadi persoalan 
dalam kasus ini adalah karya jurnalistik yang 
dianggap melanggar ketentuan pasal 5 ayat 
(1) UU Pers yang menyebutkan mengenai 
“Pers nasional berkewajiban memberitakan 
peristiwa dan opini dengan menghormati 
norma-norma agama dan rasa kesusilaan 
masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. 
Subjek hukum yang dimaksud pada pasal 
tersebut harusnya merujuk pada pasal 12 UU 
Pers, serta bentuk pertanggungjawabannya 
terdapat di pasal 18 ayat 2 UU Pers.. 

Ketiga, Majelis Hakim dalam 
mengkonstruksikan Hukum tak dapat 
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membedakan yang mana karya jurnalistik 
dalam hal kewenangannya adalah Dewan Pers 
dan yang mana Tindakan pencemaran nama 
baik yang kewenangannya adalah pengadilan. 
Dapat dicermati dalam putusan ini Majelis 
Hakim mengakui berita yang ditulis oleh Asrul 
merupakan karya jurnalistik namun tetap 
diadili oleh Pengadilan yang notabene tidak 
mempunyai kapasitas karena pengadilan akan 
menguji norma hukum sedangkan Dewan Pers 
menguji dengan dengan kode Etik sehingga 
Ketika karya jurnalistik diuji dengan Norma 
hukum akan berakibat salah atau benar 
dengan konsekuensi penjatuhan hukuman 
pidana.

Kasus asrul ini mengajarkan bahwa masih banyak 
aparat penegak hukum yang belum paham anatomi 
UU Pers dalam konteks penegakan hukum yang 
mengakibatkan jurnalis mempertanggungjawabkan 
berita di hadapan pengadilan.

(1) Kriminalisasi Wartawan 
Diananta: Pelanggaran Etik yang 
Terpenjara

Diananta Putra Sumedi wartawan media 
online banjarhits.id di Kalimantan Selatan 
harus mendekam dipenjara setelah divonis 
bersalah oleh Pengadilan Negeri Kotabaru. 
Ia dilaporkan oleh Narasumbernya sendiri ke 
Polda Kalimantan Selatan pada 15 November 
2019 dengan tuduhan melanggar pasal 28 
ayat (2) UU ITE setelah menurunkan liputan 
mengenai konflik agraria yang terjadi di 
Kotabaru dengan judul “Tanah Dirampas 
Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel”.

Sebagai informasi, banjarhits.id merupakan 
salah satu dari media yang terhimpun dalam 
Program 1001 media Kumparan.com. 

Kasus kriminalisasi Diananta setidaknya 
memberikan kita beberapa informasi, yaitu: 
Pertama, Pihak kepolisian meminta Ahli 
tanpa melalui Dewan Pers. Kedua, hasil 
penilaian Dewan Pers menyatakan Kumparan.
com sebagai pemegang program wajib 
memberikan hak jawab dan menyampaikan 

permintaan maaf.Ketiga, Seharusnya yang 
bertanggung jawab terharap pemberitaan 
adalah Kumparan.com bukan Diananta 
sebagai wartawan.Keempat, jika dicermati 
lebih lanjut putusan pengadilan, sebenarnya 
Diananta disebutkan melanggar kode etik, 
sehingga prosesnya seharusnya menggunakan 
pendekatan UU Pers, bukan aturan lain, 
termasuk pidana.

(2) Putusan Setengah Hati Pelaku 
Kekerasan Terhadap Jurnalis 
Tempo Nurhadi

Pada hari rabu 12 Januari 2022, Majelis Hakim 
memutus terdakwa pelaku kekerasan jurnalis 
dengan vonis 10 bulan penjara dan restitusi 
sebesar Rp. 13.813.000,- kepada Nurhadi 
dan Rp. 21.850.000,- kepada F. Vonis ini 
lebih rendah dari tuntutan JPU yaitu 1 tahun 
6 bulan penjara. Sidang pembacaan putusan 
ini juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif LBH 
Pers Ade Wahyudin, Anggota Dewan Pers dan 
organisasi-organisasi pers lainnya. 

Vonis yang dijatuhkan kepada dua pelaku 
kekerasan terhadap jurnalis dinilai sangat 
rendah. Sebab para pelaku merupakan oknum 
aparat kepolisian yang melakukan serangkaian 
tindakan seperti menghalang-halangi kerja 
jurnalistik, penganiayaan, dan penyekapan 
terhadap jurnalis yang sedang menjalankan 
fungsi pers.  

Meskipun vonis yang dijatuhkan hakim belum 
maksimal, putusan ini akan menjadi preseden 
baik perlindungan jurnalis korban kekerasan 
apparat penegak hukum. Kita ketahui 
bersama institusi aparat penegak hukum 
dalam beberapa tahun terakhir menjadi yang 
terbanyak melakukan kekerasan terhadap 
jurnalis. Putusan hakim yang menyeret pelaku 
dari institusi kepolisian ke meja hijau menjadi 
yurisprudensi yang baik. Apalagi para pelaku 
divonis terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana penghalangan terhadap aktivitas 
jurnalistik sebagaimana diatur Pasal 18 ayat 
(1) UU Pers. Bahkan putusan ini juga menjadi 
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bukti bahwa jurnalisme investigasi juga 
dilindungi oleh undang-undang.

Penggunaan pidana Pasal 18 ayat (1) UU Pers 
dalam kasus ini juga menjadi catatan penting 
bahwa pidana dalam UU Pers sangat mungkin 
untuk diimplementasikan untuk kasus-kasus 
yang berkaitan dengan penghalangan aktivitas 
jurnalistik. Namun selain mengapresiasi 
putusan ini, kami juga memiliki beberapa 
catatan kritis terhadap proses persidangan 
dan pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara ini. Diantaranya:

Pertama, Meskipun majelis hakim menguraikan 
tindak pidana yang terjadi sejak saat Nurhadi 
diintimidasi, dikeroyok, dipukuli, ditendang 
dan dipaksa menghapus hasil liputan, hakim 
hanya memvonis menggunakan UU Pers. 
Hakim bertindak “jump to conclusion” dengan 
tidak secara bertahap mempertimbangan 
pasal – pasal pidana penganiyaan baru 
kemudian pasal penghalangan aktifitas 
jurnalistik sebagaimana di UU Pers dan 
akibatnya vonisnya sangat rendah. Hal ini 
berbahaya karena memberikan celah pada 
terdakwa untuk dengan mudah menangkis 
semua tuduhan pidana penghalangan aktitas 
jurnalistik dalam UU Pers. Jika saja, hakim 
dapat melihat secara utuh dan bertahap 
unsur-unsur kekerasan sebagaimana di dalam 
KUHP kemudian disandingkan dengan UU 
Pers, maka tentu ini akan lebih memberikan 
praktek yang sangat baik dalam penegakan 
hukum perlindungan terhadap jurnalis.

Kami juga menyoroti Jaksa Penuntut Umum 
yang menggunakan dakwaan alternatif 
sehingga dari 4 Pasal (18 ayat (1) UU Pers, 
Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) 
KUHP dan Pasal 335 ayat (1) KUHP) yang 
didakwakan, tersisa hanya 1 Pasal yang 
didakwakan dalam tuntutan yaitu Pasal  18 
ayat (1) UU Pers. Mungkin saja ketika JPU 
memasukan setidaknya dua pasal (terkait 
penganiayaan di KUHP dan Pengalahangan 
di UU Pers) di dalam tuntutan, putusanya 
mungkin berbeda dari saat ini karena hakim 
memiliki legitimasi kuat untuk memutus dan 
memvonis lebih maksimal. JPU bahkan hakim 
juga luput untuk mempertimbangan alasan 

untuk memperberat bahwa pelaku adalah 
apparat penegak hukum yang secara fungsi 
untuk mengayomi masyarakat.

Kedua, Hakim dalam putusannya tidak 
memerintahkan penahanan kepada para 
terdakwa padahal hakim mengetahui bahwa 
saat ini Nurhadi masih dalam perlindungan 
LPSK. Sejak kasus ini bergulir, LPSK melakukan 
perlindungan secara khusus kepada Nurhadi 
dengan menempatkannya di rumah aman 
LPSK. 10 Bulan di rumah aman LPSK dengan 
aktifitas yang terbatas, tentu membuat 
Nurhadi secara psikis sangat tertekan karena 
pelaku masih berkeliaran bebas. Kondisi 
keselamatan korban luput dari perhatian 
Majelis Hakim sehingga pada putusan tingkat 
pertama ini terdakwa masih bebas berkeliaran.
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Kekerasan Seksual 
Mengancam di Industri 
Media

Terdapat dua isu krusial jika kita berbicara 
mengenai isu gender dan media. Pertama 
kekerasan yang dialami oleh jurnalis ragam 
gender dalam melakukan peliputan. Kedua 
Media menampilkan isu kekerasan seksual. 
Menurut Lembaga Pemantau Regulasi 
dan Regulator Media (PR2Media) dalam 
survei nasional, “Kekerasan terhadap 
Jurnalis Perempuan Indonesia” mencatat 
bahwa sebanyak 1.077 jurnalis perempuan 
mengalami kekerasan sepanjang karir 
jurnalistik mereka. Beberapa bentuk kekerasan 
seksual antara lain, pelecehan dalam bentuk 
lisan yaitu body shaming sebesar 40%, dan 
22% pernah mengalami serangan secara fisik 
seksual. Lebih dari 85,7% dari 1.256 jurnalis 
perempuan di Indonesia mengalami aneka 
bentuk kekerasan.

Dalam melakukan peliputan lapangan, 
termasuk dalam  mewawancarai narasumber, 
jurnalis perempuan sering menjadi korban 
kekerasan seksual. Lembaga Bantuan Hukum 
Pers beberapa kali melakukan kegiatan 
sosialisasi terhadap jurnalis perempuan 
di beberapa media daerah dalam bentuk 
protokol keamanan dalam melakukan 
peliputan. Khusus bagi jurnalis perempuan, 
masih banyaknya yang belum memahami soal 
gender dan bentuk kekerasan. 

Kadang, jurnalis tidak tahu bahwa ia sedang 
mengalami kekerasan seksual atau mengalami 
ancaman serangan seksual. Maka dalam hal ini 
perlu sekali seorang jurnalis perempuan untuk 
mengetahui bentuk kekerasan seksual dan 
pemahaman soal gender. Dalam melakukan 
peliputan juga, ada beberapa hal yang harus 
dihindari oleh seorang jurnalis perempuan 
yaitu menggunakan cincin kawin, aturan 
berpakaian di lokasi peliputan, menggunakan 
celana jeans, tidak menggunakan kalung atau 
perhiasan berlebihan, menggunakan sepatu 
yang nyaman, menggunakan ikat pinggang, 
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memperhatikan adat istiadat setempat terkait 
batasan dalam berpakaian, menggunakan 
kerudung atau cadar di tempat khusus, 
menyiapkan beberapa peralatan untuk 
menghindari serangan fisik seperti paper 
spray dan peluit untuk meminta bantuan 
kepada orang lain.

Dalam hal media menampilkan isu kekerasan 
seksual ke publik, layaknya seperti pisau 
bermata dua, di satu sisi media memberitakan 
isu kekerasan seksual untuk edukasi. Di 
sisi lainnya, media kerap kali offside dalam 
melakukan peliputan kekerasan seksual, 
khususnya bagi korban yang menjadi korban 
kedua kalinya mengalami kekerasan seksual, 
seperti jurnalis luput dari perlindungan korban 
dalam hal privasi korban, pemberian judul 
yang cenderung seksis, bahkan yang lebih 
fatal adalah lebih menyalahkan korban dalam 
melakukan pemberitaan kekerasan seksual. 

