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PENGANTAR
Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia
Oleh: Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers
Setiap negara mengemban kewajiban untuk memenuhi hak-hak warganegara.
Dalam hukum hak asasi manusia yang berlaku secara universal, ada 3 kewajiban generik
negara yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect),
dan memenuhi (to fulfil). Dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan
Politik dinyatakan salah satu kewajiban negara adalah menghormati, menjamin, dan
memenuhi hak warga negara dalam hal kebebasan berekspresi yang didalamnya juga
termasuk kebebasan pers.
Proses Reformasi 1998 di Indonesia telah mengubah watak negara dari
otoritarian menjadi demokrasi. Melalui sejumlah TAP MPR, amandemen konstitusi dan
pembentukan sejumlah undang-undang Indonesia secara bertahap telah mengubah
dirinya sebagai salah satu negara demokrasi di dunia. Salah satu produk Reformasi
1998 yang menonjol Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin
kemerdekaan pers dan melarang pembredelan pers.
Selama 16 tahun lebih kemerdekaan pers di Indonesia dipuji oleh dunia
internasional, dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Undang-Undang Pers
dinilai oleh sejumlah organisasi internasional sebagai undang-undang terbaik di dunia
yang patut dicontoh oleh negara-negara lain. Dewan Pers Indonesia sebagai lembaga
independen juga telah menjalankan fungsi tanpa ada campur tangan pemerintah
sebagaimana dulu yang terjadi pada era Orde Baru.
Di Indonesia saat ini, hak atas informasi yang merupakan bagian dari kebebasan
berekspresi, telah diakui dan tercantum dalam konstitusi bersama 10 elemen hak
asasi manusia yang lain. Selain itu juga dicantumkan dalam Undang-Undang No 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang
Pers, Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Rativikasi Kovenan Internasional
Hak Sipil dan Politik.
Namun pada kenyataannya ada sejumlah masalah. Antara lain masih adanya
hambatan atas penghormatan, perlindungan, maupun pemenuhan hak ini. Hal lain
adalah tabrakan undang-undang yang menjamin kemerdekaan pers dengan peraturan
perundangan lain dan adanya pasal-pasal ancaman pidana terkait penyebaran
kebencian. Juga ada sejumlah undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang
yang menghambat akses dan penyebaran informasi atau kebebasan pers.
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Tugas pers selain untuk memenuhi hak untuk tahu dan hak atas informasi,
juga merupakan sebuah sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan
pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas
dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis
dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis.
Pasal 2 Undang-Undang No 40 tentang Pers menyatakan bahwa pers memilki
tugas mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi,
keadilan, dan supremasi hukum. Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi
aspirasi dan suara rakyat dalam mempengaruhi sebuah keputusan.Dalam Demokrasi
juga diperlukan partisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut
terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan.Pada berbagai aspek kehidupan di
negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan
langkah kebijakan suatu negara.
Pers merupakan pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan
check and balance. Agar pers dapat melakukan peranannya, perlu ada jaminan
kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang.
Selain itu, untuk menegakkan pilar ke empat demokrasi, pers juga harus bebas dari
kapitalisme dan politik. Pers tidak boleh hanya sekadar mendukung kepentingan
pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik, tanpa mempertimbangkan
kepentingan masyarakat yang lebih besar.
Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama adalah struktur
(freedom from) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima
oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak
ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh
lingkungan ekonomi termasuk kepimilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang
kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah
performance (freedom to) dimana kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara
pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur
dan adil (fair), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik,
dan sebagainya.
Masyarakat pers Internasional memuji kebebasan pers di Indonesia. Dalam
berbagai pertemuan Internasional Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers
dipuji sebagai salah satu undang-undang yang mumpuni dan menghormati prinsipprinsip kebebasan pers yang berlaku secara universal. Di tingkat regional UU ini
memberikan inspirasi kepada Myanmar dan Timor Leste untuk mengadopsinya.
Pasca 17 tahun pemberlakuan UU No 40/1999 memang menunjukkan secara

xii

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

signifikan bahwa pers di Indonesia menjadi pilar ke-4 demokrasi yang tangguh. Bisa
dikatakan ketika kepercayaan kepada negara mulai runtuh, pers mampu memberikan
harapan kepada masyarakat bahwa negara ini masih bisa diperbaiki. Betapa tidak, di
Indonesia istilah trias politica telah diplesetkan oleh sejumlah kalangan menjadi trias
corruptica dan eksekutif, legislatif dan yudikatif diplesetkan sebagai executhieves,
legislathieves, dan yudicathieves. Ketika ketiga pilar utama dalam sistem demokrasi ini
digerogoti praktek koruptif, pers sebagai pilar ke-4 bukan hanya berhasil membangun
kepercayaan publik tapi juga secara aktif ikut membongkar praktek-praktek korupsi
yang ada.
Bila pada tahun 1980-an, di jaman Orde Baru pers di Indonesia tak berani
mengungkapkan skandal yang melibatkan para pejabat, kini pers telah berhasil
menjalankan fungsi sebagai watchdog atau “anjing penjaga”. Pers saat ini telah berhasil
menjalankan fungsi pengawasan atas 3 hal yaitu sebagai sarana kontrol publik bagi
penyelenggaraan kekuasaan, dinamika sosial, dan praktek bisnis. Pasca pemberlakuan
UU 40/1999 tentang Pers di jaman pemerintahan BJ Habibie, pers tumbuh berkembang
hingga mencapai sekitar 1.600 media cetak. Namun jumlah ini segera susut berguguran
begitu Pemilu 1999 usai. Rupanya saat itu ada banyak media sengaja dibuat oleh
partai politik, politikus dan pengusaha yang berlomba untuk memperoleh pengaruh
politik dan kekuasaan.
Data media di Indonesia saat ini diperkirakan ada sekitar 2.000 media media
cetak. Namun dari jumlah tersebut hanya 320 media cetak yang memenuhi syarat
disebut sebagai media profesional (Data Pers 2015). Sedangkan media online/siber
diperkirakan mencapai angka 43.300, tapi yang tercatat sebagai media profesional
yang lolos verifikasi hanya hanya 68 media online saja. Selain itu hingga akhir 2014
tercatat ada 674 media radio dan 523 media televisi.
Secara umum media saat ini, pasca Pemilu 2014, terbagi menjadi 3 kelompok.
Antara lain media profesional, media partisan, dan media abal-abal. Kita semua
tahu saat ini ada sejumlah pemilik media bikin partai politik, ada orang partai yang
memiliki media, ada media yang loyal mencitrakan partainya, ada media loyal
membela kepentingan pemiliknya saja, ada media yang melalui model framing berita,
talkshow, liputan khusus, hingga sekilas info, dan teks berjalan (running text) atau
mempersepsikan beritanya untuk kepentingan tertentu,
Acara-acara media TV, termasuk pemberitaannya, sepertinya terbelah menjadi
2 kekuatan yaitu mendukung pemerintah tanpa reserve dan lainnya menjadi oposisi
yang super kritis. Sisa TV lainnya adalah tetap konsisten memilih gosip, infotainment,
opera sabun India/Turki, dangdut, hantu sebagai pilihan utama untuk meraup rating
versi AC Nielsen.
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Situasi pers Indonesia di tengah iklim kemerdekaan pers ini betul-betul
memprihatinkan. Para pemilik media dan juga pimpinan redaksi dapat berperan
untuk mengembalikan jati diri dan fungsi pers dalam ikut mewujudkan cita-cita negara
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 1999
tentang Pers. Antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan
nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta
menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi
yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, bisnis, kepentingan umum.
Dan yang terakhir adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Pers di Indonesia dalam sorotan dua lembaga Internasional yang rutin
mengeluarkan indeks kebebasan pers dunia yaitu Reporters Sans Frontières (RSF)
dan Freedom House dinilai sebagai menempati peringkat bawah di negara-negara di
dunia. Pada tahun 2016, RSF menempatkan peringkat kebebasan pers Indonesia di
urutan ke-130, di bawah negara-negara yang sedang mengalami konflik atau perang
seperti Afganistan (120) dan Zimbabwe (124). Zimbabwe saat ini disebut-sebut sebagai
negara termiskin di dunia. Satu tahun sebelumnya, skor kebebasan pers Indonesia
lebih buruk lagi, ada di peringkat ke-138 dari 180 negara yang diteliti.
Penempatan pers Indonesia selalu dalam kategori “merah”, tentunya bukan
kabar menggembirakan. Bagaimanapun pers Indonesia mengalami perkembangan
yang baik setelah Orde Baru. Orang bebas mendirikan perusahaan pers, wartawan
bebas bekerja dan mengkritik. Di beberapa daerah memang masih terjadi kasus
kekerasan terhadap wartawan. Namun secara umum, perkembangan pers Indonesia
terus menuju ke arah lebih baik, lebih profesional. Karena itu pula, Dewan Pers diminta
untuk membantu Myanmar dan Timor Leste dalam menyiapkan peraturan-peraturan
tentang pers di dua negara tersebut. Sejumlah negara juga tertarik mengikuti jejak
Indonesia dalam menata pers, mempelajari peraturan-peraturan Dewan Pers yang
mengatur pers.
Dilatarbelakangi keinginan untuk mendapatkan gambaran lebih utuh tentang
perkembangan pers Indonesia, sejak sekira lima tahun lalu Dewan Pers bersama
komunitas pers mulai menyusun konsep survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)
khusus Indonesia. Targetnya, tersedia informasi dan data yang lebih baik tentang
perkembangan kemerdekaan pers setiap tahun di seluruh provinsi.
Pelaksanaan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia dimulai pada
tahun 2015 dan baru menjangkau 13 provinsi. Baru pada 2016 ini, pelaksanaan survei
IKP dapat mencakup 24 provinsi. Buku ini memuat laporan lengkap hasil survei IKP
tahun 2016, yang mengukur perkembangan kemerdekaan pers sepanjang tahun
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2015. Pelaksanaan survei IKP tahun 2016 ini tentunya lebih baik dari pelaksanaan
pada tahun 2015.
Dewan Pers menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu pelaksanaan survei IKP ini, antara lain kepada Perhimpunan Pengembangan
Media Nusantara (PPMN), tim survei inti yang ada di Jakarta, dan semua anggota tim
survei dari 24 provinsi.
Pelaksanaan survei IKP memiliki empat tujuan utama yaitu pemetaan
perkembangan kemerdekaan pers, sumbangan bagi upaya mendorong kesadaran
publik tentang pers, identifikasi prioritas untuk perbaikan kualitas pers, dan tersedia
data untuk mendukung advokasi pers. Semua tujuan itu bermuara kepada terwujudnya
kemerdekaan pers yang sebesar-besarnya demi kepentingan publik.
Laporan IKP 2016 ini menyimpan banyak informasi yang dapat kita gunakan. Ini
adalah salah satu ikhtiar penting kita yang telah sukses dilaksanakan sebagai upaya
menegakkan kemerdekaan pers. Perbaikan metodologi maupun pelaksanaan survei
tetap harus dilakukan pada survei berikutnya.
Jakarta, 10 Desember 2016
Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers
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PENGANTAR
Ketua Tim Pelaksana IKP 2016
Pers Indonesia mengalami perkembangan yang membaik setelah Orde Baru.
Orang bebas mendirikan perusahaan pers, organisasi wartawan pun tidak lagi
diharuskan hanya satu, wartawan bebas bekerja dan mengkritik. Investigasi berbagai
kebijakan, laporan kinerja pemberantasan korupsi dapat diberitakan, perdebatan
publik pun dapat dilakukan. Ambillah contoh kasus KPK vs POLRI, PT Semen
Indonesia vs masyarakat Kendeng, rendahnya pemulihan aset kasus-kasus korupsi
dibanding jumlah uang yang dikorup, maupun laporan ketimpangan dan kekayaan
sejumlah warga Indonesia yang ‘disembunyikan’ di berbagai negara untuk lari dari
tanggung jawab membayar pajak. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan terjadi
dalam pemerintahan otoriter Soeharto. Di sejumlah daerah kekerasan terhadap
wartawan masih terjadi dan masih ada pula impunitas atas berbagai kasus kekerasan
terhadap wartawan (dark cases). Pertanyaannya bagaimanakah kualitas dan cakupan
kemerdekaan pers di Indonesia?
Untuk mendapat gambaran lebih utuh tentang perkembangan pers Indonesia,
sejak sekitar lima tahun lalu Dewan Pers mulai menyusun konsep penelitian Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia. Berbagai konsultasi dilakukan kepada komunitas
pers. Pada tahun 2015 konsep penelitian itu diuji coba di 13 provinsi. Kerangka
konseptual pengukuran indeks yang mendasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi
manusia universal mengukur persepsi stakeholders media untuk level provinsi di
Indonesia. Pada tahun 2016 ini, untuk pertama kalinya Dewan Pers melakukan
penelitian IKP 24 provinsi dengan total informan 303 orang. Buku ini memuat laporan
lengkap hasil penelitian IKP tahun 2016, yang mengukur perkembangan kemerdekaan
pers sepanjang tahun 2015 di provinsi-provinsi tersebut. Di dalamnya juga memuat
temuan-temuan yang merupakan sintesa perkembangan kemerdekaan pers secara
nasional.
Di balik angka-angka ‘rigid’ indeks berlangsung proses interaksi yang intensif
antara tim peneliti Dewan Pers dengan 95 peneliti provinsi. Seluruh tim peneliti bahu
membahu menjalankan tahap demi tahap proses riset guna menjaga konsistensi
penerapan metodologi riset. Proses riset dari penentuan informan-ahli, penelitian
lapangan, pengumpulan data sekunder, proses validasi penilaian melalui Focus
Group Discussion (FGD), pengolahan data, hingga penyusunan dan pengumpulan
laporan provinsi dilakukan dengan interaksi yang kompleks. Di tengah proses ini
pula tim peneliti Dewan Pers mengorganisir sejumlah ahli pers untuk melakukan
pembobotan, mengkompilasi data dan laporan-laporan provinsi, melakukan analisa,
Indeks Kemerdekaan Pers 2016
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dan mengorganisasikan workshop ‘Dewan Penyelia Nasional’ untuk menentukan
indeks kemerdekaan pers secara nasional. Di dalamnya sejumlah ahli pers nasional
diminta memberi penilaian dalam perspektif yang lebih luas [bird eye view] setelah
berdiskusi dengan koordinator-koordinator peneliti lokal. Setelah semua proses
pembuatan indeks dilakukan laporan riset kemerdekan pers dalam kontek 24 provinsi
diedit seiring dengan itu laporan nasional diselesaikan.
Disamping mengukur tingkat kemerdekaan pers di berbagai provinsi, penelitian
ini juga berusaha menangkap konteks masing-masing provinsi dan melengkapi
penelitian-persepsi tersebut dengan mengumpulkan berbagai data sekunder.
Proses yang berlangsung secara maraton dan cukup kompleks ini tidak dapat
dilakukan dengan baik tanpa kerja keras dan kerjasama dengan seluruh teman-teman
peneliti di ke-24 provinsi. Disamping itu proses ini ditunjang oleh tim administrasi dari
Sekretariat Dewan Pers dan pengarahan sejumlah anggota Dewan Pers. Penelitian ini
juga dapat berjalan dengan dukungan dari PPMN (Perhimpunan Pengembangan Media
Nusantara), sebuah organisasi non-pemerintah yang tekun mendorong peningkatan
kualitas media di Indonesia.
Dengan tulus kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang
telah membantu pelaksanaan penelitian IKP ini: kepada anggota Dewan Pers
khususnya Yosep Adi Prasetyo (Stanley) yang sejak gagasan pengembangan Indeks
Kemerdekaan Pers diinisiasi terus mengawalnya, pada tim peneliti di 24 provinsi,
staf Dewan Pers, pada Eriyanto, Margareta Saulinas, dan Rogger yang membantu
tim dalam mengkompilasi dan mengolah data, serta Bestian Nainggolan dalam
memproses pembobotan indeks. Terima kasih pula pada Perhimpunan Pengembangan
Media Nusantara yang melengkapi dukungan APBN untuk merealisasi penelitian
ini serta keterlibatan informan-informan ahli yang dengan sabar meluangkan
waktu diwawancarai dan menjawab seluruh pertanyaan; yang kadangkala karena
kesibukannya harus diwawancarai beberapa kali. Terakhir namun bukan terbontot
terima kasih pada teman-teman peneliti di Dewan Pers Dian Andi Nur Aziz , Christiana
Chelsia Chan, Moebanoe Moera, dan Rustam Fachry Mandayun.
Ada tiga tujuan dari laporan ini. Pertama, pemetaan kemerdekaan pers di
masing-masing provinsi dimana indeks kemerdekaan pers mendapat konteks dan
makna. Angka indeks di masing-masing provinsi bukan hanya sekedar ‘rapor’ dari
penerapan hak kemerdekaan pers di suatu wilayah. Akan tetapi juga menggambarkan
aspek-aspek kemerdekaan pers yang relatif stabil maupun masih buruk yang
mengandung potensi dan tantangan bagi kemajuan kemerdekaan pers. Sejak awal
penelitian peneliti-provinsi telah mengumpulkan data dan mengkaitkan IKP dengan
konteks sosial, demografi, ekonomi, dan politik lokal. Laporan ini secara beragam
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memberi ulasan dan refleksi kemerdekaan pers yang relevan dengan konteks lokal.
Dengan cara demikian, buku ini diharap dapat menunjukkan titik-titik kritis dalam
pengembangan media di ranah lokal yang bagi kebanyakan kita masih gelap.
Ulasan ini dapat menjadi rujukan aktor-aktor lokal dalam memajukan
kemerdekaan pers. Dalam upaya ini proses penyuntingan laporan menekankan sruktur
pelaporan sembari menjaga orisinalitas isi pelaporan masing-masing daerah. Struktur
laporan provinsi terdiri atas gambaran konteks lokal seperti pemetaan geografis,
demografis, pemetaan konsumen media, dan profil media lokal. Kemudian dilanjutkan
dengan hasil indeks yang menggambarkan kondisi kemerdekaan pers di 3 lingkungan
yaitu bidang politik, hukum dan ekonomi.
Kedua, di tengah peta keragaman kondisi kemerdekaan pers laporan ini juga
memberi gambaran umum (secara nasional) akan tantangan kemerdekaan pers di
Indonesia. Pembahasan ini penting karena meskipun terdapat kekhasan kondisi di
masing-masing provinsi, penelitian ini mencoba menggali ada tidaknya paralelisme
antar daerah yang menjadi gambaran kemerdekaan pers secara nasional. Terlepas dari
kekuatan dan kelemahan masing-masing daerah, gambaran nasional penting untuk
menunjukkan kemajuan (progress) dan kemunduran (regress) kemerdekaan pers
ketika riset IKP dilakukan di tahun-tahun mendatang. Informasi yang dapat bermanfaat
pula dalam menjelaskan pada masyarakat internasional akan kondisi kemerdekaan
pers secara umum di Indonesia.
Ketiga, laporan ini mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu mendapat
perhatian serius dari pengampu kepentingan media untuk perbaikan kualitas pers.
Persoalan-persoalan itu ditemukan dari hasil indeks maupun proses penelitian
termasuk dalam diskusi-diskusi di FGD.
Kami mempersembahkan laporan ini terutama sebagai penilaian atas kondisi
kemerdekaan pers di Indonesia pada tahun 2015 – ruang publik untuk perubahan
yang lebih baik. Meskipun demikian melihat kembali proses penelitian yang panjang,
maraton dan cukup kompleks kami juga dengan terbata-bata ingin memberikan buah
karya ini kepada mereka yang berkemauan melihat kembali capaian dari upayaupaya perubahan yang pernah dilakukan. Akhirnya semua itu diharap bermuara
kepada terwujudnya kemerdekaan pers yang berkualitas yang sebesar-besarnya demi
kepentingan publik.
Jakarta, Desember 2016
Antonio Pradjasto H.
Ketua Tim Pelaksana IKP 2016
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BAB I: PENDAHULUAN
Proses demokrasi di Indonesia belum mewujud dalam norma sosial yang nyata.
Persoalan-persoalan seperti penghargaan atas pluralisme, anti korupsi, maupun
keadilan-sosial yang selama ini disuarakan oleh masyarakat belum mewujud meski
pemerintah otoritarian sudah tumbang. Salah satu penentunya adalah pers yang
Merdeka. Karena Kemerdekaan Pers memungkinkan kebutuhan warga negara atas
informasi yang cukup untuk menyatakan pendapatnya, mengendalikan jalannya
pemerintahan, atau mengawasi pejabat pemerintah yang bekerja dalam persoalanpersoalan publik. Dalam perjalanannya muncul keinginan-keinginan (terutama dari
kelompok kepentingan lama) agar pers dikontrol secara ketat seperti di zaman
otoritarian. Di sisi lain banyak pihak mengapresiasi perkembangan pers di Indonesia.
Bahkan Indonesia sempat masuk dalam Negara dengan kebebasan pers terbaik di
Asia.
Pertanyaannya, bagaimanakah kualitas kemerdekaan pers dalam mendorong
demokrasi? Apakah memang sesungguhnya kehidupan pers telah gagal memainkan
peran menumbuhkan demokrasi dan sebaliknya apakah terdapat ruang-ruang
demokratis bagi tumbuhnya media bebas?
Sesungguhnya belum ada indikator yang memberikan gambaran lengkap
mengenai situasi kebebasan pers dan capaian-capaian yang telah dilakukan
pemerintah Republik Indonesia. Indikator yang banyak menjadi rujukan adalah
indikator yang lebih memberi gambaran situasi kebebasan pers antar Negara.
Indikator demikian tidak cukup memberi gambaran spesifik mengenai elemenelemen apa dari Kemerdekaan Pers yang problematis atau yang telah tersedia dengan
baik. Salah satu indikasinya adalah kemerdekaan pers Indonesia ditempatkan lebih
rendah daripada Singapur dan Malaysia yang hingga saat ini masih menerapkan
hukum drakonian.
Urgensi penyusunan IKP ini terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia;
dimana pemenuhan hak atas informasi menjadi salah satu ukuran penting. Akhirakhir ini isu Kebebasan Pers semakin dianggap penting untuk masuk dalam ukuran
capaian dan keberhasilan pembangunan seperti Sustainable Development Goals
(SDG’s). Disamping itu sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas situasi
kebebasan pers dan hambatan terhadap akses/penyebaran informasi, bersama hakhak sipil lainnya melalui universal periodic review (UPR) kepada komite HAM PBB.
Dalam kaitannya dengan hal ini IKP bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana
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Negara menjalankan kewajiban-kewajibannnya sesuai hukum HAM.
Pengukuran melalui indeks ini sangat penting karena indeks dapat
menggambarkan fenomena yang abstrak menjadi konkrit dengan kuantifikasi atau
angka tertentu. Melalui model indeks kita bisa menggabungkan data yang beragam
ke dalam ukuran atau angka tunggal. Kemudian indeks akan memberikan kemudahan
dalam melakukan perbandingan, baik perbandingan antar waktu ataupun antar
wilayah dan Negara.
Dewan Pers pada periode 2010 – 2013 mencoba menyusun Indeks
Kemerdekaan Pers. Upaya itu dilanjutkan pada periode DP 2013 – 2016 di bawah
kepemimpinan Yoseph Adi Prasetyo [dikenal Stanley], Ketua Komisi Hukum Dewan
Pers saat itu. Pendekatan yang digunakan adalah Kemerdekaan Pers merupakan hak
asasi manusia. Hak atas Kemerdekaan Pers yang merupakan bagian dari Hak atas
Kebebasan Berekspresi telah dijamin dalam UUD 1945 dan sejumlah UU turunannya
yaitu UU Hak Asasi Manusia No. 39/1999, UU Pers No. 40/1999 dan UU No 12/2005
yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
Pelaksanaan survei Indeks Kemerdekaan Pers ini diharapkan dapat:
1. Memetakan dan memonitor perkembangan (progress/regress) dari pelaksanaan
hak Kemerdekaan Pers
2. Memberi sumbangan pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik
mengenai Kemerdekaan Pers
3. Membantu stakeholders mengidentifikasi prioritas-prioritas yang perlu dilakukan
untuk perbaikan Kemerdekaan Pers. (Merumuskan formulasi mengenai agenda
untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers)
4. Memfasilitasi tersedianya bahan kajian empiris untuk advokasi Kemerdekaan
Pers berbasis HAM.
KERANGKA KERJA
Indeks kemerdekaan ini menggunakan konsep yang melihat kemerdekaan
pers sebagai hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia Kemerdekaan Pers
merupakan bagian dari Kemerdekaan Menyatakan Pikiran dan Pendapat sesuai
dengan hati nurani masing-masing. Kemerdekaan Pers tidak bersifat absolut yang
‘ada’ nya bukan untuk dirinya sendiri. Ia adalah salah satu wujud dari kedaulatan
rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Disamping itu Kemerdekaan Pers merupakan sarana mencari kebenaran
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Maka, Kemerdekaan pers dimaksud mencakup kebebasan dari dan kebebasan
untuk. Kebebasan Dari merupakan kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil
dari struktur tertentu. Pers suatu Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor,
bebas dari tekanan teradap jurnalis, bebas dari tekanan ekonomi, tidak ada aturan
hukum yang mengekang kemerdekaan pers, tidak ada tekanan sosial dan politik.
Sedangkan Kebebasan Untuk diukur dari bagaimana pelaku pers menggunakan
kemerdekaan tersebut. Misalnya, apakah liputan media telah fair, mengungkapkan
fakta dan sebagainya.
Sebagai hak asasi manusia, Negara adalah pemikul kewajiban yang meliputi
kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi. Ketiga kewajiban ini dibagi
dalam tiga lingkungan yaitu bidang fisik dan politik, bidang ekonomi, dan bidang
hukum. Di dalamnya jaminan hukum atas kemerdekaan pers, independensi
wartawan dan pers, pluralisme pers serta akurasi dan keberimbangan merupakan
prinsip-prinsip utama dari kemerdekaan pers. Kandungan utama itu diterjemahkan
dalam 20 indikator-utama serta menurunkannya dalam 71 pertanyaan
Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang dilakukan pada tahun 2016 ini
memotret kondisi kemerdekaan pers pada tahun sebelumnya, 2015.
METODE
IKP ini merupakan riset yang dilakukan terhadap para ahli untuk menilai
kemerdekaan pers di Indonesia (purposive survei). Survei ini dilakukan terhadap
kelompok ahli dengan alasan pertama, riset ini memiliki komponen yang hanya bisa
dinilai oleh para pelaku langsung atau pun para pengamat serta akademisi yang
berkutat dalam komponen-komponen kemerdekaan pers, mereka diminta untuk
memberi penilaian. Kedua, adalah alasan terbatasnya waktu dan biaya.
Untuk menjaga adanya obyektvtas dan keahlian dalam melakukan penilaian,
beberapa langkah dilakukan. Pertama, survei ini mensyaratkan bahwa ahli harus paling
sedikit memiliki pengetahuan dan atau pemahaman baik karena berpengalaman/
sebagai pelaku langsung di bidangnya maupun karena sebagai akademisi/peneliti
di bidang yang bersangkutan selama paling sedikit 5 tahun dan memiliki kapasitas
reflektif atas persoalan dalam bidang kemerdekaan pers. Dalam hal ini koordinator
di tingkat provinsi berdiskusi dengan tim peneliti untuk menentukan paling sedikit
10 orang ahli. Usulan koordinator peneliti kemudian didiskusikan dengan tim peneliti
nasional di Dewan Pers. Kedua, melakukan Focus Group Discussion yang merupakan
forum untuk validasi bagi ahli atas informasi yang diberikan. Ketiga, mengumpulkan
data data sekunder yang berkaitan dengan persoalan persoalan kemerdekaan pers.
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara
dan pengumpulan data sekunder. Semua informan ahli diwawancarai secara
langsung. Para ahli diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan
memberi skor dengan skala 0 – 100 pada pertanyaan yang dijawabnya, dengan
kategori:
a) Buruk sekali pada angka 0-30 (tidak bebas)
b) Buruk pada angka 31-55 (kurang bebas)
c) Sedang pada angka 56-69 (agak bebas)
d) Baik pada angka 70-89 (cukup bebas)
e) Baik sekali 90-100 (bebas)
Pada survei tahun 2016 ini wawancara dilakukan terhadap 303 orang.
Penilaian yang mereka berikan dalam lingkup provinsi (masing-masing) Sementara
data-data sekunder dikumpulkan oleh peneliti provinsi maupun peneliti nasional.
Informan berasal dari beraneka ragam latar belakang pekerjaan seperti advokat/
pengacara, akademisi, jurnalis, komisioner lembaga (KPU, KPID, KIP), organisasi nonpemerintah, politisi, TNI/Polri, wiraswasta dan karyawan swasta. Di antara informan
ahli ini 81.8% adalah laki-laki dan 18.2% adalah perempuan. Tidak semua informan
yang direncanakan dapat diwawancarai – sebagian karena pindah tugas, sebagian
karena tugasnya harus sering berpergian, sebagian lagi karena dianggap tidak
memenuhi syarat sebagai informan-ahli sehingga datanya harus dicabut atau diganti
dengan informan ahli lain.
Disamping itu survei ini juga meminta tiga (3) orang ahli untuk memberi
perspektif nasional. Hal ini dilakukan dalam sebuah forum yang kami sebut Dewan
Penyelia Nasional (national assesment council) yang dihadiri oleh 24 koordinator
peneliti provinsi. Ketiganya memberi penilaian atas indikator-indikator utama
dengan penjelasan mengenai kondisi provinsi oleh koordinator peneliti lokal.
Sementara itu data-data sekunder yang terkumpul mencakup tapi tak terbatas
pada: jenis/jumlah organisasi profesi wartawan, nama-nama perusahaan media di
tiap provinsi, dan kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2015.
PEMILIHAN LOCUS
Pada riset tahun ini, untuk mengukur kondisi kemerdekaan pers pada 2015
Dewan Pers hanya melakukan pengumpulan data dan penyusunan Indeks Kebebasan
Pers di 24 provinsi. Pemilihan ini berdasarkan kriteria berikut:
1.
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(a) Banyak kedapatan masalah kemerdekaan pers, baik karena tingginya pengaduan
masyarakat maupun karena tingginya kekerasan terhadap pers.
(b) Proporsionalitas antara provinsi di pulau Jawa dan luar pulau Jawa
(c) Proporsionalitas Indonesia Barat, Tengah dan Timur.
(d) Daerah-daerah yang belum menjadi sasaran sosialisasi Dewan Pers terkait IKP
sebelumnya.
Atas dasar itu terpilih 24 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan
Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, DKI, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Maluku Utara, Maluku,
Nusa Tenggara Barat, Bali Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua,
Papua Barat.
Survei ini diselenggarakan berkat dukungan pemerintah dan PPMN
[Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara], sebuah lembaga non pemerintah
independen yang bergerak untuk pemajuan Kemerdekaa Pers. Tidak ada kegiatan
tanpa manusia di belakangnya. Survei ini memiliki tim peneliti, tim penunjang
[administrasi] dari Sekretariat Dewan Pers, disamping tentunya anggota Dewan
Pers yang memberi pengarahan. Tim peneliti dibedakan atas tim nasional yang ada
di Dewan Pers dan 24 koordinator peneliti provinsi dengan asisten peneliti yang
menjadi ujung tombak survei. Mereka hampir secara serentak turun ke lapangan
melakukan wawancara dan melakukan tugasnya dengan baik. Kami berharap ke
depan dapat memperbaiki seluruh proses IKP ini.
STRUKTUR
Laporan ini diorganisasikan dalam struktur berikut ini:
Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan alasan dan latar belakang Dewan Pers
menjalankan survei Indeks Kemerdekaan Pers. Dalam pada itu juga menjelaskan
kerangka kerja teoritis serta metodologi riset yang digunakan. Dijelaskan pula
metode pemilihan wilayah riset.
Bab berikutnya berisi uraian analisa atas hasil survei di 24 provinsi. Analisa satu
demi satu provinsi dijabarkan dalam BAB II ini termasuk gambaran sekilas mengenai
kondisi geografis dan kondisi media di masing-masing provinsi.
Berdasarkan hasil-hasil survei di masing-masing provinsi dibangunlah sintesa
atas kondisi Kemerdekaan Pers di Indonesia dalam arti di 24 provinsi dalam BAB III.
Di dalamnya dijabarkan analisa atas Kemerdekaan Pers di masing-masing lingkungan
dan deliberasi atas kondisi kemerdekaan pers di tingkat nasional, yang dalam survei
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ini disebut Dewan Penyelia Nasional.
Bab berikutnya merupakan temuan-temuan pokok secara nasional yang
diuraikan secara singkat dan ditutup dalam Bab Penutup BAB IV yang berisi kesimpulan
utama dan rekomendasi untuk pemajuan Kemeredekaan Pers di Indonesia.
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BAB II
INDEKS KEMERDEKAAN PERS 24 PROVINSI
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BAB II: INDEKS KEMERDEKAAN PERS 24 PROVINSI
Pada bab II ini akan dipaparkan indeks kemerdekaan pers masing-masing
provinsi (yang menjadi obyek penelitian) yaitu gambaran deskriptif skor/nilai ratarata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers. Sebelum
hasil indeks atas kondisi kemerdekaan pers di provinsi masing-masing diurai,
gambaran umum provinsi dipaparkan dengan harapan dapat memberi konteks dan
dinamika media.
Hasil indeks kemerdekaan pers provinsi diperoleh dari indeks di tiga lingkungan
yaitu lingkungan fisik-politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan, dimensi hukum.
Masing-masing lingkungan ini memiliki sejumlah indikator utama yang kemudian
dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai (sub) indikator (disana sini disebut pula sub
dimensi). Kondisi lingkungan politik mempunyai sembilan dimensi yang diukur
indeksnya seperti ‘kebebasan berserikat bagi wartawan’, ‘kebebasan dari kekerasan’,
‘kebebasan dari intervensi’, ’kebebasan media alternatif’ dan ‘kesetaraan akses
bagi kelompok rentan’. Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan
lima ukuran di antaranya ‘kebebasan mendirikan perusahaan pers’, ‘tekanan
kekuatan ekonomi’, ‘keragaman pemilik’ dan ‘keberadaan lembaga penyiaran
publik’. Sedangkan lingkungan hukum melihat aspek-aspek kemerdekaan pers yang
menyangkut ‘independensi lembaga peradilan’, ‘kriminalisasi pers’, ‘perlindungan
hukum bagi penyandang disabilitas’ dalam media.
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1
PROVINSI ACEH*1
A. GAMBARAN UMUM
Kemerdekaan pers provinsi Aceh mengalami pasang naik dan turun. Periode
paling parah dari kemerdekaan pers di Aceh adalah masa Darurat Militer dan Darurat
Sipil di Aceh (2003 – 2005). Media mendapat pengekangan dari penguasa saat itu;
tercatat dua wartawan meninggal pada periode tersebut. Pintu Aceh tertutup untuk
wartawan asing.
Tsunami pada 26 Desember 2004 di Aceh yang merenggut 220.000 korban jiwa,
membuka pintu masuk bagi wartawan termasuk wartawan dari Negara luar untuk
ikut memberitakan Aceh. Tsunami juga memaksa petinggi Pemerintah Indonesia dan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM)untuk berunding. Hasilnya kesepakatan damai berupa
penandatanganan MoU di Helsinki, 15 Agustus 2005.
Perlahan kemerdekaan pers bergerak ke arah lebih baik. Seperti di provinsiprovinsi lain media tumbuh bagai jamur, diikuti dengan peningkatan kapasitas
wartawan. Hal itu terus berlanjut hingga kini. Tantangan kebebasan pers pun
berubah dari situasi konflik menjadi masyarakat yang lebih demokratis.
Masa Darurat
Pada masa penetapan status Darurat Militer yang disusul darurat sipil, ada
dua wartawan yang menjadi korban ; Jamaluddin (TVRI, 20 Mei 2003) dibunuh orang
tak dikenal dan Ersa Siregar (RCTI, 29 Desember 2003) dalam kontak senjata antara
TNI dan GAM.
Saat Darurat Militer, Panglima Kodam Iskandar Muda, Endang Suwarya
membatasi gerak wartawan dengan Maklumat No. 5 Tahun 2003 yang melarang
wartawan dan media di Aceh menjadikan GAM sebagai narasumber berita. Jika
ini dilakukan saat itu, maka bisa saja Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD)
mempunyai dalih untuk mengatakan “wartawan dan media sebagai pihak yang
membesarkan GAM.” Ruang gerak juga dilakukan dengan mengidentifikasi wartawan
melalui kartu pers Merah Putih, keluaran media center PDMD.
Pengekangan kembali dilanjutkan pada masa darurat sipil, dengan Maklumat
Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) No. 4 tahun 2004, yang mengatur tata cara
jurnalis dalam meliput konflik di Aceh. Penguasa darurat juga pernah mengeluarkan
himbauan pada media di Aceh agar menyiarkan iklan keberhasilan PDSD pada
1 September 2004 dengan dasar UU No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya dan
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Keppres No. 43/2004, tentang Penerapan Status Darurat Sipil. Puncaknya, PDSD
mengeluarkan Maklumat Khusus yang melarang wartawan meliput semua kegiatan
GAM menjelang Milad GAM, 4 Desember 2004.
Tsunami pada 26 Desember 2004 membuat kondisi membalik. Melalui
liputan, para wartawan mampu menggalang solidaritas masyarakat dunia. Mediapun
mendapat pujian.
Pasca tsunami dan konflik
Konflik bersenjata berakhir pada 15 Agustus 2005, media mulai berkembang.
Kemerdekaan pers mulai membaik yang terus berlangsung hingga kini. Beberapa
media cetak radio dan media online berdiri. Banyak lembaga nasional maupun
internasional; organisasi-organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI) dan Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) memberikan berbagai pelatihan
peningkatan kapasitas pada wartawan serta media. Banyak pula lembaga yang
mendirikan media internal untuk memberitakan kondisi Aceh dengan tema utama
rekontruksi, disamping persoalan sosial, budaya dan politik.
Kemerdekaan pers juga didukung oleh media yang dengan kesadarannya
sendiri mendorong penguatan perdamaian, dengan mengedepankan peace
jurnalisme dalam menulis berita. Dalam masa singkat itu, media di Aceh yang
lama terkungkung bangkit mengambil peran aktif dalam demokrasi; mengontrol
pemerintah, mengedukasi masyarakat dan mempengaruhi pemerintah nasional
berkaitan dengan kewenangan Aceh sesuai dengan amanah perdamaian.
Tantangan tidak dengan sendirinya hilang. Euforia perdamaian juga dialami
media. Dalam kompetisi Pilkada di Aceh 2006 dengan keistimewaan dibolehkannya
calon independen dan beroperasinya partai politik lokal, pihak-pihak yang bersaing
mencoba merangkul media dengan harapan merebut hati rakyat. Mediapun dijadikan
sasaran alat politik oleh para pemimpin dan politisi. Banyak media yang berupaya
menghindar dari ketegangan ini sehingga memunculkan ketidak-harmonisan pers
dengan penguasa. Di tengah upaya menjaga independensi sebagian politisi belum
memahami tugas media. Terjadilah berbagai ancaman pada media.
Belajar dari pengalaman, media di Aceh kemudian mengambil sikap hati-hati
dalam mewartakan isu-isu kekerasan dan pertentangan kubu-kubu di partai lokal
terbesar untuk kepentingan yang lebih besar, mengawal perdamaian. Sikap hatihati media dalam rangka mencegah pemanfaatan isu oleh kelompok lain untuk
mengganggu perdamaian.
Saat ini sejumlah media di Aceh telah terdaftar di Dewan Pers seperti Harian
Serambi Indonesia, Harian Prohaba, Tabloid Modus Aceh, Tabloid Pikiran Merdeka,
Indeks Kemerdekaan Pers 2016

13

Harian Rakyat Aceh, Portalsatu.com, Beritamerdeka.co, Habadaily.com, Lintasgayo.
codan Acehvideo.tv.
Peraturan Daerah yang Menghambat
Tantangan kemerdekaan pers di Aceh juga berasal dari regulasi daerah.
Sejumlah Qanun atau Peraturan Daerah [selanjutnya disebut Perda] di Aceh
berpotensi menghambat kemerdekaan pers, seperti Qanun No 6/2014 tentang
Hukum Jinayat.
Pada Ketentuan Umum butir 35 disebutkan: “Mempromosikan adalah
memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau
memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/
atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/
atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah,
secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.”
Hal yang sama juga disebutkan di Ketentuan Umum Qanun tentang Pembinaan dan
Perlindungan Aceh.