Pemberitaan perspektif korban masih menjadi 
PR besar bagi jurnalis di Indonesia, sebuah 
laporan analisa media Komnas Perempuan 
yang berjudul, “Sejauh Mana Media Telah 
Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual 
?” menyebutkan bahwa mayoritas media abai 
dengan hal-hal mendasar terkait Kode Etik 
Jurnalistik, salah satunya di Pasal 4 Kode Etik 
Jurnalistik menyatakan. “Wartawan Indonesia 
tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, 
dan cabul”. Penafsiran cabul dalam Kode Etik 
Jurnalistik adalah penggambaran tingkah 
laku secara erotis dengan foto, gambar, 
suara, grafis, atau tulisan yang semata-
mata untuk membangkitkan nafsu birahi. 
Dalam hal ini, wartawan tidak diperbolehkan 
membuat tulisan yang membangkitkan nafsu 
birahi. Selain itu dari isi pemberitaan, masih 
menggiring pembaca untuk menghakimi 
korban, seperti beberapa waktu yang lalu, 
kasus pemberitaan GA dalam kasus Pornografi. 
Dari pemberitaan yang tidak ramah gender 
tersebut menciptakan stigmatisasi bagi 
korban kekerasan seksual.

Praktik semacam ini perlu menjadi perhatian 
khususnya Dewan Pers dengan menerbitkan 
Peraturan tentangPemberitaan Ramah 
Gender. Perusahaan media perlu memberikan 

pelatihan atau prespektif ramah gender bagi 
jajarannya. Banyak perusahaan media yang 
masih fokus pada perspektif bisnis dengan 
mengandalkan clickbait  dari pembaca dari 
pada memberikan pemahaman gender. 

Perspektif bisnis masih sangat dominan bagi 
media di Indonesia. Meskipun sudah ada 
beberapa media yang kritis dalam pemberitaan 
dan aktif mendorong kebijakan-kebijakan 
penting seperti disahkan Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, 
namun masih kalah jika dibandingkan dengan 
media yang sensasional dan mengobjektifikasi 
perempuan. Upaya mendorong kebijakan 
editorial yang berperspektif gender akhirnya 
selalu menemukan jalan buntu karena 
berhadapan dengan kepentingan sang pemilik 
media yang mengutamakan bisnis, sehingga 
mematikan rasa empati mereka. Ditambah lagi, 
perspektif gender juga masih belum merata 
dimiliki oleh para pemangku kebijakan seperti 
Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. 
Kode Etik Jurnalistik jelas tidak cukup untuk 
memberikan pemahaman bagi wartawan dan 
perusahaan media tempat mereka bekerja. 
Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan 
beberapa organisasi pers sebagai lembaga 
pengawasan kerja-kerja jurnalistik harus 
memiliki pedoman pemberitaan yang ramah 
gender. Tidak kalah penting adalah adanya 
Standar Operasional pemberitaan ramah 
gender dan edukasi yang menyeluruh di 
ruang redaksi di seluruh perusahaan media. 
Pada akhirnya ini akan berdampak positif bagi 
media juga, meminimalisir potensi gugatan 
dan laporan pencemaran nama baik yang 
dapat mengkriminalisasi wartawan.
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pelaksanaan kebebasan pers dapat dimaknai 
lebih dari satu lembaga yang fokus pada 
kebebasan pers, maka hal tersebut justru 
kontraproduktif dengan tujuan pembentukan 
Dewan Pers.

Begitupun dengan penegakan penafsiran 
dan penegakan kode etik jurnalistik. LBH 
Pers percaya bahwa kebebasan pers akan 
jauh melenceng dari tujuannya jika tidak 
diiringi dengan profesionalitas profesi. Kode 
Etik profesi tidak mungkin dapat ditegakkan 
jika lebih dari satu. Disisi lain, ini tentunya 
dapat mengakibatkan kebingungan masal di 
kalangan insan pers terkait kode etik profesi 
mana yang harus dipatuhi dan dipedomani. 

Pemohon mempermasalahkan berbagai 
produk peraturan dewan pers yang 
dianggapnya bertentangan dengan ketentuan 
lain serta menimbulkan permasalahan dalam 
implementasinya. Beberapa ketentuan 
dalam produk hukum yang dipermasalahkan 
pemohon adalah kewenangan Dewan 
Pers melaksanakan uji kompetensi. Hal 
yang terlewat dari permohonan tersebut 
adalah setiap permasalahan pada tataran 
implementasi memiliki mekanisme komplain 
untuk mendapatkan keadilan. Setiap 
permasalahan dan pelanggaran yang 
ditemukan dan implementasi dari kewenangan 

JR UU Pers, Upaya 
Mengebiri Kewenangan 
Dewan Pers

Pada tahun 2021 UU No. 40 Tahun 1999  
kembali diuji di Mahkamah Konstitusi. 
Pengujian tersebut tercatat dalam register 
perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021. Pasal yang 
diuji adalah Pasal 15 ayat (2) huruf f tentang 
kewenangan Dewan Pers dalam membuat 
peraturan di bidang pers. 

Permintaan perubahan ketentuan ini 
dikhawatirkan justru menjadi kontraproduktif 
dalam penegakan kebebasan pers dan juga 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika 
permohonan dikabulkan maka Dewan Pers 
kehilangan kewenangan untuk menjaga 
kemerdekaan pers melalui pembentukan 
peraturan, selain itu akan dapat menimbulkan 
ketidakteraturan dari organisasi-organisasi 
pers kedepannya, karena ketiadaan satu 
lembaga yang selama ini berperan untuk 
memajukan kemerdekaan pers di Indonesia. 

LBH Pers pun menilai, potensi akan benturan 
dan gesekan kepentingan antar masing-
masing organisasi pers akan sangat besar. 
Tentunya, jika sebuah ketentuan dan 
32 LAT LBH Pers 2021



Dewan Pers tersebut dapat ditempuh 
mekanisme komplain kepada Dewan Pers 
langsung, Ombudsman dan bahkan pada 
proses judicial melalui Pengadilan Tata 
Usaha Negara. AKendati demikian pengujian 
ini harus menjadi momentum bagi Dewan 
Pers untuk melakukan refleksi kinerja dalam 
menegakan kemerdekaan pers di Indonesia. 
Dewan Pers sendiri bukannya tanpa celah 
dan terdapat beberapa persoalan yang perlu 
dikritisi dalam satu tahun terakhir. Media 
alternatif seperti media masyarakat dan pers 
yang kerap kali tidak berbadan hukum perlu 
menjadi perhatian Dewan Pers kedepannya. 
Hal tersebut mengingat rentannya media 
tersebut mendapatkan serangan namun UU 
Pers dan berbagai peraturan Dewan Pers tidak 
mampu melindunginya.

Selanjutnya dalam kasus-kasus kekerasan 
dan serangan terhadap jurnalis, Dewan Pers 
harus lebih proaktif menegakan peraturan 
kebebasan pers. anyak oknum aparat penegak 
hukum tidak memahami UU Pers sebagai 
lex specialis ketika memeriksa perkara 
tindak pidana pers. Aparat penegak hukum 
seharusnya menjadi salah satu target untuk 
dilakukan pelatihan, sosialisasi serta berbagai 
bentuk kegiatan lain untuk memberikan 
pemahaman terkait ketentuan hukum pers, 
khususnya pada penanganan pers yang 
berhadapan dengan hukum.
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BAB II: 
Covid-19 dan  
Kesejahteraan Pekerja 
Media

Posko Pelanggaran Ketenagakerjaan
Pandemi covid-19 yang masih mewabah 
hingga 2021 membuat kondisi perekonomian 
masih sulit. Kondisi itu juga mempengaruhi 
kesejahteraan pekerja media. Bentuk-
bentuk pelanggaran ketenagakerjaan selalu 
merugikan pekerja selama masa pagebluk ini. 
Padahal hak atas kerja dan penghasilan yang 
layak merupakan jaminan yang hakiki dan 
wajib dilindungi negara, sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 28D butir (2) UUD 1945.

Kondisi semakin diperparah dengan 
dengan pemberlakuan UU Cipta kerja yang 
merevisi sebagian ketentuan dalam UU 
Ketenagakerjaan. . Undang-undang sapu 
jagat ini memberi ruang yang sangat luas bagi 
perusahaan/ pengusaha untuk melakukan 
pemutusan hubungan kerja. Parahnya lagi, 
besaran kompensasi (pesangon, penghargaan 
masa kerja, dan pengganti hak) yang diatur 
dalam PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu 
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 
Hubungan Kerja, jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan aturan terdahulu. 

Beberapa aktivitas yang dilakukan LBH 
Pers dalam advokasi pelanggaran hak 
ketenagakerjaan:

34 LAT LBH Pers 2021



PHK

Pelanggaran
Hak

Pelanggaran 
Kontrak

31

53

1

1. Posko Pengaduan Pelanggaran 
Ketenagakerjaan 

LBH Pers bersama AJI Jakarta terus 
membuka posko pengaduan pelanggaran 
ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 
2021tercatat 85 pengaduan dari pekerja 
media. Setiap pengaduan yang masuk, 
LBH Pers menyiapkan fasilitas konsultasi 
hukum untuk membantu penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang dialami 
pekerja media. Harus diakui, minimnya 
pengetahuan pekerja media terhadap hukum 
ketenagakerjaan membuat mereka sulit 
berdaya menghadapi kebijakan sepihak dari 
perusahaan.  

Mengingat keterbatasan sumberdaya 
pengacara di LBH Pers dibandingkan jumlah 
pengaduan yang masuk, sehingga penting 
bagi lembaga mengedepankan advokasi 
pendampingan hukum jarak jauh (ghost 
lawyer). Pendampingan ini dilakukan dengan 
mengedepankan pemberdayaan serikat 
pekerja atau pekerja media bersangkutan. 
Namun LBH Pers tetap terlibat dengan 
memberikan pendapat hukum, asesmen, 
hingga menyusun dokumen hukum yang 
diperlukan. 

Untuk bisa melihat kondisi kesejahteraan 
pekerja media berdasarkan pengaduan yang 
diterima LBH Pers, perlu dijabarkan analisis 
dari beberapa aspek. 

a. Bentuk Pelanggaran

Berdasarkan data pengaduan  LBH Pers, 
pelanggaran hak6 mendominasi bentuk 
pelanggaran sepanjang tahun 2021. Dari 
85 pengadu, sebanyak 62,3% pengadu 

6 Pelanggaran hak dapat berupa: a. pengurangan upah 
secara sepihak; b. keterlambatan pembayaran upah; c. tidak 
melakukan pengupahan; d. merumahkan pekerja tanpa upah 
atau dengan pemotongan upah; e. tidak memberikan jaminan 
ketenagakerjaan; f. keterlambatan, pengurangan, atau tidak 
membayar tunjangan hari raya; dll. 

mengaku hak-hak ketenagakerjaannya 
dilanggar, sementara 36,4% pengadu 
mengalami pemutusan hubungan kerja, 
dan 1,1% mengaku mengalami pelanggaran 
kontrak (perselisihan hak). 

Berdasarkan data pengaduan dan 
pendampingan hukum yang dilakukan 
LBH Pers, tidak jarang terjadi pelanggaran 
ketenagakerjaan yang berulang. Jika 
melihat data pengaduan PHK yang 
dialami 31 pengadu,  sebanyak 61,2% 
lebih dulu mengalami pelanggaran hak, 
baik pengurangan upah, pemotongan 
upah dan atau THR, pembayaran BPJS 
ketenagakerjaan, hingga perumahan 
karyawan disertai pemotongan atau 
tanpa upah. Selain pelanggaran hak, 
ternyata pengadu mengalami PHK setelah 
mengalami demosi atau penurunan 
pangkat (3,2%) dan tuduhan pidana (3,2%). 
Sementara 32,2% lainnya mengaku tidak 
mengalami pelanggaran lain. 

Proses penyelesaian hak pasca PHK 
juga menjadi catatan LBH Pers. Sebab 
sebanyak 45,1% pekerja yang di PHK 
tidak mendapatkan kejelasan pembayaran 

Bentuk Pelanggaran 
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kompensasi baik pesangon, pengganti hak 
dan penghargaan masa kerja. Sementara 
bagi pekerja kontrak tidak mendapatkan 
uang ganti rugi sisa kontrak. Sementara 
32,2% pengadu tidak menjelaskan proses 
penyelesaian PHK dan 22% mengaku 
mendapatkan kompensasi.

b. Masa Kerja dan Status 
kerja

Data pengaduan ketenagakerjaan 
menunjukkan sebanyak 50,6% 
pengadu yang mengalami 
pelanggaran norma 
ketenagakerjaan merupakan 
pekerja kontrak atau pekerja yang 
terikat dalam Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT). Pola 
pelanggaran yang ditemukan 
masih sama dengan pelanggaran 
yang terjadi di tahun-tahun 
sebelumnya, yakni PHK, 
pemotongan upah, penundaan 
upah penggantian hak kepada 
pekerja, dan pelanggaran lainnya. 