B. HASIL SURVEI IKP
Tabel 1
IKP Provinsi Aceh
Bidang

Fisik Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/Skor

75,61

69.07

75.31

Skor Total
Kategori

: 73,23
: BAIK

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) provinsi Aceh menuju ke arah yang lebih baik
dengan nilai 73.22, dibanding masa darurat. Kondisi Lingkungan Politik bernilai
paling tinggi, yaitu 75.60. Lingkungan Ekonomi berbeda dengan lingkungan Politik
dan Hukum memiliki kualitas ‘sedang’ 69.06. Dari lima indikator utama di lingkungan
ekonomi Tata Kelola Perusahaan merupakan yang terburuk (58.30) diikuti dengan
Independensi dari Kelompok Kepentingan (64.86). Kurang transparannya berbagai
perusahaan media disertai dengan rendahnya upah yang diperoleh oleh wartawan
merupakan problem terbesar dari tata kelola perusahaan media di Aceh. Ketika
media hanya memperkuat kekuatan kelompok kepentingan ancaman berikutnya
adalah terpinggirnya suara-suara yang kritis dan diabaikannya suara kelompok
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masyarakat rentan. Survei ini menunjukan akses kelompok rentan pada media
merupakan problem serius berikutnya di Aceh.
KONDISI LINGKUNGAN POLITIK
Tabel 2
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

85.30

2.

Kebebasan dari intervensi

77.58

3.

Kebebasan dari kekerasan

82.43

4.

Kebebasan media alternatif

77.00

5.

Keragaman pandangan

67.40

6.

Akurat dan berimbang

74.90

7.

Akses informasi publik

81.25

8.

Pendidikan insan pers

76.50

9.

Kesetaraan kelompok rentan

53.40

Iklim kemerdekaan pers di Aceh dilihat dari lingkungan fisik dan politik,
dipersepsikan pada situasi baik (75.43). Dari sembilan aspek yang diteliti, hanya dua
di antaranya perlu perhatin khusus. Terutama pada aspek kesetaraan kelompok
rentan yang dipandang pada situasi buruk. Aspek lainnya terkait adalah keragaman
pandangan. Tampaknya, di provinsi ini masih ada hambatan dalam hal keragaman
pemberitaan dan keragaman kepemilikan perusahaan pers.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Rata-rata skor empat aspek dari Kebebasan Berserikat bagi wartawan
mendapat nilai baik (70-89). Informan menilai secara umum tidak ada kendala bagi
wartawan dalam memilih organisasi profesi di wilayah Aceh. Hanya saja, sejumlah
wartawan masih enggan bergabung dengan salah satu organisasi karena terbentur
syarat-syarat yang berlaku pada organisasi tersebut. Sejumlah wartawan muda juga
masih terpengaruh dengan arahan seniornya di media untuk masuk ke salah satu
organisasi profesi. Di antara empat aspek itu kondisi kebebasan wartawan dalam
memilih organisasi profesi (87.80) mendapat penilaian paling baik.
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15

Kebebasan dari Intervensi
Pada dimensi ini independensi redaksi dari campur tangan pemilik media
(64.10) dan kebebasan pers dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik (65,70) memiliki
nilai dalam kisaran ‘sedang’. Hal ini terjadi karena menurut pandangan informan
sejumlah media online di Aceh terindikasi berafiliasi dengan tokoh politik terutama
untuk mendukung salah satu kandidat calon gubernur Aceh untuk Pilkada 2017
seperti portalsatu.com dan mediaaceh.co. Sementara kanalaceh.com dan AJNN.
net dimiliki oleh orang-orang dekat kandidat calon gubenur lainnya. Pemilik mediamedia tersebut kerap campur tangan dalam urusan redaksi.
Meski demikian selama 2015 di provinsi Aceh tidak ada pencabutan lisensi,
pembredelan atau sensor dari pihak penguasa sehingga aspek tersebut mendapat
nilai ‘baik sekali’ (93,50) Demikian pula tidak ada penunjukkan pengurus media /
redaksi dari penguasa [87,00] yang mengindikasikan bahwa aspek ini dalam situasi
baik.
Kebebasan dari Kekerasan
Secara umum, informan menilai dimensi kebebasan dari kekerasan berada
pada kondisi baik. Dari tiga aspek yang terdapat dalam bagian ini, pada aspek
kewajiban aparat Negara melingungi kerja media mendapat nilai paling buruk
dibanding dua aspek lain, meskipun masih dalam kisaran ‘baik’ (75,90). Ini berarti
upaya Negara dalam melindungi wartawan dan perusahaan media dinilai tidak
seoptimal dari upaya Negara untuk menahan diri melakukan kekerasan.
Sejumlah informan berpendapat masih ada intimidasi/ancaman untuk
memengaruhi isi pemberitaan yang dilakukan oleh aparat Negara maupun kekuatan
non-Negara. Hanya saja dilakukan secara tidak langsung
Kebebasan Media Alternatif
Kondisi kebebasan media alternatif di Aceh secara umum baik. Menurut
informan ahli, pemerintah belum maksimal mengambil peran dalam mengakui dan
melindungi hadirnya media alternatif, dengan nilai rata-rata 70.20. Nilai ini lebih
rendah dari kontribusi positif yang diberikan oleh jurnalisme warga, yaitu 83.80.
Keragaman Pandangan
Media cetak paling besar di Aceh adalah Serambi Indonesia yang berada di
bawah Tribun Group. Selanjutnya adalah media Rakyat Aceh yang berada di bawah
Jawa Post Group. Selain keduanya, tidak ada media cetak harian di Aceh. Hanya
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beberapa tabloid yang dimiliki oleh pengusaha lokal. Yang banyak berkembang
adalah media online.
Informan ahli menilai pemerintah Aceh tidak melakukan peran signifikan
dalam mendorong keragaman kepemilikan (buruk) dan pemberitaan 59.90 (sedang).
Namun menyangkut sikap diskriminatif Pemda terhadap wartawan informan ahli
memberi pandangan positif (88.50) -- hal ini mengindikasikan pemerintah tidak
diskiriminatif terhadap wartawan.
Tabel 3
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Keberagaman Pandangan dalam Media

Nilai
Rata-rata

10.

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah

59.90

11.

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

53.80

12.

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik
diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas
sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya

88.50

Akurat dan Berimbang
Hak publik atas informasi yang akurat dan berimbang mendapat nilai ‘sedang’
(68.50). Sementara itu kesadaran wartawan melakukan sensor-diri dalam rangka
menegakan etika profesi mendapat nilai lebih tinggi (83.70) daripada intervensi
pemilik media pada ruang redaksi (72.50). Jika dikaitkan dengan kedua indikator
tersebut, media dan wartawan di Aceh masih terpengaruh kepentingan pemilik
dalam menjalankan tugasnya. Dari hasil wawancara/diskusi di FGD terungkap bahwa
intervensi dari pemilik terjadi meskipun tidak dilakukan secara langsung dalam rapatrapat redaksi.
Akses Atas Informasi Publik
Akses atas informasi publik di Aceh dalam kondisi baik. Dari empat aspek
dalam dimensi ini, hanya satu yang nilainya ‘sedang’ (69.20) itupun mendekati nilai
‘baik’. Sedangkan yang lainnya dalam kisaran ‘baik’. Sejauh ini pemerintah belum
maksimal menyediakan sarana dan fasilitas kepada wartawan dan media. Seperti
belum tersedianya media center di lembaga-lembaga publik, maupun ketersediaan
Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di lembaga-lembaga pemerintahan.
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Pendidikan Wartawan
Hanya dua organisasi wartawan di Aceh yang menyediakan fasilitas pendidikan
dan kompetensi, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis
Indonesia (AJI). Kalaupun ada pelatihan kegiatan yang dilakukan di luar kedua
organisasi tersebut pelatihan digelar oleh lembaga mahasiswa ataupun LSM untuk
kepentingan program mereka. Itupun tidak rutin. Informan-ahli menilai kondisi ini
sudah baik dengan nilai rata-rata 76,50.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kelompok rentan di Aceh belum mendapatkan kesetaraan akses dalam
pemberitaan. Isu-isu terhadap kelompok rentan di media minim dan belum
mendapatkan tempat maksimal, dikalahkan dengan isu-isu utama media Aceh, yaitu
politik. Informan memberikan penilaian sebesar 68,10 (sedang).
Kendati disadari belum maksimalnya ruang pemberitaan untuk kelompok
rentan, pemerintah daerah juga belum maksimal memberikan upaya khusus untuk
menjawab persoalan tersebut. Ini terlihat pada aspek yang menyangkut upaya khusus
pemerintah daerah dalam mendorong akses kelompok rentan pada media (55,50)
dalam kondisi buruk. Sama halnya dengan kemauan media dalam menyediakan
berita yang mudah dicerna oleh penyandang disabilitas, nilainya jauh lebih rendah
(36,60).
KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI.
Tabel 4
Lingkungan Ekonomi
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan pendirian perusahaan pers

73.27

2.

Independensi dari kelompok kepentingan

64.86

3.

Keragaman kepemilikan

71.20

4.

Tata kelola perusahaan pers

58.30

5.

Lembaga penyiaran publik

70.99

Berbeda dengan bidang politik, iklim kemerdekaan pers di Aceh berdasarkan
lingkungan ekonomi dipersepsikan pada situasi sedang (66.99). Dari lima aspek yang
diteliti, terutama pada aspek tata kelola perusahaan pers dipandang mempengaruhi
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kondisi tersebut. Menurut pandangan responden, aspek ini dipersepsikan belum
sepenuhnya bebas dari sejumlah hambatan.
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Pada aspek-aspek yang menyangkut prizinan informan ahli menilai bahwa
kondisinya baik, skor rerata yang diberikan tinggi dan berada dalam kondisi baik.
Ini berarti, individu maupun perusahaan tidak mempunyai kendala berarti dalam
mendirikan maupun menjalankan perusahaan pers cetak maupun online/siber.
Namun dalam beroperasi dinilai tidak sebaik dalam pendiriannya. Ahli menilai
bahwa alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah cenderung mengendalikan
kebijakan redaksi, skor rerata dan berada dalam kondisi sedang meski relatif rendah
(58,70). Dengan kata lain semakin banyak iklan yang diberikan oleh pemerintah
daerah kepada media, maka pemberitaan terhadap pemerintah cenderung “positif”
– tidak kritis. Sejumlah media juga melakukan pemberitaan ‘negatif’ kepada lembaga
pemerintah, untuk kemudian melakukan negosiasi mendapatkan iklan.
Kondisi ini berbeda dengan pengaruh bantuan sosial maupun hibah dari
pemerintah kepada media. Media Aceh cenderung dinilai tidak terpengaruh,
sebagaimana terindikasi pada skor rerata yang lebih tinggi (70.70). Beberapa
informan berpendapat bahwa hibah/bantuan sosial jarang sekali diberikan kepada
media maupun wartawan secara langsung; umumnya diberikan melalui organisasi
profesi, dan hal ini tidak terlalu mempengaruhi kebijakan redaksi. Sementara itu
pengaruh perusahaan memberi iklan di media dinilai mampu mempengaruhi isi
media, skor rerata pada situasi sedang (64.30).
Menyangkut konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di Aceh, ahli menilai
relatif terkonsentrsi pada pemodal tertentu, meski nilai rata-rata 68.60. Konsentrasi
ini juga dianggap cukup mempengaruhi keragamanan pemberitaan (69.00).
Kepemilikan perusahaan umumnya masih dikuasai oleh individu yang berafialisi
kepada partai politik, yang kemudian juga membuat isi pemberitaan cenderung
lebih banyak oleh isu-isu politik.
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Pada dimensi ini, informan memberikan nilai relatif lebih baik bagaimana
perusahaan pers di Aceh menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya,
dengan skor 76,10. Hal ini menggambarkan media dan wartawan dalam pemberitaan
menempatkan kepentingan publik lebih tinggi misalnya dari kepentingan kekuatan
sosial ekonomi politik.
Cukup menarik bahwa dibandingkan kecenderungan umum, informan
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ahli memandang bahwa wartawan di Aceh relatif tidak menerima ‘amplop’ baik
dalam bentuk pemberian uang maupun fasiltas lain, dari berbagai pihak untuk
mempengaruhi isi pemberitaan media. Pemilik media juga dinilai tidak terlalu
mengintervensi rapat redaksi.
Meski tiga indikator ini dinilai baik, independensi media mendapat ancaman
dari kurangnya pemerintah menghargai sikap profesionalisme media. Pada aspek
ini informan ahli memberi nilai paling rendah (47,60). Kalaupun ada penghargaan
justru agar media hanya memberitakan hal-hal positif atas kinerja pemerintah
daerah daripada melakukan peran watch-dog. Ketergantungan secara ekonomi pada
kekuatan-kekuatan politik ekonomi seperti pada pemerintah, partai politik, dan
bisnis dinilai cukup serius. Kecenderungan ini sesuai dengan penilaian menyangkut
ketergantung media pada kekuatan polisik ekonomi melalui iklan atau pariwara.
Keragaman Kepemilikan
Untuk keragaman kepemilikan di Provinsi Aceh, informan memberikan nilai
rerata sebesar 71,20. Sebagian besar media (online) dimiliki oleh individu yang
berafiliasi politik, tetapi juga ada juga media yang dimiliki oleh individu yang tidak
berafiliasi politik maupun sindikasi media besar yang sangat berpengaruh di Aceh.
Tata Kelola Perusahaan
Pada indikator-utama ini, informan ahli berpendapat bahwa tata kelola
perusahaan pers di Aceh secara umum telah sesuai dengan kepentingan publik,
(73,20). Problem yang menyangkut dimensi ini berada pada buruknya transparansi
kepemilikan perusahaan pers (53.70). Dikarenakan banyak media tidak cukup
memberikan informasi kepada publik mengenai kepemilikan dan bahkan belum
mendaftar ke Dewan Pers. Lebih dari itu, informan menilai banyak perusahaan
media di Aceh belum memberikan upah layak bagi wartawan. Hal ini membuat
kesejahteraan wartawan buruk, sehingga memunculkan oknum-oknum wartawan
yang melakukan pemerasan maupun makelar proyek serta wartawan yang gemar
memburu ‘amplop’.
Lembaga Penyiaran Publik
Di Provinsi Aceh, ada dua lembaga penyiaran publik, yakni RRI dan TVRI.
Khusus lembaga penyiaran publik, informan menilai lembaga ini belum begitu bebas
membuat berita secara objektif, (67,70). Nilai yang hampir sama juga terlihat pada
kurangnya upaya Pemerintah Aceh memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di
daerah yang berorientasi pada publik.
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Untuk peran Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mendorong
pers menyiarkan aspirasi masyarakat, informan menilai masih dalam situasi sedang.
Kedua lembaga ini belum maksimal menjalankan fungsinya di Aceh. Sementara
untuk Dewan Pers dan Komisi Informasi Publik (di Aceh bernama Komisi Informasi
Aceh – KIA) telah menunjukkan kinerja baik, dengan skor masing-masing 79,60 dan
74,80.
Dewan Pers beberapa kali turun ke Aceh sepenjang 2015, memfasilitasi
pelatihan maupun pengembangan kapasitas wartawan dan media serta untuk
kepentingan lainnya. Sementara Komisi Informasi Aceh juga kerap melakukan
kampanye untuk mendorong media agar menyiarkan aspirasi masyarakat.
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM.
Tabel 5
Lingkungan Hukum
No

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi lembaga peradilan

73.10

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

65.40

3.

Kriminalisasi dan intimidasi

84.30

4.

Etika pers

67.45

5.

Mekanisme pemulihan

84.23

6.

Perlindungan disabilitasi

22.50

Iklim kemerdekaan pers di Aceh dilihat dari lingkungan hukum dipersepsikan
pada situasi baik (71.47). Hanya satu aspek—dari enam aspek yang diteliti—yakni
perlindungan terhadap kelompok disabilitas dipandang perlu ekstra-perhatian agar
kebebasan pers di provinsi ini sepenuhnya pada situasi baik.
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Pada tahun 2015 sedikit kasus yang berkaitan dengan pers yang berbuntut
ke pengadilan, umumnyapun berakhir damai. Meski demikian terkait dengan
independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, informan menilai bahwa
dalam penanganan perkara pers lembaga peradilan independen dan imparsial
[87.30] serta mengedepankan prinsip-prinsip kemerdekaan pers (85.60).
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Sehubungan dengan hal ini tidak ada pula aturan ataupun kebijakan khusus
yang mendorong aparat pemerintah daerah agar patuh pada kewajiban menghormati
dan melindungi kemerdekaan pers, nilai untuk hal ini cukup buruk (56.50). Meski
tidak ada aturan informan berpendapat bahwa upaya aparat daerah menghormati
kemerdekaan pers cukup baik.
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Di Aceh juga tidak ada peraturan atau kebijakan tertulis yang memberikan
jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalisiknya. Tidak ada pula
peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan
jurnalisik. Untuk bagian ini, informan memberikan skor rerata 65.40. Meskipun
belum ada upaya pemerintah Aceh untuk menjamin atau sebaliknya mencegah
wartawan melakukan kegiatan jurnalisiknya, komentar-komentar pejabat di Aceh
sering menunjukkan keberpihakan kepada kerja wartawan.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Regulasi sering menjadi instrumen untuk membatasi kemerdekaan pers dan
kerja jurnalisik wartawan dengan berbagai peraturan baik yang memberi ancaman
pidana pada wartawan yang meakukan kerja jurnalisik, atau memberi hukuman
yang berlebihan pada wartawan, atau memunkingkan pemerintah melakukan
sensor. Pada era ini, khususnya pada tahun 2015 tidak ditemukan adanya peraturan
dari pemerintah daerah yang membelenggu kerja-kerja wartawan di Aceh, seperti
tersebut di atas. Oleh karena itu secara rerata indikator bebas dari kriminalisasi
mendapat nilai ‘baik’ (84.30)
Namun kualitas itu dengan catatan pada ‘penggunaan alasan keamanan,
ketertiban dan moral’ untuk membatasi ruang gerak media. Pada Oktober 2015
terjadi kisruh antar umat beragama di Aceh Singkil dan Pemerintah Daerah sempat
membatasi/menutupi dan menunda informasi dengan alasan ketertiban masyarakat.
Tabel 6
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Skor
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

85.00
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8.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalisik

87.60

9.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

89.10

10.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

75.50

Etika Pers
Pemerintah Aceh berupaya mendorong agar wartawan taat kepada kode etik,
kendati belum maksimal. Ini umumnya dilakukan pejabat daerah melalui komentar
pribadi di media maupun dalam memberikan pidato-pidato resmi. Di sisi lain,
sebagian instansi di Pemerintahan Aceh masih menyediakan amplop bagi wartawan
yang meliput. Untuk itu nilai reratanya 70.50.
Ketaatan wartawan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting
berjalannya pers yang profesional dan demokratis. Menurut informan ahli, ketaatan
wartawan di Aceh terhadap etika pers, masuk dalam kategori ‘sedang’ dengan skor
rerata 64.40.
Mekanisme Pemulihan
Dari enam aspek yang menyangkut mekanisme pemulihan sepanjang 2015,
semuanya dinilai informan ahli dalam kondisi ‘baik’ (70–89). Beberapa kasus perkara
pers yang muncul ditangani dengan baik dan umumnya diarahkan untuk upaya
damai. Lembaga Dewan Pers, Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi juga dinilai
informan ahli telah menangani maupun bekerja secara bebas dan independen di
Aceh.
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Belum ada regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita
yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan
tuna netra, membuat informan memberikan nilai rerata rendah (22.50). Kondisi
ini sesuai dengan penilaian informan ahli pada Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik,
dimana kesetaraan akses bagi Kelompok Rentan, juga bernilai rendah.
2
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2
PROVINSI SUMATERA UTARA*2

A. GAMBARAN UMUM
Sumatera Utara merupakan provinsi keempat dengan jumlah penduduk
terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut BPS pada tahun
2015 berpednuduk 13.937.797 jiwa yang terdiri atas 6.954.552 jiwa penduduk lakilaki dan 6.983.245 jiwa perempuan. Kota Medan menjadi daerah dengan jumlah
terbesar penduduknya, yakni 2.210.624 jiwa, disusul Deli Serdang 2.029.308 jiwa,
Langkat 1.013.385 dan Simalungun 849.405 jiwa.
Provinsi multietnis dengan etnis Batak, Nias, dan Melayu sebagai penduduk
asli wilayah ini, berdasarkan kondisi alam terbagi dalam 3 kelompok wilayah/kawasan
yaitu Pantai Barat, Dataraan Tinggi dan Pantai Timur. Daerah pesisir timur Sumatera
Utara, pada umumnya dihuni oleh orang-orang Melayu. Pantai barat dari Barus
hingga Natal, banyak bermukim orang Minangkabau. Wilayah tengah sekitar Danau
Toba, banyak dihuni oleh Suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen. Suku
Nias berada di kepulauan sebelah barat. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di
Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli
kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal
dari etnis Jawa dan Tionghoa.
Profil Media
Puluhan surat kabar harian, mingguan dan bulanan, tabloid serta majalah
menyerbu Kota Medan tidak lama setelah reformasi Mei 1998. Nama-nama media
yang berlahiran paska-reformasi itu tergolong unik, kalau tidak dikatakan aneh dan
kontroversial. Sebagian ada yang menggunakan nama suku yang ada di Sumatera
Utara seperti Berita Melayu, Tapanuli Pos, KaroPos atau Simalungun Pos. Ada
juga yang menggunakan nama surat kabar yang pernah melegenda dalam sejarah
perjuangan pers di Sumatera Utara, misalnya Pewarta Deli. Selain soal nama, latar
belakang profesi orang yang terjun ke bisnis media paska-reformasi pun beragam.
Ada yang berprofesi sebagai pengacara, pimpinan ormas pemuda, loper koran,
politisi dan preman.
Tidak sedikit media pers yang terbit pasca-reformasi diterbitkan dengan modal
yang minim. Bangunan yang dijadikan kantor redaksipun ada yang mengontrak

24

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

sebuah rumah kecil di tengah-tengah pemukiman warga. Modal kerja yang minim,
pada gilirannya juga berdampak pada kelayakan upah yang diberikan kepada jurnalis,
karyawan dan kelangsungan bisnis perusahaan pers itu sendiri. Keadaan ini pada
gilirannya juga rawan menimbulkan praktek-praktek yang bertentangan dengan
etika jurnalisik dan menomorduakan kualitas informasi yang disajikan.
Pada saat rezim Orde Baru Soeharto masih berkuasa, jumlah media cetak
di Medan hanya ada 14 buah penerbitan. Sebanyak 6 buah berbentuk surat kabar
harian, yaitu Waspada, Sinar Indonesia Baru (SIB), Analisa, Mimbar Umum, Medan
Pos dan Garuda, sedangkan 8 (delapan) lagi berbentuk mingguan.
Sekalipun terjadi booming penerbitan, sebenarnya tidak mudah untuk
memastikan secara akurat jumlah media pers yang terbit di Medan. Masalahnya
tak semua media pers, terutama yang terbit pasca-reformasi, memiliki usia panjang.
Sebagian besar dari mereka bak patah tumbuh hilang berganti. Faktornya beragam,
namun umumnya tergantung kepentingan pemilik. Media pers seperti ini di Medan
sering diplesetkan “koran tempo”, artinya tempo-tempo terbit, tempo-tempo tidak.`
Pada tahun 2014 ada 17 media harian di Medan yaitu Waspada, Analisa, Sinar
Indonesia Baru, Medan Pos, Sumut Pos, Medan Bisnis, Pos Metro, Batak Pos Bersinar,
Portibi, Orbit, Top Metro, Sumut 24, Tribun Medan, Pro Media, Jurnal Asia, Realitas
dan Mimbar Umum. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretariat Daerah
tahun 2013 memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada 20 media di Kota Medan.

B. HASIL SURVEI IKP
Tabel 7
IKP Provinsi Sumatera Utara
Bidang

Fisik Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/Skor

62.44

58.82

59.28

Skor Total
Kategori

: 58,45
: SEDANG

Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tidak telalu
menggembirakan. Meskipun dalam tataran ‘sedang’ atau agak bebas, namun berada
dalam tepi menuju ke situasi yang buruk/kurang bebas. Separuh dari indikator
utama dalam tataran ‘buruk’. Hanya ‘kemerdekaan berserikat dari wartawan’ dan
kebebasan dari ‘kriminalisasi dan intimidasi’ yang dinilai oleh informan dalam situasi
‘baik’.
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Bidang Fisik Politik
Di bidang ini, kemerdekaan pers di Sumut nilai agak bebas. Wartawan di
Sumatera Utara menikmati kebebasan berserikat dan kebebasan menyampaikan
kritik – karena intervensi dari luar relatif tidak berpengaruh pada isi berita. Akses
pada informasi publik juga cukup terbuka. Persoalannya terletak pada keragaman:
keragaman perspektif pemberitaan, akses yang setara bagi kelompok rentan dan
kebebasan bagi media alternatif. Kemudian dari dalam media itu sendiri berupa
campur tangan pemilik perusahaan media dan lemahnya akurasi dan kebeimbangan
dalam pemberitaan.
Bidang Ekonomi
Situasi agak-bebas juga terjadi di lingkungan ekonomi. Pada lingkungan ini
terdapat kebebasan dalam mendirikan perusahaan media dengan menjamurnya
pendirian perusahaan pers sehingga tampak pemilik media cetak, penyiaran dan
siber beragam. Secara ekonomi kemerdekaan pers di Sumut paling terancam
dibanding 2 lingkungan yang lain. Kinerja tiga aspek berikut ini paling mengancam
kemerdekaan pers secara ekonomi yaitu besarnya ‘pengaruh perusahaan komersial
melalui alokasi iklan pada isi berita’ (50.79), ketergantungan perusahaan pers pada
kekuatan politik ekonomi sebagai sumber pendanaan (44.07), dan ‘gaji wartawan
yang belum sesuai UMP, serta belum ada jaminan sosial lain’ sebagaimana diatur
Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers (50.14).
Bidang Hukum
Di bidang ini, informan ahli memberi nilai Sedang. Dari 6 indikator utama,
empat di antaranya kurang bebas yaitu yang menyangkut “Perlindungan Hukum
bagi Penyandang Disabilitas”, “independensi Lembaga Peradilan”, “Kebebasan
Mempraktikan Jurnalisme” dan “Etika Pers”. Jaminan hukum kemerdekaan pers
sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40/1999 dan UU Kebebasan Informasi
tampaknya mempengaruhi kebebasan media dari ‘kriminalisasi’ dan memberi
mekanisme pemulihan yang cukup baik.
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KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK.
Tabel 8
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Nilai
Rata-rata

Indikator

1.

Kebebasan berserikat

74.79

2.

Kebebasan dari intervensi

69.63

3.

Kebebasan dari kekerasan

61.26

4.

Kebebasan media alternatif

61.29

5.

Keragaman pandangan

52.57

6.

Akurat dan berimbang

59.93

7.

Akses informasi publik

68.11

8.

Pendidikan insan pers

54.86

9.

Kesetaraan kelompok rentan

45.71

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah
untuk indeks kemerdekaan pers di Sumut terdapat pada aspek yang menyangkut
kebebasan organisasi profesi wartawan untuk dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan pers (70,57). Kebebasan beroganisasi bagi
wartawan di Sumut sudah baik walau belum sepenuhnya. Penjinakkan terhadap
organisasi wartawan masih terjadi terutama dalam bentuk pemberian proyek.
Tabel 9
Kebebasan Berserikat
Kebebasan Berserikat

Nilai
Rata-rata

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi

81.07

Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja

76.36

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan
bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers

70.57

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers

71.14

Kebebasan dari Intervensi
Dari tabel di bawah terlihat bahwa untuk hal-hal yang menyangkut kebebasan
media dari campur tangan Negara seperti pencabutan lisensi atau sensor atau
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dalam bentuk mempengaruhi pengurus media, informan menilai tinggi (>80). Hal
ini mengindikasikan bahwa di Sumatera Utara Negara relatif tidak campur tangan.
Intervensi justru terjadi secara internal berupa campur tangan pemilik media
massa pada redaksi (56,07) jauh lebih rendah dibandingkan aspek lainnya. Informan
beranggapan bahwa redaksi atau news room di Sumut belum terbebas dari
campur tangan atau kepentingan pemilik media massa. Kebebasan dari kelompok
kepentingan juga masih bermasalah, dengan skor 57.00, atau hanya berselisih 0,93
dari skor rerata terendah.
Tabel 10
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Intervensi

Skor
Rata-rata

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita

83.29

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

82.14

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

56.07

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan
tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik

57.00

Berbagai komentar yang diungkapkan informan ahli dalam FGD menunjukkan
bahwa campur tangan pemilik terhadap pengelola news room di Sumut, memang
tak bisa dhindari. Seorang redaktur senior mengungkapkan bahwa masalah tersebut
merupakan dilema yang harus mereka hadapi. Namun redaktur itu memberi catatan
bahwa intervensi pemilik hanya terhadap berita yang bersangkut paut dengan relasi
pemilik media. Semisal pemasang iklan atau relasi sesama pengusaha. Artinya tidak
semua berita mendapat intervensi dari pemilik.
Kebebasan dari Kekerasan
Nilai skor rata-rata terendah untuk indikator-utama ini terletak pada
kebebasan wartawan dan perusahaan pers dari intimidasi, tekanan dan kekerasan
fisik lainnya oleh oknum aparat Negara (59.29) atau dalam kategori sedang. Hal ini
mengindikasikan bahwa di Sumut wartawan atau perusahaan pers masih rentan
dari kekerasan oleh oknum Negara berkaitan dengan isi pemberitaan. Dari hasil
monitoring, terlihat bahwa sepanjang tahun 2015 terdapat 14 kasus kekerasan yang
dialami wartawan, dengan catatan, kasus kekerasan itu banyak dialami wartawan
dari media kecil.
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Sedangkan subdimensi yang lain, yakni kebebasan tindakan aparat Negara
berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan
untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan diberi skor yakni 62.36, sedikit
di atas skor terburuk. Kondisi yang sama untuk aspek yang menyangkut peran aparat
penegak hukum dan keamanan dalam melindungi wartawan atau perusahaan
pers dari berbagai ancaman oleh kekuatan-kekuatan non-Negara informan juga
memberikan skor 62.14 atau sedang.
Kebebasan Media Alternatif
Menyangkut kehadiran medi aalternatif informan ahli melihat bahwa upaya
pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam
menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga nyaris tidak ada [52,93].
Pemerintah belum mengakui dan melindungi masyarakat sebagai pelaku jurnalisme
warga.
Menurut informan jurnalisme warga juga belum dilindungi undang-undang
atau kebijakan pemda. Bahkan dalam prakteknya jika ada jurnalis warga yang hendak
melakukan konfirmasi ke kantor pemda, mereka tidak dilayani oleh aparat pemda.
Padahal dari komentar yang diungkapkan informan menunjukkan bahwa informasi
yang dibuat pewarta- warga berpengaruh terhadap pemerintah daerah, terlebih jika
informasi tersebut tidak dimuat media mainstream. Hal ini tercermin dalam skor
yang lebih tinggi terhadap aspek yang menyangkut kontribusi jurnalisme warga
dalam kemerdekaan pers di Sumut, skor rata-rata 69,64 atau kategori antara sedang
- baik. Seorang informan memberikan contoh peran portal suarakomunitas.net saat
memberitakan tentang tiang listrik (PLN) yang jatuh dan sudah lama tidak diperbaiki.
Selang dua jam kemudian datang petugas dari PLN memperbaiki tiang yang jatuh itu.
Keragaman Pandangan
Adanya keragaman pandangan dalam media penting bagi kemerdekaan pers.
keragaman ini juga dipengaruhi oleh keragaman kepemilikan dan ada tidaknya sikap
diskriminatif Negara terhadap pelaku pers. Informan ahli menilai bahwa inisiatif
Negara dalam mendorong diversity of ownership dan diversity of content masih
buruk. Hal ini terindikasi dalam skor yang diberikan menyangkut upaya Negara
mendorong keragaman pemberitaan maupun kepemilikan, yaitu 44,86 dan 43,21.
Dari berbagai komentar yang diungkapkan informan menunjukkan bahwa di
Sumut tidak ada regulasi atau kebijakan untuk mendorong keragaman pemilikan
media. Persoalan ini cukup penting karena, sekalipun belum ada konsentrasi
kepemilikan media, namun sudah ada fenomena media berjaringan, khususnya
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media siaran radio. Di Sumut telah ada dua media siaran radio berjaringan yang
sangat kuat, yaitu Radio Sindo Group (Trijaya) dan Kiss Group. Ada juga fenomena
konvergensi media, yakni sebuah grup media memiliki satu atau lebih jenis media
yang berbeda, misalnya Tribun Medan juga memiliki Tribun Online, Radio Sonora,
Kompas TV; Analisa memiliki Analisa online dan A Radio.
Dalam hal promosi prinsip non-diskriminasi dari Negara, informan ahli
beranggapan bahwa pemerintah daerah relatif tidak melakukan atau membiarkan
praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya (69.64) – batas atas dari agak
bebas.
Tabel 11
Keragaman Pandangan
Keragaman Pandangan

Nilai
Rata-rata

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah

44.86

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

43.21

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap
insan pers dalam menjalankan profesinya

69.64

Akurat dan Berimbang
Kebebasan untuk memberi informasi yang akurat dan berimbang merupakan
sisi lain dari kemerdekaan pers. Di Sumut skor rerata untuk indikator utama ini
dalam kisaran sedang. Aspek yang dinilai paling buruk untuk menjalankan kebebasan
ini menyangkut seringnya pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan, (54.36 atau tergolong buruk).
Komentar-komentar yang diungkapkan informan menunjukkan bahwa cukup
sering pihak pemilik media mengintervensi isi pemberitaan. Seorang informan
menyebutkan ada surat kabar yang melarang untuk memberitakan PDAM Tirtanadi
Sumut dengan nada kritis. Ada juga surat kabar yang tidak boleh memberitakan
kasus Lumpur Lapindo. Perusahaan yang memasang iklan atau rekanan juga dilarang
oleh pemilik media untuk dikritik.
Meski demikian wartawan cukup memiliki kepekaan untuk mempemberlakuan
self cencorship dalam rangka penegakan etika pers (65,36).
Akses atas Informasi Publik
Skor rendah muncul pada indikator sejauh mana hasil penyelesaian sengketa
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informasi di Komisi Informasi (KI) di Sumut mendukung kemerdekaan pers; skor
yang diberikan oleh informan ahli adalah 60.57, jauh lebih rendah dibandingkan
dengan lainnya. Ini mengindikasikan bahwa sengketa informasi yang berhasil
diselesaikan Komisi Informasi Sumut belum terlalu mendukung kemerdekaan pers
di Sumut. Menurut informan ahli sangat sulit untuk mengidentifikasi kaitan antara
penyelesaian sengketa informasi dengan kebebasan pers. Informan-ahli melihat pula
bahwa pada 2015 terdapat 284 kasus pegaduan (sebanyak 156 di antara ditolak)
namun penyelesaian sengketa informasi masih belum berjalan dengan baik. Kasus
sengketa informasi yang disidangkan juga jarang diberitakan media pers.
Skor tertinggi diberikan informan untuk dimensi ini terletak pada kebebasan
wartawan luar negeri meliput pemberitaan di Sumut, yakni 76.79 atau baik.
Pendidikan Insan Pers
Skor rata-rata untuk indikator utama ini adalah 54,86 atau dikategorikan
buruk. hal ini mengindikasikan kurang tersedianya pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi. Satu persoalan yang diangkat oleh para informan
adalah bahwa dalam berbagai pelatihan bagi wartawan tema-tema yang diangkat
tidak mendukung untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Pelatihan diadakan
sekadar untuk memenuhi kegiatan SKPD.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Tabel di bawah menunjukan bahwa semua aspek menyangkut akses kelompok
rentan pada media rendah, terutama bagi penyandang disabilitas (37,57)
Tabel 12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai
Rata-rata

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran
HAM masa lalu, dan kelompok minoritas

53.14

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan
persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh
perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran
HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan

46.43

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)

37.57
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Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hanya DAAI TV dan TVRI program
nasional yang menyediakan penerjemah bahasa audio ke dalam bahasa isarat saat
menayangkan program berita.
KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI.
Tabel 13
Lingkungan Ekonomi
No.