Selain PKWT, pengadu 
dengan status pekerja tetap 
juga mengalami pelanggaran 
ketenagakerjaan. Sebanyak 45,8% 
pengadu yang berstatus pekerja 
PKWTT mengalami pelanggaran 
hak ketenagakerjaan. Bahkan 
beberapa diantaranya, mengalami 
PHK setelah mengupayakan 
perundingan untuk menuntut 
hak ketenagakerjaan. PHK yang 
dialami pekerja tetap di masa 
pandemi ini makin buruk setelah 
berlakunya UU Cipta kerja. Sebab 
perusahaan dapat dengan mudah 
melakukan pemecatan sepihak 
dengan berlindung pada PP 35 
tahun 2021. Selain itu, besaran 
kompensasi berupa pesangon, 
penghargaan masa kerja dan 
pengganti hak untuk pekerja tetap 

Tidak Diketahui

Kompensasi Bermasalah

Dibayarkan

7

10

14n= 31

Penyelesaian PHK  

PHK Menyertai Pelanggaran Lain n=31 

Tanpa Pelanggaran

Pelanggaran Hak Tuduhan Pidana

Demosi

n= 31

19

10

1 1
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yang diatur di dalam PP tersebut 
jauh lebih kecil dibanding UU 
Ketenagakerjaan. Beberapa kasus 
yang didampingi LBH Pers, saat 
dilakukan upaya perundingan 
baik tahap bipartit maupun 
tripartit, perusahaan menawarkan 
PHK beralasan efisiensi untuk 
menghindari kerugian atau 
karena merugi dengan nominal 
pesangon mengacu UU Cipta 
Kerja.  

Pekerja media dengan masa 
kerja di bawah satu tahun 
mendominasi pengaduan 
pelanggaran ketenagakerjaan. 
Jaminan kesejahteraan dan 
kepastian kerja bagi pekerja 
PKWT harus diakui masih 
memprihatinkan. Pengesahan 
UU Cipta Kerja nyatanya tidak 
membenahi permasalahan yang 
ada pada UU Ketenagakerjaan. 
Bahkan UU baru ini menimbulkan 

ketidakpastian kerja bagi pekerja. 
Berdasarkan PP 35 tahun 2021, 
masa kerja PKWT menjadi lebih 
panjang (5 tahun) dan tidak ada 
pembatasan yang jelas masa kerja 
kontrak untuk menjadi pekerja 
tetap. 

Berdasarkan data pengaduan 
pelanggaran ketenagakerjaan, 
sebanyak 41,1% merupakan 
pekerja dengan masa kerja di 
bawah satu tahun, 17,6% pekerja 
tetap dengan masa kerja di atas 15 
tahun, dan masing-masing 16,4% 
merupakan pekerja dengan masa 
kerja 5 hingga kurang 10 dari 
tahun dan 10 hingga kurang dari 
15 tahun, dan 8,2% merupakan 
pekerja dengan masa kerja 1 
sampai kurang dari 5 tahun.

n= 85

39 1

243

Tetap Tidak ada 
kontrak

KontributorKontrak

Status Kerja Pengadu
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Laki-laki

Perempuan

Lainnya

58

26

1

c. Gender

LBH Pers juga menemukan fakta 
bahwa yang paling banyak mengalami 
pelanggaran norma ketenagakerjaan 
sejak awal pandemi adalah pekerja 
media laki-laki. Terhitung Januari 
hingga Desember  2021, sebanyak 
68% dari total pengadu merupakan 
pekerja laki-laki, 30,5% merupakan 
pekerja perempuan, 1,1% dengan 
gender lainnya.

Masa Kerja

35 15 14 7

14

<1 1-<5 5-<10 10-<15 >15n=85

Pengaduan berdasarkan gender

38 LAT LBH Pers 2021



Upah Minimum Yang Tidak Layak

Permasalahan terkait kesejahteraan pekerja 
semakin rumit sejak UU Cipta Kerja disahkan. 
Selama satu tahun lebih berlaku, UU Cipta 
Kerja sukses membuat pekerja semakin 
terpojok. Perusahaan pun semakin mudah 
melakukan PHK, kompensasi atas PHK lebih 
sedikit, ketidakjelasan waktu pekerja kontrak 
menjadi pekerja tetap dan berubahnya rumus 
penentuan upah minimum.

Perubahan ketentuan penentuan upah 
minimum dalam UU Cipta Kerja dan PP 
Pengupahan sangat nyatamerugikan 
pekerja. Penentuan upah minimum dalam 
kedua ketentuan tersebut tidak mengatur 
keterlibatan pihak pekerja secara langsung. 
Meskipun Dewan Pengupahan memiliki peran 
sebagai pihak yang memberikan saran dan 
pertimbangan, kendati demikian, hal tersebut 
tidak benar-benar cukup merepresentasikan 
pihak pekerja dalam penentuan upah 
minimum.

Ketentuan upah minimum dalam UU Cipta 
Kerja berdasarkan kondisi ekonomi dan 
ketenagakerjaan. Selanjutnya kondisi ekonomi 
sebagai dasar penentuan meliputi 3 variabel 
yaitu paritas daya beli, tingkat penyerapan 
tenaga kerja dan median upah. Ketentuan 
tersebut membuat seakan-akan penentuan 
upah minimum hanya berdasarkan pada situasi 
ekonomi saja, tidak lagi mempertimbangkan 
standar kebutuhan hidup layak. Sebagai 
catatan, pada PP 78 Tahun 2015 Tentang 
Pengupahan, penentuan upah minimum 
berdasarkan pada kebutuhan hidup layak 
dengan mempertimbangkan produktivitas 
dan ekonomi.

Buntut dari ketentuan upah minimum baru 
ini membuat ditetapkannya kenaikan upah 
minimum tahun 2022 yang secara nasional 
rata-rata persentase kenaikan hanya sebesar 
1,09%. Besaran kenaikan ini dinilai LBH Pers 

terlalu kecil dan tidak sesuai kebutuhan hidup 
layak untuk pekerja. Sebagai gambaran di DKI 
Jakarta, Upah minimum Provinsi (UMP) hanya 
naik sebesar Rp37.749 menjadi Rp4.453.935. 
Besaran upah ini cukup jauh dari kebutuhan 
upah layak jurnalis sebesar Rp 8.366.220, 
sesuai hasil survei AJI Jakarta 2021.

Besaran kenaikan tersebut lagi-lagi 
hanya mengacu pada kondisi ekonomi 
dan ketenagakerjaan, tidak pada standar 
kebutuhan hidup layak. Masa pandemi Covid – 
19 membuat masyarakat memiliki kebutuhan 
khusus misalnya kebutuhan paket akses 
internet dan kebutuhan khusus lainnya. Hal 
ini yang luput dari ketentuan upah minimum 
dalam UU Cipta Kerja dan PP Pengupahan 
yang baru.

Bahkan beberapa provinsi tidak menaikkan 
UMP tahun 2022, salah satunya di Sumatera 
Selatan. Padahal hasil survei AJI Palembang 
menunjukkan upah layak jurnalis disana 
sebesar Rp 5.730.433. Survei tersebut telah 
mempertimbangkan beberapa aspek serta 
kebutuhan khusus pada masa pandemi.

Dengan kebijakan penentuan besaran 
upah minimum yang terlalu kecil dan tidak 
lagi mempertimbangkan kebutuhan hidup 
layak sesungguhnya bertentangan dengan 
semangat konstitusi negara. Pasal 27 ayat (2) 
UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang 
memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak. Selain itu pasal 
28D ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan 
terkait hak untuk bekerja, mendapat imbalan 
serta perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja.

Rendahnya penentuan upah minimum 
pada tahun 2022 ini dikhawatirkan dapat 
mengganggu profesionalisme jurnalis 
untuk memproduksi karya jurnalistik yang 
dibutuhkan publik. Upah murah yang tak sesuai 
kebutuhan, membuat jurnalis rawan menerima 
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suap dan gratifikasi yang mempengaruhi 
independensi. Ini bertentangan dengan 
Undang-Undang Pers dan kaidah etika 
jurnalistik yang menuntut agar kerja-kerja 
jurnalis harus profesional, memihak kebenaran 
dan kepentingan masyarakat luas.

Nurul, Di PHK saat Pandemi 
Mengancam

Wartawan Nurul yang di PHK Saat Pandemi 
Karena Alasan Efisiensi

Majelis Hakim : “Alasan Efisiensi Ditengah 
Pandemi Tidak Terbukti”

Malam itu sekitar awal bulan April 2021, 
sidang  sengketa PHK wartawan Kumparan 
Nurul Nur Azizah vs Kumparan memasuki 
agenda pembacaan putusan di Pengadilan 
Hubungan Industrial (PHI). Majelis Hakim 
membacakan amar putusan “mengabulkan 
sebagian gugatan pemohon”.

Hal menarik dari putusan pengadilan ini 
adalah alasan efisiensi di tengah pandemi 
sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat 
merujuk pada pasal 164 ayat (3) UU 

Ketenagakerjaan tidak diterima.  Beberapa 
alat bukti yang dihadirkan  Tergugat untuk 
meyakinkan hakim bahwa Nurul di PHK karena 
terjadinya kerugian perusahaan 2 kali berturut-
turut juga dinyatakan tidak relevan. Efisiensi 
dengan cara pengurangan pekerja haruslah 
dibuktikan dengan audit keuangan 2 tahun 
berturut-turut dan perusahaan memang tidak 
lagi melakukan operasional seperti biasanya. 
Selain itu, secara prosedural memang diatur 
dalam melakukan upaya pemutusan hubungan 
kerja, namun harus secara proporsional dan 
tidak sewenang-wenang terhadap pekerja.
Terbukti juga, bahwa Kumparan sampai 
saat ini juga masih berdiri bahkan pada 
waktu melakukan efisiensi, Kumparan masih 
melakukan rekrutmen secara terbuka. 

Walau tuntutan Nurul untuk kembali bekerja 
di Kumparan tidak dikabulkan, namun 
permintaan lain dikabulkan bahkan menurut 
hakim, Nurul berhak menerima uang 
proses selama 6 bulan, dan majelis hakim 
menganggap pada saat Nurul dinyatakan PHK 
oleh Kumparan, Nurul masih dianggap sebagai 
pekerja sampai adanya putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap.
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BAB III:  
Melawan Keterbukaan 
Informasi Semu

Advokasi Melawan Arogansi 
Pemerintah yang Memutus Akses 
Internet. 

Internet menjadi sebuah ekosistem baru 
selayaknya dunia yang berada di luar jaringan 
(luring). Internet seperti telah menjelma  
menjadi realitas ruang dan waktu yang tidak 
terelakan dalam kehidupan manusia. Internet 
tidak  lagi hanya sebatas media bertukar 
informasi namun juga sebagai wadah 
melakukan jual beli, medium edukasi tanpa 
harus terhalang jarak dan bahkan sebagai 
kontributor dalam menciptakan pemerintahan 
yang bersih. 

Pergeseran eksistensi internet seakan menjadi 
kebutuhan primer menjadi tidak terelakan. 
Kendati demikian fungsi serta peran positif 
internet tentu beringingan dengan potensi 
dampak negatif. Semakin bervariasinya modus 
tindak kriminal yang bahkan sulit dideteksi, 
misinformation masif, penyalahgunaan data 
pribadi, hingga ajakan kebencian untuk 
melakukan diskriminasi adalah sedikit dari 
banyaknya potensi penyalahgunaan internet. 
Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah 
melakukan regulasi terhadap penggunaan 
internet.

Dengan dalih sebagai bentuk penegakan 
tata tertib di dunia dalam jaringan (daring), 
pemerintah diberikan kewenangan untuk 
melakukan moderasi konten bahkan 
pemutusan akses internet. Kewenangan yang 
tidak bijak ini setidaknya terdapat dalam 
ketentuan pasal 40 UU ITE.

Pasal 40 UU ITE

(1) Pemerintah memfasilitasi 
pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pemerintah melindungi kepentingan 
umum dari segala jenis gangguan 
sebagai akibat penyalahgunaan 
Informasi Elektronik dan Transaksi 
Elektronik yang mengganggu 
ketertiban umum, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(2a) Pemerintah wajib melakukan 
pencegahan penyebarluasan dan 
penggunaan Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang dilarang 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2b) Dalam melakukan pencegahan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2a), Pemerintah berwenang 
melakukan pemutusan akses dan/
atau memerintahkan kepada 
Penyelenggara Sistem Elektronik 
untuk melakukan pemutusan akses 
terhadap Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar 
hukum.

LBH Pers menilai, kewenangan pemutusan 
internet oleh pemerintah berpotensi terjadi 
tindakan yang sewenang-wenang. Setidaknya 
terdapat 3 kekhawatiran yang muncul melalui 
kewenangan tersebut:

Pertama, Pemutusan akses elektronik 
dilakukan dengan prasyarat yang terlalu 
mudah, yaitu dengan ditemukannya sebuah 
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informasi elektronik yang bermuatan konten 
melanggar hukum. Di lain sisi, pendefinisian 
dari informasi atau dokumen elektronik 
yang bermuatan konten melanggar hukum 
tidak jelas batasannya. Hal ini dikhawatirkan 
adanya potensi pendefinisian sepihak dan 
kekhawatiran adanya subjektivitas dari pihak 
yang diberikan kewenangan yaitu pemerintah. 
(melanggar atau tidak melanggar hukum 
harusnya ditentukan oleh badan peradilan, 
bukan pemerintah)

Kedua, Proses pemutusan akses internet 
tidak diatur dalam UU ITE, hanya dijelaskan 
bahwa selama prasyarat terpenuhi maka 
pemerintah berwenang memerintahkan atau 
melakukan pemutusan akses internet. Kendati 
proses pemutusan diatur lebih lanjut pada 
peraturan turunan, namun dirasa masih tidak 
sepenuhnya berdasarkan hak asasi manusia. 
Ketiga, Batasan cakupan pemutusan akses 
tidak dijelaskan secara spesifik di UU ITE, hal 
tersebut membuka potensi pemutusan akses 
internet seluas-luasnya berdasarkan penilaian 
yang berpotensi subjektif. Hal ini berangkat 
dari refleksi pasca kasus perlambatan hingga 
pemutusan akses internet di beberapa wilayah 
di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah 
yang diputus sebagai perbuatan melawan 
hukum melalui putusan PTUN No. 30/G/
TF/2019/PTUN-JKT

Berbekal dari poin dan temuan tersebut, 
LBH Pers bersama-sama koalisi masyarakat 
sipil seperti ELSAM, ICJR, YLBHI, Yayasan 
Satu Keadilan, Safenet dan lembaga lainnya 
mengajukan uji materiil Pasal 40 ayat (2b) UU 
ITE ke Mahkamah Konstitusi dengan register 
81/PUU-XVIII/2020.  Dalam permohonannya, 
Koalisi meminta untuk menambah kewajiban 
pemerintah sebelum melakukan pemutusan 
akses, yaitu menerbitkan sebuah Keputusan 
Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis. 
Dengan demikian, pihak yang akses 
internetnya diputus (termasuk publik) dapat 
mengetahui dan dapat melakukan upaya 
hukum atas pemutusan itu. 

Permohonan tersebut kemudian ditolak 
oleh Mahkamah seluruhnya. Mahkamah  
menyatakan klasifikasi informasi dan dokumen 
elektronik yang dilarang, teknis pemutusan 
hingga pemulihan sudah diatur dalam 
peraturan turunannya yaitu PP 71 Tahun 2019 
dan Permenkominfo 5 Tahun 2020. Selain 
itu juga dalam pertimbangan menyatakan 
perlunya kecepatan melakukan tindakan 
pemutusan mengingat karakter virtualitas 
ruang siber memiliki daya sebar yang sangat 
cepat. Mahkamah juga menolak permintaan 
untuk mewajibkan pemerintah menerbitkan 
KTUN sebelum melakukan pemutusan akses. 
Dengan alasan penerbitan KTUN tertulis 
membutuhkan waktu yang tidak mungkin 
akan lebih cepat dari waktu sebaran muatan 
informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang memiliki muatan dilarang. 

Melihat pertimbangan tersebut, seharusnya 
penerbitan KTUN sebagaimana dimintakan 
LBH Pers adalah sebagai bentuk mekanisme 
check and balance. Hal tersebut dimintakan 
mengingat kewenangan memutus akses 
internet adalah kewenangan yang sangat 
besar serta dapat berdampak secara masif 
-termasuk pelanggaran terhadap HAM. 
Kewajiban menerbitkan KTUN dalam petitum 
seharusnya dipandang sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah dalam 
menjalankan asas-asas umum pemerintahan 
yang baik (AAUPB). Hal tersebut juga 
untuk meminimalisir kesalahan dan potensi 
pendefinisian informasi dan dokumen 
elektronik yang melanggar hukum sebagai 
satu-satunya prasyarat melakukan pemutusan 
akses internet. 

Hal senada juga disampaikan oleh dua orang 
Hakim yang menyatakan pendapat yang 
berbeda (dissenting opinion) yaitu Suhartoyo 
dan Saldi Isra. Dalam pertimbangannya 
disebutkan kewenangan pemerintah 
memutus akses internet dalam Pasal 40 ayat 
(2b) terdampak pada pembatasan hak asasi 
manusia atau hak konstitusional warga negara, 
sehingga seharusnya juga diatur secara jelas. 
Sehingga dengan alasan untuk membangun 
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dan menjaga etika dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, mengejawantahkan prinsip 
checks and balances, dan mewujudkan 
kepastian hukum yang adil dalam sebuah 
negara hukum yang demokratis maka 
seharusnya sebelum dilakukan pemutusan 
perlu adanya penjelasan secara tertulis/digital 
dari pemerintah.

Berlakunya ketentuan dalam UU ITE dan 
ketentuan turunannya terkait kewenangan 
pemerintah memutus akses internet, 
tentunya menjadi sebuah kekhawatiran dalam 
kehidupan demokrasi di Indonesia. Kebebasan 
berekspresi, kebebasan pers dan hak setiap 
orang atas informasi dalam ranah digital 
berada dalam bayang-bayang penyensoran. 
Tentu saja kita tidak ingin pemutusan akses 
internet secara melawan hukum di beberapa 
wilayah di Papua pada tahun 2019 terjadi dan 
pemblokiran kepada website suarapapua.com 
pada tahun 2016 terulang. 

Putusan tersebut lantas membuat ketentuan 
serta segala proses pemutusan akses internet 
dalam UU ITE menjadi konstitusional. 
Jika diperhatikan lebih dalam, LBH Pers 
memandang putusan ini dengan beberapa 
catatan. Peraturan turunan yang menjadi 
ketentuan untuk mengkualifikasi informasi dan 
dokumen elektronik yang melanggar hukum 
sebenernya masih menciptakan celah adanya 
pendefinisian secara subjektif. Pendefinisian 
pada PP 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo 
5 Tahun 2020 terkait informasi dan dokumen 
elektronik melanggar hukum ada dua yaitu:

• Melanggar peraturan perundang – 
undangan

• Meresahkan masyarakat dan mengganggu 
ketertiban umum

Memberitahukan cara   atau   menyediakan   
akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang dilarang.

Informasi dan dokumen yang dianggap 
meresahkan masyarakat dan mengganggu 
ketertiban umum sebenarnya tidak 
memiliki tolak ukur yang jelas. Hal tersebut 
membuka potensi penentuan penilaian serta 
pendefinisian yang subjektif dari pihak yang 
diberikan kewenangan, dalam hal ini adalah 
pemerintah. 

Selain itu tolak ukur melakukan kualifikasi yaitu 
informasi dan dokumen tersebut melanggar 
peraturan peraturan perundang -undangan 
juga dapat membuka potensi ketidakpastian 
hukum. Bagaimana jika peraturan perundang 
– undangan yang dirujuk adalah pasal-
pasal yang memiliki rekam jejak subjektif 
dalam implementasinya, misalnya ketetuaan 
mentransmisikan informasi dan dokumen 
elektronik bermuatan pencemaran nama 
baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain 
itu, pendefinisian sepihak oleh pemerintah 
sebagai eksekutif dapat dinilai mengambil 
kewenangan Pengadilan sebagai yudikatif.
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BAB IV: 
Ke(tidak)bebasan 
Berekspresi di 
Indonesia

Yang Ditunggu Revisi, Yang Hadir 
Malah SKB 
“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa 
keadilan, ya. Saya akan minta ke DPR untuk 
bersama-sama merevisi UU ITE ini. Karena 
disinlah hulunya. Hulunya di sini, ya di sini. 
Terutama pasal-pasal karet yang penafsirannya 
berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan 
secara sepihak.” -Presiden Joko Widodo

Penggalan kalimat tersebut merupakan sikap 
pernyataan Presiden ymelihat banyaknya 
laporan Kepolisian yang masuk terkait 
kasus yang berkaitan dengan kebebasan 
berekspresi. Respons tersebut dinyatakan 

dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI 
dan Polri di Istana Negara, tanggal 25 Februari 
2021. Presiden menyatakan bahwa Pemerintah 
akan membuka ruang untuk duduk bersama 
dengan DPR RI melakukan revisi pasal yang 
terdapat di UU ITE. Pernyataan presiden ini 
menjadi angin segar untuk menghapuskan 
pasal-pasal karet yang terdapat di dalam UU 
ITE.. 

Pernyataan Presiden itu kemudian disambut 
oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, 
Jhonny G Plate. Ia menyatakan Pemerintah 
akan segera menyusun pedoman interpretasi 
resmi terhadap UU ITE. Interpretasi ini juga 
sempat disinggung oleh pidato Joko Widodo 
sebelumnya bahwa, banyaknya tafsiran 
yang macam-macam, sehingga perlunya 
Kapolri menyusun interpretasi tersebut. 
Demikian dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit 
membentuk Virtual Police atau Polisi Virtual di 
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri 
untuk memantau kasus-kasus di ranah digital 
dan menekan adanya laporan Pasal UU ITE. 

Sumber : https://nasional.
tempo.co/read/1438925/ada-
ribuan-laporan-uu-ite-safenet-
polisi-sibuk-urusi-pencemaran-
nama-baik/full&view=ok

Pencemaran nama baik Ujaran Kebencian Konten pornografi

16%

70%

14%

Data Laporan
Dittipidsiber Polri
2017-2020*
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Polisi Virtual.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri 
secara resmi telah meluncurkan Polisi Virtual 
untuk mencegah dan mengurangi tindak 
pidana pelanggaran UU ITE pada tanggal 25 
Februari 2021. Kapolri menyebutkan Polisi 
Virtual ini merupakan respon kepolisian atas 
pernyataan Presiden soal UU ITE. Polisi Virtual 
ini dibentuk berdasarkan Surat Edaran Kapolri 
Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran 
budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang 
Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan 
Produktif. 

Hadirnya Polisi Virtual ini sempat menimbulkan 
pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. 
Sebagian masyarakat berpandangan kehadiran 
polisi virtual ini sebagai upaya memata-
matai aktivitas masyarakat di ruang digital, 
khususnya terkait dengan kritik terhadap 
kebijakan pemerintah. Secara psikologis, 
masyarakat menjadi takut dan terancam 
menggunakan media sosial untuk mengkritik 
kebijakan pemerintah. kekhawatiran ini pun 
dirasakan oleh @arkham_87, akun Instagram 
yang dimiliki oleh orang Solo. Akun ini 
mengunggah komentar yang dianggap 
menyebarkan kebencian kepada Walikota 
Solo Gibran Rakabuming -yang juga anak 
sulung Presiden Joko Widodo. 