Nilai
Rata-rata

Indikator

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

60.09

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

51.04

3.

Keragaman Kepemilikan

61.00

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

51.81

5.

Lembaga Penyiaran Publik

50.26

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Tampak dari tabel di bawah bahwa aspek-aspek kebebasan berusaha dalam
bidang pers memiliki nilai lebih baik kalau menyangkut pendirian perusahaan,
dan cenderung buruk ketika menyangkut operasionalisasi perusahaan. Tabel ini
mengindikasikan bahwa di satu sisi rezim perizinan sebagai alat kontrol media
‘sudah lewat’. Namun dalam menjalankan roda usaha pers di Sumut kebutuhan akan
sumber-sumber dana dari iklan pemda, hibah dari pemda dan perusahaan komersial
melalui alokasi iklan termasuk berita pariwara dipandang oleh informan mengarah
pada kendali perusahaan iklan terhadap isi berita. Untuk masing-masing sub dimensi
skor yang diberikan ‘buruk’.
Tabel 14
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas
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Nilai
Rata-rata
62.57

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti
biaya perizinan, retribusi dan pajak

60.71

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan,
retribusi, dan pajak

61.07

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan
redaksi

53.64

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

52.93

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita pariwara

50.79

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

56.50

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

60.79

Menurut para informan perusahaan media berusaha mendapatkan bagian
iklan dari pemerintah/perusahaan daerah. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan
swasta/pemerintah daerah untuk mengontrol redaksi.
Menyangkut “korelasi konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah
ini mempengaruhi keragamanan pemberitaan”, skornya 60,79. Informan ahli
cenderung berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan media di Sumut tidak
terlalu mempengaruhi keragaman pemberitaan.
Independensi dari kelompok kepentingan kuat
Nilai skor rata-rata terendah ada pada pertanyaan sejauh mana situasi
ekonomi di Sumut menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan
(44.07)
Tabel 15
Bebas dari Kelompok Kepentingan
Bebas dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata-rata

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam
pemberitaannya

67.86
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Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

45.43

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

48.14

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan
pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

44.07

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

49.71

Informan menganggap situasi ekonomi di Sumut menciptakan ketergantungan
media pada pemerintah dan kekuatan lain sebagai sumber pendanaan media.
Dari komentar yang disampaikan para informan sebagian media di Sumut masih
bergantung kepada pihak lain untuk mendapatkan pendanaan. Hampir semua surat
kabar di daerah ini memperoleh dukungan pembiayaan dari pejabat pemerintah
baik secara resmi (melalui APBD) maupun tidak resmi.2 Sejumlah media juga
memanfaatkan “iklan todong” semisal saat media tersebut berulang tahun.
Problem terbesar lain menyangkut toleransi wartawan/media di Sumut
terhadap pemberian uang dan atau fasilitas tujuan mempengaruhi isi media. Skor
yang diberikan 45.43 atau dikategorikan buruk. Umumnya informan mengatakan
bahwa sebagaian wartawan di Sumut permisif terhadap amplop dan hal itu
memengaruhi isi pemberitaan.ada juga sejumlah informan, walau majinal, yag
berpendapat bahwa amplop tak memengaruhi isi pemberitaan. Meski demikian
wartawan dan media dianggap masih cukup menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaan mereka, (67,86)
Keragaman Kepemilikan
Untuk masalah keragaman pemilik media di Sumut, skor yang diberikan para
informan 61,00 atau dikategorikan sedang. Para informan menganggap kepemilikan
cukup beragam untuk media cetak dan siber, namun untuk media televisi hanya
dimiliki kelompok pemodal tertentu. Buku Data Pers Nasional Tahun 2013 yang
2.
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Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretariat Daerah tahun 2013 memberikan
bantuan sosial (Bansos) kepada 20 media di Kota Medan. Bantuan yang diberikan berkisar
antara Rp. 30 juta – Rp 75 juta per media. Bantuan ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas pemberitaan media yang dibantu. Adapun media yang mendapat
kucuran dana harian sampai media Mingguan. Diantara 20 media penerima Bansos yang
ditampung di Buku APBD Sumut tahun 2013 itu, hanya ada 2 media yang dikenal baik,
selebihnya tidak pernah dikenal masyarakat atau belum pernah melihat wujud korannya.
Sumber: http://jurnalasia.com/2013/12/14/47-media-terima-dana-hibah/
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diterbitkan Dewan Pers memuat 13 Perusahaan Pers di Sumut, dengan rincian 10
Harian, 3 Mingguan dan 1 Bulanan. Di luar yang terdaftar dan tercatat di katalog
Dewan Pers, masih ada puluhan media lainnya yang beroperasi. Di Sumut belum
ada TV lokal. Sebenarnya pernah ada TV lokal di Sumut yaitu Deli TV, namun dalam
perkembangannya diambilalih MNC Group.
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Tabel di bawah memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan pers di Sumut
dipandang masih buruk (rata-rata 50). Kurangnya transparansi kepemilikan media
dan rendahnya gaji yang diperoleh oleh wartawan masih menjadi persoalan besar
dari media di Sumut.
Tabel 16
Tata Kelola Perusahaan
Nilai
Rata-rata

Tata Kelola Perusahaan
Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

55.07

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

50.21

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu
tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan
Pers tentang Standar Perusahaan Pers?

50.14

Gaji yang sesuai UMP atau di atas UMP serta gaji ke 13, hanya diterima
wartawan yang bekerja di media besar. Pada tahun 2014 KIPPAS bekerjasama
dengan Dewan Pers melakukan survei Kesejahteraan wartawan di Sumut, berikut
adalah rentang gaji bagi wartawan tetap pada 10 surat kabar di Sumut:
Tabel 17
Rentang Gaji Jurnalis Tetap 10 Perusahaan Pers di Sumut 2014
No.

Gaji Tetap Jurnalis

Jumlah
Media

Prosentase

1.

Rp. 1.500.000 – Rp. 1,8.000.000

5

50%

2.

Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000

2

20%

3

30%

3.



Rp. 2.500.000

Hasil survei terhadap 10 perusahaan pers di Sumut juga mengidentifikasi ada
dua kategori pengupahan yang diterapkan oleh 10 surat kabar tersebut. Kategori
pertama adalah gaji masa percobaan jurnalis (probition salary), ketika mulai bekerja
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di perusahaan surat kabar. Kategori kedua adalah gaji jurnalis tetap. Untuk kategori
probation salary (tiga bulan) perusahaan pers di Sumut memberikan gaji masa
percobaan jauh di bawah UMR dan UMK Sumut. Hasil survei memperlihatkan gaji
masa percobaan yang diperoleh jurnalis adalah Rp. 400 ribu per bulan bahkan ada
yang tidak bergaji sama sekali. Untuk gaji masa percobaan, sebanyak empat (4)
perusahaan pers (40%) menggaji jurnalisnya antara Rp 400 ribu sampai Rp. 1 juta
per bulan, dan ada 3 perusahaan pers (30%) yang memberi upah Rp 1,1 juta- Rp.
1,5 juta, sedangkan 3 perusahaan pers (30%) memberi upah dengan batasan UMP
Sumut (Rp. 1,6-2 juta).
Dari survei ini juga diketahui umumnya perusahaan pers tidak menggaji jurnalis
yang bertugas di daerah. Jurnalis daerah hanya memperoleh honor sesuai dengan
jumlah berita yang dikirimkan.
Lembaga Penyiaran Publik
Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa kehadiran lembaga penyiaran
pubik di Sumut – yang di tengah industri media sangat penting untuk menjaga
keragaman berita masih buruk.
Tabel 18
Lembaga Penyiaran Publik
Lembaga Penyiaran Publik

Nilai
Rata-rata

Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara
objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?

55.00

Sejauh mana pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat
hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik?

40.36

Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah
ini diproses sesuai peraturan?

47.21

Sejauh mana Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat di daerah ini?

46.93

Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini?

56.71

Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?

49.29

Sejauh mana Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat?

56.36

Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kurang berperan dalam
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memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di Sumut agar berorientasi pada publik.
Bahkan lembaga penyiaran publik, dalam hal ini TVRI Medan, dinilai informan
masih lebih banyak menyiarkan berita-berita bersifat seremonial dari pemerintah
dibanding persoalan publik lainnya.
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM.
Tabel 19
Lingkungan Hukum
No

Nilai
Rata-rata

Indikator

1.

Independensi Lembaga Peradilan

53.23

2.

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

50.36

3.

Kriminalisasi dan Intimidasi

74.48

4.

Etika Pers

54.04

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Nilai terendah untuk subdimensi ini ada pada pertanyaan sejauh mana
peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh
pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Skor
yang diberikan oleh informan ahli adalah 45.43 atau dikategorikan buruk.
Tabel 20
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Nilai
Rata-rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri
dan tidak berpihak (imparsial)

56.86

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

49.36

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

45.43

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati
dan melindungi kemerdekaan pers

58.79
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Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?

55.71

Dalam penilaian informan, peraturan dan kebijakan pemerintah daerah di
Sumut kurang patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers. Menurut informan ada daerah kabupaten/kota di Sumut yang
mengeluarkan surat edaran melarang pegawai di SKPD untuk memberi informasi
kepada wartawan. Informasi harus melalui satu pintu, dalam hal ini Humas Pemda/
Pemko. Masalahnya humas tidak semua tahu masalah SKPD.
Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme
Nilai untuk pertanyaan sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah
ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalisiknya diangka 50.36 atau
dikategorikan buruk. Menurut informan, di Sumut tidak ada peraturan daerah,
keputusan bupati/gubernur, surat edaran, surat keputusan atau istruksi yang
mendorong penghormatan dan perlindungan kemerdekaan pers.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Informan ahli memberikan nilai 69.79 atau dikategorikan sedang untuk
pertanyaan sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan
untuk membatasi kebebasan pers.Ini berarti menurut informan pemerintah daerah
tidak terlalu sering menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan
kesehatan, atau moral masyarakat untuk membatasi kebebasan pers. Jikapun ada
himbauan yang membatasi kebebasan wartawa, informan menilai adalah untuk
keselamatan wartawan.
Skor tertinggi dengan kategori baik diberikan informan ahli untuk subdimensi
tidak adanya “peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalisik (75,71),
tidak adanya “peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan”
(75,79), dan tidak adanya “peraturan yang dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya” (76,64).
Etika Pers
Tabel di bawah terlihat nilai skor 52.57 atau kategori buruk untuk pertanyaan
sejauh mana pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers.Artinya menurut informan dorongan yang diberikan
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pemerintah daerah agar wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan
pers dinilai rendah. Menurut informan pemerintah daerah atau humas justru
menyediakan anggaran atau amplop untuk wartawan.
Tabel 21
Etika Pers
Etika Pers

Nilai
Rata-rata

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan
standar perusahaan pers

52.57

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik

55.50

Mekanisme Pemulihan
Tabel di bawah ini memperlihatkan nilai rata-rata yang diberikan oleh informan
ahli untuk beberapa indikatorterkait mekanisme pemulihan.
Tabel 22
Mekanisme Pemulihan
Mekanisme Pemulihan

Nilai
Rata-rata

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di
provinsi ini

72.36

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

52.00

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

70.36

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

57.21

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

61.43

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata
daripada hukum pidana

57.86

Nilai terendah untuk pertanyaan sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia
Sumut bekerja secara bebas dan independen 52.00 (buruk). Sementara itu skor
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paling baik diberikan untuk pertanyaan sejauh mana peran Dewan Pers dalam
menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Sumut (72.36), sedikit
lebih baik dibandingkan dengan peran Komisi Informasi Sumut bekerja secara bebas
dan independen. Skor yang diberikan informan untuk subdimensi ini 70.36.
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas
Skor 32,57 atau sangat buruk diberikan oleh informan untuk aspek ketersediaan
regulasi daerah di Sumut yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna
netra. Artinya, menurut informan, tidak ada jaminan hukum di Sumut yang memberi
akses kepada kaum tuna runggu dan tuna netra terhadap program berita.
3
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3
PROVINSI SUMATERA BARAT*3

PENGANTAR
Sumatera Barat memiliki sejarah dan tradisi pers yang cukup lama. Pada
masa Kolonial Belanda sejumlah media sudah pernah terbit di Sumatera Barat yang
umumnya terpusat di Kota Padang dan sebagian kecil di Kota Bukittinggi. Pers tidak
hanya dikelola oleh orang Belanda dan Eropa, tetapi juga memunculkan sejumlah
tokoh lokal suku bangsa Minangkabau. Mereka tidak hanya menjadi wartawan,
tetapi juga pengusaha pers. Mereka tidak hanya dari kalangan laki-laki, tetapi juga
perempuan.
Haluan adalah harian tertua yang terbit pertama kali di Bukittinggi pada 1
Mei 1948 yang diterbitkan sejumlah jurnalis. Setelah terbit 10 tahun, kemudian
berhenti terbit selama 11 tahun, kemudian terbit kembali di Padang pada Mei 1969.
Pada 1969 itu pula terbit Singgalang yang pada mula sebagai mingguan, kemudian
dwimingguan, hingga meningkat jadi harian hingga kini.
Karena sejarah yang penjang, posisi media pers bagi masyarakat Sumatera
Barat termasuk terhormat. Hal yang sama posisi wartawan juga dianggap penting
dan terhormat. Wartawan dan media dianggap sebagai bagian penting di tengah
masyarakat yang egaliter. Namun tradisi ini mendapat tantangan berat ketika pers
nasional menjadi pers industri.
Penduduk Sumatera Barat sadar akan pentingnya sekolah. Angka partisipasi
sekolah (APS) Sumatera Barat cukup tinggi. Bahkan dari tahun ke tahun terus
meningkat. Hal ini bisa dilihat dari APS periode 2012-2015. APS untuk SD/Sederajat
dan SMP/Sederajat selalu di atas 90 persen. Sementara itu, meski belum mencapai
angka di atas 90 persen, APS SMA/Sederajat di Sumatera Barat selalu meningkat dari
tahun ketahun sejak 2012-2015.3

3.

http://sdp2d.sumbarprov.go.id/data_profil/index/473/0/2016, diakses pada 20 Desember
2016.
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Tabel 23
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-20154
No.

Angka Partisipasi Sekolah

2012

TAHUN
2013 2014

2015

1.

APS SD/Sederajat

98,38

98,81

98,99

99,18

2.

APS SMP / Sederajat

90,79

92,22

99,27

99,28

3.

APS SMA / Sederajat

71,38

74,07

81,97

82,05

Hal ini ternyata tidak berkorelasi dengan budaya baca penduduk Sumatera
Barat yang tergolong rendah Data. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 mencatat
proporsi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang membaca surat kabar/majalah
selama seminggu terakhir di Sumatera Barat adalah 17,43, di bawah angka nasional,
17,66.5 Bahkan BPS juga mencatat angka yang rendah untuk proporsi penduduk
berumur 10 tahun ke atas yang membaca pada tahun 2012 adalah 16,46, lebih
rendah dari porporsi nasional 17,03.6
Budaya baca penduduk Sumatera Barat rendah dan lebih menyukai siaran
televisi. Proporsi penduduk Sumatera Barat berumur 10 tahun keatas yang menonton
acara televisi dalam waktu seminggu pada 2012 adalah 89,34.7 Bandingkan dengan
proporsi penduduk Sumatera Barat berumur 10 tahun ke atas yang mendengarkan
siaran radio selama seminggu pada 2012 adalah 14,28, nasional 18,55.8 Sementara
itu, pada tahun 2012 proporsi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses
internet selama tiga bulan pada 2012 adalah 15,61.9
Profil Media
Sumatera Barat cukup memiliki keragaman bentuk produk pers, mulai dari
cetak (harian dan mingguan), radio, televisi, dan siber (online). Di Sumatera Barat
terdapat 7 (tujuh) media cetak harian dan 9 (sembilan) media cetak mingguan.
Ketujuh media cetak harian itu adalah Harian umum Haluan, Harian Pagi Posmetro,
Harian Pagi Padang Ekspres, Harian Umum Singgalang, Harian Umum Rakyat Sumbar,
Harian Koran Padang, dan Metro Andalas. Oplah harian berkisar antara 1.000
eksemplar hingga 15.000 eksemplar dengan oplah terbesar Harian Padang Ekspres
dan Harian Singgalang.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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http://sdp2d.sumbarprov.go.id/data_profil/index/473/0/2#, diakses pada 20 Desember 2016.
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1520, diakses pada 21 Desember 2016
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1521, diakses pada 21 Desember 2016.
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1519, diakses pada 21 Desember 2016.
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1518, diakses pada 21 Desember 2016.
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1522, diakses pada 21 Desember 2016.
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Media Televisi di Sumatera Barat terdiri dari TVRI Sumbar, Padang TV,
Bukittinggi TV, INews TV Padang, NET. Padang, dan Triaga TV. Sementara
itu, untuk Radio, Sumatera Barat relatif memiliki banyak stasiun radio yang
tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Kota di Sumatera Barat, yaitu Kota
Padang, Kota Padang Panjang. Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota
Solok, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Pesisir
Selatan. Catatan Peneliti, terdapat 49 stasiun Radio di Sumatera Barat.
Saat ini ada 5 radio komunitas yang sedang mengurus izin beberapa radio
komunitas di Sumatera Barat, Radio Taratak FM di Kabupaten Limapuluh Kota, Radio
PMI Sumbar di Padang, Radio Soni Baso di Kabupaten Agam, dan Radio Surya di
Kabupaten Pasaman. Dari 5 radio tersebut baru Radio Taratak yang mengajukan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Selain itu, di Sumatera Barat juga terdapat cukup
banyak ragam media Online.

A. HASIL SURVEI IKP
Tabel 24
IKP Provinsi sumatera Barat
Bidang

Fisik Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/Skor

59,71

59,45

54,80

Skor Total
Kategori

: 58.02
: SEDANG

Total nilai IKP Sumatera Barat berada dalam kondisi SEDANG atau agak bebas
dengan skor rata-rata 58.02. Dari ketiga lingkungan yang mempengaruhi nilai akhir
IKP pada umumnya berada dalam kisaran yang sama. Lingkungan hukum paling
rendah dan dianggap ‘buruk’ sedangkan dua lingkungan yang lain dalam kisaran
‘sedang’.
Buruknya lingkungan bidang hukum terutama disumbangkan oleh aspekaspek (1) ketersediaan kebijakan-kebijakan/regulasi di daerah yang menghormati
dan melindungi kemerdekaan pers di daerah. Regulasi yang di satu sisi mendorong
aparat pemda menghormati dan melindungi Hak atas Kemerdekaan Pers; di sisi lain
regulasi yang melindungi wartawan dalam tugas jurnalisiknya. (2) penegakan prinsipprinsip kemerdekaan pers oleh lembaga peradilan, dan (3) ketaatan pada Etika Pers.
Untuk aspek-aspek legal yang menyangkut ‘kebebasan dari’ pada umumnya informan
ahli memberi nilai ‘baik’. Perbedaan aspek-aspek positif dengan aspek-aspek negatif
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terutama pada butir (1) mengindikasikan aplikabilitas dari UU Pers No. 40/1999
sehingga pemerintah daerah tidak mengambil inisiatif untuk melahirkan kebijakan /
regulasi khusus menyangkut kemerdekaan pers. Persoalan kemudian menyangkut
penegakan atau bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam UU Pers ditaati.
Perlindungan dan akses masyarakat marginal terutama penyandang disabilitas
pada media merupakan problem yang paling besar dihadapi oleh media di Sumatera
Barat.
Dalam lingkungan bidang politik kebebasan wartawan berorganisasi di
Sumatera Barat pada dasarnya baik, hanya di provinsi ini tidak ada serikat pekerja
wartawan. Kondisi ‘akses atas informasi publik’ di Sumatera Barat juga baik. Negara
juga tidak membatasi wartawan asing melakukan kegiatan jurnalisik di provinsi ini.
Persoalan serius yang dihadapi media di Sumbar adalah kebebasan redaksi dari
campur tangan pemilik dan keragaman. Negara tampaknya kurang mendorong
terjadinya keragaman berita maupun kepemilikan.
Dalam lingkungan ekonomi menyangkut dimensi-dimensi tata kelola,
independensi dari kelompok kuat dan lembaga penyiaran publik menghadapi
tantangan besar. Informan ahli menilai bahwa iklim bisnis atau ekonomi perusahaan
pers di Sumatera Barat pada 2015 kurang mendukung berjalannya lembaga pers
yang profesional. Ketergantungan finansial pada pemerintah baik melalui iklan dan
alokasi subsidi juga menghambat berjalannya kemerdekaan pers.
KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Terdapat 27 pertanyaan di bidang Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik yang
dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) sub bidang. Skor paling rendah yaitu 24.00
atau dalam kondisi BURUK SEKALI diberikan kepada “penyiaran berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu dan tuna
netra)”. Penilaian ini diberikan karena tidak ada satupun stasiun televisi lokal di
Sumatera Barat yang menyediakan fasilitas bahasa isyarat pada siaran mereka untuk
penyandang disabilitas.
Selain itu ada tujuh indikator yang mendapat skor dalam kondisi BURUK (skor
buruk 31-55). Nilai paling rendah adalah “independensi redaksi dari campur tangan
pemilik media massa” dengan skor 47,40. Rata-rata informasi ahli menilai campur
tangan pemilik media di Sumatera Barat cukup tinggi terhadap kebijakan redaksi.
Meski pemilik tidak hadir di ruang redaksi, namun ia seringkali mengentervensi
melalui pimpinan redaksi atau pesan-pesan kepada redaktur. Intervensi lebih banyak
terkait pemberitaan yang berdampak kepada bisnis media.
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Campur tangan pemilik perusahaan pers ini juga mendapat nilai buruk atau
skor 48,40 untuk pertanyaan “seberapa sering pemilik perusahaan pers mengatur
dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan”. Pengaturan, bahkan pelarangan
yang dilakukan pemilik perusahaan selain berkaitan dengan bisnis perusahaan atau
kadangkala bisnis lainnya dari pemilik modal, juga ada media yang mengintervensi
ruang redaksi terkait hubungan kredit dengan perbankan.
Ini juga terkait dengan pertanyaan “kebebasan dan independensi pers
dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik” yang juga dalam situasi BURUK dengan skor 49,67.
Dalam hal ini kepentingan ekonomi sangat dominan karena ketergantungan yang
sangat besar media-media di Sumatera Barat terhadap iklan inforial atau halaman
khusus (koran) dan slot khusus (televisi) barter dengan berlangganan halaman atau
memasang iklan. Seringkali pimpinan redaksi mendapat tekanan dari kepala daerah
atau pimpinan BUMN dan perusahaan untuk tidak memuat berita yang merugikan
mereka.
Nilai Buruk lainnya dengan skor hanya 47,60 diberikan kepada “upaya-upaya
khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas menjadi bagian
dari pemberitaan”. Informasi ahli menilai upaya-upaya seperti itu nyaris tidak pernah
dilakukan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera
Barat. Justru sebaliknya, pejabat pemda akan cepat menetralisir pemberitaan media
pers yang mengangkat isu ketidakadilan tersebut dengan alasan mengganggu
ketenteraman masyarakat.
Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai
dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung, juga mendapat nilai BURUK
dengan skor 48,07. Penilaian ini rendah karena di Sumatera Barat tidak ada satupun
perusahan media yang memiliki serikat pekerja wartawan. Ada satu media harian
yang memiliki serikat pekerja gabungan seluruh karyawan di perusahaan tersebut,
namun tidak bisa khusus disebut sebagai serikat pekerja wartawan. Tidak adanya
serikat pekerja, selain disebabkan keengganan wartawan sendiri berserikat, juga
tidak mendapat dukungan dari pemilik perusahaan. Bahkan pemilik perusahaan
terkesan tidak suka dengan serikat pekerja wartawan.
Peran pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media juga
mendapat nilai BURUK dengan skor 53,50. Nilai BURUK atau skor 54,64 juga diberikan
kepada peran pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di Sumatera
Barat. Informan ahli menilai bahwa pemerintah daerah tidak peduli dengan siapa
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saja yang mampu mendirikan perusahaan media. Juga tidak begitu peduli apakah
ada kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan suara di media perlu memiliki
media. Hal yang sama juga terjadi pada keragaman pemberitaan di media. Justru
sebaliknya, rata-rata informan ahli menilai justru pemerintah daerah menginginkan
berita di semua media seragam, yaitu seragam memberitakan hal-hal yang positif
berhubungan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah.
Tabel 25
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik yang Mendapat Nilai “BURUK”
Indikator

Nilai
Rata-rata

Inndependensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

47.40

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan
persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari
pemberitaan

47.60

Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati
nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan

48.07

Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

48.40

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan
tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik

49.67

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

53.50

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini

54.64

Catatan: Skor 31-55 (Situasi Buruk)
Ada empat indikator di Lingkungan Fisik dan Politik yang mendapat skor BAIK
(skor baik 70-89). Nilai tertinggi diberikan kepada izin wartawan luar negeri meliput
di Sumatera Barat. Menurut informan ahli sepanjang 2015, bahkan tahun-tahun
sebelumnya, tidak ada persoalan bagi wartawan asing meliput di Sumatera Barat.
Kebebasan bagi wartawan bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi
wartawan juga mendapat nilai BAIK dengan skor 74,13. Tidak ada tekanan kepada
wartawan di sebuah media agar masuk ke salah satu organisasi wartawan. Organisasi
wartawan sendiri dinilai BAIK dengan skor 71,93 untuk beroperasi, bersikap, dan
bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.
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Tabel 26
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik yang Mendapat Nilai “BAIK”
Nilai
Rata-rata

Indikator
Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini

86.50

Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani,
termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di
daerah ini

74.13

Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari
ancaman pelanggaran kebebasan pers

71.93

Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers

71.53

Catatan: Skor 70-89 (Situasi BAIK)
Ada 15 aspek yang mendapat nilai SEDANG (skor 56-69). Pada aspek tentang
“sejauh mana tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan” mendapat skor 56,33. Rata-rata informan ahli sependapat sepanjang
2015 tidak ada tindakan aparat Negara di Sumatera Barat yang sampai melakukan
penganiayaan, pembunuhan, atau penculikan terhadap wartawan. Namun tindakan
untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan kadangkala terjadi di sejumlah
instansi oleh aparat Negara.
Hal yang hampir sama juga terjadi pada aspek “sejauh mana wartawan atau
perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam
berbagai bentuknya oleh oknum aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan?” yang mendapat skor 61,40. Informan menilai
hampir tidak ada intimidasi dan kekerasan fisik, namun tekanan oknum aparat
Negara untuk mempengaruhi isi pemberitaan kadangkala sampai kepada wartawan
atau ruang redaksi yang umumnya bersumber dari ketergantungan media kepada
kerjasama halaman inforial atau berlangganan dalam jumlah eksemplar besar.
Kondisi seperti ini akhirnya terkait juga dengan pemberlakuan sensor diri (self
cencorship) jajaran redaksi sehingga mendapatkan skor 60,33.
Terkait ini pula, skor 67,27 diberikan terhadap aspek sejauh mana pemerintah
daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk,
memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.
Pengaruh pemerintah daerah terutama, sangat besar terhadap redaksi umumnya
media karena keterkaitan dengan kerjasama iklan dan berlangganan koran.

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

47

Perlindungan aparat penegak hukum dan keamanan terhadap wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara untuk mempengaruhi
atau karena isi pemberitaan juga dinilai dalam kondisi SEDANG dengan skor
63,13. Penilaian ini dilatarbelakangi beberapa kasus tahun 2013-2014, salah satu
penolakan pembangunan Super Blok Lippo di Jalan Khatib Sulaiman, Padang oleh
ormas Islam yang kemudian mendatangi redaksi Padang TV dengan meminta untuk
dijadikan narasumber siaran langsung talkshow dengan alasan untuk mengimbangi
talkshow dengan Wali Kota Padang yang mendukung Super Blok Lippo. Kasus ini
tidak mendapatkan perlindungan dari kepolisian.
Keterlibatan pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi
mendapatkan nilai 57,67.Hal ini juga terkait erat dengan aspek tentang kebebasan
mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di Sumatera Barat yang
mendapat skor 68,93.
Kondisi SEDANG dengan skor 65,67 juga diberikan kepada aspek sejauh mana
publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini,
kolom tajuk yang disampaikan oleh media di Sumatera Barat. Menurut sejumlah
informan ahli, untuk akurasi media di Sumatera Barat cukup memadai, namun
keberimbangan kadangkala bermasalah karena ketergantungan dengan sumbersumber pemasukan iklan.
Terkait aspek sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena
isi berita di daerah ini, sebenarnya tidak pernah terjadi di Sumatera Barat. Namun
nilai 64,13 diberikan umumnya informan ahli karena ada bentuk lain yang lebih dari
pencabutan lisensi, yaitu ancaman pencabutan kerjasama iklan atau berlangganan
koran oleh pemerintah daerah.
Sementara penyediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi
profesi di Sumatera barat mendapat skor 63,47.
Jurnalisme warga semakin berkembang di era siber sekarang, terutama
menggunakan media sosial. Namun menurut umumnya informan ahli dukungan
pemerintah daerah secara langsung belum terlihat dengan diukur dari bantuan
program pengembangan kepada jurnalis warga atau melakukan kegiatan. Karena
itu mendapat nilai 63,33. Sedangkan kontribusi jurnalisme warga di Sumatera
Barat dinilai sedang dengan skor 68,27 dalam memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers.
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Yang menarik adalah keterlibatan pemerintah daerah membiarkan atau
melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau
kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Skor 67,14 diberikan
karena di satu sisi secara umum tidak ada masalah dengan hal ini di media. Namun
menurut sejumlah informan ahli, ada di beberapa daerah pejabatnya lebih memilih
wartawan yang berasal dari satu daerah (kabupaten atau kecamatan) dengannya,
sehingga merugikan terhadap wartawan lain.
Sementara, sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan
terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran
HAM masa lalu, dan kelompok minoritas, informan ahli memberikan nilai 69,27.
Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI)
di Sumatera Barat mendukung kemerdekaan pers? Penilaian rata-rata 69,29 atau
dalam kondisi SEDANG, karena KI berdiri di Sumatera Barat baru pada 2014. KI
Sumatera Barat dianggap cukup aktif memberikan edukasi kepada wartawan dan
media, namun belum pernah menangani pengaduan dari wartawan atau media pers.
Tabel 27
Lingkungan Fisik dan Politik dengan Nilai “SEDANG”
Nilai
Rerata

Indikator
Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

56.33

Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan
untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi

57.67

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri
(self cencorship)

60.33

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat Negara
karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan

61.40

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik
dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

63.13

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen
journalism)

63.33

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

49

Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi
profesi

63.47

Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan
sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di
daerah ini

64.13

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini

65.67

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas
dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan
pers dalam menjalankan profesinya

67.14

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

67.27

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

68.27

Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik
di daerah ini

68.93

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM
masa lalu, dan kelompok minoritas

69.27

Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah
ini mendukung kemerdekaan pers

69.29

Catatan: Skor 56-69 (Situasi SEDANG)
KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Kondisi Lingkungan Ekonomi berada dalam kisaran Sedang, skor rata-rata
57,50. Ada 5 indikator yang dituangkan dalam 25 pertanyaan.Ada 11 aspek yang
masing-masing mendapatkan nilai rata-rata “Buruk” (skor 31-55) dari informan ahli
yang menunjukkan bahwa iklim bisnis atau ekonomi perusahaan pers di Sumatera
Barat pada 2015 kurang mendukung berjalannya lembaga pers yang profesional.
Paling rendah adalah nilai untuk “situasi ekonomi di Sumatera Barat yang
menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik,
perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan” dengan
skor 43,40.
Selain dengan pemerintah daerah (termasuk Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau SKPD), hanya ada beberapa perusahaan besar yang menjadi sumber
pendapatan iklan rutin kepada media lokal, seperti PT Semen Padang, Bank Nagari,
dan PDAM Padang. Sedangkan untuk iklan partai politik lebih kepada momentum
tertentu seperti pemilu dan ucapan selamat. Sejauh ini pendapatan dari penjualan
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koran belum menjadi andalan karena oplah harian di Sumatera Barat hanya berkisar
4 ribu hingga 12 ribu eksemplar.
Dampak dari ketergantungan perusahaan pers kepada iklan dan berlangganan
koran dari pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah sangat berpotensi
mengendalikan kebijakan redaksi sehingga mendapat nilai 45,00. Sejumlah informan
ahli menyampaikan contoh tekanan yang dilakukan pejabat pemerintah daerah yang
meminta menulis isu tertentu yang merugikan atau meminta wartawan (koinforman
ahli) yang ditugaskan di daerah tersebut dimutasi karena dinilai merugiakan atau
tidak bisa “diatur”.
Hubungan seperti ini tidak memberikan dampak cukup signifikan terhadap
peran pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pers profesional
sehingga mendapat skor 49,47.
Yang menarik, informan ahli tetap memberikan skor “Buruk” atau 53,40
terhadap aspek, “Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah,
dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi”. Sebenarnya dana
bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang dianggarkan melalui APBD sudah dilarang
pemerintah pusat beberapa tahun lalu untuk diberikan kepada bukan lembaga
sosial. Karena itu dari 15 informan ahli, 10 di antaranya memilih tidak memberikan
penilaian. Namun dari 5 informan ahli menilai, bantuan yang mirip melalu pos lain
tetap ada yang dinikmati perusahaan media meski dalam bentuk kerjasama inforial
dan hal itu tetap mempengaruhi kebijakan redaksi.
Sedangkan ketergantungan perusahaan pers di Sumatera Barat pada
perusahaan komersial melalui alokasi ikan, termasuk berita pariwara dinilai 52,40.
Situasi hubungan perusahaan pers dengan kalangan bisnis dan pemerintahan
seperti inilah yang kemudian banyak berdampak kepada intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat redaksi, terutama terkait dengan pemberitaan
menyangkut sumber-sumber pendapatan sehingga mendapat skor 50,71.
Hanya media harian yang mapan mampu memberikan gaji paling sedikit
13 kali setahun setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat yang 2015
sebesar Rp1,61 juta. Ini ditambah jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Namun ada sebagian
wartawannya dikontrak bertahun-tahun di bawah standar itu. Sedangkan banyak
media kecil tidak mencapai standar penggajian seperti itu, sehingga mendapat skor
45,80.
Kondisi seperti ini setidaknya memberi andil media dan wartawan di Sumatera
Barat mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga atau
perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media sehingga mendapat
nilai 48,20.
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Dengan gambaran perusahaan pers seperti ini, para informan ahli juga
akhirnya memberikan nilai “Buruk” atau skor 52,80 terhadap tata kelola perusahaan
pers di Sumatera Barat sesuai dengan kepentingan publik.
Terkait lembaga penyiaran di Sumatera Barat, dorongan pemerintah daerah
untuk memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah yang berorientasi
kepada publik juga dinilai buruk dengan skor 50,73. Hal yang sama juga pada peran
Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di
Sumatera Barat yang skornya lebih rendah lagi hanya 50,07.
Tabel 28
Kondisi Lingkungan Ekonomi Dengan Nilai “BURUK”
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan
besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

43.40

2.

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

45.00

3.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam
satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

45.80

4.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan
atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan mempengaruhi isi media

48.20

5.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

49.47

6.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

50.07

7.

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

50.71

8.

Sejauh mana pemerintah di daerah ini mendorong dan
memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini
berorientasi pada publik

50.73

9.

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial
melalui alokasi iklan termasuk berita pariwara

52.40

10.

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

52.80

11.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

53.40

Catatan: Skor 31-55 (Situasi BURUK)
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Ada delapan aspek yang mendapat nilai “SEDANG” (skor 56-69) terkait
dengan kondisi lingkungan ekonomi pers di Sumatera Barat pada 2015. Konsentrasi
kepemilikan pers meski mendapat skor “Sedang” dengan nilai 66,67, namun masih
dianggap tidak terlalu menjadi persoalan. Grup Jawa Post atau Padang Ekspres Grup
sebenarnya memiliki media lebih banyak dari kelompok lain. Grup ini memiliki tiga
harian: Padang Ekspres, Posmetro Padang (untuk berita kriminal), dan Rakyat Sumbar,
serta satu stasiun televisi, Padang TV. Namun kehadiran media grup ini dianggap
masih bisa diimbangi oleh harian Singgalang dan harian Haluan yang merupakan
milik pemodal lokal. Konsentrasi kepemilikan media ini, meski lebih banyak grup
Jawa Post, dianggap tidak terlalu mempengaruhi keragaman pemberitaan dengan
nilai 67,07. Beberapa informan ahli berpendapat, meski kepemilikan media cukup
beragam, jurtu yang terjadi adalah kecenderungan keseragaman pemberitaan yang
disebabkan oleh ketergantungan terhadap sumber pendapatan yang didominasi
pemerintah daerah dan perusahaan. Hal terakhir ini pula yang menyebabkan
kadangkala kepentingan publik diabaikan oleh perusahaan pers ketika harus
berhadapan dengan kepentingan pemerintahan daerah dan perusahaan sehingga
mendapat nilai 65,00.
Kehadiran lembaga penyiaran publik di Sumatera Barat seperti TVRI Sumbar
dan RRI Padang tidak terlalu dianggap luar biasa dalam memposisikan diri sebagai
media yang memproduksi berita yang objektif dan merepresentasikan kepentingan
publik dengan nilai 63,73.
Dorongan lembaga seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran (KPI) provinsi, dan
Komisi Informasi provinsi agar media menyiarkan aspirasi masyarakat di Sumatera
Barat juga dinilai “Sedang”. Yang menarik adalah meski Dewan Pers hanya berkantor
di Jakarta mendapatkan nilai lebih tinggi 67,47. Ini disebabkan Dewan Pers dinilai
sering mengkampanyekan agar pers di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, lebih
profesional dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Tabel 29
Kondisi Lingkungan Ekonomi dengan Nilai “SEDANG”
No.

Nilai
Rata-rata

Indikator

12.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers
agar menyiarkan aspirasi masyarakat?

55.15

13.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif
dan merepresentasikan kepentingan publik?

63.73

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

53

14.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya?

65.00

15.

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini
diproses sesuai peraturan?

66.50

16.

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya
pada pemodal tertentu?

66.67

17.

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat?

67.00

18.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini
mempengaruhi keragamanan pemberitaan?

67.07

19.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat
di daerah ini?

67.47

Catatan: Skor 56-69 (Situasi SEDANG)
Ada enam aspek yang mendapat nilai BAIK (skor 70-89) di Lingkungan Ekonomi
Kebebasan Pers di Sumatera Barat. Nilai tertinggi 84,47 adalah kebebasan individu
atau entitas/ kelompok bisnis dapat mendirikan dan mejalankan perusahaan pers
cetak dan siber.
Hal yang sama juga terjadi di lembaga penyiaran seperti radio dan TV swasta,
serta radio dan TV komunitas dengan nilai lebih rendah 72,27. Penyebab lebih
rendahnya nilai ini karena terkait dengan tidak mudah mendirikan lembaga penyiaran
karena terkait dengan proses perizinan frekuensi dan aturan yang melarang grup
perusahaan yang sudah memiliki televisi tidak boleh lagi memiliki izin radio.
Pemungutan biaya perizinan perusahaan media sesuai regulasi oleh
pemerintah daerah, baik cetak maupun penyiaran juga dinilai “Baik”, terutama
untuk pers cetak dan siber denga nilai 76,00, kemudian perusahaan penyiaran 73,20.
Keberagaman kepemilikan perusahaan pers juga dinilai Baik dengan skor
70,00 dan transparansi kepemilikan dengan skor lebih tinggi 70,40. Informan menilai
tidak ada dominasi yang terlalu mencolok kepemilikian perusahaan media pers di
Sumatera Barat dan tidak ada media yang menyembunyikan siapa pemegang saham
di perusahaan-perusahaan tersebut.
Tabel 30
Kondisi Lingkungan Ekonomi dengan Nilai “BAIK”
No.

Pertanyaan

Nilai
Rata-rata

20.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

84.47
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21.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

76.00

22.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti
biaya perizinan, retribusi, dan pajak

73.20

23.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta
radio, dan tv komunitas

72.27

24.

Tansparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

70.40

25.

Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers
cetak, penyiaran, dan media siber

70.00

Catatan: Skor 70-89 (Situasi BAIK)
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Indeks Kebebasan Hukum pada kemerdekaan pers di Sumatera Barat berada
dalam situasi SEDANG dengan skor 63,63.
Nilai kebebasan hukum paling rendah pada poin regulasi daerah yang
mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tuna rungu dan tuna netra yang hanya mendapat nilai
25,58 atau berada pada situasi BURUK SEKALI (skor situasi buruk sekali 0-30).
Di Sumatera Barat telah ada Perda No. 2 tahun 2015 tentang Penyandang
Disabilitas pada 2015. Isi perda ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas untuk
mendapatkan informasi. Namun perda tersebut sama sekali tidak mengatur media
pers untuk melayani kebutuhan penyandang disabilitas.
Tabel 31
Kondisi Lingkungan Hukum yang Mendapat Nilai “BURUK SEKALI”
Inikator

Nilai
Rata-rata

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita
tuna-rungu dan tuna netra

25.58

Catatan: Skor 0-30 (Situasi BURUK SEKALI)
Ada 10 aspek yang mendapat jawaban dengan situasi “BURUK” (31-55).
Skor paling rendah tentang peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong
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aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers dengan nilai 40,29. Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat maupun pemerintah kota dan kabupaten tidak pernah mengeluarkan
peraturan terkait pers. Penyebabnya menurut umumnya informan ahli karena
pemerintah daerah menganggap aturan seperti itu sudah cukup dengan mengacu
kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berlaku umum, jadi
tidak perlu lagi diatur oleh pemerintah daerah.
Sejauh mana pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik
jurnalisik dan standar perusahaan pers juga mendapatkan skor rendah 46,20.
Rata-rata informan ahli menilai bahwa umumnya pejabat pemerintah daerah
secara sadar atau tidak sadar justru mendorong wartawan tidak menaati kode etik
jurnalisik dengan kebiasaan memberikan “amplop”, fasilitas, dan iming-iming iklan
atau halaman berlangganan untuk berita “pembangunan” (berita kehumasan atau
nonkritik).
Terkait aspek “sejauh mana penyelesaian perkara pers di Sumatera Barat
mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana” juga mendapat skor
BURUK (48,75). Informasi ahli juga memberikan skor BURUK (49,78) untuk aspek
menyangkut aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan
yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan?
Sebenarnya, sepanjang 2015 terjadi dua kasus kekerasan yang dialami
wartawan di Sumatera Barat, yaitu penghalangan peliputan dan perampasan
kamera yang terjadi di Kabupaten Pasaman. Kekerasan pertama, pengancaman dan
pelarangan liputan terhadap 2 (dua) orang wartawan cetak di Kantor Bulog pada
19 Juni 2015, yaitu Willian Abib (harian Padang Ekspres) dan Yunefrizal (Mingguan
Sumbar Post) di Gedung Bulog, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman oleh Yel, sopir
yang biasa mangkal di sana. Kedua, perampasan kamera kontributor TVRI Sumbar
bernama Parwis, oleh tim pemenangan pasangan patahana Benny Utama-Daniel
ketika mengambil gambar proses hitung cepat hasil pilkada di posko pemenangan
pasangan di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman saat Pilkada serentak 9 Desember
2015.
Nilai 50,60 diberikan kepada lembaga peradilan dalam menangani perkara
pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial). Sedangkan nilai
52,30 diberikan kepada lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan
pers daripada undang-undang lain yang membatasi kememerdekaan pers.
Perlindungan pemerintah daerah, baik dari segi regulasi maupun aktvtas
aparatnya, terhadap pekerjaan jurnalisik juga dinilai “BURUK”. Jaminan melalui
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peraturan dan kebijakan di Sumatera Barat terhadap wartawan menjalankan tugas
jurnalisiknya hanya mendapat skor 50,25. Aparat pemerintah daerah menjalankan
kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers mendapat skor
sedikit lebih tinggi 53,67. Sedangkan satuan kerja pemerintah daerah, seperti dinas
dan badan, patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers mendapat nilai 53,73.
Kenapa nilai ini Buruk? Pertama, karena tidak ada jaminan tertulis yang dibuat
pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk wartawan menjalankan tugas jurnalisik.
Sedangkan dalam kegiatan sehari-hari aparat pemerintah dinilai cukup memberikan
ruang kepada wartawan dalam bekerja, namun kadangkala berusaha menghalangi
kebebasan wartawan ketika meliput dan menulis berita-berita kritikan terhadap
kebijakan pemerintah daerah atau satuan kerja. Jadi perlindungan tersebut dianggap
hanya sebatas yang menguntungkan bagi pemerintah daerah saja.
Aspek lain yang mendapat skor BURUK (54,73) dan dijawab oleh ke-15
informan ahli adalah “sejauh mana wartawan di Sumatera Barat menaati UU Pers,
Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik?”
Tabel 32
Kondisi Lingkungan Hukum dengan Nilai “BURUK”
Indikator

Nilai
Rata-rata

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

40.29

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan
standar perusahaan pers

46.20

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata
daripada hukum pidana

48.75

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

49.78

Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan
tugas jurnalisiknya

50.25

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri
dan tidak berpihak (imparsial)

50.60

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

52.30
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Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati
dan melindungi kemerdekaan pers

53.67

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

53.73

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik

54.73

Catatan: Skor 31-55 (Situasi BURUK)
Terdapat dua nilai SEDANG (skor 56-69) untuk Kondisi Lingkungan Hukum
Kemerdekaan Pers di Sumatera Barat. Pertama, pernyelesaian perkara pers yang
mengedepankan mekanisme menurut Undang-Undang Pers atau melalui mekanisme
pertimbangan Dewan Pers dibandingkan ke peradilan umum dengan nilai 62,63.
Selama 2015 pihak-pihak yang tidak puas dengan pemberitaan pers cenderung
memilih mengadukan kasus kepada Dewan Pers dibanding melaporkan ke polisi.
Sedangkan penilaian terhadap kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Sumatera Barat apakah bekerja secara bebas dan independen mendapat nilai 61,54
oleh 13 informan.
Tabel 33
Kondisi Lingkungan Hukum Dengan Nilai “SEDANG”
Pertanyaan

Nilai
Rata-rata

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

62.63

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

61.54

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban
umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

69.38

Catatan: Skor 56-69 (Situasi SEDANG)
Ada lima kondisi Lingkungan Hukum yang mendapat skor BAIK (70-89). Skor
tertinggi terkait peraturan di Sumatera Barat yang tidak ada memberlakukan sensor
bagi wartawan dengan nilai 86,00. Berikutnya peraturan di Sumatera Barat yang
dapat memidanai wartawan karena pemberitaannya dengan skor 83,40. Kedua aspek
ini mendapatkan skor tinggi karena memang selama ini Pemprov Sumatera Barat
maupun pemerintah kota dan kabupaten di wilayahnya tidak pernah mengeluarkan
peraturan yang menyensor kerja wartawan dan mengeluarkan peraturan yang bisa
mempidana wartawan.
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Tidak ada juga peraturan di Sumatera Barat yang memberi penghukuman atau
sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalisik sehingga mendapat skor baik, 74,85.
Nilai lain di atas 70 adalah untuk Dewan Pers menangani sengketa pers secara
bebas dan independen di Sumatera Barat dengan skor 79,78 dan Komisi Informasi di
Sumatera Barat bekerja secara bebas dan independen dengan skor 71,33.
Untuk Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat semua informan ahli menilai
lembaga baru ini cukup bekerja secara bebas dan independen dengan bukti beberapa
kali memanggil instansi pemerintah yang dilaporkan publik dan menyidangkan
sengketa dengan independen.
Terkait pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers, informan ahli memberikan skor 69,38.
Tabel 34
Kondisi Lingkungan Hukum dengan Nilai “BAIK”
Nilai
Rata-rata

Indikator
Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

86.00

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya

83.40

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di
provinsi ini

79.78

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan
kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalisik

74.85

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

71.33

Catatan: Skor 70-89 (Situasi BAIK)
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4
PROVINSI RIAU*4
A. GAMBARAN UMUM
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, jumlah penduduk
Tahun 2010, adalah 5.537.240 jiwa. Provinsi Riau didiami oleh beragam etnis/suku.
Suku Melayu merupakan yang terbesar di Riau, yakni 37,74 persen, disusul Jawa
(25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (3,78%), Tionghoa (3,72%), Bugis (2,27%)
dan lain-lain.
Profil Media di Riau
Ada 66 media cetak di Riau, 10 di antara berbentuk harian yaitu seperti Riau
Pos, Dumai Pos, Pekanbaru Pos, MX, Riau Mandiri, Rakyat Riau, Media Riau, Riau
Tribune, Metro Riau, dan Tribune Pekanbaru. Sementara ada 50 stasiun radio, 12
stasiun televisi, dan 70 media siber.
Dari data yang diperoleh, diketahui setidaknya ada 33 organisasi wartawan
di Riau. Sebagian wartawan tidak hanya bergabung dengan satu organisasi profesi
wartawan, melainkan menjadi anggota/pengurus dari dua, tiga, bahkan empat
organisasi wartawan sekaligus, dengan berbagai alasan dan tujuan.
Dari hasil penelusuran tim peneliti, tidak ada wartawan di Riau yang bergabung
dengan serikat pekerja wartawan.
Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum di Riau
Berdasarkan data yang diperoleh tim peneliti IKP serta skor dan komentarkomentar yang diberikan para informan ahli IKP, diketahui berbagai persoalan
kemerdekaan pers di Riau. Secara umum, intervensi pemilik media massa terhadap
redaksi yang masih sangat kuat mengakibatkan wartawan di Riau belum sepenuhnya
bebas menjalankan tugas jurnalisiknya. Kerjasama perusahaan media dengan
pemerintah daerah dan perusahaan swasta juga menyebabkan berkurangnya
independensi pers dalam mengkritisi pemerintah daerah dan perusahaan
bersangkutan.
Kekerasan terhadap wartawan dan penghalang-halangan kerja jurnalisik
masih sering dilakukan aparat keamanan dan berbagai pihak lainnya. Sedikitnya ada
3 kasus pemukulan terhadap wartawan terkait dengan tugas jurnalisiknya.
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Ironisnya, upaya penghalang-halangan terhadap wartawan dalam menjalankan
tugas jurnalisiknya tidak hanya dilakukan pihak-pihak di luar kalangan pers, namun
juga dilakukan kalangan wartawan, seperti yang dilakukan sekelompok wartawan
yang mengatasnamakan Forum Wartawan Legislatif (FWL). Mereka berupaya
menghalang-halangi wartawan di luar FWL, terutama jurnalis baru, untuk melakukan
liputan di kantor DPRD Kota Pekanbaru.
Selain itu, seringkali wartawan tidak mendapatkan peluang mengakses
data-data yang ada pada dokumen publik, seperti pada buku APBD dan dokumen
lainnya. Pihak eksekutif maupun legislatif selalu menolak memberikan atau
meminjamkannya dengan berbagai dalih. Upaya Komisi Informasi ‘memaksa’ pihak
eksekutif memberikan akses kepada media untuk mendapatkan data yang ada dalam
dokumen publik juga tidak membuahkan hasil.

B. HASIL SURVEI IKP
Tabel 35
IKP Provinsi Riau
Bidang

Hukum

Fisik Politik

Ekonomi

Nilai/Skor

52,73

60.40

59,60

Skor Total : 57,66
Kategori : SEDANG
Secara umum indeks kemerdekaan pers di Riau dalam tataran ‘sedang’ atau
tergolong agak bebas, dengan lingkungan bidang hukum paling rendah dan dalam
kategori ‘buruk’. Kemerdekaan pers di lingkungan yang lain dalam tata ‘sedang’. Dari
keseluruhan aspek akses media bagi kelompok rentan dan perlindungan hukum bagi
penyandang disabilitas sangat buruk di Riau.
Bidang Politik: Kemerdekaan pers di bidang politik yang ‘sedang’ di Riau
terjadi hasil kontribusi berbagai aspek. Kualitas pada aspek-aspek yang menyangkut
kebebasan berorganisasi dari wartawan baik. Aspek-aspek ‘kebebasan dari’ seperti
intervensi dari Negara relatif membaik kecuali tindakan penganiayaan masih oleh
aparat Negara. Negara tampaknya juga kurang menghargai partisipasi masyarakat
dalam mengawasi jalannya pemerintah meskipun kontribusi jurnalisme warga cukup
baik. intervensi pemilik media massa terhadap redaksi masih dirasa sangat kuat
(42,93). Hal ini konsisten dengan keadaan ekonomi Riau yang tampaknya kurang
kondusif bagi kemerdekaan pers (42.14)
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Bidang Ekonomi, informan ahli juga memberikan skor sedang (59.60).
Problem terbesar pada bidang ini adalah masih rendahnya kesejahteraan wartawan,
kuatnya intervensi pemlik perusahaan terhadap rapat redaksi, perusahaan pers
masih sangat tergantung pada pemerintah dalam pendanaan, bantuan sosial dan
hibah dari pemerintah daerah sangat mempengaruhi keijakan redaksi dan tidak
transparannya kepemilikan perusahaan pers.
Bidang Hukum: situasi ‘buruk’ dari Kemerdekaan Pers Riau dalam
lingkungan ini dikontribusi dari tujuh dari sembilan belas aspek di lingkungan
hukum dalam situasi buruk, dan 6 aspek dinialai ‘baik’ sisanya dianggap ‘sedang’.
Jika ditelusuri lebih lanjut dapat dikatakan aspek-aspek yang ‘buruk’ menyangkut
kebebasan dari intervensi Negara secara legal, seperti tidak ada regulasi yang dapat
mengkriminalisasikan wartawan dan berfungsinya lembaga-lembaga pemulihan.
Masalah paling besar pada bidang ini adalah disamping yang menagkut jaminan akses
bagi penyandang disabiltas (5,38) terletak pada tataran implementasi/penegeakan
UU Pers seperti kurangnya aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, penegakan hukum atas
pelanggaran kemerdekaan pers (50.08). Di sisi lain wartawan pun kurang mentaati
kode etik pers.
KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK.
Tabel 36
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

76.05

2.

Kebebasan dari intervensi

57.52

3.

Kebebasan dari kekerasan

62.12

4.

Kebebasan media alternatif

60.39

5.

Keragaman pandangan

67.12

6.

Akurat dan berimbang

60.79

7.

Akses informasi publik

61.43

8.

Pendidikan insan pers

66.92

9.

Kesetaraan kelompok rentan

42.74
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Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Tabel 37
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Rata-rata

10.

Kebebasan wartawan bergabung dengan organisasi wartawan

85,64

11.

Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja

64,29

12.

Kebebasan organisasi wartawan beroperasi dan bersikap

80,36

13.

Organisasi profesi wartawan memajukan kebebasan pers

73,93

Pada tabel skor Kebebasan Berserikat bagi Wartawan di atas, terlihat bahwa
skor rata-rata terendah untuk kebebasan berserikat bagi wartawan di Provinsi Riau
berada pada subdimensi ke-2, yakni 64,29. Sedangkan skor rata-rata tertinggi pada
subdimensi pertama, yakni 85,4. Komentar-komentar informan ahli menunjukkan
bahwa masih ada halangan bagi wartawan bergabung dengan serikat pekerja.
Kebebasan dari Intervensi
Tabel 38
Kebebasan dari Intervensi
Nilai
Rata-rata

No.

Kebebasan dari Intervensi

14.

Pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerinah
daerah, dan atau partai politik karena isi berita

75,36

15.

Pemerintah daerah dan atau partai politik menekan, dengan menunjuk,
memindahkan, atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi
perusahaan pers

65,36

16.

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.

42,93

17.

Pers bebas dan independen membuat pemberitaan tanpa tersandera
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik

46,43

Pada tabel skor Kebebasan dari Intervensi di atas, terlihat skor rata-rata
terendah untuk dimensi kebebasan dari intervensi, berada pada subdimensi ke-7
dan ke-8, yakni hanya 42,93 persen dan 46,43 persen. Sedangkan skor rata-rata
tertinggi ada pada subdimensi ke-5, yakni 75,36. Komentar-komentar yang diberikan
informan ahli menunjukkan bahwa intervensi pemilik media terhadap redaksi masih
sangat kuat. Demikian pula intervensi pemerintah daerah terhadap media massa,
juga sangat besar.
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Kebebasan dari Kekerasan.
Tabel 39
Kebebasan dari Kekerasan
Nilai
Rata-rata

No.

Kebebasan dari Kekerasan

18.

Tindakan aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan.

54.79

19.

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan
atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat Negara
karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan

60.64

20.

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik
dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non Negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

70.93

Pada tabel skor Kebebasan Media Alternatif di atas, terlihat nilai rata-rata
terendah berada pada subdimensi ke-12, yakni 54,71. Sedangkan skor rata-rata
tertinggi ada pada subdimensi ke-13, yakni 66,07. Komentar-komentar informan ahli
menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap
partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti jurnalisme
warga, masih rendah. Kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan
pers juga belum maksimal.
Keragaman Pandangan
Sebagaimana tampak tabel skor Keragaman Pandangan di bawah terlihat
informan ahli berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak berperan aktif
mendorong keragaman pemberitaan dan kepemilikan media (62,07). Sedangkan
nilai rata-rata tertinggi ada pada subdimensi ke-16, yakni 76,07. Pembiaran atau
praktik diskriminatif pemerintah daerah atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan
atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, tidak begitu
menonjol.
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Tabel 40
Keragaman Pandangan
Nilai
Rata-rata

No.

Keragaman Pandangan

21.

Dorongan pemerintah daerah terhadap keragaman pemberitaan
media

62,07

22.

Pemerintah daerah mendorong keberagaman kepemilikan media

63,21

23.

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik
diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas
sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

76,07

Akurat dan Berimbang
Pada tabel skor Akurat dan Berimbang di bawah terlihat nilai rata-rata terendah
berada pada subdimensi ke-19, yakni 57,93. Sedangkan skor rata-rata tertinggi pada
subdimensi ke-17, yakni 62,64. Dari komentar-komentar infoman ahli disimpulkan
bahwa intervensi pemilik perusahaan terhadap pemberitaan sangat besar. Publik
juga belum maksimal mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam
berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media. Sementara itu,
sensor diri yang dilakukan wartawan, dianggap juga belum maksimal.
Tabel 41
Akurat dan Berimbang
Nilai
Rata-rata

No.

Akurat dan Berimbang

24.

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam
berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media

62,64

25.

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

61,79

26.

Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi)
pemberitaan

57,93
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Akses Atas Informasi Publik.
Tabel 42
Akses atas Informasi Publik
Nilai
Rata-rata

No.

Akses atas Informasi Publik

27.

Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

52,50

28.

Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI)

58,57

29.

Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik

71,15

30.

Izin meliput bagi wartawan luar negeri

66,15

Pada tabel skor Akses atas Informasi Publik, terlihat skor rata-rata terendah
berada pada subdimensi ke-20, hanya 52,50. Sedangkan skor rata-rata tertinggi ada
pada subdimensi ke-22, yakni 71,15. Komentar-komentar informan ahli menunjukkan
bahwa pemerintah daerah belum maksimal menyediakan sarana-sarana bagi
kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan
informasi. Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi juga belum begitu
baik.
PENDIDIKAN INSAN PERS
Tabel 43
Pendidikan Insan Pers
No.
31.

Pendidikan Insan Pers
Pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi

Nilai
Rata-rata
66,92

Pada tabel skor Pendidikan Insan Pers di atas, terlihat skor rata-rata pada
subdimensi ke-24 hanya 66, 92. Komentar-komentar informan ahli menunjukkan
bahwa pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi belum
terlaksana secara intensif.
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Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Tabel 44
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Nilai
Rata-rata

No

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

32.

Ruang yang diberikan media untuk pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masayarakat
miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anakanak, korban pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas

66,00

33.

Upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan
kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas menjadi
bagian dari pemberitaan

41,57

34.

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang
disabilitas (misalnya penyandang tuna rungu dan tuna grahita)

21,79

Pada tabel skor Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di atas, terlihat skor
rata-rata terendah ada pada subdimensi ke-27, yakni hanya 21,79. Sedangkan skor
rata-rata tertinggi pada subdimensi ke-25, yakni 66,00. Akumulasi skor rata-rata pada
dimensi ini sangat buruk. Komentar-komentar informan ahli menunjukkan belum
media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya
penyandang tuna rungu dan tuna grahita). Belum ada upaya khusus pemerintah
daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran
HAM masa lalu dan kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan. Media
juga belum maksimal memberikan ruang pemberitaan terkait masalah kelompok
rentan, seperti ketidakadilan gender, masayarakat miskin, masyarakat hukum
adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu dan
kelompok minoritas.
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KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Tabel 45
Lingkungan Ekonomi
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

57.92

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

54.93

3.

Keragaman Kepemilikan

82.50

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

44.57

5.

Lembaga Penyiaran Publik

58.04

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaaan Pers
Tabel 46
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Nilai
Rata-rata

No.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

6.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

79,29

7.

Individu ata entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, seta
radio, dan tv komunitas

65,93

8.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

53,93

9.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

62,86

10.

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

51,00

11.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

40,43

12.

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita pariwara

49,23

13.

Kepemiikan perusahaan pers di darah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

65,71

68

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

14.

55,00

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi
keragaman pemberitaan

Pada tabel skor Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
di atas, terlihat nilai rata-rata terendah ada pada subdimensi ke-6, yakni 40,43.
Sedangkan skor rata-rata tertinggi berada pada subdimensi ke-1, yakni 79,29.
Komentar-komentar informan ahli menunjukkan bahwa alokasi subsidi, seperti
bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah sangat mempengaruhi kebijakan
redaksi. Secara umum, kontribusi finansial pemerintah daerah terhadap perusahaan
media melalui berbagai bentuk kerjasama, sangat mempengaruhi kebijakan redaksi.
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tabel 47
Independensi dari Kelompok Kepentingan
Nilai
Rata-rata

No.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

15.

Perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

72,86

16.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dana
atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan mempengaruhi isi media

51,14

17.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers professional

67,79

18.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan
besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

42,14

19.

Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

40,71

Pada tabel skor Independensi dari Kelompok Kepentingan di atas, terlihat skor
rata-rata terendah berada pada subdimensi ke-14, yakni hanya 40,71. Sedangkan
skor rata-rata tertinggi ada pada subdimensi ke-10, yakni 72,86. Komentar-komentar
informan ahli menunjukkan bahwa pers di Riau belum terbebas dari intervensi
kelompok-kelompok kepentingan yang kuat.
Keragaman Kepemilikan
Informan ahli menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan pers cetak dan
media siber di daerah ini sangat beragam. Namun ada satu grup media di Riau yang
menguasai kepemilikan puluhan media cetak dan media siber. Untuk aspek ini skor
rata-ratanya cukup tinggi, yakni 82,50.
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Tabel 48
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Nilai
Rata-rata

No.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

20.

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

55,79

21.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

42,93

22.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam
satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

32,69

Pada tabel skor Tata Kelola Perusahaan yang Baik di atas, terlihat skor ratarata terendah berada pada subdimensi ke-18, yakni 32,69. Sedangkan skor rata-rata
tertinggi ada pada ssubdimensi ke-17, yakni 42,93. Komentar-komentar informan
ahli menunjukkan tata kelola perusahaan pers di Riau masih sangat buruk.
Tabel 49
Lembaga Penyiaran Publik
Nilai
Rata-rata

No.

Lembaga Penyiaran Publik

23.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif
dan merepresentasikan kepentingan pub

57.86

24.

Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

55.79

25.

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini
diproses sesuai peraturan

55.07

26.

Dorongan Kementerian Kominfo agar pers menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

43.64

27.

Dorongan Dewan Pers agar pers menyiarkan aspirasi masyarakat
di daerah ini

66.79

28.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers
agar menyiarkan aspirasi masyarakat

63.93

29.

Dorongan Komisi Informasi agar pers menyiarkan aspirasi
masyarakat

63.21

Pada tabel skor Lembaga Penyiaran Publik di atas, terlihat skor rata-rata
terendah ada pada subdimensi ke-22, yani 43, 64. Sedangkan skor rata-rata
tertinggi ada pada subdimensi ke-23, yakni 66,79. Komentar-komentar informan
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ahli menunjukkan bahwa masih hambatan bagi lembaga penyiaran publik dalam
membuat berita obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Sementara
Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Riau, dinilai belum maksimal menjalankan
fungsinya.
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Tabel 50
Lingkungan Hukum
No.

Nilai
Rata-rata

Indikator

1.

Independensi Lembaga Peradilan

50.01

2.

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

38.21

3.

Kriminalisasi Dan Intimidasi

77.47

4.

Etika Pers

46.64

5.

Mekanisme Pemulihan

57.81

6.

Perlindungan Disabilitasi

5.38

Tabel 51
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Nilai
Rata-rata

No.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

7.

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

56,62

8.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

61,92

9.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

34,23

10.

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

untuk

52,14

11.

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
melindungi kemerdekaan pers

51,79
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Pada tabel skor Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di
atas, terlihat nilai rata-rata terendah berada pada subdimensi ke-3, yakni 34,23.
Sedangkan skor rata-rata tertinggi ada pada subdimensi ke-2, yakni 61,92. Komentarkomentar informan ahli menunjukkan bahwa dimensi independensi dan kepastian
hukum lembaga peradilan sangat rendah.
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Informan ahli menunjukkan bahwa tidak ada peraturan dan kebijakan di Riau
yang dengan tegas menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalisiknya skor rataratanya sangat rendah, hanya 38,21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Tabel 52
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Nilai
Rata-rata

No.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

12.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

81,15

13.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalisik

75,71

14.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

78,57

15.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

75,36

Dari tabel skor Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di atas, terlihat bahwa seperti
di provinsi lain tidak ada peraturan-peraturan di Riau yang membatasi kebebasan
pers. Secara umum skor untuk indikator utama ini dalam kisaran ‘baik’.
Etika Pers
Tabel 53
Etika Pers
No.

Etika Pers

16.

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers
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Nilai
Rata-rata
63,21

17.

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan
Dewan Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah junalistik

50.07

Dari tabel skor Etika Pers di atas, terlihat bahwa ketaatan wartawan terhadap
UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah junalistik
sangat rendah. Sekalipun demikian pemerintah daerah dinilai kurang berupaya
mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.
Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk pencegahan hal tersebut
misalnya dengan tidak membiasakan pemberian ‘amplop pada wartawan.
Mekanisme Pemulihan
Tabel 54
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Rata-rata

No.

Mekanisme Pemulihan

18.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen
di provinsi ini

73,93

19.

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

60,00

20.

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

72,31

21.

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas
kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti
penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan

50,08

22.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

60,00

23.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

47,50

Pada tabel skor Mekanisme Pemulihan di atas, terlihat nlai rata-rata
terendah ada pada subdimensi ke-18. Sedangkan skor rata-rata tertinggi ada pada
subdimensi ke-13. Komentar-komentar informan ahli menunjukkan proses hukum
atas kekerasan terhadap wartawan belum berjalan secara adil. Sementara Komisi
Informasi dianggap lebih bebas dan independen dalam bekerja dibanding KPID.

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

73

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Tabel 55
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

24.