Setelah terjaring Polisi Virtual, kemudian @
arkham_87 diminta untuk menyampaikan 
permintaan maaf kepada Gibran secara 
terbuka dan melalui media sosial serta 
diviralkan oleh media Polri. 

Hal ini menjadi catatan bahwa penerapan surat 
edaran dengan semangat keadilan restoratif 
dan tidak menggunakan mekanisme sistem 
peradilan pidana sebagaimana mestinya, 
menciptakan salah kaprah dari penerapan 
restoratif tersebut, bahkan menciptakan ruang 
ketakutan bagi penggiat media sosial dalam 
melakukan kritik. Selain itu, dalam surat edaran 
ini diberikan sebuah tanda penghargaan 
atau badge bagi kepolisian yang aktif dalam 
berpatroli dengan polisi siber ini, malah 
semakin mempersempit ruang demokrasi dan 
kebebasan hak di ruang digital. Polisi Virtual 

ini sangat diapresiasi apabila melakukan 
pengawasan terhadap tindak pidana pelaku 
kejahatan ekonomi digital dan kekerasan 
berbasis gender online. 

SKB Dulu, Revisi Kemudian

Pernyataan Jokowi untuk minta jajarannya 
membentuk Interpretasi tersebut memang 
betul adanya. Tanggal 23 Juni 2021, sebuah 
Surat Keputusan Bersama, dalam hal ini 
adalah Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo), Jaksa Agung, dan Kapolri telah 
menandatangani Surat SKB 3 lembaga 
tentang, Pedoman Implementasi Atas Pasal 
Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang ITE. Beberapa Pasal 
yang diinterpretasikan dalam SKB ini yaitu, 
Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 
ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), 
Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36. Pasal 
yang sering menjerat Jurnalis yaitu Pasal 27 
ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan 
Pasal 28 ayat (3) tentang ujaran kebencian. 
Ada beberapa poin yang menjadi fokus 
terhadap kerja-kerja jurnalistik, yaitu dalam 
pemberitaan di internet yang dilakukan 
institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik 
yang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan 
mekanisme sesuai dengan UU Nomor 40 
Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialis, 
bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus 
Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika 
wartawan secara pribadi mengunggah tulisan 
pribadinya di media sosial atau internet, maka 
tetap berlaku UU ITE termasuk 27 ayat (3). 
Untuk Pasal 28 ayat (2), jurnalis dalam hal ini 
sering dilaporkan Pasal ini, namun dalam SKB 
ada uda poin penting yaitu, perbuatan dengan 
motif untuk membangkitkan rasa kebencian 
dan/atau permusuhan atas dasar SARA, 
penegak hukum harus membuktikan terlebih 
dahulu motifnya yang ditandai dengan 
adanya ajakan, mempengaruhi, menggerakan 
masyarakat, menghasut/ mengadu domba 
dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan 
atau permusuhan. Selain itu, jurnalis juga 
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sering dilaporkan dengan pasal ini karena 
yang melapornya adalah pejabat publik 
yang dianggap termasuk sebagai frasa 
“antargolongan” Dalam frasa “antargolongan” 
menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 76/PUU-XV/2017 merupakan entitas 
golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan 
Ras. Beberapa catatan dalam SKB 3 lembaga 
ini, pasal-pasal yang disebutkan dalam SKB 
ini memang bermasalah sejak pembuatannya, 
sehingga bukan SKB yang muncul namun harus 
dilakukan revisi. SKB UU ITE ini juga bukanlah 
sebuah produk hukum yang mengikat. Dalam 
perundang-undangan kehadiran SKB ini juga 
tidak jelas sehingga dalam penerapannya SKB 
bisa dilihat hanya sebelah mata, dan tetap akan 
merujuk pada UU ITE pada akhirnya. Pedoman 
ini merupakan sinyal pembahasan revisi 
UU ITE dan dimaknai sebagai implementasi 
transisi pengesahan revisi kedua UU ITE. 

Serangan Siber Pada Pembela HAM

Agustus 2020 Tirto.id dan Tempo.co 
mendapatkan serangan digital dan peretasan. 
Kejadian berawal ketika media tersebut 
memberitakan mengenai temuan obat corona 
oleh salah satu Universitas Negeri di Surabaya 
dan beberapa instansi Lembaga negara. 
Dalam kejadian tersebut Tirto.id mengalami 
peretasan lebih kurang 7 artikel dengan 
bentuk beritanya hilang, judulnya berubah 
dan tampilan visual halaman juga berubah, 
sedangkan website Tempo.co tidak dapat 
diakses, hanya tampil layar putih bertuliskan 
403 forbidden lalu ada iringan lagu gugur 
bunga selama 15 menit. 

Terhadap peretasan tersebut, pada 25 Agustus 
2020  Tirto.id dan Tempo.co. melaporkan 
kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. Pada 1 
Oktober 2020 kasus peretasan tersebut masuk 
ke tahap Penyidikan namun hingga saat ini 
kasus tersebut belum ada tindak lanjutnya lagi 
padahal saksi-saksi telah diperiksa dan bukti-
bukti telah diserahkan ke kepolisian untuk 
mengungkap kasus peretasan ini.   

Kerja-kerja Jurnalistik yang dilakukan 
oleh Titro.id dan Tempo.co merupakan 
representasi amanat Pasal 28 UUD1945 
menyebutkan “setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyampaikan, 
mengolah dan menyampaikan informasi 
dengan segala saluran yang tersedia”

Ancaman peretasan terhadap kerja-kerja 
jurnalistik bukan hanya terjadi di Indonesia 
melainkan di Eropa,sebagaimana pemberitaan 
Reuters dalam keterangan Presiden Komisi 
Eropa yaitu Ursula von der Leyen di Praha 
(12/8/2021) “Uni Eropa pada hari Senin 
mengutuk setiap mata-mata terhadap 
wartawan, setelah laporan bahwa perangkat 
lunak Israel telah digunakan untuk meretas 
smartphone wartawan, pejabat pemerintah 
dan aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia” 

Dalam pemberitaan The Washington Post, 
mengungkapkan perangkat lunak asal Israel 
yang digunakan untuk melacak teroris dan 
penjahat lainnya namun dalam kasus ini 
perangkat lunak tersebut digunakan untuk 
melakukan peretasan terhadap para jurnalis 
dan aktivis hak asasi manusia. Sedangkan 
pada pemberitaan The Guardian, terungkap 
telepon dua jurnalis diretas yang dimana 
mereka tergabung dalam The Pegasus Project 
yang merupakan investigasi kolaborasi yang 
dijalankan oleh organisasi nirlaba di Prancis.

Belajar dari kasus peretasan tersebut 
setidaknya perusahaan media atau jurnalis 
sebelum mempublish karya jurnalistiknya 
mesti mengamankan terlebih dahulu 
perangkat-perangkat yang kemungkinan 
berpotensi diretas. Konvergensi media 
memungkinkan suatu berita itu di publish 
lebih cepat karena beralih dari media cetak 
ke media online sehingga pembaca lebih 
cepat mendapat informasi. Akibat terjadinya 
konvergensi pembaca maka seluruh informasi 
akan terpusat pada namanya website atau 
aplikasi yang disediakan oleh suatu perusahan 
media. Hal tersebut yang menjadi sasaran 
peretasan. 
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Tindakan peretasan merupakan perbuatan 
melawan hukum. Selayaknya bagi masyarakat 
yang keberatan terhadap suatu pemberitaan 
ada 2 (dua) mekanisme yang diamanatkan 
oleh UU Pers yang dapat ditempuh 
pertama, mengajukan hak jawab dan kedua, 
mengadukan ke Dewan Pers bukan dengan 
cara melakukan peretasan.
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BAB V: 
Pemberdayaan Hukum

Pers Mahasiswa: Sekelumit 
Permasalahan yang Dihadapi 
Organisasi Mahasiswa dan Persma

Tak hanya pendampingan hukum di 
Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Pers pun turut melakukan pemberdayaan 
hukum kepada setiap elemen publik, 
diantaranya organisasi mahasiswa serta 
Lembaga Pers Mahasiswa (Persma). Hal 
ini dilatarbelakangi dari situasi rentannya 
mahasiswa mendapatkan serangan terkait 
pendapat dan suara kritis yang disampaikan. 
Mulai dari intimidasi, pemukulan, perusakan 
alat meliput, pelarangan aktivitas organisasi, 
kriminalisasi hingga hukuman akademik 
secara sepihak. 

Lebih dari satu tahun terakhir LBH Pers telah 
melakukan pemberdayaan hukum kepada 
organisasi mahasiswa dan persma. Bentuk 
pemberdayaan hukum yang dilakukan LBH 
Pers adalah menjadi narasumber baik pada 
acara diskusi publik, pelatihan advokasi 
maupun pendidikan hukum. LBH Pers telah 
melakukan pemberdayaan hukum kepada 
organisasi mahasiswa dan persma sebanyak 
11 kegiatan. 

Berdasarkan kegiatan pemberdayaan yang 
telah dilakukan, terdapat beberapa catatan 
terkait permasalahan yang dihadapi oleh 
organisasi mahasiswa dan Persma. Pertama, 
dalam menjalankan aktivitas organisasi 
khususnya penyampaian pendapat yang kritis 
dan tajam, organisasi mahasiswa dan persma 
sangat rentan mendapatkan intimidasi, 
teguran bahkan hukuman akademik sepihak. 

Akibat dari serangan balik ini membuat isu 
yang sedang disuarakan teralihkan dengan 
intimidasi dan hukuman akademik sepihak 
yang dihadapinya. Selain itu intimidasi dan 
hukuman akademik tersebut membuat 
mahasiswa lain menjadi takut untuk 
menyuarakan pendapat kritisnya. Hal ini 
dipandang sebagai sebuah pembungkaman 
kebebasan berekspresi di lingkungan kampus.

Kedua, khusus kepada persma, nyatanya 
UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak 
sepenuhnya mampu melindungi kegiatan 
jurnalistik yang dilakukan oleh persma. Dalam 
UU Pers definisi dari Wartawan sebagai 
pelaksana kegiatan jurnalistik adalah “orang 
yang secara teratur melaksanakan kegiatan 
jurnalistik”. Persma sendiri tidak selalu 
memiliki kesempatan untuk melaksanakan 
kegiatan jurnalistik secara teratur, hal 
tersebut dikarenakan bahwa sebagai seorang 
pelajar, tentu saja memiliki prioritas lain 
selain menjalankan kegiatan jurnalistik pada 
organisasi yang menaunginya. 

Selain terkait masalah definisi wartawan, 
Pasal 18 UU Pers, perlindungan penghalang – 
halangan kerja jurnalistik hanya diperuntukan 
kepada pers nasional. Jika merujuk definisi pers 
nasional adalah pers yang diselenggarakan 
oleh perusahaan pers Indonesia. Selanjutnya 
di Pasal 9 UU Pers, perusahaan pers diwajibkan 
untuk berbadan hukum. Hal ini tentunya 
semakin menjauhkan Persma dalam payung 
perlindungan hukum di UU Pers mengingat 
tidak semua Persma berbadan hukum. 

Ketiga, berlakunya ketentuan pasal – pasal 
karet yang memberangus kebebasan 
berpendapat dan berekspresi. Sudah bukan 
rahasia bahwa dalam ketentuan hukum pidana 
di Indonesia masih terdapat beberapa pasal – 
pasal yang tidak jelas tolak ukur terpenuhinya 
unsur – unsur pidananya. Ketentuan pidana 
fitnah, penghinaan, penodaan agama, ujaran 
kebencian dalam KUHP hingga ketentuan 
pemidanaan ekspresi di internet dalam UU 
ITE hanya sebagian dari pasal – pasal karet 
pemberangus kebebasan berpendapat. Pasal – 
pasal karet tersebut telah sukses memberikan 
rasa takut serta ragu kepada organisasi 
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mahasiswa dan persma untuk menyampaikan 
suara kritisnya melalui kegiatan organisasinya.