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti
penderita tuna-rungu dan tuna netra

Nilai
Rata-rata
50,38

Pada tabel skor Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di atas,
terlihat randahnya aspek ini di Riau (5,38). Ini merupakan skor rata-rata paling
rendah dari keseluruhan subdimensi. Komentar-komentar informan menunjukkan
tidak ada sama sekali regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tuna-rungu
dan tuna netra.
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5
PROVINSI KEPULAUAN RIAU*5
A. GAMBARAN UMUM
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2015 berdasarkan
data BPS mencapai angka 1,968 juta jiwa. Komposisinya, jumlah penduduk laki laki
51,19 % dari jumlah penduduk dan penduduk perempuan 48,81 %. Besaran PAD
Kepri Tahun 2015 mencapai Rp 936,319 miliar, sedangkan total besaran APBD pada
tahun 2015 adalah Rp 3,6 triliun. Adapun sektor utama penyumbang PAD terbesar
bagi Kepri adalah dari sektor pariwisata.
Kepri memiliki tujuh kabupaten/kota yaitu Kota Batam, Kota Tanjungpinang,
Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas,
Kabupaten Natuna.
Data Media
Belum ada data spesifik sampai dengan tahun 2016 ini terkait dengan jumlah
media yang terbit dan beredar di Kepri. Baik PWI maupun AJI atau IJTI dan organisasi
lainnya, tidak melakukan rilis resmi terkait berapa sebenarnya jumlah media di
Kepri. Kalau pun ada data seperti ini, diperkirakan ada di Kantor Humas Pemda, atau
pun Humas intansi vertikal. Namun data ini tentu dibuat untuk tujuan khusus, tidak
untuk dipublikasikan. Namun untuk perkiraan kasar bisa dilihat data yang dilansir
oleh jendelakepri.com dan berdasarkan sumber-sumber yang lain.
Tabel 56
Perkiraan Jumlah Media di Kepri
No.
1. Televisi

Media

2.

Media Cetak Harian

3.

Media Cetak Selain Harian

4.

Radio

Jumlah
13

Keterangan

8
Lebih dari 40 Tidak ada data lengkap
mengenai ini, mengingat ada
media yang terbit secara tidak
berkala
42
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5.

Media Siber/Online

Lebih dari 40 Tidak ada data yang akurat
mengenai jumlah media siber
di Kepri.
Sumber: jendelakepri.com diakses pada Juni 2016
Berdasarkan sumber dari buku Data Pers Nasional 2015 yang diterbitkan Dewan
Pers, di Kepulauan Riau terdapat 7 perusahaan pers cetak yang terdiri dari 5 harian
dan 2 mingguan. Terdapat 29 perusahaan pers radio, tv dan siber, masing-masing
terdiri dari 11 radio dan 18 televisi, dan 0 media siber. Terdapat perbedaan data
riil dibandingkan laporan Dewan Pers tahun 2015. Di mana secara riil pertumbuhan
media siber di Kepri sampai akhir 2015 telah mencapai lebih dari 40 media.
Data jumlah organisasi wartawan di Kepri belum pernah ada yang
mengeluarkan. Namun demikian, dari tiga organisasi pers yang lolos verifikasi Dewan
Pers, yaitu AJI, PWI, dan IJTI, semuanya telah memiliki cabang di Kepri.
Sampai saat ini, belum ada satu pun serikat pekerja wartawan dari sejumlah
perusahaan pers yang beroperasi di Kepri.

B. HASIL SURVEI IKP
Tabel 57
IKP Kepulauan Riau
Bidang

Hukum

Fisik Politik

Ekonomi

Nilai/Skor

70.09

71.54

69,33

Skor Total
Kategori

: 70.60
: BAIK

Indeks kemerdekaan pers di Kepulauan Riau dalam tataran ‘baik’ (rerata 70.60
– margin bawah dari situasi baik). Jika diderivasi pada masing-masing lingkungan,
maka lingkungan Ekonomi yang paling rendah – meski di batas atas dari situasi
‘Sedang’, dibanding Linkungan Hukum (70.09) dan Lingkungan Politik (71.54).
Meskipun demikian selisih bobot masing-masing indeks lingkungan tidaklah terlalu
tajam, dengan kata lain perbedaan kualitas kemerdekaan pers di masing-masing
lingkungan tipis.
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KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK.
Tabel 58
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

79.63

2.

Kebebasan dari intervensi

68.52

3.

Kebebasan dari kekerasan

76.84

4.

Kebebasan media alternatif

84.50

5.

Keragaman pandangan

69.39

6.

Akurat dan berimbang

67.67

7.

Akses informasi publik

76.27

8.

Pendidikan insan pers

73.75

9.

Kesetaraan kelompok rentan

55.33

Iklim kemerdekaan pers di Kepulauam Riau berdasarkan lingkungan fisik dan
politik dipersepsikan pada situasi baik (71.54). Dari sembilan aspek yang diteliti,
hanya pada kesetaraan bagi kelompok rentan yang dipandang masih mengalami
hambatan serius.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Skor rata-rata untuk kebebasan berserikat bagi wartawan berkisar antara
76,00 sampai 85,33, yang artinya berada dalam kategori BAIK.
Kebebasan dari Intervensi
Skor rata-rata berkisar antara 87,58 yang tertinggi sampai yang terendah adalah
55,17. Kebebasan media dari campur tangan Negara sudah ‘baik’. Seiring dengan
larangan pencabutan izin atau pembredelan tidak pula terjadi di Keppri. Demikian
pula praktek-praktek campur tangan atas komposisi pengurus media. Ancaman
intervensi justru berasal dari campur tangan pemilik media (55,42) konsisten dengan
intervensi pemberitaan dari kepentingan ekonomi – politik (55,17) dalam kategori
BURUK.
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Kebebasan dari Kekerasan
Skor rata-rata berkisar antara 83,17 tertinggi sampai yang terendah adalah
73,50 yang artinya dalam kategori BAIK. Dengan kata lain, ancaman kekerasan
terhadap kebebasan pers di Kepri pada tahun 2015 memang tidak ditemui.
Kebebasan Media Alternatif
Kebebasan media alternatif dinilai baik di Riau. Pemerintah daerah mengakui
dan melindungi media alternatif, media-media alternatifpuna seperti media
komunitas turut menyumbang kemajuan kemerdekaan pers di Kepri, skor rata-rata
80 .
Keragaman Pandangan
Kecuali sikap pemda yang cukup baik dalam menghormati dan melindungi nondiskriminasi, Negara dipandang kurang berupaya mendorong adanya keragaman
dalam pemberitaan maupun kepemilikan, skor untuk hal ini dalam tataran ‘sedang’.
Akurat dan Berimbang
Kondisi tentang pers yang Akurat dan Berimbang berada pada rata-rata skor
antara 82,58 yang tertinggi hingga 50,42 yang terendah. Situasi ‘buruk’ terjadi pada
aspek menyangkut intensitas pemilik perusahaan mengatur atau melarang suatu isi
pemberitaan. Namun informan berpendapat bahwa publik masih relatif mendapat
informasi yang akurat dan berimbang dimana redaksi masih berupaya untuk
melakukan self cencorship.
Akses atas Informasi Publik
Kondisi akses atas informasi publik berkisar antara 67,75 (Sedang) yang
terendah hingga 81,82 (Baik) yang tertinggi. Skor terendah berkaitan dengan akses
atau peranan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan bagi wartawan untuk
memperoleh berita dan penyebaran berita, artinya para informan ahli menganggap
belum memadai.
Pendidikan Insan Pers
Skor rata-rata untuk situasi pendidikan bagi insan Pers dalam rangka
meningkatkan kompetensi adalah 73,75 termasuk dalam kategori situasi BAIK.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Skor rata-rata berkisar antara 82,00 yang tertinggi hingga skor rata-rata
23,00 terendah, yang artinya situasi kemerdekaan pers dalam mempertimbangkan
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kesetaraan akses bagi kelompok rentan berada dalam kategori situasi BAIK sampai
BURUK SEKALI. Penilaian BAIK berkaitan dengan aspek tentang kesediaan media di
Kepri memberikan ruang pemberitaan bagi kelompok minoritas, kelompok rentan
dan kelompok disabilitas, artinya Media di Kepri sangat mempertimbangkan
kesetaraan akses bagi kelompok-kelompok rentan.
Tentang peranan pemerintah daerah dalam melakukan upaya-upaya khusus
untuk memastikan agar kelompok-kelompok rentan dimaksud mendapatkan ruang
dalam pemberitaan mendapat skor rata-rata 61,00 atau dalam situasi Sedang
artinya peranan pemerintah tidak begitu menonjol. Akan tetap, berkenaan dengan
akses yang diperoleh oleh kelompok penyandang disabilitas dalam mencerna isi
berita para informan memberi skor rata-rata 23,00 atau dalam situasi Buruk Sekali,
artinya penyiaran berita tidak sama sekali memperhatikan hak-hak akses bagi para
penyandang disabilitas.
KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Untuk lingkungan bidang ekonomi, skor total rata-rata 67,20 yang artinya
kemerdekaan pers pada lingkungan ekonomi termasuk dalam kategori SEDANG.
Skor rata-rata terendah terdapat pada aspek tentang “toleransi wartawan terhadap
pemberian uang dan atau fasilitas yang tujuannya mempengaruhi isi media” (44,17).
Praktek ‘amplop’ meski tidak semua informan ahli mengakui dianggap problematis.
Tabel 59
Lingkungan Ekonomi
No.

Nilai
Rata-rata

Indikator

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

69.76

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

55.13

3.

Keragaman Kepemilikan

85.50

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

71.11

5.

Lembaga Penyiaran Publik

68.23

Nilai rata-rata tertinggi pada lingkungan ekonomi adalah 89,50 yaitu pada
aspek tentang kemerdekaan untuk mendirikan perusahaan pers cetak maupun siber.
Artinya kemerdekaan untuk mendirikan perusahaan pers cetak maupun siber di Kepri
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termasuk dalam kategori BAIK. Persoalan berikutnya menyangkut ketergantungan
media setempat pada ‘alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah’ (48.75).
Tabel 60
Skor Rata-rata Menurut Kelompok Informan
Semua
Informan ahli

Pemerintah

Bisnis

Masyarakat sipil

‘Amplop’

44.17

39.60

40.00

53.00

Dana iklan
Pem.

48.75

50.80

36.67

55.25

Informan

Menarik disimak bahwa informan dari kalangan masyarakat sipil justru paling
optimis dibanding dari pemerintah dan bisnis. Untuk aspek yang menyangkut praktek
‘amplop’ pemerintah paling kritis dalam memberi penilaian; sementara menyangkut
pengaruh dana iklan pada berita, informan dari kalangan bisnis yang paling kritis.
Ketiga kelompok berpandangan bahwa praktek-praktek ini di Riau mengkuatirkan.
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Secara umum skor untuk Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers termasuk
ke dalam kategori BAIK. Namun dalam hal operasionalisasi perusahaan Pers
yang masih tergantung kepada alokasi dana iklan yang turut mempengaruhi atau
mengendalikan kebijakan redaksi termasuk ke dalam kategori BURUK. Selebihnya
tentang kemerdekaan penyiaran radio, televisi swasta maupun televisi komunitas
berada pada skor 80 – 82 berada dalam kategori BAIK. Begitu juga pungutan biaya
atau retribusi kepada lembaga penyiaran berada pada skor 77,50 termasuk ke
dalam kategori BAIK. Pengaruh alokasi subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari
Pemerintah daerah terhadap kebijakan redaksi berada pada skor 65,42 termasuk
kategori SEDANG. Pengaruh perusahaan komersial melalui alokasi iklan atau berita
pariwara terhadap isi media berada pada skor 60,67 termasuk dalam kategori
SEDANG, begitu juga keragaman kepemilikan perusahaan pers, dan pengaruh
monopoli perusahaan pers terhadap keragaman pemberitaan berada pada skor 56
– 60, artinya termasuk dalam kategori SEDANG. Artinya masih terdapat monopoli
pemilikan perusahaan pers di Kepri dalam taraf yang sedang-sedang saja.
Independensi dari kelompok kepentingan kuat
Skor rata2 tertinggi adalah 68,58 dan yang terendah adalah 44,17 yang
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menunjukkan Independensi dari kelompok kuat berada dalam SEDANG sampai
BURUK. Penyebab buruknya independensi media atau wartawan adalah karena
sikap masih mentoleransi pemberian uang atau fasilitas yang dapat mempengaruhi
isi pemberitaan media.
Keragaman Kepemilikan
Dari segi keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan siber
di Kepri menunjukkan skor rata-rata 85,50 termasuk dalam kategori situasi BAIK.
Pada saat FGD, para narasumber setuju memberikan nilai tinggi.
Tata Kelola Perusahaan (good corporate governance)
Skor rata-rata berkisar antara 77,17 yang tertinggi dan skor 59,58 yang
terendah, artinya secara umum Tatakelola perusahaan Pers di Kepri dalam kategori
BAIK, walaupun skor terendah itu memang berkenaan dengan masalah gaji para
pekerja pers, yang masih belum memenuhi persyaratan UMP, belum memberikan
jaminan sosial, dan bahkan beberapa media online tidak memberi gaji, tetapi
membayar jurnalis berdasarkan berita yang ditulis.
Lembaga Penyiaran Publik
Skor rata-rata berkisar antara 81,67 sebagai skor tertinggi dan skor 58,83
yang terendah, artinya secara umum juga kondisi lembaga penyiaran di Kepri dalam
kategori BAIK.
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM.
Tabel 61
Lingkungan Hukum
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi Lembaga Peradilan

67.80

2.

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

75.83

3.

Kriminalisasi Dan Intimidasi

87.85

4.

Etika Pers

66.04

5.

Mekanisme Pemulihan

77.54

6.

Perlindungan Disabilitasi

25.91
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Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Pada tahun 2015 tidak ditemukan proses peradilan terhadap perkara sengketa
Pers, sehingga para informan memberikan skor tinggi untuk proses peradilan yaitu
82,63. Penilaian yang baik juga diberikan pada aspek aspek yang menyangkut ‘aparat
pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers’ (77,58) serta kepatuhan satuan kerja perangkat daerah untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (74,83) keduanya tergolong dalam
kategori BAIK.
Namun informan ahli memberi penilaian ‘buruk’ pada aspek yang menyangkut
‘prioritas penggunaan UU Pers dalam peradilan’ dan aspek ‘ketersediaan kebijakan
yang mendorong aparat pemda mematuhi kewajiban menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers’.
Kebebasan mempraktikkan Jurnalisme
Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalisiknya? Rata-rata skor 75,83 termasuk dalam situasi BAIK.
Memang tidak ada peraturan dari pemerintah daerah yang mengatur tentang tugas
jurnalisik bagi wartawan dan tidak ada larangan terhadap tugas jurnalisik wartawan
oleh pemerintah.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Sepanjang tahun 2015 Skor Rata-ratag tidak ditemukan peraturan yang
mengancam pers atau melakukan gugatan pidana terhadap pers di Kepri. Situasi
demikian tergambar dari skor rata-rata atas jawaban para informan ahli berkisar
antara yang paling rendah adalah 82,67 hingga yang tertinggi adalah 91,25 atau
dengan kata lain situasi kemerdekaan pers dalam lingkungan hukum khususnya
untuk kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers berada dalam kategori antara BAIK
dan BAIK SEKALI.
Etika Pers
Berkaitan dengan etika pers terdapat respon yang beragam yang pada
umumnya menggambarkan dalam situasi SEDANG. Para informan ahli masih melihat
bahwa pemerintah daerah kurang terlibat dalam mendorong wartawan untuk
menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, tergambar pada skor ratarata 64,92. Begitu juga untuk ketaatan wartawan di Kepri terhadap aturan-aturan
jurnalisik dalam kategori sedang (67,17).
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Mekanisme Pemulihan
Terhadap aspek tentang peran Dewan Pers dalam menangani sengketa pers
secara bebas dan independen di Kepri (84,14), independensi Komisi Penyiaran
Indonesia (77,73) dan independensi dan peran Komisi Informasi Provinsi (80,58)
di Kepri para informan menilai dalam kategori BAIK. Demikian pula dengan aspek
penegakan hukum atas berbagai bentuk kekerasan yang dialami wartawan (81,29])
dan memang sepanjang tahun 2015 tidak ada kejadian atau peristiwa proses hukum
terhadap wartawan.
Kemudian sejauh mana penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum, informan
menilai situasi BAIK (72,86) dan mengedepankan hukum perdata daripada hukum
pidana informan menilai situasi SEDANG (66,67). Menyangkut hal ini peneliti
beranggapan bahwa penilain kedua aspek terakhir ini dipengaruhi oleh tidak adanya
kejadian atau peristiwa proses hukum dalam penyelesaian perkara pers.
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Sejauh manakah terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita
tuna-rungu dan tuna netra? Para Informan menilai situasinya BURUK SEKALI dengan
skor rata-rata 25,91 artinya memang tidak ada regulasi daerah yang mendorong
perlindungan atau penguatan hak-hak para penyandang disabilitas dalam penyiaran
berita di Kepri.

6
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6
PROVINSI SUMATERA SELATAN*6
A. GAMBARAN UMUM
Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tigabelas)
Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai
ibukota provinsi. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten dengan
luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 hektar, diikuti oleh Kabupaten Musi
Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 hektar. Pada tahun 2015 jumlah
penduduk Sumatera Selatan mencapai 10.675.862 jiwa, yang menempatkan
Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-7 terbesar penduduknya di Indonesia, BPS.
Profil Media di Sumatera Selatan
Pertumbuhan media massa di Provinsi Sumatera Selatan cukup pesat. Hal ini
dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah media cetak dan online yang terdaftar
di Dewan Pers dua tahun terakhir. Namun seiring berkembangnya teknologi, masih
banyak media yang belum terdata di Dewan Pers.
Berdasarkan data Dewan Pers, jumlah perusahaan pers yang terdapat di
Sumatera Selatan sebanyak 79 perusahaan dengan rincian 72 perusahaan media
cetak, dan 7 perusahaan media online. Namun masih ada media online lainnya yang
tidak terdata di Dewan Pers.
Selain media cetak, perkembangan yang cukup pesat juga terjadi pada media
televisi. Terutama sejak berkembangnya jaringan-jaringan TV kabel, menuntuk
perusahaan televis mengembangkan jaringannya hingga ke daerah-daerah. Tidak
terkecuali di Sumatera Selatan. Ada 10 stasiun TV di Sumatera Utara.
Media lainnya yang menjadi alat bagi masyarakat untuk dapat mengakses
informasi di Sumatera Selatan adalah stasiun radio. Perkembangan stasiun radio
di Sumatera Selatan cukup pesat. Hal ini terlihat tingginya minat masyarakat untuk
membuat stasiun, namun alokasi frekuensi tidak memadai lagi untuk ditambahkannya
saluran baru. Saat ini ada sekira 33 stasiun radio.
Organisasi wartawan yang ada di Sumsel tidak jauh berbeda dengan provinsi
lainnya. Organisasi yang ada menginduk pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalisik Indonesia (AJI). Selanjutnya
berdiri PFI (Pewarta Foto Indonesia). Pada akhir 2015 di Sumsel berdiri satu lagi
organisasi profesi jurnalis yaitu IJKS (Ikatan Jurnalis Kartini Sumsel).
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Berdasarkan data dari PWI Sumsel jumlah wartawan yang tergabung dalam
PWI terdiri dari anggota biasa 392 orang, anggota muda 300 orang, anggota seumur
hidup 78 orang dan anggota luar biasa sebanyak 2 orang.
Berdasarkan hasi wawancara dengan Sekretaris PWI Sumsel Bapak Firdaus
Komar, sejauh ini Organisasi Pekerjaan Wartawan masih menginduk di perusahaan
tempat kerja masing-masing wartawan. Belum ada serikat pekerja khusus yang
berkaitan dengan profesi kewartawanan.

B. HASIL SURVEI IKP
Tabel 62
IKP Provinsi Sumatera Selatan
Bidang

Hukum

Fisik Politik

Ekonomi

Nilai/Skor

65,97

74,06

63,84

Skor Total : 69,27
Kategori : SEDANG
KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK.
Tabel 63
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Berserikat

77.15

2.

Kebebasan Dari Intervensi

72.83

3.

Kebebasan Dari Kekerasan

77.50

4.

Kebebasan Media Alternatif

75.60

5.

Keragaman Pandangan

78.00

6.

Akurat Dan Berimbang

73.93

7.

Akses Informasi Publik

74.30

8.

Pendidikan Insan Pers

78.30

9.

Kesetaraan Kelompok Rentan

60.70
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Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Tabel 64
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi

76.40

2.

Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja

78.22

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi,
bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers

76.00

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan
pers

76.40

Kebebasan berserikat bagi wartawan secara umum baik – demikian pula
dalam bergabung dengan serikat pekerja wartawan. Terdapat 5 organisasi profesi
wartawan di Sumsel dan organisasi organisasi ini dinilai dapat beroperasi dengan
bebas.
Kebebasan dari Intervensi
Sumatera Selatan juga cukup bebas dari intervensi. Intervensi dari pemerintah
hampir tidak ada, dan lebih baik dari independensi dari kepentingan politik terutama
dari pemilik media.
Tabel 65
Kebebasan dari Intervensi
No.

Kebebasan dari Intervensi

Nilai
Rata-rata

1.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan
sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi
berita

77.60

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk
seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/
atau anggota redaksi perusahaan pers

80.50

3.

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

67.60

4.

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

65.60

2.
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Kebebasan dari Kekerasan
Menurut informan ahli media di Sumsel juga cukup beas dari berbagai
bentuk kekerasan dari Negara [di atas 76] serta Negara cukup baik menjalankan
kewajibannya melindungi wartawan dan perusahaan media dari kekerasan yang
dilakukan aktor non-Negara (75.50)
Tabel 66
Kebebasan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

Nilai
Rata-rata

1.

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan

76.90

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi
isi pemberitaan

80.10

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan nonNegara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

75.50

2.

3.

Kebebasan Media Alternatif
Pemerintah daerah Sumsel dinilai telah mengakui dan melindungi partisipasi
masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (73.60)
dan kontribusi jurnalisme warga dinilai baik.
Keragaman Pandangan
Aspek-aspek untuk menjamin keragaman media secara fisik-politis di Sumsel
dinilai baik oleh informan ahli. Pemerintah juga dianggap ikut mendorong terjadinya
keragaman pemberitaan dan kepemilikan media di provinsi ini.
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Tabel 67
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Keberagaman Pandangan dalam Media

Nilai
Rata-rata

1.

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah

75.60

2.

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

73.33

3.

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik
diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau
kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya

82.67

Penilaian ini dengan mencatat bahwa kepemilikan media di Sumatera Selatan
didominasi oleh Grup Jawa Pos dan Grup Gramedia, disamping kepemilikan lokal
dari masyarakat dan pejabat di Provinsi Sumatera Selatan. Dari pemerintah daerah
itu sendiri dinilai tidak ada usaha untuk membiarkan atau melakukan diskriminasi
terhadap insan pers (82.67).
Akurat dan Berimbang
Bagian dari kemerdekaan pers adalah kebebasan untuk yang dimanifestasikan
antara lain dengan menyediakan pemberitaan yang akurat dan berimbang. Informan
ahli menilai bahwa untuk hal ini pada umumnya baik; terutama hak publik mendapat
informasi yang ‘akurat dan berimbang’ dinilai baik (78.30). Informan memberi nilai
sedikit lebih rendah menyangkut sikap wartawan memberlakukan sensor-diri demi
penegakakan etika pers dan independensi redaksi dari campur tangan pemilik agak
baik.
Tabel 68
Akurat dan Berimbang
No.

Akurat dan Berimbang

Nilai
Rata-rata

1.

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam
berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di
daerah ini

78.30

2.

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

68.13

3.

Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi
pemberitaan

69.44
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Akses Atas Informasi Publik
Akses atas informasi publik merupakan bagian penting dari kemerdekaan pers
terutama hak untuk memperoleh informasi. di Sumsel informan ahli memandang
hampir tidak ada halangan atas hal ini (rata-rata 70); wartawan asing bisa meliput,
pemda menyediakan sarana dan kebebasn untuk mencari informasipun dinilai baik.
hanya peran dari Komisi Informasi masih belum terlalu jelas sehingga nilai yang
diberikan 64.44, dalam tataran sedang.
Tabel 69
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

Nilai
Rata-rata

1.

Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

74.10

2.

Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan pers

64.44

3.

Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

76.60

4.

Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi
ini

79.50

Pendidikan Insan Pers
Kualitas wartawan/media mengiri kualitas kemerdekaan pers. Tersedianya
pendidikan bagi wartawan sangat urgen. Untuk hal ini informan ahli menilai bahwa
pendidikan insan pers di Sumsel sudah baik (78.30). Pelatihan-pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi profesi wartawan sudah tersedia dan banyak dilakukan.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Pentingnya informasi tidak dapat diragukan. Oleh karena itu semua orang/
semua warga memiliki hak yang setara untuk mendapat akses informasi dan suaranya
didengar, termasuk kelompok-kelompok marginal. Dalam hal ini informan ahli
berpendapat bahwa media di Sumsel telah dengan baik memberi ruang pemberitaan
bagi kelompok marginal dan pemda pun telah melakukan kewajibannya untuk
melakukan upaya khusus untuk hal tersebut. Namun, informasi ahli beranggapan
bahwa kualitas media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang
disabilitas sangat buruk (33.33)
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KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI.
Tabel 70
Indikator
Nilai
Rata-rata

No

Indikator

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

70.03

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

62.04

3.

Keragaman Kepemilikan

68.60

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

61.80

5.

Lembaga Penyiaran Publik

61.57

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Tabel 71
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

79.60

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan TV swasta, serta
radio, dan tv komunitas

83.40

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

72.50

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

73.10

5.

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

62.50

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

65.90

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita pariwara

66.10

8.

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

63.60

9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

63.60

3.

4.
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Berdasarkan pada tabel di atas rata-rata skor tinggi diberikan untuk kebebasan
mendirikan usaha media. Perizinan dan biaya pendirian usaha pers baik cetak
maupun elektronik dipandang baik. Maka rata-rata skornya di atas 70 atau ‘baik’.
Lain halnya ketika berbicara pengoperasian usaha media. Mengolah sumber
dana penting untuk tetap menjaga independensi media. Informan ahli menilai
bahwa media-media di provinsi terbesar ketujuh ini tidak sepenuhnya independen
dari dana-dana iklan maupun bantuan sosial dari pemda serta dana iklan. Rata-rata
dalam kisaran sedang.
Berkaitan dengan hal ini kepemilikan media di Sumsel termasuk agak
terkonsentrasi di sejumlah entitas dan konsentrasi kepemilikan ini dinilai agak
mempengaruhi pemberitaan.
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Kemerdekaan secara ekonomi antara lain dilihat dari independensi media
dari kelompok-kelompok kepentingan yang kuat. Untuk persoalan ini informan
menilai kondisinya sedang-sedang saja. Menyangkut upaya media menempatkan
kepentingan publik dinilai baik (73.00). Namun, independensi ini sulit dijalankan
karena wartawan/media masih mentolerir praktek ‘amplop’ (60.60) meski
kondisinya tidak terlalu buruk. Sementara pemerintah sangat kurang menghormati
pers profesional (52.60) atau dalam kisaran ‘buruk’. Hal ini diperparah dengan
kondisi ekonomi yang kurang kondusif bagi hadirnya media yang independen dari
kepentingan-kepentingan khususnya kepentingan kelompok ekonomi-politik yang
kuat (58.00)
Keragaman Kepemilikan
Dalam hal keragaman kepemilikan media cetak dan elektronik di Sumatera
Selatan masuk pada kategori agak bebas. Kepemilikan perusahaan pers di Sumsel di
satu sisi dikuasai grup-grup besar media nasional yang mengembangkan usahanya
ke daerah-daerah di sisi lain mulai muncul media-media lokal. (68.60)
Tata Kelola Perusahaan
Kondisi tata kelola perusahaan pers di Sumsel menghadapi tantangan
terbesar pada pemberian gaji bagi wartawan. Meski sudah ditetapkan minimal
13 kali gaji UMR nampaknya tidak semua wartawan memperolehnya tidak semua
media mempraktekannya. Oleh karena itu informan memberi niali buruk (51.20).
implikasiya adalah tingginya tingkat keluar-masuknya wartawan. Sementara itu
transparansi kepemilikan media juga tidak cukup tersedia (68.40). Hal ini semua
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berimplikasi pada orientasi tata kelola perusahaan media yang tidak tidak terlalu
berorientasi pada kepentingan publik.
Lembaga Penyiaran Publik
Kehadiran lembaga penyiaran publik sangat penting dalam Negara demokrasi.
Lembaga penyiaran publik milik pemerintah yang ada di Sumsel terdiri dari RRI dan
TVRI dan menurut penilaian ahli telah beroperasi secara bebas (73.00). Akan tetapi
tidak seperti di sejumlah provinsi pemda Sumsel belum optimal melakukan tindakan
afirmatif untuk memperkuat hadirnya lembaga penyiaran publik seperti ini di
Sumsel. Radio dan tv komunitas yang dapat mengisi ruang tersebut juga menghadapi
tantatan dalam perizinan. Karena prosesnya dipandang tidak selamanya sesuai
dengan prosedur yang berlaku.
Tabel 72
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif
dan merepresentasikan kepentingan publik

73.00

2.

Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

69.10

3.

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini
diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers

66.10

4.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

55.00

5.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat
di daerah ini

67.40

6.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers
agar menyiarkan aspirasi masyarakat

56.50

7.

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

43.9

Dukungan dari Kementrian Kominfo, KPI maupun komisi informasi dirasa
kurang. Hanay dewan pers yang dianggap agak memberi perhatian pada upaya
mendorong aspirasi masyarakat.

92

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

KONDISI LINGKUNGAN HUKUM.
Tabel 73
Lingkungan Hukum
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi Lembaga Peradilan

66.76

2.

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

72.00

3.

Kriminalisasi dan Intimidasi

81.30

4.

Etika Pers

67.20

5.

Mekanisme Pemulihan

64.18

6.

Perlindungan Disabilitasi

28.60

Iklim kemerdekaan pers di Sumatera Selatan dilihat dari lingkungan hukum
dipersepsikan pada situasi sedang. Hal yang dipandang mempengaruhi situasi
tersebut adalah aspek perlindungan hukum bagi kelompok disabilitas yang
dikatagorikan dalam situasi sangat buruk. Bertolak belakang dengan hal tersebut
pada aspek kriminalisasi dan intimidasi serta kebebasan mempraktekan jurnalisme
yang dipandang dalam situasi baik.
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Terkait dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di
Sumsel rata-rata ‘sedang’. Sehubungan dengan hal ini penilaian yang sama terjadi
pada adanya kepatuahan aparat pada kewajiban menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers.
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Di Sumatera Selatan belum ada peraturan ataupun kebijakan yang secara
tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalisiknya
sesuai dengan Undang-undang. Namun demikian, belum ada pula peraturan
tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalisik
berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Walaupun belum ada peraturan daerah atau
pun kebijakan daerah dalam hal wartawan menjalankan tugas jurnalisiknya, namun
wartawan masih agak bebas melaksanakan tugas. Oleh karena itu rerata skor ini
adalah 72.00 dalam kisaran baik.
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Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Rata-rata skor terkait kriminalisasi dan intimidasi pers di Sumsel
menggambarkan bahwa media di Sumsel cukup bebas dari kriminalisai dan intimidasi
(82); tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor, yang menghukum secara
berlebihan maupun yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.
Tabel 74
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Nilai
Rata-rata

No.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

1.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

77.50

2.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalisik

80.90

3.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

86.40

4.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

80.40

Memang di Sumsel tidak terlalu banyak kasus kriminalisasi dan intimidasi
terhadap awak media. Wartawan masih dapat melaksanakan tugasnya dengan
aman. Kalaupun ada kasus yang terjadi akhir-akhir ini, adalah kasus yang sifatnya
pribadi yang dialami oleh wartawan dengan masyarakat maupun aparat, bukan
kasus yang berhubungan dalam menjalankan profesi kewartawanan.
Etika Pers
Etika pers merupakan pedoman dasar dalam menjalankan tugas wartawan
yang profesional dan demokratis. Menurut informan ahli, ketaatan wartawan di
Sumsel terhadap etika pers cukup baik (71.50) dan dianggap lebih baik dari upaya
Negara untuk mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan
pers (62.90). sosialisasi UU pers dan kode etik media diperlukan.
Mekanisme Pemulihan
Berkenaan dengan mekanisme pemulihan, khususnya yang berhubungan
dengan sengketa pers yang dilakukan oleh Dewan Pers pada dasarnya tergantung
dari pengaduan yang ada di dewan pers. Dibutuhkan kepedulian dari awak
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media itu sendiri maupun masyarakat dalam menyikapi ataupun menyampaikan
pengaduan kepada Dewan Pers. Indonesia memiliki berbagai mekanisme pemulihan
menyangkut pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi disamping
dewan pers melalui berbagai lembaga quasi Negara. Komisi informasi dianggap
masih buruk independensi dan kinerjanya dibanding komisi penyiaran dan Dewan
Pers. Sementara itu aparat hukum dinilai agak baik dalam penanganannya demikian
pula dengan memberi prioritas pada mekanisme UU Pers.
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Kondisi di Sumsel dalam hal perlindungan hukum bagi kamu disabilitas,
khususnya dalam mengakses informasi/media sangat buruk (28.60) dan hal ini
merupakan indikator paling buruk di Sumsel. Dari diskusi di FGD ahli berpandangan
bahwa al ini karena belum adanya kebijakan ataupun regualsi di Sumsesl berkenaan
dengan kepentingan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi.
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7
PROVINSI BENGKULU*7
A. GAMBARAN UMUM
Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1967.
Provinsi Bengkulu terdiri dari 10 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 19.778,7
kilometer persegi, berpenduduk 1.844.788 jiwa meliputi 941.058 jiwa laki-laki dan
903.730 jiwa perempuan.
Bila dilihat dari lapangan usaha, 50,62 persen penduduk di Provinsi Bengkulu
bekerja di sektor pertanian, selanjutnya di sektor jasa (18,08 %) dan perdagangan
(17,19 %). Sementara dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, penduduk
yang bekerja dengan tingkat pendidikan SMU merupakan kelompok terbanyak
pertama (26,76), dan kelompok terbanyak kedua adalah penduduk dengan tingkat
pendidikan SD (25,48 %).
Sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pelaksanaan
pembangunan Provinsi Bengkulu masih kecil. Dari total pendapatan daerah Rp
1.986.238.994, sumbangan PAD hanya 33,83 persen.
Pajak menjadi penyumpang terbesar PAD untuk Provinsi Bengkulu dan Kota
Bengkulu, yakni Rp 488.711.051.000 dan Rp 50.247.216.000 Sedangkan retribusi
menjadi penyumbang terbesar PAD di Bengkulu Selatan, yakni Rp 19.243.813.000.
Profil media
Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan tim peneliti lokal ditemukan
di Bengkulu ada 58 media, meliputi 12 cetak harian, 13 cetak mingguan, 2 cetak
bulanan, 4 media siber, 4 televisi, 1 televisi kabel dan 22 radio. Media cetak dikuasai
grup Jawa Post. media harian di Bengkulu antara lain Rakyat Bengkulu, Bengkulu
Eskpress, dan lain-lain.
Sementara dari data perusahaan pers yang dimiliki Dewan Pers menunjukkan,
ada 16 media cetak di Bengkulu. Untuk media penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Bengkulu menyebutkan ada 22 radio dan 10 televisi yang memiliki Izin
Penyelenggaraan Penyiaran.
Jumlah wartawan di Bengkulu diperkirakan 1.000 orang. Dari jumlah tersebut
diketahui 445 orang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkulu, 18
orang di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu, dan 35 orang di Ikatan Jurnalis
Televisi Indonesia (IJTI) Bengkulu (Tabel 19). Dari 689 tersebut diketahui pula baru
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61 wartawan yang lulus uji kompetensi, meliputi 25 orang jenjang muda, 23 orang
jenjang madya dan 13 orang jenjang utama.

B. HASIL SURVEI IKP
Tabel 75
IKP Provinsi Bengkulu
Bidang

Hukum

Fisik Politik

Ekonomi

Nilai/Skor

50,28

56,10

47,14

Skor Total
Kategori

: 52,34
:BURUK

KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK.
Tabel 76
Lingkungan Fisik Politik
No.

Indikator

Nialai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

63.57

2.

Kebebasan dari intervensi

49.88

3.

Kebebasan dari kekerasan

69.76

4.

Kebebasan media alternatif

53.43

5.