Keempat, masih minimnya kemampuan 
memahami hak – hak dasar dan hak hukum 
untuk membela diri menjadi permasalahan 
lain yang kerap dihadapi. Organisasi 
mahasiswa dan persma masih belum 
sepenuhnya menyadari bahwa kegiatan 
jurnalistik dan penyampaian suara kritis 
tidak bisa dihalangi tanpa dasar hukum. Hal 
ini semakin mempermudah pemberangusan 
kegiatan organisasi mahasiswa dan persma 
seperti pelarangan pemuatan berita, ancaman 
pembubaran organisasi hingga kriminalisasi 
oleh pihak kampus. 

Selain itu tidak semua mahasiswa memahami 
hak – hak ketika berhadapan dengan aparat 
penegak hukum yang hendak memeriksa. 
Minimnya pemahaman hak ketika diperiksa, 
digeledah, ditangkap, dipanggil, dan ditahan 
membuat persma menjadi rentan mendapatkan 
kekerasan hingga kriminalisasi ketika 
melakukan liputan lapangan. Berdasarkan 
pemantauan LBH Pers, dalam 2 tahun terakhir 
setidaknya terdapat 14 kekerasan kepada 
persma. Minimnya pemahaman hak – hak 
dasar dan hak – hak hukum menjadi salah satu 
alasan situasi tersebut.

Organisasi mahasiswa dan persma juga masih 
tidak paham kemana meminta bantuan 
hukum ketika menghadapi serangan dan 
ancaman hukum. Masih banyak mahasiswa 
yang tidak mengetahui adanya organisasi 
bantuan hukum yang bersedia memberikan 
bantuan secara gratis. Selain itu juga adanya 
rasa khawatir bahwa bantuan hukum yang 
diberikan tidak benar – benar gratis juga 
menjadi faktor penghambat mahasiswa untuk 
meminta bantuan organisasi bantuan hukum 
ketika menghadapi ancaman dan serangan 
hukum. 

Kelima, lingkungan kampus yang masih rentan 
terjadinya kekerasan seksual. Wilayah kampus 
seharusnya menjadi sebuah lingkungan yang 
aman bagi setiap mahasiswa untuk menimba 
ilmu, mengembangkan diri dan menyampaikan 
gagasan kritisnya. Kendati demikian, banyak 
sekali kasus kekerasan terjadi justru di 

lingkungan kampus. Sepanjang tahun 2021, 
pemberitaan kekerasan seksual di lingkungan 
kampus seakan tidak ada habisnya. Bahkan 
yang lebih menyedihkan lagi, pelakunya 
berasal dari lingkungan kampus sendiri salah 
satunya adalah dosen. Hal ini juga ditemukan 
LBH Pers selama melakukan pemberdayaan 
kepada organisasi mahasiswa dan persma 
yang merasa khawatir menghadapi ancaman 
serupa. Ditambah lagi masih ditemukannya 
sikap permisif kepada tindak kekerasan seksual 
verbal seperti catcalling dan pernyataan 
berbentuk candaan yang memiliki intensi ke 
arah seksual.  

Dikeluarkannya Permendikbud No. 30 Tahun 
2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan 
Tinggi sebenarnya merupakan kabar baik 
ditengah semakin mencekamnya situasi saat 
ini. Sayangnya tidak semua pihak menyambut 
baik peraturan ini. Salah kaprah dari beberapa 
pihak yang mengkhawatirkan peraturan ini 
justru berpotensi melenggangkan seks bebas 
karena adanya frasa “tanpa persetujuan 
korban” pada beberapa bentuk kekerasan 
seksual. Situasi tersebut sangatlah disayangkan 
mengingat adanya frasa tersebut tidak lantas 
melenggangkan seks bebas sebagaimana 
dikhawatirkan beberapa pihak tersebut. Di 
sisi lain maraknya kasus kekerasan seksual di 
lingkungan kampus menjadi sebuah urgensi 
tersendiri kepada pemerintah untuk segera 
mengambil langkah strategis merespon situasi 
ini.

Sekelumit situasi dan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi organisasi 
mahasiswa dan persma tersebut perlu menjadi 
perhatian bagi LBH Pers kedepannya. Selain 
melanjutkan pemberdayaan secara intensif, 
perlu juga untuk mengorganisir organisasi 
mahasiswa dan persma untuk bersama-sama 
melakukan pemetaan masalah yang sifatnya 
struktural. Hal tersebut bertujuan agar 
kedepannya setiap organisasi mahasiswa dan 
persma merasa memiliki urgensi yang sama 
sehingga mau melakukan advokasi kebijakan 
secara bersama-sama memperbaiki status 
quo.
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Tantangan Media Alternatif
Perkembangan zaman mempengaruhi 
perubahan pola pikir dan tindakan, salah 
satunya bermunculan media alternatif 
yang menjunjung tinggi keberpihakan ke 
masyarakat (kepentingan umum), namun saat 
ini keberadaan media alternatif tersebut belum 
didukung oleh Dewan Pers.  Hal ini karena 
media-media tersebut pada dasarnya belum 
memenuhi kaidah jurnalistikyang ditetapkan 
oleh  Dewan Pers.

Advokasi terkait keberadaan media alternatif 
inilah yang dilakukan oleh LBH Pers. Hal 
ini  bertujuan agar media alternatif tersebut 
bisa menyesuaikan standar kerja kerja 
jurnalistik mereka sesuai dengan standar yang 
ditetapkan oleh Dewan Pers yang menekankan 
pentingnya perusahaan pers mesti berbadan 
hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas. 
Sementara dalam UU Pers hal tersebut 
tidak secara spesifik di atur dan hanya 
menyebutkan “Perusahaan pers adalah badan 
hukum Indonesia yang menyelenggarakan 
usaha pers meliputi perusahaan media 
cetak, media elektronik, dan kantor berita, 
serta perusahaan media lainnya yang secara 
khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau 
menyalurkan informasi”, 

Dewan Pers sendiri telah membuat aturan 
aturan dari pasal tersebut sebagaimana dalam 
Peraturan Dewan Pers No 03/Peraturan-
DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan 
Pers, dimana bunyi Pasal 1 angka 1 persis 
dengan apa yang disampaikan oleh UU 
Pers. Perbedaan pemahaman Dewan Pers 
mengakibatkan media-media alternatif belum 
dapat diverifikasi. 

Kedepan diharapkan Dewan Pers membuka 
kembali syarat-syarat pembentukan 
perusahaan media sebagaimana dalam UU 
Pers bukan dengan Kebiasaan secara turun-
temurun, akibatnya perkembangan Pers 
Indonesia sendiri mengalami penurunan 
karena banyaknya media yang ingin 
berkompetisi namun tidak didukung oleh 
Dewan Pers sendiri. Jika Dewan Pers tidak 
memperbaiki kebiasaan tersebut maka 
berpotensi akan adanya gugatan karena tidak 
menjalankan kewenangannya sebagaimana 
dalam Pasal 15 UU Pers media-media tersebut 
telah memenuhi syarat sebagaimana dalam 
Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 9 UU Pers. 
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BAB VI:  
Menatap Tahun 2022

Berdasarkan catatan di atas dapat ditarik 
benang merah bahwa kondisi kebebasan 
pers, kebebasan berekspresi dan keterbukaan 
informasi tidak baik-baik saja pada tahun 
2021. Sehingga terdapat beberapa proyeksi 
tahun 2022 yang sangat penting untuk 
melihat dan membuat strategi-strategi untuk 
meresponnya. Diantaranya adalah

1. Kekerasan fisik terhadap jurnalis masih 
terus terjadi. Hal ini dikarenakan tidak 
adanya penyelesaian dan proses hukum 
terhadap pelaku kekerasan terhadap 
jurnalis. Banyak faktor proses hukum 
terhadap pelaku kekerasan terhadap 
jurnalis tidak ditindak secara tegas. 

Pertama, Jurnalisnya enggan untuk 
berbicara serta melaporkan kepada 
pihak penegak hukum. Dalam penelitian 
Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers 
dan Keselamatan Jurnalis Dalam Krisis 
yang terbitkan kerjasama LBH Pers, ICJR, 
dan IJRS, 2021. Keengganan jurnalis 
melakukan pelaporan salah satunya karena 
rendahnya kepercayaan jurnalis kepada 
penegak hukum untuk bisa menyelesaikan 
kasusnya. Kedua, Perusahaan pers tempat 
dimana jurnalis bekerja tidak proaktif 
mendorong penyelesaian kasus kekerasan 
kepada penegak hukum. Dan Ketiga, 
Lambatnya proses hukum yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian.
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Fenomena lain dalam kasus kekerasan 
terhadap jurnalis adalah berkelindannya 
pelanggaran kode etik dibanyak 
kasus kekerasan terhadap wartawan. 
Pelanggaran kode etik menjadi salah 
satu faktor pemicu terjadinya kekerasan. 
Meskipun secara hukum apapun alasannya 
kekerasan fisik kepada wartawan tidak 
diperkenankan, karena tersediannya 
mekanisme komplain kepada Dewan Pers. 

2. Serangan siber termasuk diantaranya 
adalah label hoax kepada karya jurnalistik 
dan doxing masih menjadi ancaman serius 
bagi pers. Kasus Cap hoax diprediksi akan 
menjadi pola baru pelanggaran terhadap 
kebebasan pers. Dalam kasus cap hoax 
pada karya jurnalistik yang terjadi pada 
media Multatuli Project yang diduga 
dilakukan oleh akun institusi penegak 
hukum. Cap Hoax menjadi sebuah 
pelanggaran terhadap kebebasan pers 
karena mekanisme keberatan terhadap 
pemberitaan terhadap pers seharusnya 
melalui hak jawab/hak koreksi atau 
mengadukan kepada Dewan Pers. Dengan 
melakukan cap hoax kepada karya 
jurnalistik sama saja mengajak masyarakat 
untuk tidak percaya kepada pers yang 
dilindungi UU Pers. Sangat berbahaya 
jika sumber informasi masyarakat 
hanya disandarkan kepada informasi-
informasi yang tidak melalui uji informasi 
seperti Kode Etik Jurnalistik. Hal ini juga 
diperparah karena pelakunya adalah 
institusi pemerintahan baik itu penegak 
hukum maupun lembaga negara lainnya. 

3. Potensi kasus pemidanaan kepada 
wartawan semakin terbuka lebar dengan 
preseden tiga putusan yang hakim yang 
menjatuhkan vonis pidana kepada tiga 
wartawan, Sadli Saleh, Diananta dan Asrul. 
Dari ketiga kasus terlihat pola hakim 
menjatuhkan vonis pidana, beberapa 
diantaranya adalah menggunakan 
dokumen keputusan etik Dewan Pers 
untuk melegitimasi pelanggaran hukum 
yang terjadi meskipun Dewan Pers 
sudah secara tegas menyampaikan 
bahwa proses sengketa terhadap karya 

jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui 
mekanisme sengketa pers di Dewan 
Pers. Meskipun pendapat Dewan Pers 
tentang keputusan pelanggaran etik 
digunakan dalam pertimbangan oleh 
Hakim namun aspek lain Hakim tidak 
menggunakan argumentasi Dewan Pers 
yang menyatakan penyelesaiannya harus 
diselesaikan melalui mekanisme sengketa 
pers. 

Pola lain yang juga serupa adalah dimana 
lembaga-lembaga penegak hukum dari 
tingkat penyelidikan hingga pengadilan 
terkadang “mengabaikan” rekomendasi/
penilaian Dewan Pers. Padahal dalam 
kerja-kerja Dewan Pers berdasarkan 
mandate dari UU Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Pers. Dipandang “Tidak setara” 
antara Dewan Pers dengan Institusi 
Negara atau Penegak Hukum lainnya, 
berakibat tidak kasus kriminalisasi terus 
berlanjut dan membahayakan kebebasan 
pers. 