Keragaman pandangan

62.00

6.

Akurat dan berimbang

49.98

7.

Akses informasi publik

69.59

8.

Pendidikan insan pers

54.07

9.

Kesetaraan kelompok rentan

29.57

Nilai rata-rata Lingkungan Fisik dan Politik adalah 56,15 atau Sedang. Situasi ini
menggambarkan secara umum wartawan telah bebas untuk berserikat, keragaman
pandangan sudah terjadi, akses atas informasi publik sudah relatif mudah, dan
pendidikan insan pers sudah dilakukan. Namun, pers belum bebas dari intervensi,
warga belum mendapat perlindungan dan pengakuan untuk membangun media
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alternatif, pemberitaan pers belum akurat dan berimbang, dan kelompok rentan
belum mendapatkan akses yang setara.
Untuk indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, nilai rata-ratanya adalah
61,02 atau Sedang. Situasi ini menunjukkan bahwa wartawan telah bebas untuk
menjadi atau tidak menjadi anggota salah satu organisasi profesi, dan organisasi
profesi telah bebas melakukan kegiatan. Namun kegiatan yang dilakukan masih untuk
kepentingan internal, belum pada upaya mendorong kebebasan pers seperti media
literasi. Di lain sisi, ada organisasi profesi yang dinilai masih menghambat kebebasan
pers, bahkan menjadi “alat” perusahaan pers untuk mencapai kepentingannya. Walau
bebas menjadi atau tidak menjadi anggota organisasi profesi, namun belum muncul
inisiatif wartawan untuk membentuk serikat pekerja sebagai akibat perusahaan pers
tidak menyadarkan wartawan bahwa membentuk serikat pekerja merupakan hak
dan sarana penyelesaian masalah.
Untuk indikator Kebebasan dari Intervensi, nilai rata-ratanya adalah 49,88
atau Buruk. Situasi ini menggambarkanbahwa kendati tidak terjadi pencabutan
linsensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor, namunintervensi dengan
mengancam untuk memberhentikan berlangganan dan pemasangan iklan, bahkan
meminta agar perusahaan pers memindahkan jurnalis yang dianggap tidak sesuai
selera kepada daerah, masih terjadi. Dalam konteks ini, kepentingan pemilik media
(bisnis) masih sangat dominan. Sehingga, rela diintervensi oleh pemerintah atau
kepala daerah. Di lain sisi, pers dinilai bisa sesuka hari memojokan pemerintah
melalui pemberitaan, dan mempublikasikan berita sadis dan vulgar.
Untuk indikator Kebebasan dari Kekerasan, nilai rata-ratanya adalah 73,35
atau Baik. Situasi ini menggambarkan walau tidak terjadi penganiayaan, pemukulan
dan penculikan yang dilakukan oleh aparat Negara, namun masih terjadi intervensi
yang dilakukan aparat Negara ke wartawan, manajemen dan pemilik perusahaan.
Untuk indikator Kebebasan Media Alternatif, niai rata-ratanya adalah 53,43
atau Buruk. Situasiini menggambarkan pemerintah daerah belum mengakui dan
melindungi jurnalisme warga akibat ketidaktahuan pemerintah daerah bahwa warga
mempunyai hak atau ruang untuk berpartisipasi memberikan informasi. Pemerintah
daerah masih melihat media hanya perusahaan pers. Walau demikian, gerakan
jurnalisme warga sudah mulai muncul dan dinilai sudah memberikan kontribusi
positif.
Untuk indikator Keragaman Pandangan, nilai rata-ratanya adalah 62 atau
Sedang. Situasi ini menggambarkan pemerintah daerah belum mendorong
keragaman, kendati pemberitaan masih cenderung monoton dan seragam dengan
pemberitaan didominasi isu pemerintahan dan kriminalitas, serta iklan. Begitu
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pula mengenai keragaman kepemilikan media, pemerintah daerah belum pernah
mendorong atau bahkan menstimulan munculnya keragaman kepemilikan media,
kendati mengetahui bahwa kepemilikan media didominasi oleh satu grup. Keragaman
pemberitaan yang dilakukan media merupakan inisiatif media, dan munculnya media
baru merupakan inisiatif masyarakat.
Untuk indikator Akurat dan Berimbang, nilai rata-ratanya adalah 46,98
atau Buruk. Situasi ini menggambarkan bahwapemberitaan media dipengaruhi
kepentingan pemilik media atau terkesan “suka-suka” media, bias subjektif dan lebih
merepresentasikan pandangan elit. Sensor diri dilakukan karena kepentingan bisnis,
bukan untuk menegakan kode etik jurnalisik, UU Pers dan peraturan terkait lainnya.
Pemberitaan yang tidak akurat dan berimbang dilakukan dengan berlindung dengan
hak jawab dan koreksi. Dalam kondisi ekstrim, pemecatan wartawan terjadi karena
dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pemilik.
Untuk indikator Akses atas Informasi Publik, nilai rata-ratanya adalah
68,96 atau Sedang. Situasi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah
menyediakan sarana seperti press room, kendaraan dan website, serta memberikan
pelayanan kepada wartawan atau publik untuk memperoleh data dan informasi.
Hanya saja, informasi yang bersifat substansial atau spesifik belum bisa diakses
oleh publik dengan mudah, sehingga terjadi sengketa informasi yang dilaporkan ke
Komisi Informasi. Ironisnya, kendati komisi informasi memenangkan gugatan publik,
instansi yang digugat tidak serta merta menerima putusan tersebut. Sedangkan
untuk wartawan asing, tidak ada hambatan untuk melakukan peliputan.
Untuk indikator Pendidikan Insan Pers, nilai rata-ratanya adalah 54,07 atau
Buruk. Situasi ini menggambarkan realitas dimana pendidikan jurnalisik sudah
dilakukan, namun lebih disasarkan untuk masyarakat umum. Kalaupun ada untuk
wartawan, pelatihan yang dilakukan belum secara khusus untuk peningkatkan
kompetensi.
Untuk indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, nilai rata-ratanya
adalah 29,57 atau Buruk Sekali. Situasi ini menggambarkan bahwa media belum
menyediakan rubrikasi, kanal atau ruang pemberitaan secara khusus untuk
kelompok rentan. Kondisi tersebut, sayangnya, tidak pula mendapatkan perhatian
dari pemerintah daerah. Sehingga, pemerintah daerah tidak mempunyai upaya
konkret menyikapinya.
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KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI.
Tabel 77
Nilai rata-rata Indikator Lingkungan Ekonomi
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

51.78

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

39,97

3.

Keragaman Kepemilikan

55,79

4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

40,44

5.

Lembaga Penyiaran Publik

51,21

Iklim kemerdekaan pers di Bengkulu dalam lingkungan ekonomi dipersepsikan
paling banyak menghadapi hambatan. Situasinya dikatagorikan buruk (47.14). Aspek
yang dinilai paling buruk pada independensi dari kelompok kepentingan.
Nilai rata-rata Lingkungan Ekonomi adalah 48,73 atau Buruk. Situasi ini
menunjukkan bahwa kendati individu/entitas bisnis bebas untuk mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers atau lembaga penyiaran, namun keberlanjutan
perusahaan masih sangat dipengaruhi pemerintah daerah, perusahaan komersial
dan partai politik. Selain itu, kepemilikan media masih didominasi pemilik modal
tertentu dengan tata kelola perusahaan yang masih buruk, dan peran pemerintah
daerah, Dewan Pers, KIP dan Komisi Informasi untuk mendorong agar perusahaan
pers dan lembaga penyiaran menyampaikan aspirasi masyarakat masih rendah.
Untuk indikator Kebebasan Pendirian dan Operasional Perusahaan Pers, nilai
rata-ratanya adalah 56,02 atau Sedang. Situasi ini menggambarkan bahwa tidak
ada hambatan dalam bentuk legal formal terhadap individu/entitas bisnis untuk
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers atau lembaga penyiaran. Namun,
keberlanjutan perusahaan pers atau lembaga penyiaran sangat dipengaruhi oleh
alokasi dana untuk iklan, pariwara dan kerjasama dari pemerintah daerah dan
perusahaan komersial. Sehingga, pemerintah daerah dan perusahaan komersial
mampu mempengaruhi kebijakan redaksi secara signfikan. Di lain sisi, sudah cukup
banyak perusahaan pers atau lembaga penyiaran lokal muncul, namun masih
didominasi pemodal tertentu yang berkonsekuensi keseragaman gaya media dan
keseragaman pemberitaan.
Untuk indikator, Independensi dari Kelompok Kepentingan, nilai rata-ratanya
adalah 39,70 atau Buruk. Situasi ini menggambarkan perusahaan pers mengabaikan
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kepentingan publik, lebih mengutamakan kepentingan bisnis. Kalangan wartawan
juga masih mentolerir pemberian uang dan fasilitasi yang bisa mempengaruhi isi
berita dan media. Kondisi perekonomian daerah juga dinilai menjadi penyebab
ketergantungan perusahaan pers kepada pemerintah, perusahaan dan politik. Demi
kepentingan bisnisnya, pemilik media tak segan-segan mengintervensi redaksi.
Untuk indikator Keragaman Kepemilikan, nilai rata-ratanya adalah 55,79 atau
Buruk. Situasi ini menggambarkan kepemilikan media didominasi oleh pemodal
tertentu. Untuk indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik, nilai rata-ratanya adalah
40,72 atau Buruk. Situasi ini menggambarkan bahwa pengelolaan perusahaan lebih
mengedepankan kepentingan bisnis, kepemilikan perusahaan tidak transparan,
dan banyak perusahaan belum memberikan gaji dan jaminan sosial sesuai dengan
peraturan.
Untuk indikator Lembaga Penyiaran Publik, nilai rata-ratanya adalah 51,42
atau Buruk. Situasi ini menunjukkan bahwa lembaga penyiaran publik sudah
memihak kepentingan publik. Pemerintah daerah belum mendorong, baru KPID yang
mendorong agar lembaga penyiaran untuk memihak kepentingan publik. Mengenai
proses perizinan, dinilai sudah sesuai aturan. Di lain sisi, Dewan Pers, Kominfo, KPI
dan Komisi Informasi belum melakukan upaya konkret untuk mendorong perusahaan
pers dan lembaga penyiaran agar menyiarkan aspirasi masyarakat.
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM.
Tabel 78
Nilai rata-rata Indikator pada Lingkungan Hukum
No.

Nilai
Rata-rata

Indikator

1.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

41.58

2.

Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme

55.00

3.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

85.88

4.

Etika Pers

47.00

5.

Mekanisme Pemulihan

62.11

6.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabiitas

5,83

Nilai rata-rata Lingkungan Hukum adalah 50,59 atau Buruk. Situasi ini
menunjukkan bahwa kendati kriminalisasi tidak terjadi dan sengketa pers diselesaikan
menggunakan UU Pers, namun pemerintah daerah tidak membuat peraturan
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dan kebijakan yang mendorong aparat pemerintah daerah dan SKPD patuh pada
kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, tidak
membuat peraturan dan kebijakan yang menjamin wartawan untuk menjalankan
tugas jurnalisik, pemerintah daerah tidak menganggap penerapan kode etik jurnalisik
sebagai kewajiban, dan tidak pernah membuat peraturan yang mewajibkan media
massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
Untuk indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, nilai
rata-ratanya adalah 37,12 atau Buruk. Situasi ini menggambarkan bahwa pemerintah
daerah belum membuat peraturan dan kebijakan daerah yang mendorong aparat
pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers. Kondisi ini mengakibatkan aparat pemerintah daerah dan SKPD
masih mengintervensi wartawan atau redaksi media, dan masih merahasiakan
informasi-informasi substansial yang penting bagi publik.
Untuk indikator Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme, nilai rata-ratanya
adalah 55 atau Buruk. Situasi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah
belum membuat peraturan dan kebijakan daerah yang menjamin wartawan untuk
menjalankan tugas jurnalisik.
Untuk indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, nilai rata-ratanya adalah
87,13 atau Baik. Situasi ini menggambarkan tidak ada peraturan atau kebijakan
daerah yang dapat memidana wartawan karena pemberitaan, yang dapat
memberikan sanksi secara berlebihan kepada wartawan/media, dan menyensor
berita atau media. Pemerintah daerah juga tidak pernah menggunakan alasan
keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Untuk indikator Etika Pers, nilai rata-ratanya adalah 47 atau Buruk. Situasi ini
menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menganggap penerapan kode etik
jurnalisik sebagai perhatian atau kewajiban pemerintah daerah. Terbukti pemerintah
daerah ikut melanggar kode etik dengan memberikan amplop kepada wartawan. Di
lain pihak, belum semua wartawan menaati kode etik, uu pers dan peraturan lainnya.
Untuk indikator Mekanisme Pemulihan, nilai rata-ratanya adalah 71,44 atau
Sedang. Situasi ini menunjukkan bahwa Dewan Pers, KPI dan Komisi Informasi sudah
dinilai cukup bebas dan independen dalam bekerja dan sengketa pers diselesaikan
menggunakan UU Pers.
Untuk indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, nilai rataratanya adalah 5,83 atau Buruk Sekali. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah
daerah tidak pernah membuat regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
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8
PROVINSI LAMPUNG*8
A. GAMBARAN UMUM
Lampung memiliki 15 kabupaten/kota, termasuk yang terbaru Kabupaten
Pesisir Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat.
Pertumbuhan ekonomi Lampung (tahun 2015) sebesar 5,13 persen. PDRB Provinsi
Lampung tahun 2015 sebesar 68,88 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) tahun 2015 mencapai 66,95.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung (2014), jumlah penduduk
Lampung mencapai 8.026.191 jiwa, yaitu 4.117.479 laki-laki dan 3.908.712
perempuan. Saat ini diperkirakan penduduk Lampung telah mencapai 9 hingga 10
juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk antara 1-2 persen per tahun.
Profil Media
Media Cetak sebanyak 33 sampai dengan 40 buah yang terdiri dari Surat
Kabar Harian (SKH) Lampung Post, Harian Umum Radar Lampung, Tribun Lampung,
LE Plus, Kupas Tuntas, Fajar Sumatera, Swara Lampung, Haluan, dan beberapa surat
kabar mingguan yang masih terbit, antara lain: SKM Faktual, SKM Media Merdeka,
SKM Aksi Post, SKM Cahaya Media, SKM Handal, dan lain-lainya.
Televisi lokal: TVRI Lampung, Radar TV, Tegar TV, Siger TV, Inews, Delta TV
(B. Lampung); Rajabasa TV, O Channel, In TV, dan Saburai TV (Lampung Selatan);
Lampura TV (Lampung Utara); Tegar Way Kanan (Way Kanan).
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Provinsi Lampung
terdiri dari 33 radio swasta tersebar di 9 kabupaten/kota: Bandarlampung,
Pringsewu, Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung
Utara, Tulangbawang dan Lampung Barat dan ditambah dengan Radio Pemda/
Komunitas, sehingga jumlah stasiun radio yang ada di Provinsi Lampung kurang lebih
sekitar 100-120 radio.
Beberapa media cetak utama (mainstream) di Lampung, antara lain Harian
Umum Lampung Post (Media Indonesia Grup/Surya Paloh), Harian Tribun Lampung
(Kompas Gramedia), Harian Radar Lampung (Jawa Post Grup), dan Lampung Ekspres
Plus (keluarga alm Harun Muda Indrajaya).
Dinamika radio di Provinsi Lampung sedang mengalami perkembangan
cenderung menyurut beberapa waktu terakhir. Namun di SMAN 5 di Bandar Lampung
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telah memiliki radio komunitas dengan pendampingan dari PRSSNI Provinsi Lampung
dan telah memiliki izin penyiaran dari pihak yang berwenang.
Media Siber di Lampung belakangan berkecenderungan tumbuh pesat, dan
mulai dikelola secara profesional tidak hanya yang dikembangkan oleh media cetak
yang sudah eksis dan mainstream namun berkembang pula media siber yang khusus
dikelola perusahaan atau badan usaha tersendiri.

B. HASIL SURVEI IKP
Tabel 79
IKP Provinsi Lampung
Bidang

Hukum

Fisik Politik

Ekonomi

Nilai/Skor

66,21

69,73

66,97

Skor Total
Kategori

: 67,99
: SEDANG

Sebagaimana tampak pada tabel di atas untuk ketiga lingkungan bidang
hukum, politik dan ekonomi tidak ada perbedaan signifikan dan semuanya dalam
tataran ‘sedang’.
Secara umum, kesetaraan kelompok rentan mencakup korban pelanggaran
hak asasi manusia, isu kesetaraan gender, masyarakat hukum adat dan persoalan
minoritas serta akses penyandang disabilitas pada media massa di Lampung dalam
kondisi yang sangat buruk – tidak bebas. Problem lain menyangkut kendali dana
iklan pemerintah daerah pada kebijakan redaksi.
Kekuatan media di Lampung seperti umumnya di daerah lain adalah
telah adanya kebebasan individu atau entitas/kelompok bisnis mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber. Kondisinya baik – cukup bebas.
Demikian pula dengan kebebasan berserikat, akses atas informasi, kebebasan dari
kriminalisasn dan intimidasi, dan mempraktekan jurnalisme yang pada umumnya
baik.
Sementara indikator indikator lainnya berada dalam kisaran ’sedang’ atau
agak bebas, yang juga perlu mendapat perhatian agar kondisi kemerdekaan pers di
Lampung tidak jatuh menjadi buruk.
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KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK.
Tabel 80
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan Berserikat

76.75

2.

Kebebasan Dari Intervensi

68.50

3.

Kebebasan Dari Kekerasan

69.11

4.

Kebebasan Media Alternatif

80.22

5.

Keragaman Pandangan

73.29

6.

Akurat Dan Berimbang

68.54

7.

Akses Informasi Publik

72.98

8.

Pendidikan Insan Pers

76.19

9.

Kesetaraan Kelompok Rentan

54.11

Iklim kemerdekaan pers di Lampung dilihat dari lingkungan fisik dan politik
dipersepsikan pada situasi sedang (69.73) yang cenderung mengarah ke situasi baik.
Dari sembilan aspek yang diteliti, hal yang pling mempengarusi kondisi tersebut
adalah aspek kesetaraan bagi kelompok rentan yang dikatagorikan dalam situasi
buruk.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Terkait Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, informan memberikan nilai
81,19 yang berarti BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan di Lampung umumnya
bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani masing-masing serta
bebas untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi wartawan tertentu.
Untuk aspek menyangkut kebebasan wartawan bergabung dalam serikat
pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam
serikat pekerja wartawan skor akhir 64,31 yang berarti SEDANG. Pernah terbentuk
serikat pekerja di Lampung TV namun belakangan menghadapi masalah, sebagian
besar pengurusnya di-PHK sehingga tidak jelas lagi keberadaannya. Pekerja honorer
di Stasiun TVRI Lampung juga telah mendirikan semacam serikat pekerja, wartawan/
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karyawan ANTARA Lampung juga telah menjadi anggota serikat pekerja yang
menginduk pada kepengurusan di kantor pusat di Jakarta. Pekerja di Harian Umum
Lampung Post sudah membentuk semacam serikat pekerja namun belum berbadan
hukum dan menjadi semacam alat berserikat dalam pergaulan sehari-hari.
Tabel 81
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi

81,19

2.

Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja

64,31

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap,
dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers

82,00

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers

79,50

Kebebasan dari Intervensi
Untuk aspek menyangkut bebas dari pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik
karena isi berita di daerah ini, skornya 80,19 atau kategori BAIK.
Tabel 82
Kebebasan dari intervensi
No.

Kebebasan dari Intervensi

Nilai
Rata-Rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita

80,19

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk
seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/
atau anggota redaksi perusahaan pers

70,19

7.

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

57,63

8.

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

66,00
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Menurut informan, ditemukan kasus pemasang iklan meminta redaktur media
tempat dia memasang iklan untuk diganti, karena sering berselisih paham.
Kebebasan pers di Lampung sangat dipengaruhi oleh kekuasaan birokrasi.
Pers tidak mampu menyuarakan haknya dalam pemberitaan dikarenakan intervensi
oleh birokrasi, terutama yang berlatarbelakang militer.
Kebebasan dari Kekerasan
Menyangkut kebebasan dari kekerasan informan memberi nilai 69,94
(SEDANG).
Tabel 83
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

Nilai
Rata-Rata

9.

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan

69,94

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

65,25

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan nonNegara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

72,13

10.

11.

Menurut catatan akhir tahun LBH Bandarlampung, kebebasan pers di Lampung
mendapat nilai merah, karena banyak kasus kekerasan menimpa wartawan.
Kebebasan Media Alternatif
Pemerintah mengakui jurnalisme warga sebagai bentuk partisipasi masyarakat
menciptakan informasi alternatif yang memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers.
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Tabel 84
Kebebasan Media Alternatif
No.

Kebebasan Media Alternatif

Nilai
Rata-Rata

12.

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi
masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti
jurnalisme warga (citizen journalism)

78,56

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif
terhadap kemerdekaan pers

81,88

13.

Keragaman Pandangan
Tabel 85
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Rata-Rata

14.

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah

66,63

15.

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

68,33

16.

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap
insan pers dalam menjalankan profesinya

84,50

Seorang informan ahli menyatakan keragaman pemberitaan tidak hanya soal
rubrikasi, tetapi keberagaman pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Skor akhir
68,33 (sedang) diberikan untuk aspek menyangkut upaya pemerintah mendorong
keragaman kepemilikan media.
Akurat dan Berimbang
Media di Lampung dinilai Baik oleh para informan terkait dengan publik
mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom
tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini, skornya 74,38.
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Tabel 86
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No.

Akurat dan Berimbang

Nilai
Rata-Rata

17

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam
berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media
di daerah ini

74,38

18

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

71,56

19

Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi)
isi pemberitaan

59,69

Akses Informasi Publik
Terkait indikator akses atas Informasi Publik tabel di bawah memperlihatkan
skor untuk empat aspek.
Tabel 87
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

Nilai
Rata-Rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

71,00

21.

Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan pers

63,88

22.

Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

74,94

23.

Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini

82,13

Perhatian pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang
mendukung keberadaan wartawan dinilai minim. Sedangkan kemudahan mengakses
data untuk pemberitaan dinilai sudah baik, dengan catatan apabila pemberitaan
tidak menyangkut birokrat.
Pendidikan Insan Pers
Berkaitan pendidikan wartawan, tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di daerah,skor yang diberikan 76.19 atau BAIK.
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Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Terkait aspek tentang akses bagi kelompok rentan, informan memberi
skor rata-rata 63,75 kategori SEDANG.Hampir tidak ada media di Lampung yang
memberikan akses bagi penyandang disabilitas.
Tabel 88
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Nilai
Rata-Rata

No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

24.

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas

63,75

25.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok
minoritas menjadi bagian pemberitaan

59,13

26.

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyadang
disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)

39,44

KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI.
Tabel 89
Lingkungan Ekonomi
Nilai
Rata-Rata

No

Indikator

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

70.02

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

58.60

3.

Keragaman Kepemilikan

82.38

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

60.67

5.

Lembaga Penyiaran Publik

66.74

Iklim kemerdekaan pers di lampung dilihat dari lingkungan ekonomi
dipersepsikan dalam situasi sedang (66.97). Hal yang dipandang mempengarusi
kondisi tersebut adalah aspek independensi dari kelompok kepentingan yang dinilai
masih terganjal sejumlah masalah. Sementara aspek keragaman kepemilikan dinilai
dalam situasi baik.
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Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Skor rata-rata 86,94, kategori BAIK, untuk aspek menyangkut kebebasan
individu atau entitas/kelompok bisnis mendirikan dan menjalankan perusahaan pers
cetak dan siber
Tabel 90
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Nilai
Rata-Rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

86,94

2

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta
radio, dan TV komunitas

80,25

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

76,50

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti
biaya perizinan, retribusi, dan pajak

78,19

5

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

50,00

6

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

57,25

7

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial
melalui alokasi iklan termasuk berita pariwara

52,25

8

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya
pada pemodal tertentu

78,38

9

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers
mempengaruhi keragamanan pemberitaan

70,41

3

4

di

daerah

ini

Informan ahli umumnya sepakat bahwa alokasi dana untuk iklan di media
massa dari pemerintah daerah cenderung mengendalikan kebijakan redaksi media
bersangkutan. Pemberian hibah dari pemerintah daerah sangat mempengaruhi
independensi dalam pemberitaan yang dilakukan oleh insan pers.
Independensi dari kelompok kepentingan kuat
Pemilik media, menurut informan ahli, masih terpengaruh kepentingan
ekonomi/bisnis, sehingga mengganggu independensinya. Namun, ada juga media di
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Lampung yang tidak berorientasi bisnis. Misalnya, pengelola media siber duajurai.
commenegaskan mereka tidak semata berorientasi bisnis.
Tabel 91
Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata-Rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

71,71

11.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media

56,83

12.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

54,52

13.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar
atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

50,83

14.

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

59,18

Keragaman Kepemilikan
Untuk aspek menyangkut keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak,
penyiaran, dan media siber di Lampung informan ahli memberikan skor 82,38 (BAIK).
Tata Kelola Perusahaan
Menyangkut tata kelola perusahaan media di Lampung informan ahli
umumnya menilai Sedang menuju buruk. Kewajiban perusahaan media memberi
gaji paling sedikit 13 UMP dalam satu tahun serta jaminan sosial laiinnya sedikit
di atas buruk. seorang informan ahli mengesankan bahwa media sering kesulitan
memberi gaji layak secara kontinu dan karenanya sejak awal sepakat tambahan
gaji dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Akan tetapi transparansi
kepemilikan perusahaan pers dianggap lumayan baik. Secara umum tata kelola agak
kurang berorientasi publik.
Tabel 92
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

Nilai
Rata-Rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

56,84
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17.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

68,21

18.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu
tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

57,02

Lembaga Penyiaran Publik.
Gambaran penilaian informan ahli mengenai lembaga penyiaran publik
termasuk peran berbagai institusi Negara mendorong pers menyiarkan aspirasi
publik tampak pada diagram di bawanh ini.
Tabel 93
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

Nilai
Rata-Rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif
dan merepresentasikan kepentingan publik

71,88

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

59,44

21.

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini
diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers

64,75

22.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

58,07

23.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat
di daerah ini

73,75

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

71,63

25.

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

71,31

KONDISI LINGKUNGAN HUKUM.
Tabel 94
Lingkungan Hukum
No
1.

Indikator
Independensi Lembaga Peradilan

Nilai
Rata-Rata
65.05

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

113

2.

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

72.88

3.

Kriminalisasi dan Intimidasi

78.58

4.

Etika Pers

61.97

5.

Mekanisme Pemulihan

68.22

6.

Perlindungan Disabilitasi

38.81

Iklim kemerdekaan pers di Lampung dilihat dari lingkungan hukum dipersepsikan
dalam situasi sedang (66.21). Masih ada sejumlah kendala yang menghambat
kebebasan pers di provinsi ini. Hal yang dipandang paling mempengaruhi situasi
tersebut adalah aspek perlindungan bagi kelompok disabilitas yang dikatagorikan
dalam situasi buruk. Sementara aspek kriminalisasi dan intimidasi serta kebebasan
mempraktekan jurnalisme dipandang pada situasi baik.
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Menurut informan ahli, di Lampung tidak ada perkara pers yang masuk ke
ranah pengadilan. Kasus yang penghujatan terhadap Gubernur Lampung yang
banyak diberitakan media, bukan kasus pers karena menggunakan UU ITE. Kasusnya
tidak terkait karya jurnalisik, tetapi kebebasan informasi. Aparat penegak hukum
tidak mau menggunakan UU Pers karena pelaksanaannya dianggap rumit.
Tabel 95
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Nilai
Rata-Rata

1.

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

69,00

2.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

67,00

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

60,38
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4.

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

untuk

5.

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

62,56
68,00

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Menyangkut jaminan peraturan dan kebijakan di daerah terhadap wartawan
dalam menjalankan tugas jurnalisiknya, dalam kondisi BAIK dengan skor rata-rata
72,88
KRIMINALISASI DAN INTIMIDASI PERS
Tabel 96
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai
Rata-Rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

81,94

8.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalisik

80,06

9.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

79,75

10.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

72,56

Etika Pers
Tabel 97
Etika Pers
No.

Nilai
Rata-Rata

Etika Pers

11.

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

57,00

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik

66,94
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Pelatihan insan pers.
Menurut informan ahli, belum ada pelatihan jurnalisik dari pemerintah
terutama untuk wartawan baru.
Mekanisme Pemulihan
Tabel 98
Penilaian Informan terkait Mekanisme Pemulihan
No.

Mekanisme Pemulihan

Nilai
Rata-Rata

13.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen
di provinsi ini

75,88

14

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

72,06

15

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

74,88

16

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

77,00

17

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

63,29

18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

61,00

Kasus kekerasan terhadap pers di tahun 2015 tidak ada yang masuk ke
pengadilan. Kemungkinan pada tahun 2016 akan ada kasus pers yang masuk ke
pengadilan.
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Tabel 99
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Nilai
Rata-rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas
seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra

38,81
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9
PROVINSI BANTEN*9
A. GAMBARAN UMUM
Kemerdekaan pers di Provinsi Banten dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat
dilihat dari pertumbuhan organisasi pers yang berkembang di wilayah ini seperti,
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalisik Tv Indonesia (IJTI), Persatuan
Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS).
Media yang berada di Banten pun pertumbuhannya cukup pesat. Sebelum
terbentuk Provinsi Banten, sebenarnya telah lahir sebuah media alternatif yang
hingga saat ini eksis, yaitu Majalah TERAS.
Kemudian muncul dan berkembang sejumlah kelompok media. Di antaranya
yang bernaung di bawah bendera Jawa Post (Radar Banten, Baraya pos, Baraya
TV, Tangerang Ekspres, Radar TV), Rakyat Merdeka (Satelit News, Tangsel Pos dan
Banten Pos), dan Pikiran Rakyat (Kabar Banten). Selain kelompok tersebut, masih
ada harian daerah, seperti Warta Banten dan Tangerang Raya, serta 27 mingguan
lainnya.
Di sektor elektronik, saat ini di Banten tercatat ada 27 radio yang tergabung
dalam PRSSNI, serta sejumlah stasiun tv lokal seperti Carlita TV, Cahaya TV, Banten
TV (INTV), Untirta TV, CTV Banten, BSTV, dan TV3.

B. HASIL IKP
Tabel 100
IKP Provinsi Banten
Bidang

Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/Skor

69,94

67,39

71,43

Skor Rata-rata : 69,92
Kategori
: Sedang mengarah ke baik.
Pada kondisi lingkungan hukum, skor (71,43) menunjukkan situasi baik.
Sementara, pada lingkungan politik dan ekonomi, masing-masing menujukan 69,94
dan 67,39. Kendati dua dimensi tersebut menunjukkan situasi sedang, namun
sebenarnya mengarah ke situasi baik.
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KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Tabel 101
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Berserikat

74,77

2.

Kebebasan Dari Intervensi

67,29

3.

Kebebasan Dari Kekerasan

76,69

4.

Kebebasan Media Alternatif

73,92

5.

Keragaman Pandangan

73,00

6.

Akurat Dan Berimbang

61,20

7.

Akses Informasi Publik

78,85

8.

Pendidikan Insan Pers

74,62

9.

Kesetaraan Kelompok Rentan

52,87

Berdasarkan tabel di atas, skor tertinggi antara lain pada aspek akses atas
informasi publik (78,85), dan aspek kebebasan dari kekerasan (76,69). Sementara,
skor terendah pada aspek kesetaraan kelompok rentan (52,87), dan aspek akurat
dan berimbang (61,20).
Merujuk hasil wawancara dengan informan ahli [di sana sini disebut juga
informan ahli], aspek atas informasi publik dirasakan lebih terbuka dengan adanya
regulasi yang mendukung serta era teknologi informasi yang memungkinkan setiap
orang mudah mencari dan mengakses informasi yang dibutuhkan. Begitu pula
dengan aspek kebebasan dari kekerasan terhadap media dan jurnalis, dipandang
tidak ada masalah. Setidaknya, sepanjang 2015 di Provinsi Banten tidak ada catatan
yang menunjukkan hal tersebut yang dipandang serius.
Namun, yang masih harus diperhatikan adalah aspek kesetaraan akses
bagi kelompok rentan. Mereka yang minoritas ini dipandang masih sangit minim
memperoleh ruang yang diakses di media massa. Aspek lain yang patut diperhatikan
oleh kalangan media dan jurnalis adalah keakuratan dan keberimbangan. Kekuatan
akan data yang ditampilkan, antara lain, menjadi hal penting yang harus dipenuhi
media untuk menjaga keakuratan berita.
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KEBEBASAN BERSERIKAT
Tabel 102
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati
nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi
wartawan

80,48

2.

Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai
dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat
pekerja wartawan

72,31

3.

Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan pers

74,69

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers

71,62

Berdasarkan tabel di atas, peran organisasi wartawan di Banten dalam
memajukkan kebebasan pers memperoleh skor terendah, yakni, 71,62. Itu, artinya
para informan ahli meragukan peran organisasi wartawan di wilayah ini.
KEBEBASAN DARI INTERVENSI
Pada dimensi ini ada lima sub-indikator yang dinilai berpotensi dapat
mempengaruhi keberadaan dan independensi ruang redaksi, seperti ancaman
berupa pencabutan izin usaha, pembredelen dan sensor, serta tekanan dan campur
tangan banyak pihak (politik, ekonomi, dan pemilik perusahaan).
Memang, sejak era reformasi dideklarasikan, tidak pernah lagi terdengar
adanya pembredelan terhadap media seperti kerap terjadi di masa pemerintahan
otoriter Orde Baru. Skor rata-rata dimensi ini terbilang tak buruk, bahkan mengarah
ke baik, yakni 67,29. Namun, bukan berarti tidak ada masalah. Para informan ahli
menilai pers saat ini cenderung masih tersandera oleh kepentingan ekonomi. Salah
satunya, bagaimana kedekatan pers dengan penguasa daerah, terutama pada era
dinasi Banten. Pada saat itu, pers berkecenderungan dijadikan alat kepentingan
penguasa. Sementara pada saat ini, walau pun dinasti seakan telah hilang, tetapi pers
tetap tidak bisa bekerja secara independen. Pers masih memiliki ketergantungan
pada siapa yang memberikan kontribusi besar pada bidang usahanya. Inilah yang
kemudian melandasi bagaimana nilai pada aspek independensi pers terhadap
berbagai kepentingan tergolong buruk, yakni 52,92.
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KEBEBASAN DARI KEKERASAN
Kekerasan terhadap wartawan di Banten bisa dibilang tidak ada. Hal tersebut
bisa dilihat skor rata-rata pada dimensi ini, yakni 76,69 (situasi baik). Penegak hukum
dan keamanan dinilai mampu melindungi wartawan atau perusahaan pers dari
ancaman intimidasi dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatankekuatan non-Negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.
Tabel 103
Kebebasan dari kekerasan
Nilai
Rata-rata

No.

Indikator

5.

Tindakan aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan

75,00

6.

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

76,38

7.

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara
untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

78,69

KEBEBASAN MEDIA ALTERNATIF
Media alternatif berkembang pesat di Banten. Pemerintah daerah mengakui
dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif
seperti jurnalisme waraga. Terbukti, para informan ahli memberikan nilai baik pada
skor rata-rata dimensi ini (73,92).
Tabel 104
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Rata-rata

No.

Indikator

8.

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

74,23

9.

Jurnalisme warga di daerah ini memberikan kontribusi kontribusi
positif terhadap kemerdekaan pers

73,62
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KERAGAMAN PANDANGAN
Pada dimensi ini ada tiga sub-indikator yang dapat mendorong keragaman
pandangan, seperti keragaman dalam pemberitaan dan keragaman dalam
kepemilikan perusahaan pers. Skor rata-ratanya terbilang baik (73,00).
Hal tersebut sangat berkorelasi dengan tipikal masyarakat Banten. Kendati
mayoritas muslim, namun toleransi dan pruralisme di wilayah ini terjaga dengan
baik. Tidak ada diskriminasi terhadap SARA, khususnya bagi mereka yang bergerak
di bidang pers. Dalam konteks ini, para informan ahli yang terdiri dari birokrat, tokoh
masyarakat, serta pelaku dari industri media massa dan wartawan, memberikan nilai
rata-rata baik. Artinya, pemerintah daerah tidak membiarkan atau tidak melakukan
praktik diskriminasi atas dasar suku, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap
wartawan dalam menjalankan profesinya.
AKURAT DAN BERIMBANG
Skor rata-rata dimensi ini menunjukkan pada situasi sedang (61,20). Rupanya,
masalah keakuratan dan keberimbangan patut mendapat perhatian cukup serius.
Tabel 105
Akurat dan Berimbang
Nilai
Rata-rata

No.