Selain itu tahun 2022 merupakan masa habis 
MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri 
terkait Koordinasi Dalam Perlindungan 
Kemerdekaan Pers dan Penegakan 
Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi 
Wartawan dan Inisiasi Revisi UU ITE. 
Dalam prakteknya, MoU ini merupakan 
salah satu instrumen bagi pers untuk 
mendorong dekriminalisasi terhadap pers. 
Sehingga MoU ini menjadi sangat penting 
untuk diperpanjang dan diperkuat 
dalam kaitannya mencegah kriminalisasi 
terhadap wartawan. Salah satu poin 
penting yang layak dipertimbangan adalah 
memasukan pengecualian terhadap 
penjeratan Pasal 27 ayat 3 UU ITE kepada 
jurnalis seperti tertuang di dalam SKB 
Jaksa Agung, Kapolri dan Menkominfo 
tentang Pedoman Implementasi UU ITE. 
Di luar dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang 
juga penting untuk masuk pengecualiaan 
adalah Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Sedangkan 
Revisi UU ITE, adalah penghapusan pasal-
pasal karet seperti Pasal 27 ayat 3 dan 28 
ayat 2 UU ITE. Momentum revisi ini juga 
penting dimanfaatkan oleh stakeholder 
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pers (Dewan Pers, Organisasi Wartawan, 
Organisasi Perusahaan Pers dll) untuk 
mendorong lebih kencang legislator 
membuat regulasi yang melindungi 
kebebasan pers.

4. Pers dan konten creator bersaing 
merebut perhatiaan publik. Diperparah 
dengan sikap pejabat publik yang 
lebih memilih hadir di media non pers. 
 
Derasnya konten media sosial membuat 
media pers memiliki saingan yang 
cukup ketat. Para content creator 
seperti youtuber dan sebagainnya yang 
menyerupai media pers semakin banyak 
bermunculan. Masyarakat disodorkan 
dengan sunami informasi dan dituntut 
untuk pintar memilih informasi di 
internet. Pemilihan informasi yang benar 
juga akan berpengaruh pada kehidupan 
sosial masyarakat. Media pers diharapkan 
menjadi menyeimbang dan penyedia 
informasi yang dapat dipercaya oleh 
masyarakat, diantaranya adalah menjadi 
kurator atas informasi yang beredar di 
social media. Meskipun saat ini banyak 
media yang sudah sadar akan itu (seperti 
kolaborasi media cek fakta dsb) namun 
ternyata hal itu masih belum cukup. Para 
pejabat public kita secara tidak sadar 
ataupun sadar sudah mengajak masyarakat 
untuk mengkonsumsi informasi bukan dari 
media pers dengan lebih memilih datang 
menghadiri undangan youtuber dibanding 
dengan acara talkshow media pers.  
 
Fenomena pejabat publik yang lebih 
memilih datang ke acara youtuber dari 
pada ke media pers menjadi salah satu 
fenomena yang secara tidak langsung 
adalah mencontohkan kepada public 
bagaimana menyikapi bahkan mengajak 
public untuk tidak memilih media 
pers sebagai sumber informasi. Jika 
fenomena ini terus terjadi, maka bukan 
tidak mungkin kebebasan pers semakin 
tersisihkan dengan media social. Media 
sosial yang kita ketahui tidak memiliki 
kode etik baku, sehingga segala informasi 
dihadirkan sesuai selera penonton.

5. Dampak dari UU Cipta Kerja 
semakin terasa bagi pekerja media. 
 
Dalam beberapa kasus ketenagakerjaan 
UU Cipta beserta peraturan turunannya 
mulai diberlakukan kepada pekerja-
pekerja di industri media meskipun 
Mahkamah Konstitusi menyatakan 
penangguhan kepada UU Tersebut. 
Hal yang paling “dimanfaatkan” oleh 
pengusaha adalah alasan efisiensi 
dalam melakukan pemutusan hubungan 
industrial. Alasan ini sering dijadikan dalih 
yang tidak “objektif” oleh pengusaha 
untuk melakukan PHK. Kasus lain adalah 
gugatan hubungan industrial pekerja 
Sindo dikalahkan oleh Majelis Hakim 
PHI pada akhir tahun 2021. Dalam 
putusan ini disebutkan bahwa karena 
alasan kedaruratan wabah, sehingga 
pengusaha boleh melakukan penugasan 
kerja meskipun perusahaan dianggap 
tutup operasional, dipindahkan ke badan 
hukum berbeda dan jobdes yang berbeda. 
LBH Pers melihat pola dalih efisiensi 
dan keadaan darurat dalam melakukan 
pelanggaran ketenagakerjaan masih 
mungkin akan menjadi pola pelanggaran 
di tahun 2022.

6. Peluang perlindungan dalam Revisi UU 
ITE, RUU PDP dan RUU PKS

Pada tahun 2022 setidaknya ada 
tiga regulasi yang sedang kencang-
kencangnya didorong untuk masuk 
ke pembahasan legislasi. Revisi UU 
ITE kita sudah ketahui bersama bahwa 
masyarakat sipil telah memiliki kertas 
kebijakan usulan-usulan pasal yang harus 
dilakukan perubahan dan selain itu saat 
ini sedang melakukan penyusunan daftar 
isian masalah terhadap draft revisi UU ITE 
yang diberikan oleh Pemerintah kepada 
DPR. Salah satu fokus penting adalah 
inisiatif pemerintah yang mengadopsi 
pemidanaan Pasal berita bohong dari 
UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum 
Pidana ke dalam tambahan pasal di draft 
revisi UU ITE. Dalam prakteknya pasal 
ini juga seringkali disalahgunakan untuk 
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melakukan kriminalisasi kebebasan 
berekspresi.

1. Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual

Kekerasan seksual yang dialami oleh 
jurnalis beragam gender tidak jauh 
berbeda dengan kekerasan dalam lingkup 
kerja. Jurnalis dalam melakukan peliputan, 
rentan terjadi kekerasan seksual ketika 
bertemu dan wawancara dengan 
narasumber, rentan terjadi kekerasan 
yang dialami oleh sesama pekerja 
dan relasi kuasa antara bawahan dan 
atasan. Penyebab terjadinya ini karena 
perusahaan belum memiliki Standar 
Operasional Penanganan (SOP) Kekerasan 
Seksual di lingkungan kerja. Tidak adanya 
penanganan SOP ini korban mengalami 
impunitas, takut dipecat oleh atasan dan 
mendapatkan stigma. Dalam Rancangan 
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 
kekerasan seksual di lingkungan kerja 
menjadi pembahasan dalam BAB kejahatan 
korporasi. Namun, pembahasannya 
masih alot karena prespektif pemidanaan 
korporasi yang menjadi subjek tindak 
pidana kekerasan seksual diperkirakan sulit 
untuk diterapkan.  Kedua, media dalam 
membingkai dalam melakukan peliputan 
kekerasan seksual juga belum menjadi 
perhatian yang lebih terhadap kerja-kerja 
di dapur redaksi. Hingga saat ini, Dewan 
Pers belum menerbitkan Peraturan Dewan 
Pers mengenai pemberitaan yang ramah 
gender. Dewan Pers belum serius atau 
bisa jadi belum memahami prespektif 
gender terkait pemberitaan yang dimana 
ini akan menjadi trigger bagi korban yang 
mengalami kekerasan seksual yang kedua 
kalinya. Selain itu, dengan tidak adanya 
peraturan tersebut, juga menjadi ancaman 
bagi jurnalis terjerat pasal karet UU ITE 
terkait pencemaran nama baik maupun 
menyebarkan konten kekerasan seksual. 

Dari catatan penting ini, Lembaga Bantuan 
Hukum Pers melihat isu kekerasan 
seksual ini merupakan isu yang penting, 

khususnya memberikan perlindungan 
terhadap kerja-kerja jurnalistik dan korban 
kekerasan seksual atas pemberitaan 
media yang tidak ramah gender. Selain itu 
juga mendukung para pembuat kebijakan 
dalam hal ini DPR dan Pemerintah untuk 
segera mengesahkan UU Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual di tahun 2022.

2. Kebijakan Permenkominfo Nomor 5 tahun 
2020 tentang … harus direspon serius oleh 
masyarakat sipil, karena berkaitan dengan 
pembatasan ekspresi dan informasi di 
ranah digital. Catatan penting dari regulasi 
tersebut adalah Informasi dan dokumen 
yang dianggap meresahkan masyarakat 
dan mengganggu ketertiban umum 
sebenarnya tidak memiliki kejelasan tolak 
ukurnya. Hal tersebut membuka potensi 
penentuan penilaian serta pendefinisian 
yang subjektif dari pihak yang diberikan 
kewenangan, dalam hal ini adalah 
pemerintah. 
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BAB VII:  
Penutup dan Publikasi 
LBH Pers
Catatan tahun 2021 dan proyeksi 2022 ini 
kami tutup dengan sejumlah publikasi karya 
LBH Pers dalam berkontribusi memperbanyak 
referensi-referensi hukum dalam khazanah 
kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan 
keterbukaan informasi.

Publikasi LBH Pers bertujuan untuk memberikan 
edukasi dan literasi kepada publik. Khususnya 
dalam hal kebebasan berekspresi, kebebasan 
berpendapat, dan kebebasan informasi. Hal-
hal tersebut dituangkan LBH Pers ke dalam 
beberapa e-book dan penelitian LBH Pers. 
Beberapa diantaranya juga merupakan hasil 
Kerjasama LBH Pers dengan pihak donor. 
E-book dan hasil penelitian ini dipublikasikan 
kepada publik melalui sarana website, 
sehingga dapat dijangkau dengan lebih 
mudah oleh publik. Beberapa E-book dan 
penelitian LBH Pers yang akan dicantumkan 
adalah sebagai berikut.

1) Demokrasi Tenggelam Pers Dibungkam

2) Potret Implementasi Keterbukaan 
Informasi Publik pada Sektor 
Lingkungan Hidup, ESDM dan Agraria

Secara langsung, keterbukaan informasi 
publik sudah dijaminkan melalui UU No 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. Namun pada prakteknya 
masih ditemukan permasalahan –
permasalahan, khususnya pada tataran 
implementasi. Kesadaran mengenai 
pentingnya keterbukaan informasi di 
sektor lingkungan hidup dan sumberdaya 
alam belum sepenuhnya merata kepada 
semua badan – badan publik. 

Penelitian ini mencoba untuk menggali 
hal – hal tentang semangat Pentingnya 
Keterbukaan Informasi dalam Peraturan 
Menteri dan Keputusan Menteri pada 
sektor Lingkungan Hidup, ESDM dan 
Agraria. Selain itu, hal yang diteliti adalah 
implementasi semangat keterbukaan 
informasi publik dalam putusan Komisi 
Informasi dengan membaca tren putusan 
ajudikasi non-litigasi Komisi Informasi 
sektor lingkungan.
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3) (Ringkasan Eksekutif Penelitian ICJR, 
LBH Pers dan IJRS) Pandemi Covid-19: 
Kebebasan Pers dan Keselamatan 
Jurnalis dalam Krisis.

Jaminan kebebasan pers penting terutama 
dalam menghadapi pandemi Covid-19 
yang sedang terjadi di berbagai belahan 
dunia. Antonio Guterres, sekretaris 
Jenderal PBB, menyampaikan bahwa 
pers dapat menyediakan informasi yang 
kredibel dan membantu masyarakat 
memilah-milah fakta dan menilai 
kebenaran informasi seputar pandemi 
yang sedang berlangsung;

Dengan dasar itu, ICJR, LBH Pers dan IJRS 
melakukan penelitian “Pandemi Covid-19: 
Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis 
dalam Krisis”.