Akurat dan Berimbang

10.

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam
berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan media

62,92

11.

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

60,08

12.

Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

60,62

AKSES INFORMASI PUBLIK
Dari empat sub-dimensi diteliti, persepsi terhadap dimensi ini cenderung
dinilai baik. Skor rata-ratanya 78,85. Hal tersebut menandakan bahwa akses dan
informasi publik sudah sangat terbuka. Ada sinergi dari semua elemen, baik dari
pemeritah daerah, industri media dan pers lokal, serta komisi informasi dalam hal
membangun keterbukaan informasi sudah sejalan sebagaimana yang diharapkan.
PENDIDIKAN INSAN PERS
Harus diakui, pelatihan bagi wartawan di Banten dirasakan masih belum
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optimal. Namun, secara keseluruhan, langkah menuju profesionalitas semakin baik.
Terbukti, nilai rata-ratanya mencapai 74,62.
KESETARAAN KELOMPOK RENTAN
Seperti pernah disinggung pada awal pembahasan di atas, perhatian
pemerintah dan kalangan media terhadap kelompok minoritas, terutama bagi mereka
yang berkebutuhan khusus (disabilitas), masih sangat rendah. Ketersediaan fasilitas
(seperti alat bantu), masih sangat minim. Bahkan, mereka kurang mendapatkan
ruang serta menjadi bagian dari pemberitaan. Terbukti, skor rata-rata pada dimensi
ini tergolong rendah, yakni 52,87.
Tabel 106
Kesetaraan Kelompok Rentan
Nilai
Rata-rata

No.

Pertanyaan

13.

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas

57,69

14.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok
minoritas menjadi bagian dari pemberitaan

58,31

15.

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyadang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)

42,62

KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Tabel 107
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

71,70

2.

Independensi Dari Kelompok Kepentingan

57,42

3.

Keragaman Kepemilikan

78,08

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

63,23

5.

Lembaga Penyiaran Publik

70,52
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Berdasarkan tabel di atas, skor tertinggi pada sub-indikator keragaman
kepemilikan, yakni 78,08. Sementara skor terendah pada sub-indikator independensi
dari kelompok kepentingan (57,42).
Bila pandangan terhadap aspek keberagaman kepemilikan dikategori baik,
beberapa informan ahli berpendapat bahwa kemerdekaan pers sudah berkembang
dalam nilai keberagaman. Keberagaman kepemilikan media di Provinsi Banten dapat
dilihat dari tumbuhnya media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber, walaupun
dalam kondisi keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pemiliknya. Mudah
dibayangkan, media-media besar yang sudah sudah lama berdiri lebih eksis dan
dikenal publik secara luas ketimbang media-media yang baru berdiri.
Sementara, pada aspek independensi dari kelompok kepentingan, tampaknya
tak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi di Provinsi Banten yang cenderung
menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik,
perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan. Masih
ada praktik amplop yang diterima wartawan, secara tidak langsung hal tersebut
berpotensi mempengaruhi nilai berita.
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Dalam konteks kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers di
Banten, secara keseluruhan telah baik dan sesuai dengan cita-cita dan semangat
reformasi. Terbuka peluang bagi masyarakat atas ragam pilihan media sesuai dengan
keinginan dan kemampuannya. Para pelaku media pun saling berkompetisi agar
menjadi bagian inti dan diterima di pasar.
Namun, ada catatan pada aspek ketergantungan perusahaan pers terhadap
iklan atau dana hibah dari pemerintah. Skor rata-rata pada aspek ini menunjukkan
situasi sedang (61,69). Itu artinya, perusahaan media berkecenderungan masih
mengandalkan dana bantuan dari pemerintah untuk menjalankan roda usahanya.
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Pada dimensi ini, nilai terendah bisa dilihat pada aspek wartawan atau media
yang mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu, lembaga, atau
perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi berita. Skornya, 50.38, atau
pada situasi buruk. Hal ini menggambarkan bahwa ada korelasi antara praktik tak
patut tersebut dengan tingkat kesejahteraan umumnya wartawan di Banten, yang
nota bene masih jauh dari standar layak.
Hal yang tak jauh berbeda, juga bisa dicermati pada aspek ketergantungan
media terhadap pemerintah daerah terutama dalam konteks ekonomi. Rerata pun
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buruk (51.62). Kontribusi iklan media di Banten kecenderungannya masih didominasi
oleh iklan-iklan berasal dari pemerintah daerah.
Tabel 108
Independensi dari Kelompok Kepentingan
Nilai
Rata-rata

No.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

6.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

65,00

7.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan
atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan mempengaruhi isi media

50,38

8.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

60,00

9.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar
atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

51,62

10.

Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

60,08

KERAGAMAN KEPEMILIKAN
Skor rata-rata pada dimensi ini tergolong baik (78.08). Di Banten, harian dengan
oplah besar didominasi oleh kelompok Jawa Post. Tetapi masih ada sejumlah media
cetak lain, media online, serta media penyiaran yang kepemilikannya beragam, alias
tidak terkonsentrasi pada satu individu atau golongan saja.
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Nilai rata-rata pada dimensi ini hanya 63,23, yakni pada situasi sedang. Rupanya,
aspek pengelolaan perusahaan media masih banyak yang harus diperhatikan.
Tabel 109
Tata Kelola Perusahaan
Nilai
Rata-rata

No.

Tata Kelola Perusahaan

11.

tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

64,38

12.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

63,69
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13.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam
satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

61,62

Lembaga Penyiaran Publik
Peran lembaga penyiaran dalam membangun suasana pers yang bebas,
objektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat dianggap telah baik. Tetapi,
ada satu sub-indikator yang memiliki nilai rendah, yaitu peran dari Kominfo dalam
mendorong pers agar menyiarkan apresiasi masyarakat, skornya 62.38 (sedang).
Tabel 110
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

Nilai
Rata-rata

14.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan publik

72.31

15.

Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

74.54

16.

Perizinan frekuensi radio dan tv komunitas di daerah ini diproses sesuai
peraturan

75.38

17.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

62.38

18.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

69.46

19.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

70.46

20.

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

69.08

KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

No.

Tabel 111
Indikator
Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi lembaga peradilan

69.85

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

77.31
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3.

Kriminalisasi dan intimidasi

80.92

4.

Etika pers

69.62

5.

Mekanisme pemulihan

76.48

6.

Perlindungan disabilitasi

42.69

Seperti terlihat dalam tabel di atas, skor tertinggi pada sub-indikator
kriminalisasi dan intimidasi (80,28) dan skor terendah pada sub-indikator
perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, yakni 43,61.
Secara deskriptif, hasil wawancara dengan informan ahli, aspek kriminalisasi
dan intimidasi pers dinilai tinggi karena di Banten tidak ada peraturan yang dapat
memidanakan wartawan. Pemerintah daerah juga dinilai sudah lebih memahami
keberadaan dan keberagaman media, sehingga sepanjang 2015 tidak terjadi
intimidasi pada wartawan.
Sementara perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas jarang ditemui
kasusnya, dan dinilai kurang memiliki daya tarik bagi pembaca sehingga kurang
mendapat perhatian media. Lebih dari itu, belum ada regulasi pemerintah daerah
yang memperhatikan penyandang disabilitas.
Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan
Skor rata-rata pada dimensi ini, kendati masuk dalam kategorsi sedang
(69,85), tapi menunjukkan
perkembangan ke arah yang
lebih baik. Berdasarkan catatan
selama 2015, hanya ada satu
kasus yang dialami wartawan
Harian Suara Karya, Wisnu
Bangun. Ia dianiaya oleh anggota
Dewan di gedung DPRD Banten.
Tetapi kasus ini tak sampai
ke ranah pengadilan. Saat ini
masyarakat semakin paham
bagaimana
menggunakan
saluran-saluran yang ada jika merasa keberatan terhadap berita.
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Tabel 112
Independensi Lembaga Peradilan
Nilai
Rata-rata

No.

Independensi Lembaga Peradilan

7.

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

8.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

71.92

9.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

63.85

10.

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

73.77

11.

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

74.23

66.64

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme
Skor 77,31 atau situasi baik menandakan peraturan dan kebijakan di Banten
dipandang bisa menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalisiknya.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Aspek kriminalisasi dan intimidasi pers dinilai tinggi karena di Banten tidak ada
peraturan yang dapat memidanakan wartawan. Pun, sejauh ini pemerintah daerah di
Banten tidak memberlakukan aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang membatasi
gerak wartawan. Setiap wartawan boleh mengakses dan mendapatkan berita sesuai
dengan kebutuhannya.
Tabel 113
Kriminalisasi dan Intimidasi
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi

Nilai
Rata-rata

12.

Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya?

80.77

13.

Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi
secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalisik?

81.54
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9.

Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi
wartawan?

80.77

10.

Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat
secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?

80.62

Etika Pers
Persepsi terhadap dimensi ini, spek etika pers mendapat sorotan paling tajam.
Reratanya tak tergolong baik, hanya 65,00, atau pada situasi sedang. Hal tersebut
memperlihatkan ketaatan wartawan terhadap etika pers masih menjadi persoalan
di Banten.
Tabel 114
Etika Pers
No

Etika Pers

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan
standar perusahaan pers

74.23

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik

65.00

Mekanisme Pemulihan
Peran lembaga Negara terkait pers di Banten dipandang sudah menunjukan
kinerja yang baik. Begitu pula dengan peran lembaga peradilan, dinilai lebih
mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa pers menurut UU Pers
ketimbang peradilan umum. Skor rata-rata pada dimensi ini menunjukan situasi
yang baik (76,48).
Tabel 115
Mekanisme Pemulihan
No.

Mekanisme Pemulihan

Nilai
Rata-rata

13.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen
di provinsi ini

75.91

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

77.69

15. Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen
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73.77

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan16.
kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

77.82

17.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

78.50

18.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana

80.20

Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas
Saat ini pemerintah tidak menerapkan aturan yang mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh kalangan penyandang disabilitas, seperti
penderita tuna-rungu dan tuna netra. Dengan begitu, tak salah, khususnya di Banten
dimensi ini memperoleh penilaian yang buruk, yakni hanya 42.69.
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10
PROVINSI DKI JAKARTA*10
A. GAMBARAN UMUM
Penduduk DKI Jakarta menurut catatan pemeritah pada 2013 mencapai 9,7
juta jiwa. Dengan komposisi, jumlah laki-laki 50,9% dan perempuan 49,1%.
Penduduk dengan lulusan SMP dan SMA jumlahnya cukup besar, total
mencapai 51%. Sedangkan penduduk dengan background pendidikan perguruan
tinggi 13%. Komposisi seperti itu sering kali menjadi pertimbangan bagi pengelola
media (tv, cetak) yang cenderung lebih mengutamakan produk hiburan ketimbang
berita. Celakanya pula, konten beritanya tak bermutu karena menyesuaikan selera
penikmat media terbesar.
Pendapatan daerah DKI Jakarta cukup besar, total mencapai Rp 60,4 triliun.
Sumber terbesar berasal dari pendapatan asli daerah, mencapai Rp 40,3 triliun.
Dengan jumlah dana yang besar ini, sebenarnya pemerintah daerah dapat melakukan
langkah penting untuk mendorong kemerdekaan pers dan praktik pers yang sehat.
Misalnya dengan memberi apresiasi jurnalis atau media yang memberikan perhatian
besar pada isu publik dan bekerja secara profesional. Tapi, dalam konteks yang
disebutkan terakhir itu, berdasarkan hasil indeks, bisa dibilang pemerintah Jakarta
belum melakukan hal yang berarti, nilainya tergolong rendah alias buruk, yakni
hanya 50.
Profil Media
Menurut catatan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta
hingga Juli 2016, total media yang terbit di Jakarta mencapai 467. Porsi terbesar
dikuasai oleh media online (361), kemudian media cetak (106), radio (59 stasiun),
dan terakhir stasiun TV (47). Dari jumlah media online sebesar itu, ternyata tak lebih
dari 45 media yang tercatat di Dewan Pers dengan status terverifikasi memenuhi
standar perusahaan pers.
Selain itu, Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) mencatat
hanya 24 serikat pekerja yang diidentifikasi aktif di Indonesia. Dari jumlah itu hanya
11 serikat pekerja media yang berdiri di Jakarta. Jauh dari jumlah ideal, meski UU
Ketenagakerjaan menjamin kebebasan bagi pekerja untuk mendirikan serikat buruh
atau serikat pekerja.
Sebenarnya pula FSPMI pernah mencatat, sebelum ini jumlah serikat pekerja
secara nasional mencapai angka 40. Tapi kemudian banyak yang rontok karena
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dipicu sejumlah hal. Antara lain, perusahaan tempat serikat pekerja tersebut berdiri
tutup, atau tidak aktif karena kehilangan pengurus. Ada pula yang bubar karena
tindakan keras dari manajemen perusahaan, seperti dipecat atau dimutasi ke bagian
non redaksi.
Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis
Meski di Jakarta hambatan melakukan peliputan relatif kecil, tapi ancaman
kekerasan terhadap jurnalis masih selalu muncul, terutama berasal dari organisasi
masyarakat dan aparat. Data kekerasan jurnalis yang dirangkum AJI menunjukkan
sepanjang 2015 setidaknya terjadi lima kekerasan terhadap jurnalis dan media, mulai
dari pemidanaan, intimidasi dengan mobilasasi massa, hingga kekerasan fisik. Pelaku
mulai dari politisi, massa politisi, aparat, masyarakat, hingga petugas keamanan sipil.
Catatan akhir tahun Lembaga Bantuan Hukum Pers lebih besar lagi, yakni ada
delapan kasus kekerasan (fisik dan nonfisik) terhadap pers, baik secara langsung
maupun tidak langsung, termasuk pemidanaan narasumber yang terjadi di Jakarta.
Sebut salah satunya kasus pemidanaan yang dilakukan Ketua Majelis Tabligh dan
Dakwah Korps MuBaligh Jakarta, Edy Mulyadi, terhadap Pemimpin Redaksi Jakarta
Post Meidyatama Suryodiningrat, atau Dimas, dengan pasal penistaan agama. Polisi
menetapkan Dimas sebagai tersangka menjelang akhir 2014. Hingga tahun 2015
berakhir, proses hukum kasus ini tidak jelas, dan menariknya status tersangka juga
tidak dicabut.
Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum
Selain tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis atau media, secara umum
masalah yang meredusir kemerdekaan pers yang terjadi di Jakarta adalah tingginya
praktik jurnalisik yang tidak profesional. Masih terdapat praktik menerima amplop
oleh jurnalis media abal-abal, atau prilaku abal-abal jurnalis dari media bukan abalabal. Padahal, meski tidak menurunkan regulasi khusus, pemerintah DKI Jakarta
telah menghapus dana bagi wartawan dalam APBD-nya dan memerintahkan satuan
kerja tidak memberikan amplop bagi wartawan.
Masalah lain yang menjadi perhatian banyak pihak adalah konsentrasi
kepemilikan media dan konten berita yang terlalu Jakarta sentris. Kesejahteraan
jurnalis yang masih rendah dan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak
terjadi sepanjang 2015, salah satunya adalah penutupan dan PHK seluruh jurnalis
dan karyawan Harian Jurnal Nasional. Selain itu PHK Bloomberg TV Indonesia,
pembayaran pesangonnya hingga saat ini belum jua selesai. Kasus lain, rasionalisasi
Harian Bola (Kompas Gramedia Group) serta PHK sejumlah karyawan Jakarta Globe
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(Sumber: Diolah dari Catatan Akhir Tahun AJI, LBH Pers, Pernyataan Bersama AJIPWI-IJTI).

B. HASIL IKP
Tabel 116
IKP Provinsi DKI Jakarta
Bidang

Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/Skor

65.88

55.10

63.09

Rerata
Kategorsi

: 62.75
: Sedang

Skor tertinggi terlihat pada bidang politik dan hukum, keduanya pada situasi
sedang. Sedangkan bidang ekonomi meski masuk dalam tataran sedang cenderung
buruk.
KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Tabel 117
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Berserikat

72,34

2.

Kebebasan Dari Intervensi

65,61

3.

Kebebasan Dari Kekerasan

63,33

4.

Kebebasan Media Alternatif

72,57

5.

Keragaman Pandangan

58,98

6.

Akurat Dan Berimbang

65,83

7.

Akses Informasi Publik

75,60

8.

Pendidikan Insan Pers

77,21

9.

Kesetaraan Kelompok Rentan

54,69

Ada empat indikator menunjukan situasi baik, yakni pendidikan bagi kalangan
jurnalis, akses informasi bagi publik, ruang yang begitu terbuka bagi media alternatif,
serta kebebasan bagi kalangan jurnalis untuk berserikat. Sebaliknya pada aspek
kesetaraan bagi kelompok rentan serta keragaman pandangan, ke dua indikator ini
memperoleh skor terendah, masing-masing 54,69 dan 58,98.
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Buruknya perhatian terhadap kelompok rentan, terutama di kalangan
pengelola media, bisa jadi karena skala kelompok ini yang minoritas, sehingga secara
ekonomi dipandang kurang menguntungkan. Lebih dari itu, regulasi atau kebijakan
pemerintah yang mendorong agar kelompok ini memperoleh kesetaraan akses dan
ruang dalam pemberitaan, tampaknya pula masih dipandang tidak prioritas.
Sementara itu pada aspek keragaman pandangan mendapat nilai rendah
karena pemberitaan cenderung tak memihak pada kepentingan publik. Keadaan
tersebut sangat berkorelasi dengan kepemilikan media yang terkonsentrasi pada
kekuatan ekonomi (dan politik) tertentu. Secara gamblang bisa diamati dari sejumlah
pemilik media dengan kekuatan modal besar, mereka juga merangkap sebagai ketua
partai tertentu.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Persepsi terhadap aspek kondisi buruk muncul pada jawaban atas
indikatortentang kebebasan berserikat dengan skor rata-rata 55,43. Dari empat subindikator yang diteliti, yang dipandang masih bermasalah adalah aspek kebebasan
bagi jurnalis bergabung dalam serikat pekerja. Para informan ahli menilai bahwa
sebagian besar perusahaan media tidak memiliki serikat pekerja. Dari lebih 467
media cetak, online dan elektronik di Jakarta (termasuk radio komunitas dan tv
berlanggaranan), hanya 17 media yang memiliki serikat pekerja, atau kurang dari
5%. 10
Kondisi sebaliknya justru muncul pada aspek kebebasan memilih organisasi
wartawan yang skor rata-rata paling tinggi, yaitu 84,29. Hal ini menandakan bahwa
organisasi kewartawanan, di luar serikat pekerja pada perusahaan media, tumbuh
dengan baik.
Kebebasan dari Intervensi
Ada empat sub-dimensi yang diteliti. Persepsi paling rendah pada aspek
campur tangan pemilik media terhadap pemberitaan, skor rata-rata hanya 53,00,
atau buruk. Menyusul tingkat independensi pembuatan berita dari pengaruh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media, skor rataratanya 61,21, alias sedang. Kondisi Ini menggambarkan masih rendahnya tingkat
kemerdekaan pers dari intervensi pemilik media yang mengakibatkan pers rentan
oleh kepentingan politik dan ekonomi melalui pemilik medianya.
10.

Abdul Manan dkk, Di Bawah Bayang-Bayang Krisis (Laporan Akhir Tahun 2015),
(Jakarta:AJI, 2015) hal 74
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Para informan ahli menilai adanya intervensi partai politik lebih dikarenakan
keberadaan tokoh politik yang juga merangkap sebagai pemilik media. Sehingga, isi
pemberitaan tidak lagi independen dalam menyuarakan kepentingan publik. Pada
sub-indikator ini, bahkan ada informan ahli yang memberikan persepsi sangat buruk,
yakni skor 20. Tapi, ada juga informan ahli yang memberikan skor tertinggi (100). Ini
bisa terjadi karena perbedaan persepsi pada bentuk intervensi yang dialami redaksi.
Ada informan ahli yang berpendapat bahwa kerap terjadi intervensi secara tidak
langsung dengan “menekan” awak redaksi agar melakukan peliputan kegiatan partai
tertentu.
Sementara, pada aspek pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi
berita, dinilai baik (75, 36). Itu mengingat, sejak era reformasi digaungkan hingga
saat ini, tidak ada catatan terkait hal tersebut. Begitu pula dengan persepsi pada
aspek tekanan oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik terhadap ruang
redaksi dengan bentuk menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau
anggota redaksi, cenderung dinilai baik (72,86). Artinya, kasus seperti itu, nyaris tak
terdengar hingga ke telinga publik.
Kebebasan dari Kekerasan
Aparat penegak hukum dan keamanan dianggap kurang melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non Negara untuk mempengaruhi
atau karena isi pemberitaan. Para informan ahli memberi nilai hanya 54,14, atau
buruk. Salah satu contohnya, kasus yang dialami redaksi detik.com tatkala digeruduk
kelompok massa anti-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena
berita. 11
Hal tersebut menandakan bahwa wartawan masih cenderung rentan menjadi
sasaran intimidasi serta tindak kekerasan kelompok non Negara. Celakanya, aparat
keamanan dan penegak hukum tidak memberikan perlindungan dengan baik.
Namun, di sisi lain, persepsi terhadap tindakan aparat Negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk
mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan mendapat skor rata-rata 66,93,
alias dalam situasi baik. Begitu pula persepsi terhadap wartawan atau perusahaan
pers yang menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai
11.

Massa Anti Ahok Geruduk Kantor Detik.com, Ini penyebabnya, www.binis.com; http://
jakarta.bisnis.com/read/20150828/77/466891/massa-anti-ahok-geruduk-kantor-detik.
com-ini-penyebabnya
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bentuknya oleh oknum aparat Negara mendapat nilai rata-rata baik (68,93).
Tabel 118
Kebebasan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

Nilai
Rata rata

10.

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk
mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan

66.93

11.

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh
oknum aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

68.93

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-keuatan nonNegara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

54.14

12.

Kebebasan Media Alternatif
Ada dua aspek yang diteliti dalam dimensi ini. Salah satunya terkait sikap
pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam
menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga. Para informan ahli
memberikan rata-rata nilai 72,21, atau situasi baik. Hal tersebut selaras dengan
penilaian rata-rata pada kontibusi jurnalisme warga di Jakarta terhadap kemerdekaan
pers, dengan nilai rata-rata 72,93.
Kondisi itu mengindikasikan bahwa warga di Jakarta telah mampu mengambil
peran positif dalam menciptakan media alternatif. Kondisi tersebut juga didukung
oleh pemerintah daerah. Hanya saja ada catatan informan ahli terkait aspek ini, yaitu
maraknya praktik jurnalisme warga yang meniru karya jurnalisme profesional (media
mainstream) tapi tidak mematuhi etika pemberitaan.
Keragaman Pandangan
Para informan ahli menilai pemerintah DKI Jakarta tidak banyak berperan
dalam mendorong keberagaman pemberitaan maupun keberagamanan kepemilikian
media. Peran pemerintah daerah dalam mendorong keberagaman pemberitaan
hanya mendapatkan skor rata-rata 52,57, atau dalam situasi buruk. Beberapa
informan ahli bahkan tidak memberikan skor karena minimnya pemahaman mereka
terhadap aspek ini.
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Begitu pula dengan penilaian pada peran pemerintah daerah dalam mendorong
keberagaman kepemilikan media, skornya hanya terpaut sedikit, yaitu 53,64 (kondisi
buruk). Kondisi tersebut bisa terjadi karena pemerintah DKI Jakarta (khususnya Dinas
Kominfo DKI Jakarta) dinilai tidak memiliki pengaruh yang cukup dalam mendorong
keragaman kepemilikan media maupun pemberitaan. Jakarta adalah kantor pusat
sebagian besar media mainsteam (cetak, online dan elektronik) yang jangkauannya
cukup luas. Mereka mempunyai peran besar dalam membentuk opini publik. Yang
menarik, dilihat dari peta pemilikan, sebagian besar media yang ada terkonsentrasi
“hanya” pada 12 pemilik.
Sementara, pada aspek peran pemerintah daerah membiarkan atau melakukan
praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, mendapat penilaian rata-rata
70, 71, alias dalam kondisi baik. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah
DKI Jakarta dianggap tidak membiarkan juga tidak melakukan praktik diskriminasi
terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.
Tabel 119
Keragaman Pandangan
No.

Keragaman Pandangan

Nilai
Rata-rata

13.

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah
ini

52.57

14.

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

53.64

15.

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik
diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas
sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya

70.71

Akurat dan Berimbang
Secara umum tingkat akurasi dan keberimbangan baik dalam berita, opini,
kolom tajuk yang disampaikan media di Jakarta mendapat nilai sedang, yaitu 64,43.
Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan penilaian terhadap tingkat sensor diri atau
self cencorship wartawan atau jajaran redaksi, yakni dengan nilai rata-rata 66,85,
serta intervensi pemilik media terhadap isi berita, nilai rata-rata 66,21.
Hal tersebut mengindikasikan masih adanya intervensi pemilik perusahaan
pers dalam isi berita, sehingga berdampak terhadap tingkat akurasi dan
keberimbangan berita tidak mencapai level baik. Menurut catatan informan ahli,
ketidakberimbangan khususnya pada media penyiaran. Sangat banyak pemberitaan
yang tidak berimbang, bias, karena kepentingan pemilik dan partai politik.
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Tabel 120
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No.

Akurasi dan Keberimbangan Berita

Nilai
Rata-rata

16.

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam
berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media
di daerah ini

64.43

17.

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

66.86

18.

Pemilik perusahaan pers sering mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

66.21

Akses atas Informasi Publik
Dari empat sub-indikator yang diteliti, aspek peran Komisi Informasi (KI)
Jakarta dalam penyelesaian sengketa informasi mendapat penilaian paling rendah,
yaitu 66,38, atau dalam situasi sedang. Informan ahli yang mewakili kalangan media
berpendapat bahwa mereka tidak melihat peran KI yang signifikan. Satu hal yang
kerap menjadi perhatian banyak pihak, yakni terkait proses untuk memperoleh
informasi atau data di KI yang membutuhkan waktu tergolong lama.
Sementara informan ahli lain merasakan bahwa kiprah lembaga ini di Jakarta
dalam mendukung akses publik terhadap informasi yang tak pernah terdengar
gaungnya. Justru lebih banyak terdengar adalah peran Komisi Informasi Pusat (KIP),
yang kebetulan juga berkantor di Jakarta. Karena itu, ada kecenderungan di kalangan
jurnalis memilih tidak menggunakan KI untuk mendapatkan informasi publik karena
prosesnya yang lama. Skor terendah pada sub-indikator ini 50 (buruk).
Meski begitu penilaian terhadap peran pemerintah Jakarta dalam menyediakan
saranan dan prasarana bagi wartawan dalam mencari hingga menyebarkan informasi
mendapat skor baik, yaitu 72,69. Hal tersebut seiring dengan tingkat kebebasan
mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di Jakarta yang mendapat ratarata skor 77,21 (baik).
Juga pada aspek kebebasan wartawan luar negeri meliput pemberitaan,
mencapai skor baik, rata-rata 80. Kendati begitu, bukannya tak ada kendala. Terutama
terkait isu politik, seperti kasus pada liputan aksi demonstrasi yang dilakukan
warga Papua di Bundaran Hotel Indonesia tempo lalu, meski terlihat bebas, namun
khususnya bagi jurnalis asing, mereka dibatasi untuk hal-hal tertentu, bahkan ada
yang mendapat kekerasan dan intimidasi.
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Pendidikan Insan Pers
Para jurnalis di Jakarta memiliki peluang cukup besar untuk memperoleh
akses pendidikan atau pelatihan guna meningkatkan kompetensinya. Untuk itu, para
informan ahli memberikan skor rata-rata 77, 21, atau baik.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Pemerintah DKI Jakarta dianggap tidak cukup baik melakukan upaya-upaya
khusus bagi kelompok rentan dan minoritas agar mereka menjadi bagian dalam
pemberitaan. Untuk itu, para informan ahli memberikan skor rata-rata 52, 36,
atau masuk kategori buruk. Meski begitu, ada sejumlah media di Jakarta dianggap
memberi ruang terkait masalah kelompok rentan dan kelompok minoritas. Poin ratarata yang diberikan para informan ahli cukup tinggi, yaitu 71, 64, masuk kategori
baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa media di Jakarta memiliki kepedulian
terhadap kelompok rentan dan minoritas.
Namun sebaliknya dengan aspek ketersediaan model pemberitaan yang
mudah dicerna penyandang disabilitas yang dirasakan masih sangat langka. Untuk
hal ini, informan ahli hanya memberi nilai 40,07, alias buruk.
Tabel 121
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Nilai
Rata-rata

No.

Pertanyaan

19.

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anakanak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok
minoritas

71.64

20.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok
minoritas menjadi bagian pemberitaan.

52.36

21.

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyadang
disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)

40.07
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KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI

No.

Tabel 122
Indikator
Nilai
Rata-rata

Indikator

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

62,93

2.

Independesi Dari Kelompok Kepentingan

56,81

3.

Keragaman Kepemilikan

48,93

4.

Tata Kelola Perusaan Pers

59,55

5.

Lembaga Penyiaran Publik

52,68

Dari lima aspek yang ditelusuri (lihat tabel di atas), dua di antaranya dipandang
masih dalam situasi buruk, yakni aspek keragaman kepemilikan dan aspek lembaga
penyiaran publik. Sementara aspek-aspek lainnya mengarah ke situasi yang lebih
baik.
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Tingkat kebebasan individu atau entitas/kelompok bisnis dalam mendirikan
dan menjalankan perusahaan pers, baik cetak maupun siber, mendapat rata-rata
nilai paling tinggi, yaitu 81,79, atau masuk kategori baik. Namun, untuk akses
individu atau kelompok bisnis dalam mendirikan lembaga penyiaran, seperti radio
dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, mendapat nilai lebih rendah, yaitu
62,50, atau masuk kategori sedang.
Menurut sejumlah informan ahli, hal tersebut terjadi karena terbatasnya
kanal dan rendahnya sosialisasi mengenai tata cara pendirian, sehingga publik
menganggap pendirian lembaga penyiaran, baik swasta maupun komunitas, masih
terlalu rumit. Modal yang dibutuhkan untuk mendirikan lembaga penyiaran juga
dianggap lebih mahal dibanding mendirikan media cetak dan siber.
Dalam diskusi muncul penjelasan yang memperkuat argumentasi terkait izin
lembaga siaran yang belum transparan. Salah satu informan ahli menyampaikan,
dalam proses evaluasi dengar pendapat (EDP), yaitu tahapan untuk mendapatkan
izin penyiaran antara KPID dan lembaga penyiaran swasta, masih terjadi pungutan.
Meski praktik seperti ini trennya sudah berkurang.
Pemungutan biaya oleh pemerintah daerah kepada perusahaan pers cetak dan
siber juga lebih baik dibanding dengan pemungutan terhadap lembaga penyiaran,
dengan perbandingan nilai rata-rata 75,83 banding 62,00.
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Terdapat hal yang menarik di sisi pengaruh iklan dalam mengendalikan
kebijakan redaksi. Para informan ahli menilai alokasi dana untuk iklan dari pemerintah
daerah dipandang tidak banyak mengendalikan kebijakan redaksi. Hal yang sama
juga terjadi pada alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah dalam mempengaruhi kebijakan redaksi yang juga mendapat nilai rata-rata
76,00.
Namun, kondisi berkeBalikan justru muncul ketika iklan berasal dari
perusahaan komersial. Informan ahli menganggap iklan dari perusahaan komersial
banyak mempengaruhi isi media. Mereka memberi rata-rata nilai 56,86, atau masuk
kategori sedang, bahkan mendekati ke kategori buruk. Meski demikian informan
ahli berpendapat tingkat independensi media terhadap intervensi pemerintah lebih
tinggi dibanding intervensi dari kelompok swasta.
Penilaian paling buruk pada aspek konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers, dengan nilai rata-rata 36,07 (buruk). Informan ahli menilai meski terdapat
keberagaman media di Jakarta, namun kepemilikan perusahaan hanya terkonsentrasi
pada segelintir orang. Kondisi itu searah dengan rendahnya persepsi tingkat
keberagaman pemberitaan. Skor rata-rata 43,93, masuk kategori buruk.
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Tabel 123
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

81.79

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta
radio, dan tv komunitas

62.50

3.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

75.83

4.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti
biaya perizinan, retribusi, dan pajak

62.00

5.

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi.

72.79
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6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

76.00

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial
melalui alokasi iklan termasuk berita pariwara

56.86

8.

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya
pada pemodal tertentu

36.07

9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers
mempengaruhi keragamanan pemberitaan

43.93

di

daerah

ini

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Skor rata-rata terendah di dimensi ini justru pada aspek toleransi wartawan/
media terhadap pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, yaitu 48,93, atau
kategori buruk. Hal ini muncul karena masih banyaknya wartawan “amplop” dan
praktik jual-beli berita.
Kondisi itu selaras dengan rendahnya penghargaan pemerintah daerah
terhadap pers yang berkerja profesional, termasuk tidak menerima suap. Informan
ahli memberikan skor rata-rata 50,43 (buruk) pada aspek perhatian pemerintah DKI
Jakarta terhadap pers profesional. Penghargaan terhadap pers profesional justru
sering muncul dari organisasi-organisasi wartawan. Para respoden menilai, salah
satu faktor penyebab kondisi seperti itu karena rendahnya tingkat kesejahteraan
jurnalis.
Intervensi pemilik perusahaan terhadap ruang redaksi masih saja terjadi.
Untuk itu, informan ahli memberikan nilai rata-rata 58,79, atau kategori sedang.
Sementara, tingkat ketergantungan ekonomi perusahaan pers terhadap pemerintah,
partai politik, dan perusa-haan besar dianggap dalam kondisi sedang, rata-rata 62,43.
Penilaian terhadap penempatan kepentingan publik dalam pemberitaan
oleh perusahaan pers juga di batas sedang, atau rata-rata 63,50. Kondisi ini patut
mendapat perhatian, karena bila mengacu pada peran media sebagai saranan
informasi publik, semestinya penempatan kepentingan publik bisa lebih tinggi lagi.
Tabel 124
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

63.50

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

141

11.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan
atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan mempengaruhi isi media

48.93

12.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

50.43

13.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan
besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

62.43

14.

Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

58.79

Keragaman Kepemilikan
Penilaian pada tingkat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak,
penyiaran, dan media siber masih dianggap buruk, dengan skor rata-rata 48,93. Skor
terendah (10,00), menunjukkan sejumlah informan ahli menilai bahwa korporasi
media yang memiliki cakupan pembaca luas kebanyakan dimiliki oleh kelompok atau
pengusaha tertentu. Konvergensi media (tv, cetak dan online) masih terkonsentrasi
pada sejumlah orang. Hanya pada kepemilikan media online yang tampaknya lebih
beragam.
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Tingkat perusahaan media mensejahterahkan wartawannya menjadi sorotan
utama dalam dimensi ini. Para informan ahli memberikan nilai rendah pada
aspek skala 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers
terhadap karyawan oleh perusahaan. Skornya 54,71, atau kategori buruk.
Sedangkan pada sub-kategori tata kelola perusahaan pers yang disesuaikan
dengan kepentingan publik serta transparansi kepemilikan perusahaan pers
mendapat skor masing-masing 60,07 (60) dan 63, 86 (64), alias dalam kondisi
sedang. Para informan ahli mengatakan kebanyakan pemilik media cenderung masih
menutup diri kepada publik.
Lembaga Penyiaran Publik
Lima dari tujuh sub-indikator tentang Lembaga Penyiaran Publik mendapat
penilaian buruk, atau di bawah 56. Penilaian paling buruk pada sub-indikator
pengurusan perizinan frekuensi radio dan TV komunitas di Jakarta yang sesuai
peraturan hanya mendapat skor rata-rata 44,00. Berikutnya penilaian terhadap upaya
Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mendorong pers untuk menyiarkan
aspirasi masyarakat di Jakarta yang hanya mendapat skor rata-rata 45, 86.
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Persepsi paling tinggi pada sub-indikator peran Dewan Pers dalam mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi di masyarakat. Rata-rata skornya 67,71, atau masuk
kategori sedang. Namun, kondisi sebaliknya pada peran Komisi Informasi (KI) dan
Komisi Penyiaran Indonesia (KIP) Jakarta, masing-masing hanya mendapat 52, 21
dan 52, 86, atau masuk kategori buruk. Upaya pemerintah Jakarta dalam mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran daerah yang berorientasi pada publik
malah mendapat skor rata-rata buruk (46, 86).
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Tabel 125
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi lembaga peradilan

63,84

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

71,07

3.