4) Terminologi dan Pola Putusan Pada 
Kasus Pencemaran Nama Baik dan 
Berita Bohong

Konstitusi Indonesia telah menjamin 
kebebasan berekspresi dan berpendapat 
sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28 
E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (yang 
selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 
bahwa negara menjunjung kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat bagi setiap orang. Kebebasan 
tersebut tidak terbatas pada ruang 
offline namun juga online. Pasal tersebut 
kemudian menjadi salah satu landasan 
adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya 
disebut UU-ITE) yang bertujuan untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan keamanan dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat yang demokratis.
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5) Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers dan 
Keselamatan Jurnalis Dalam krisis

Buku berjudul “Pandemi Covid-19: 
Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis 
Dalam Krisis” disusun berdasarkan hasil 
penelitian terhadap situasi kebebasan 
pers, keselamatan jurnalis serta adanya 
kebutuhan mendesak pada pemenuhan 
hak-hak ketenagakerjaan pekerja media 
selama masa pandemi. Disusun bersama 
tim Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH 
Pers) , Institute for Criminal Justice Reform 
(ICJR), dan Indonesia Judicial Research 
Society (IJRS).

6) Merekam Perjuangan Pembela 
Lingkungan

Kebebasan berekspresi merupakan hak 
mendasar yang dijadikan landasan bagi 
pembela HAM untuk memperjuangkan 
dan mempromosikan HAM. Kebebasan 
berekspresi di Indonesia dijamin dalam 
berbagai peraturan, baik dalam konstitusi 
Undang-Undang Dasar sampai pada 
peraturan di bawah undang-undang. 
Namun pada penerapannya, masih 
berulang kasus-kasus kekerasan yang 
dialami para aktivis pembela HAM. Seperti 
a) intimidasi, b) ancaman, c) kriminalisasi 
bahkan d) pembunuhan yang mengarah 
pada para aktivis pembela HAM di sektor 
lingkungan. Secara khusus, kekerasan 
serupa juga dialami jurnalis karena 
pemberitaan. Pelaku dalam melakukan 
upaya kekerasan menyasar siapa saja, 
baik laki-laki, perempuan maupun gender 
yang lain.
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7) Modul Advokasi Kebebasan Pers di 
Papua

Menyikapi kondisi pelik yang dialami 
masyarakat Papua, khusus jurnalis, LBH 
Pers bekerjasama Internews membuat 
satu modul pelatihan bagi para pengacara 
atau pendamping hukum, agar dapat 
terlibat memberikan advokasi pada isu 
kebebasan pers. Sebagai panduan dalam 
pelaksanaan pelatihan lawyer untuk isu 
kebebasan pers, Kami menyusun satu 
“Modul Pelatihan Advokasi Kebebasan 
Pers untuk Pengacara” . Modul tersebut 
disusun berdasarkan kondisi dan 
kebutuhan pendamping hukum untuk 
advokasi kebebasan pers di Papua. 
Selanjutnya tim LBH Pers menyusun modul 
tersebut ke dalam  delapan (8) bab, yakni 
: 1. Pengantar; 2. Pers dan Demokrasi; 
3. Instrumen HAM Internasional dan 
Nasional berkaitan dengan Kebebasan 
Pers; 4. Teori Kasus dan Investigasi; 
5. Strategi Litigasi; 6. Studi Kasus; 7. 
Keselamatan dan Keamanan Pendamping 
Hukum; dan 8. Roundtable meeting.

8) Modul Training Lawyer dan Paralegal 
untuk Advokasi Kebebasan Pers di 
Indonesia

Lima tahun terakhir, Angka serangan 
terhadap pers masih cukup tinggi. Selain 
serangan fisik, kini ancaman terhadap 
jurnalis, media hingga narasumber juga 
bertransformasi ke bentuk serangan 
digital. Selain itu, tidak meratanya 
keberadaan lawyer dan paralegal di 
beberapa daerah, khususnya pada remote 
area menjadi tantangan yang dihadapi 
untuk memberi perlindungan terhadap 
pers Indonesia. Sehingga diperlukan 
adanya pelatihan untuk mendorong 
cakupan pendamping hukum di seluruh 
daerah dengan kompetensi di bidang 
pers.
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9) Modul Training Media : Advokasi bagi 
Perusahaan Media di Indonesia

Peningkatan kapasitas dan kompetensi 
staf legal masing-masing perusahaan 
diharapkan dapat mendorong upaya 
perlindungan bagi jurnalis dan media 
itu sendiri. Terlebih saat menghadapi 
ancaman serangan fisik, non fisik hingga 
kriminalisasi. Dengan penguatan staf 
legal, diharap perusahaan media dapat 
berdaya untuk melindungi diri sendiri, 
dan jurnalisnya. Untuk itu, LBH Pers 
merasa perlu untuk melakukan pelatihan 
terhadap legal media pada isu kebebasan 
pers. Penyusunan Modul Pelatihan ini 
terlaksana atas dukungan rakyat Amerika 
Serikat melalui USAID. Keseluruhan isi 
dalam panduan ini merupakan tanggung 
jawab LBH Pers serta tidak mencerminkan 
pandangan Internews, USAID atau 
pemerintah Amerika Serikat.

10) Buku Saku Jurnalis : Protokol Keamanan 
dalam Meliput Kejahatan Lingkungan

Buku ini memuat rencana keselamatan 
dalam rencana kerja, dengan penjelasan 
singkat tentang langkah langkah yang 
perlu diambil ketika jurnalis meliput. Tak 
ada langkah yang mutlak tepat diambil 
jurnalis saat melakukan peliputan. Yang 
ada adalah jurnalis dan kantor media 
massa harus cakap mengelola pilihan atas 
rencana keselamatan dan konsekuensinya. 
Jurnalis dan kantor media massa harus 
melakukan penilaian (assessment), 
bertukar pendapat, dan melontarkan 
pertanyaan secara tepat. Selain itu, jurnalis 
perlu merancang peliputan secara utuh.
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11) Kebebasan Berekspresi dan Tren 
Penggunaan Delik Pidana

Buku ini merupakan hasil penelitian 
dengan melihat tren pasal-pasal atau 
delik-delik pidana apa saja yang kerap 
digunakan oleh penegak hukum terhadap 
para pembela hak asasi manusia di 
isu lingkungan (environmental human 
rights defenders) di Indonesia dalam 
medio Januari 2016-Maret 2020. Dalam 
membaca tren penggunaan pasal yang 
digunakan, kasus-kasus yang sudah 
dikumpulkan tersebut dihubungkan 
dengan dua variabel yang penting dalam 
instrumen hak asasi manusia, yaitu:

Standar perlindungan terhdap kebebasan 
berekspresi dan berpandapat; dan standar 
perlindungan terhadap pembela hak asasi 
manusia.

12) Panduan Advokasi Hukum Kebebasan 
Berekspresi, Berpendapat, dan 
Kebebasan atas Informasi untuk 
Pembela HAM Sektor Lingkungan

Kebebasan berekspresi, berpendapat 
dan memperoleh informasi merupakan 
bagian dari hak asasi manusia dan hak 
konstitusional yang dijamin oleh UUD Perlu 
perjuangan panjang agar hak kebebasan 
berekspresi dan memperoleh informasi 
menjadi bagian dari hak asasi manusia. 
Hak-hak tersebut juga merupakan hak 
dasar yang ketika tidak diberikan maka 
hak-hak lain akan berpotensi besar 
untuk terhambat.Kebebasan berekspresi, 
berpendapat dan memperoleh informasi 
dalam praktiknya memiliki jalan yang 
cukup berliku.
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13) Mengenal UU ITE: Panduan 
Penanganan Perkara Informasi dan 
Transasaksi Elektronik bagi Jurnalis

Sejak disahkanya UU ITE, upaya kriminalisasi 
terhadap jurnalis dan masyarakat pada 
umumnya terus meningkat. Berdasarkan 
catatan LBH Pers sepanjang 2019 terdapat 
75 kasus kekerasan terhadap para jurnalis. 
Hal itu ditengarai keberadaan pasal 
karet dalam UU ITE menjadi persoalan 
utama mengapa kasus Informasi dan 
transaksi elektronik terus meningkat. 
Meskipun beberapa kali dilakukan uji 
materi di Mahkamah Konstitusi, dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/
PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, 
Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/
PUUXIV/2016. Namun perubahan ke arah 
yang lebih demokratis dan berpihak pada 
prinsip kebebasan berpendapat masih 
saja terdegradasi.

14) Pentingnya Optimalisasi Advokasi 
Publik Melalui Media Sosial

Pesatnya perkembangan teknologi 
semakin menyesuaikan dengan pola 
pikir manusia. Internet berkembang 
secara luas dan cepat. Kemajuan ini 
membantu manusia dalam bersosialisasi, 
berkampanye dan memberikan dampak 
yang baik untuk menjalin hubungan, 
menyampaikan ide-ide atau gagasan baru 
dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Pers bersama Kemitraan (Partnership) 
mengadakan lomba pembuatan infografis 
dan video pendek untuk umum, dengan 
tema “Perlindungan Pembela HAM 
Lingkungan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan.” Lomba ini bertujuan ingin 
memaksimalkan sosial media sebagai 
alat sosialisasi dan kampanye terkait isu 
perlindungan pembela HAM Lingkungan 
kepada masyarakat luas.
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15) Kertas Posisi RUU Cipta Lapangan 
Kerja terkait Kebebasan Informasi dan 
Pers

Pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden 
terpilih Indonesia, Joko Widodo 
menyampaikan visinya untuk menarik 
investasi masuk ke Indonesia dengan 
cara mencabut dan menyederhanakan 
berbagai regulasi yang dianggap 
menghambat investasi. Salah satu hal 
yang jelas disampaikan adalah dengan 
membentuk sebuah Undang – Undang 
(UU) dengan konsep Omnibus Law.

Konsep Omnibus Law yang dimaksud 
adalah dengan merevisi banyak UU 
sekaligus dalam sebuah UU besar salah 
satunya berbentuk UU Cipta Lapangan 
Kerja. Selanjutnya pada bulan November 
2019, melalui berbagai pernyataan di 
media massa Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Republik Indonesia (Menko 
Perekonomian) menyatakan bahwa 
Omnibus Law akan segera ditargetkan 
masuk Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) 2020, dan menargetkan 
selesainya draf naskah akademik pada 
bulan Desember 2019. Pernyataan ini 
banyak mengundang perhatian dari 
berbagai kalangan. Kehadiran UU dengan 
konsep Omnibus Law ini dikhawatirkan 
akan berpotensi disusupi kepentingan 
pemilik modal, alih – alih mensejahterakan 
rakyat.

16) Pentingnya Perlindungan Pembela 
Kebebasan Beragama

Panduan ini dibuat untuk meminimalisir 
risiko seperti mencegah terjadinya 
tindakan yang tidak diinginkan, merespons 
tindakan yang terjadi, dan menanggulangi 
ketika kejadian yang tidak diinginkan 
terjadi. Kami LBH Pers mengucapkan 
terima kasih kepada Internews dan Roni 
Saputra sebagai peneliti dan narasumber 
yang telah mendukung terbitnya buku 
panduan ini. Panduan ini bukanlah jaminan 
keselamatan, tetapi kami berharap buku 
ini dapat membantu untuk meningkatkan 
perlindungan dan keselamatan para 
pembela kebebasan beragama.

17) Kanal Youtube Bantuan Hukum Pers

Kanal Youtube Bantuan Hukum Pers 
memuat sebanyak 35 video, dengan 
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subscriber sebanyak 135 
akun. 35 video tersebut 
diantaranya adalah 
video-video lama berupa 
dukungan figure public 
untuk LBH Pers, selain 
itu juga ada rekaman-
rekaman konferensi pers 
dan webinar. Namun 
publikasi yang utama 
dalam kanal youtube 
Bantuan Hukum Pers 
adalah seri Video Ajar 
yang terselenggara berkat 
dukungan USAID dan 
Internews. Video Ajar 
terdiri atas delapan seri 
video dari LBH Pers, yang 
ditujukan untuk literasi 
mengenai hal-hal seputar 
kebebasan pers, dan hal-
hal terkait. Delapan seri 
video ajar tersebut adalah 
sebagai berikut.

Peraturan Perundang-
Undangan yang Melindungi dan 
Mengancam Kebebasan Pers

Sengketa Pers
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Strategi Litigasi dalam 
Advokasi Kebebasan Pers

Strategi Mencegah dan Menghadapi 
Ancaman Hukum dan Kekerasan 

Perlindungan Narasumber
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Paralegal (Pers part 1)

Perencanaan Keselamatan Wartawan
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