Kriminalisasi dan intimidasi

78,09

4.

Etika pers

61,21

5.

Mekanisme pemulihan

63,87

6.

Perlindungan disabilitasi

25,00

Rentang penilaian informan ahli pada dimensi ini, bergerak dari sedang hingga
baik. Meski demikian catatan dari informan ahli terkait penegakan hukum kasus
kekerasan terhadap jurnalis dipandang belum maksimal. Terutama kekerasan yang
dilakukan aparat penegak hukum masih banyak yang tidak diproses secara serius.
Penegak hukum masih cenderung menggunakan KUHP dan UU ITE dalam proses
peradilan sengketa pers.
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Indikator tentang lembaga peradilan mengutamakan prinsip kemerdekaan
pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers mendapat
skor paling rendah, yakni 57,50, atau kondisi sedang mendekati buruk. Seorang
informan ahli berpendapat bahwa jika lembaga peradilan serius mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers, semestinya hakim menggunakan putusan sela agar tidak
melanjutkan sengketa pemberitaan.
Sedangkan skor tertinggi pada sub-indikator keberadaan peraturan dan
kebijakan di Jakarta yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada
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kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Awalnya,
mereka menilai buruk dengan alasan tidak ada aturan atau kebijakan pemerintah
DKI Jakarta terkait hal tersebut. Namun, kemudian terjadi perubahan pada penilaian
setelah merujuk data sekunder tentang pernyataan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama pada 2015 yang melarang pejabat DKI memberi amplop atau suap pada
wartawan.12 Meskipun larangan tersebut bersifat lisan, namun bisa dikategorikan
sebagai kebijakan pemerintah daerah. Alhasil, skor rata-rata pada indikator ini naik
menjadi 66,79, atau kondisi sedang.
Penilaian informan ahli pada indikator independensi, kemandirian, dan
ketidakberpihakan lembaga peradilan dalam menangani perkara pers juga masuk
kategori sedang, dengan skor rata-rata 64, 64. Memang tidak ada kasus pers
yang masuk ranah pidana pada 2015. Meski begitu sejumlah kasus kriminalisasi
terhadap jurnalis dan media yang pernah mencuat sebelumnya, tampaknya masih
mempengaruhi persepsi para informan ahli.
Tabel 126
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak (imparsial

64.64

2.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

57.50

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

66.79

4.

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

66.36

5.

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

12.

untuk

63.93

Ahok Minta Pejabat Jangan Beri Amplop Lagi pada Wartawan, www.suara.com, http://
www.suara.com/news/2015/08/07/143142/ahok-minta-pejabat-jangan-beri-amplop-kewartawan-lagi
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Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Untuk mengukur tingkat persepsi terkait kebebasan wartawan dalam
mempraktikkan junalisme digunakan indikatormengenai keberadaan peraturan dan
kebijakan daerah dalam menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalisiknya. Ratarata skor 71,07 atau masuk kategori baik.
Hanya, ada catatan dari seorang informan ahli terkait larangan Gubernur
DKI membagi amplop kepada jurnalis, meski pernyataan tersebut patut diapresiasi,
namun kebijakan lisan ini tidak pernah dituangkan dalam aturan tertulis. Akibatnya,
dampaknya yang ditimbulkan hampir tidak terasa, karena di lapangan masih tetap
ada pejabat di DKI Jakarta yang memberi amplop pada wartawan.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Para informan ahli memberikan penilaian cukup baik pada indikator ini.
Seluruh sub-indikator memperoleh skor rata-rata di atas 70 poin. Skor tertinggipada
peraturan daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan, yaitu 82,50. Itu,
karena tidak ada peraturan di Jakarta yang memberlakukan sensor pada kerja
jurnalisik.
Rata-rata informan ahli menganggap tidak menemukan peraturan daerah
di Jakarta yang secara khusus dapat memidana wartawan karena pemberitaan.
Begitu pula dengan keberadaan peraturan daerah DKI Jakarta yang memberi sanksi
berlebihan pada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalisik.
Pemerintah DKI Jakarta, sepanjang 2015 dianggap tidak menggunakan alasan
keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Su-bindikator ini memperoleh skor
rata-rata cukup tinggi, yaitu 77, 14.
Tabel 127
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No

Indikator

Nilai
Rata-rata

6.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

75.31

7.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalisik

75.31

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

82.50

8.
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9.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

77.14

Etika Pers
Rata-rata informan ahli menilai indikator ini dalam situasi sedang. Misalnya,
pada sub-indikator terkait upaya pemerintah daerah dalam mendorong wartawan
mentaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, nilai rata-rata 59,86. Situasi ini,
menurut sejumlah informan ahli, dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan pemerintah
DKI Jakarta. Meski telah menghapus pos anggaran untuk wartawan di APBD, serta
larangan menyuap wartawan, namun di lapangan masih ada saja praktik pemberian
amplop ke wartawan oleh pejabat DKI Jakarta.
Begitu pula dengan sub-indikator ketaatan jurnalis terhadap UU Pers, Peraturan
Dewan Pers, Kode Etik Jurnalisik, dan kaidah jurnalisik, skor rata-rata 62,57. Situasi
ini terkait dengan data pengaduan ke Dewan Pers terhadap pemberitaan yang
melanggar etik dengan skala cukup tinggi. Selain itu, ada sejumlah catatan Komisi
Nasional Perempuan terkait pemberitaan kekerasan seksual sepanjang 201513, yang
menunjukkan masih banyak pelanggaran etik, termasuk yang dilakukan oleh media
mainstream.
Mekanisme Pemulihan
Yang masih dianggap bermasalah dalam dimensi ini terkait penegakan hukum
pada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang belum maksimal. Terutama yang
dilakukan aparat, dipandang tidak diproses secara serius. Rata-rata skor 51,15, atau
kondisi buruk. Hal ini mengingat pandangan terhadap aparat penyidik yang terlalu
sigap menggunakan KUHP dan UU ITE dalam memproses sengketa pemberitaan.

13.

Lihat Analisa Media “Sejauh Mana Media Memiliki Perspektif Korban Kekerasan
Seksual?”, Jakarta: Komnas Perempuan, 2016, http://www.komnasperempuan.go.id/
wp-content/uploads/2016/06/ANALISA-MEDIA-KOMNAS-PEREMPUAN-2015JANUARI-DESEMBER.pdf
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Tabel 128
Mekanisme Pemulihan
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

10.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen
di provinsi ini

82.14

11.

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

53.93

12.

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

65.00

13.

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas
kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti
penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan

51.15

14.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

70.64

15.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

60.00

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Situasi buruk sekali muncul pada aspek terkait regulasi daerah yang mewajibkan
media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas, seperti
penderita tuna-rungu dan tuna netra. Skor rata-rata indikatorini adalah 25. Dalam
pandangan informan ahli tidak ada regulasi setingkat daerah yang dibuat gubernur
untuk menjamin dissabilitas bisa mengakses berita.
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11
PROVINSI JAWA BARAT*11
A. GAMBARAN UMUM
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2014, total penduduk Jawa Barat
mencapai 46.029.668 jiwa, terdiri atas 23.345.033 laki-laki dan 22.684.635
perempuan. Hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya
sebagai Ibu Kota Provinsi. Usaha terbesar yang menyerap lapangan kerja di Jawa
Barat adalah sektor pertanian, perindustrian, dan perdagangan.
Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
pada tahun anggaran 2014 mencapai Rp 18.142,07 milyar. Pendapatan asli daerah
penyumbang terbesar, sebesar Rp 13.037,56 milyar, atau sekitar 71,86%. Komponen
pajak daerah memberikan kontribusi Rp 12.215,08 milyar.
Terkait data pengguna internet di Indonesia pada 2015 sudah mencapai
139 juta pengguna. Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia,
pengguna media sosial paling banyak di dunia adalah Bangkok, 8,68 juta. Sementara
pada posisi kedua ditempati pengguna di Ibukota Jakarta, 7,43 juta.
Profil Media
Media cetak yang ada di Jawa Barat berjumlah 61, yang berkantor pusat di
Bandung dan kota-kota lain di Jawa Barat. Oplah terbesar dimiliki Grup Pikiran Rakyat,
seperti harian Pikiran Rakyat, Galamedia, tabloid Mingguan Galura, Kabar Priangan.
Grup Kompas Gramedia hadir dengan Harian Tribun Jabar Bandung, sedangkan Grup
Jawa Post menerbitkan sejumlah media di daerah Jawa Barat dengan bendera Radar.
Sedangkan radio di Jawa Barat ada sekitar 69 stasiun. Dan satu-satunya serikat
pekerja yang aktif adalah Dewan Karyawan Pikiran Rakyat.
Kekerasan terhadap Insan Pers
Sepanjang 2015 tidak ada kasus kekerasan terhadap wartawan yang terdata.
Selain itu, berdasarkan data di penegak hukum, tidak ada laporan kekerasan terhadap
jurnalis yang berlanjut hingga ke pengadilan. Namun, berdasarkan penelusuran
peneliti lokal mendapati adanya catatan Lembaga Bantuan Hukum Pers terkait kasus
kekerasan terhadap jurnalis di wilayah Jawa Barat pada tahun 2015. Totalnya ada
enam kasus14
14.

Lampiran 439 Kasus-kasus Pers 2015
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B. HASIL IKP
Tabel 129
IKP Provinsi Jawa Barat
Bidang

Politik

Ekonomi

Hukum

Skor/Nilai

61.76

56.28

54.33

TOTAL : 58.17
STATUS : SEDANG
KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Tabel 130
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

71,83

2.

Kebebasan dari intervensi

58,91

3.

Kebebasan dari kekerasan

61,97

4.

Kebebasan media alternatif

72,45

5.

Keragaman pandangan

62,67

6.

Akurat dan berimbang

63,23

7.

Akses informasi publik

66,69

8.

Pendidikan insan pers

71,56

9.

Kesetaraan kelompok rentan

44,22

Berdasarkan tabel di atas, aspek yang memiliki skor tertinggi terletak pada
kebebasan media alternatif, aspek kebebasan berserikat, serta pendidikan bagi
insan pers, dan rata-rata dalam kategori baik. Sementara, skor terendah adalah pada
aspek kesetaraan kelompok rentan [buruk] dan kebebasan dari intervensi (sedang)
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Skor rata-rata terendah di dimensi ini pada aspek menyangkut kebebasan
dalam menjalankan organisasi profesi wartawan yakni 66,20.
Sementara, pada aspek kebebasan berserikat bagi wartawan, kendati
memperoleh penilaian lebih baik (rata-rata 70,00, situasi baik), namun tetap
mengundang kontroversi. Betapa tidak. Nyatanya, ada informan ahli yang memberikan
skor hanya 5,00, atau dalam situasi sangat buruk. Hal ini mengindikasikan bahwa
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secara normatif tidak ada pembatasan namun dalam kenyataannya tidak ada serikat
pekerja wartawan di perusahaan media di Jawa Barat. Berdasarkan catatan yang ada
sampai saat ini, hanya ada satu serikat pekerja yang eksis di satu perusahaan media.
Alasan ketiadaan itu beragam termasuk karena adanya pembatasan kebebasan
untuk bergabung dengan serikat pekerja oleh perusahaan.
Tabel 131
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi

83.50

2..

Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja

70.00

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap,
dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers

66.20

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers

67.90

Kebebasan dari Intervensi
Ada dua aspek dalam dimensi ini yang dinilai buruk. Yakni, pada aspek
independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa (44.50), dan pers
bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh
kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik (50.90). Hal tersebut
berkaitan dengan fakta di lapangan adanya campur tangan pemilik media dan atau
kepentingan ekonomi.
Pada sisi lain, para informan ahli meyakini pemerintah dan partai politik tidak
lagi mempunyai kemampuan melakukan sensor dan pembredelan atas isi berita.
Namun, ancaman keberpihakan tetap muncul dari kepentingan pemilik.
Tabel 132
Kebebasan dari intervensi
No.

Indikator

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor
oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita
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Nilai
Rata-rata
64.67

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk
seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau
anggota redaksi perusahaan pers

86.33

7.

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

44.50

8.

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan
tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik

50.90

Kebebasan dari Kekerasan
Kekerasan terhadap wartawan di Jawa Barat tidak ada yang masuk ke ranah
penyidikan kepolisian. Namun demikian, para informan ahli meyakini ancaman
tersebut masih terjadi dalam berbagai bentuk. Oleh sebab itu, rata-rata skor pada
dimensi ini hanya 61,97, alias dalam situasi sedang.
Hal yang dipandang masih menjadi masalah, terutama pada aspek perlindungan
dari aparat penegak hukum dan keamanan, rata-rata skornya hanya 53.50 (situasi
buruk). Bahkan, dalam konteks ini, ada informan ahli yang memberikan nilai 0.
Ada yang berpendapat bahwa ancaman atau intimidasi muncul saat wartawan
melakukan peliputan di lapangan. Meski wartawan sudah menggunakan tanda
pengenal, mereka masih berpotensi menjadi korban kekerasan.
Sementara, pada aspek kekerasan yang dilakukan oleh aparat Negara, karena
tidak ada data, nilainya cenderung lebih baik, yakni 66.00.
Tabel 133
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Pertanyaan

Nilai
Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan

66.00

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

66.40

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik
dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

53.50

10.

11.
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Kebebasan Media Alternatif
Pada dimensi ini, aspek kontribusi positif jurnalisme warga untuk kemerdekaan
pers mendapat nilai tinggi, yakni rata-rata 76.90, dalam situasi baik. Namun,
penilaian terhadap aspek pengakuan dan perlindungan terhadap jurnalisme warga
tergolong rendah, yakni 68.00. Informan ahli memaparkan bahwa dalam prakteknya
pemerintah daerah memang memberikan pelatihan terkait jurnalisme warga. Hal
itu terwujud dalam alokasi anggarannya. Namun, atas upaya tersebut informan
ahli bersikap ragu, siapa tahu ada maksud lain yang berpotensi mencederai prinsipprinsip dalam kebebasan berekspresi.
Pada kenyataannya, dirasakan ada interaksi atas pemberitaan jurnalis warga.
Sejumlah pemerintah daerah di luar Kota Bandung meresponya, tapi hanya sebatas
pada isu-isu yang erat dengan kepentingan. Sebaliknya, pemerintah kurang responsif
pada kasus-kasus seperti kejahatan korupsi.
Merujuk pada pola komunikasi Wali Kota Bandung yang mempublikasikan
kebijakan lewat media sosial, informan ahli menilai bahwa pemerintah sama
sekali tidak memberikan perlindungan bagi warga yang kritis terhadap kebijakan
pemerintah daerah. Alih-alih memberikan masukan, warga tersebut malah jadi
korban perisakan di media sosial.
Atas dasar itu, rupanya, rerata skor pada aspek pemerintah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif menjadi
rendah.
Keragaman Pandangan
Skor paling rendah di dimensi ini pada aspek pemerintah mendorong keragaman
kepemilikan media, skor rata-ratanya hanya 47,22 (situasi buruk). Permasalahan
yang paling disorot terkait aspek tersebut, antara lain, terkait penggunaan frekuensi
oleh publik yang seharusnya dibuka seluas-luasnya. Tapi, pada kenyataannya, masih
diberlakukan pembatasan.
Sementara, pada aspek pemerintah membiarkan atau melakukan praktik
diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap
insan pers dalam menjalankan profesinya, cenderung dipandang baik (72,00).
Akurat dan Berimbang
Dalam subdimensi ini, nilai paling rendah pada aspek sensor diri dari redaksi.
Reratanya 57.90, atau situasi sedang. Rentang penilaian informan ahli antara
10 hingga 80. Dinamika tersebut menggambarkan bahwa jajaran redaksi tidak
sepenuhnya menjalankan sensor diri. Sementara yang lain berpendapat, ruang
redaksi belum sepenuhnya steril dari intervensi.
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Semantara rerata tertinggi muncul pada subdimensi publik mendapat
informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolok tajuk yang
disampaikan oleh media, yaitu 68.40. Kondisi ini berkaitan dengan keyakinan informan
ahli bahwa masih ada jurnalis di Jawa Barat yang menjaga profesionalitasnya.
Tabel 134
Akurasi dan Keberimbangan Berita
Nilai
Rata-rata

No.

Indikator

12.

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini

68.40

13.

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self cencorship)

57.90

14.

Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi
pemberitaan

63.40

Akses Atas Informasi Publik
Rerata terendah di dimensi ini pada aspek wartawan luar negeri yang
memperoleh izin meliput, yakni 64.44. Kendati masuk dalam kategorsi sedang, namun
ada informan ahli yang memberikan nilai tergolong ekstrim, yakni 0. Menurutnya,
seharusnya izin bagi jurnalis asing bukan kewenangan pemerintah daerah. Lebih dari
itu, wartawan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, idealnya tidak memerlukan
perizinan khusus.
Pandangan yang kontroversi pada aspek peranan Komisi Informasi di Jawa
Barat. Reratanya sebenarnya yang paling tinggi, yakni 75,63. Namun, sebagian
informan ahli memandang bahwa peran lembaga ini belum jelas juntrungannya.
Sementara yang lain, tetap berharap bahwa komisi tersebut dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya sesuai amanat UU-nya, dan yang terutama mendukung
kemerdekaan pers.
Begitu pula pada aspek pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi
kalangan wartawan, diskusinya tergolong alot. Rerata skornya 65.10. Perdebatan
terutama pada pemaknaan penyediaan sarana-sarana untuk melakukan aktivitas
jurnalisik. Ada informan ahli yang berpendapat bahwa membuka akses informasi
seluas-luasnya sejatinya merupakan kewajiban pemerintah dan lembaga publik
lainnya. Dinilai menjadi tidak relevan apabila pemerintah daerah atau badan publik
memberikan sarana, seperti ongkos transportasi yang kerap diidentifikasi sebagai
amplop atau suap.
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Pendidikan Insan Pers
Informan ahli mengakui ada beberapa organisasi profesi serta lembaga
masyarakat sipil di Jawa Barat yang menggelar kegiatan pelatihan buat meningkatkan
kompetensi jurnalis. Rerata skornya terbilang baik, yakni 71,56. Namun, entah
mengapa, kegiatan tersebut belum merangsang kalangan perguruan tinggi
melakukan penelitian yang dapat mendukung peningkatan kompetensi jurnalis.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Informan ahli menilai media massa di Jawa Barat secara umum hanya tertarik
pada hal-hal besar daripada mengangkat isu kelompok rentan atau masyarakat
marjinal. Berbicara soal kelompok minoritas, seringkali pemberitaan di media massa
masih menggunakan perspektif komodifikasi bukan sesuatu yang substansial bagi
kelompok terdampak. Karena kondisi itu, peneilaian rata-rata atas dimensi ini hanya
44,22.
Terkait upaya pemerintah bagi kelompok rentan atau minoritas memperoleh
ruang dalan pemberitaan, informan ahli berpandangan bahwa pada kenyataannya
hal tersebut tidak ada. Tidak ada perlakuan khusus bagi mereka. Juga, jika ada
desakan dari publik atau pemerintah agar memberikan ruang pemberitaan atas isu
terkait kelompok minoritas, redaksi boleh saja meresponnya. Hanya saja, pada kasus
yang disebutkan terakhir, sangat mungkin menimbulkan persepsi sebagai bentuk
intervensi pada ruang redaksi.
Sementara skor paling rendah pada aspek media menyiarkan berita yang
dapat dicerna penyandang disabilitas, yakni hanya 25,50. Hal ini secara alami
menggambarkan ketidakadilan media terhadap kelompok berkebutuhan khusus.
Tabel 135
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Pertanyaan

15.

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas

154 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

Nilai
Rata-rata
55.50

16.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan
persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian
pemberitaan

54.33

17.

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang
disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)

25.50

KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Tabel 136
Indikator
No.

Nilai
Rata-rata

Indikator

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

63,26

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

49,17

3.

Keragaman Kepemilikan

61,90

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

51,00

5.

Lembaga Penyiaran Publik

60,98

Dari sisi lingkungan ekonomi, tampaknya, perkembangan kemerdekaan pers di
Jawa Barat, masih menyimpan banyak masalah. Hal tersebut, terutama bisa dicermati
pada dua sub-indikator dengan skor terendah, atau dalam situasi buruk, yakni pada
aspek independensi dari kelompok kepentingan dan tata kelola perusahaan pers.
Sementara sub-indikator lainnya, kendati digolongkan dalam situasi sedang, namun
pergerakannya masih belum mengarah ke situasi baik
Persepsi terhadap beberapa dimens, yang tampaknya berlaku universal
untuk sejumlah provinsi. Pokok permasalahannya, antara lain, pada aspek tingkat
kesejahteraan jurnalis yang kebanyakan masih di bawah standar hidup layak,
hingga kemandirian pers terhadap pengaruh kekuatan modal, baik pemerintah
mau pun perusahaan komersil, yang menjadi tulang punggung pemasukan iklan.
Situasi tersebut, tak pelak, berpotensi mengganggu kebijakan redaksi, khususnya
pemberitaan terkait isu-isu tertentu.
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Aspek kebebasan mendirikan dan menjalankan perusaan pers di Jawa Barat
terbilang baik. Reratanya pun paling tinggi, yakni 81.40. Begitu pula dengan subdimensi mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, reratanya cukup baik,
Indeks Kemerdekaan Pers 2016

155

yakni 71.00. Namun, pada aspek yang disebut terakhir, bukannya tanpa catatan.
Sebut di antaranya, kelangkaan kanal, kerumitan persyaratan, dan ketatnya proses
perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informasi, meski rekomendasi dari Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat sudah dikantongi pemohon. Kondisi tersebut
sangat berbeda dengan media cetak atau siber yang tidak dibatasi kanalnya.
Sementara, pada aspek ketergantungan media terhadap dukungan perusahaan
komersial melalui alokasi iklan (termasuk berita pariwara), reratanya paling rendah,
yakni 46.30 (situasi buruk). Buruknya penilain tersebut, berkorelasi dengan aspek
intervensi dari luar ruang redaksi. Dari sejumlah catatan informan ahli, sulit dibantah
jika terjadi relasi yang kuat antara pengiklan dengan pengelola media massa. Satu
contoh yang sudah menjadi rahasia umum bahwa pemberitaan negatif sebuah bank
dengan status perusahaan terbuka tidak akan muncul di media. Sebab, kemunculan
berita tersebut akan berdampak buruk pada pemasangan iklannya, khususnya yang
terbit di wilayah Jawa Barat. Selain itu, aspek kepemilikan perusahaan pers yang
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu juga memperoleh rerata rendah, yakni
54.30.
Tabel 137
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Pertanyaan

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

81.40

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta
radio, dan tv komunitas

71.00

3.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

70.44

4.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

70.00

5.

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

56.20

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

69.90

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita pariwara

46.30
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8.

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

54.30

9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

60.56

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Skor terendah pada aspek wartawan atau media yang mentolerir pemberian
uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media. Reratanya 36.10, atau pada situasi buruk. Respon
meyakini bahwa praktek pemberian uang masih berlaku dan diterima oleh sejumlah
jurnalis. Memang tidak semuanya menerima suap, namun jumlah jurnalis yang
menjalankan pekerjaannya berdasarkan kode etik jumlahnya jauh lebih sedikit
ketimbang sejawatnya yang melanggar.
Terkait dengan aspek yang di atas, situasi buruk juga tergambar pada aspek
intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi. Reratanya 42.50. Modus
berita yang dibalut kepentingan (politik dan bisnis) masih saja muncul.
Sementara, aspek atensi pemerintah atas pers profesionaL, reratanya lebih
baik, yakni 56.11 (situasi sedang). Seyogyanya, menurut pandangan informan ahli,
penghargaan bagi wartawan merupakan kewajiban perusahaan tempatnya bekerja.
Sebab, perhargaan dari pemerintah bisa bermakna rancu. Sebut saja kasus yang
terjadi di lingkungan Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak eksekutif
mengakomodasi ibadah haji bagi sejumlah jurnalis yang ngepos di Gedung Sate,
kantor Gubernur Jawa Barat. Fasilitasi seperti ini, dinilai informan ahli, karena tak
jelas landasannya patut digolongkan sebagai suap.
Tabel 138
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Pertanyaan

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

66.00

11.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media

36.10

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

56.11

12.
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13.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan
pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

48.00

14.

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

42.50

Keragaman Kepemilikan
Rerata dimensi sedang-sedang saja, yakni 61.90. Kondisi tersebut dipengaruhi
oleh tidak transparannya para pemilik media di mata publik secara faktual. Namanama yang ditampilkan, sekali pun mereka dicatat di Dewan Pers buat (media
cetak) serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (lembaga penyiaran),
kebanyakan dipandang belum mewakili sebagai pemilik, alias hanya orang yang
digaji. Pokok permasalahannya, ketiadaan data faktual terkait hal ini. Dus, memang
tidak transparan.
Tata Kelola Perusahaan
Aspek kesejahteraan di kalangan wartawan memperoleh rerata paling rendah,
yakni hanya 36,11 (situasi buruk). Kewajiban perusahaan media memberikan gaji
yang disyaratkan setara upah minimum kota dan tunjangan hari raya sebesar satu
kali gaji dipandang tidak memenuhi stadar kelayakan hidup. Celakanya, banyak
perusahaan media yang hanya memberi honor berdasarkan laporan sang jurnalis.
Meski dalam sebulan honor itu bisa melebihi upah minimum kota, namun tetap
tidak ada kepastian besarannya.
Sementara, aspek transparansi kepemilikan perusahaan pers di Jawa Barat,
reratanya pada batas situasi sedang, yakni 55,00. Rendahnya penilaian tersebut,
dinilai bukan kewajiban perusahaan media karena tidak ada landasan hukumnya,
kecuali perusahaan itu sudah terdaftar di bursa efek.
Tabel 139
Tata Kelola Perusahaan
No.

Pertanyaan

Nilai
Rata-rata

15.

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

61.11

16.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

55.00
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17.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu
tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

36.11

Lembaga Penyiaran Publik
Informan ahli sepakat kehadiran lembaga penyiaran publik penting dalam
pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Peran Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) pun dinilai baik terutama dalam upaya mendorong pers
agar menyiarkan aspirasi masyarakat. Reratanya cukup tinggi (72.60). Namun,
penilaian terhadap peran Komisi Informasi terbilang rendah, yakni hanya 54.50.
Penilaian yang hampir sama juga ditujukan pada peran lembaga penyiaran
publik. Reratanya 57.50. Pandangan tersebut terarah pada kiprah lembaga
penyiaran publik, seperti RRI dan TVRI, yang masih memberikan porsi lebih besar
untuk pemerintah.
Para informan ahli juga memberikan skor rendah untuk peran Kominfo dalam
mendorong pers agar menyiarkan kepentingan publik (54.44). Terungkap bahwa
peran pemerintah hanya terkait regulasi, tapi tidak berwenang mendorong pers agar
bersikap netral.
Tabel 140
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Pertanyaan

Nilai
Rata-rata

18.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan publik

57.50

19.

Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

60.00

20.

Perizinan frekuensi radio dan tv komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers

65.70

21.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

54.44

22.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

59.70

23.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

72.60

24

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan
aspira si masyarakat

54.50
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KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Tabel 141
Indikator
No.

Indikator

Skor
Rata-Rata

1.

Independensi lembaga peradilan

59,14

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

50,56

3.

Kriminalisasi dan intimidasi

71,46

4.

Etika pers

46,50

5.

Mekanisme pemulihan

54,88

6.

Perlindungan disabilitasi

24,38

Seperti terlihat dalam tabel di atas, sebagian besar indikator berada pada
situasi buruk, seperti aspek perlindungan bagi kelompok disabilitas, etika pers,
kebebasan mempraktekan jurnalisme, dan mekanime pulihan. Sementara aspek
independensi lembaga peradilan pada situasi sedang. Hanya aspek yang menyangkut
bebas dari kriminalisasi dan intimidasi dalam situasi baik.
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Rerata tertinggi pada sub-dimensi ini terlihat di aspek kemandirian lembaga
peradilan (imparsial), yakni 61.78, atau dalam situasi sedang. Pandangan tersebut
terkait tidak adanya kasus pers sepanjang 2015 yang diproses ke lembaga peradilan.
Para informan ahli pun, kendati tidak ada data faktualnya, mereka tidak meyakini
ada kasus terkait pers yang masuk dalam proses mediasi di penegak hukum.
Sementara rerata terendah pada aspek peraturan dan kebijakan yang
mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum, yakni hanya
53.50 (situasi buruk). Para informan ahli berpendapat bahwa perhormatan dan
perlindungan kemerdekaan pers sudah dilindungi melalui undang-undang.
Aspek lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasinya, para informan ahli meyakini bahwa
lembaga peradilan sudah menaati surat edaran Dewan Pers terkait penanganan
kasus pers melalui mediasi. Namun, di sisi lain, penegak hukum masih ada yang
menggunakan pendekatan penegakan hukum lewat Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Kondisi ini menandai adanya pemahaman yang kurang dari penegak hukum
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terkait kasus pers. Meski di Jawa Barat, berbagai kasus yang bersinggungan dengan
jurnalis tidak ada yang berlanjut hingga ke pengadilan. Rerata pada sub-dimensi ini,
55.67, atau situasi buruk yang cenderung mengarah ke sedang.
Tabel 142
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

7.

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

61.78

8.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

55.67

9.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

53.50

10.

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

58.60

11.

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

untuk

59.90

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Di Jawa Barat, tidak ada peraturan ataupun kebijakan secara tertulis
memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalisiknya. Meskipun
demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan
dilarang melakukan kegiatan jurnalisik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers.
Namun, yang masih dirasakan adalah ada oknum pegawai negeri sipil atau
kelompok masyarakat yang melanggar Undang-Undang Pers. Pandangan ini didasari
bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami Undang-Undang Pers.
Pada sisi lain, ada pandangan bahwa pemerintah tidak melakukan upaya
apapun terkait untuk mendorong ataupun mencegah wartawan melakukan kegiatan
jurnalisiknya. Rerata pada sub-dimensi ini hanya 50.56 (situasi buruk).
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Untuk dimensi ini, para informan cenderung memberikan penilaian baik.
Sejatinya, untuk Jawa Barat tidak ditemukan peraturan daerah atau peraturan
lainnya yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi kerja wartawan.
Skor terendah pada sub-dimensi pemerintah menggunakan alasan keamanan
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nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan
untuk membatasi kebebasan pers. Meski tidak ada pembatasan dalam pemberitaan,
namun upaya mengarahkan pemberitaan masih jua terjadi. Ada sejumlah kasus
sebagai contoh, antara lain perusakan dan penyerangan terhadap komunitas Syiah,
demo terkait perizinan gereja, serta proyek infrastruktur di Bendungan Jatigede.
Rerata pada sub-dimensi ini hanya 59.50, atau pada situasi sedang.
Tabel 143
Kriminalisasi dan Intimidasi
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

12.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

77.50

13.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalisik

72.50

14.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

79.38

15.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

59.50

Etika Pers
Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting berjalannya pers
yang profesional dan demokratis. Untuk itu, tak hanya dari diri pelaku pers, juga
elemen lain. Salah satunya dan yang utama peran pemerintah dalam mendorong
ketaatan etika pers. Dalam konteks ini, para informan ahli menilai bahwa peran
pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketaatan jurnalis di Jawa
Barat pada etika pers. Ini berarti bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya
membangun dunia pers berjalan memenuhi standar profesional yang beretika. Salah
satu indikasinya, masih ada badan publik yang menyediakan atau memfasilitasi
ongkos transpor atau amplop, bahkan tunjangan hari raya buat jurnalis. Para
informan ahli memandang hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran kode etik dan
mencederai upaya mewujudkan pers yang profesional.
Selain itu, pemerintah juga tidak berupaya melakukan pengawasan terkait
hubungan industrial dan sistem penggajian pada perusahaan media. Dalam hal
ini, menurut informan ahli, pemerintah daerah lalai. Rerata untuk sub-dimensi ini
tergolong rendah, yakni 42.78 (situasi buruk). Sementara ketaatan jurnalis pada
kode etik pun tak terpaut jauh, reratanya masih dalam kategori buruk (50,50).
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Mekanisme Pemulihan
Dari enam sub-dimensi, tiga di antaranya mendapatkan penilaian buruk. Yakni,
penegakan hukum oleh aparat secara adil (47,78), penyelesaian perkara yang lebih
mengedepankan hukum perdata ketimbang pidana (48,00), dan penyelesaian perkara
yang lebih mengedepankan UU Pers (53,33). Gambaran tersebut mengindikasikan
masih tingginya kecurigaan terhadap penegak hukum yang tidak bekerja sesuai
aturan hukum yang berlaku dan sejalan dengan semangat kebebasan pers. Ada
juga yang berpandangan pada rendahnya komitmen aparat penegak hukum dalam
menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpa wartawan.
Ada contoh kasus yang bisa dijadikan ilustrasi, yakni terkait perkara antara
peternak di Sukabumi dengan perusahaan penyedia bibit ternak asal Malaysia.
Peternak mendapatkan bibit buruk dan meminta ganti rugi ke penyedia bibit. Si
peternak, kemudian dijadikan sumber informasi oleh media. Namun penyedia bibit
malah melaporkan peternaknya ke penyidik kepolisian. Kasus ini berlanjut ke tahap
pra-peradilan dan memenangkan peternak. Para informan ahli memandang kasus ini
sebagai salah satu bukti buruknya komitmen penegak hukum yang menggiring kasus
pers ke ranah perdata, bukannya menggunakan Undang-Undang Pers sebagai acuan
dalam delik perkara pers.
Tabel 144
Mekanisme Pemulihan
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

16.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen
di provinsi ini

66.25

17.

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

70.00

18.

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

70.63

19.

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas
kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti
penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan

47.78

20.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

53.33

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

48.00

21.
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Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Para informan ahli menyatakan tidak boleh ada peraturan daerah yang
mengatur pemberitaan media massa. Pengaturan itu justru menghambat kebebasan
pers. Namun, terkait perlindungan bagi kalangan yang berkebutuhan khusus,
rupanya ada pengecualian. Setidaknya, dukungan tersebut disampaikan sebagian
informan ahli bahwa tak salah jika ada regulasi yang mendorong media massa agar
memberikan ruang terkait informasi yang dapat dicerna secara universal oleh publik.
Namun, faktanya berbicara lain. Media yang memberikan perhatian terhadap
kalangan disabilitas di negeri ini, termasuk Jawa Barat, masih sangat langka—jika tak
mau dibilang nihil. Dus, maklum, jika penilaian terhadap sub-dimensi ini terbilang
buruk, (24.38). Lagi pula, dalam konteks ini, yang harusnya digugat sebenarnya
kompetensi jurnalis dalam konteks menyuarakan mereka yang tidak mampu
bersuara. Intervensi publik terkait pemberitaan yang dapat dicerna penyandang
disabilitas sangat dimungkinkan karena publik merupakan pemegang kepentingan
dari amanah yang dimiliki media massa lewat Undang-Undang Pers.
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12
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*12
A. GAMBARAN UMUM
Secara administrasi, DIY terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota (di dalamnya ada
78 kecamatan dengan 46 kelurahan dan 392 desa). Secara keseluruhan, luas wilayah
DIY lebih dari 3000 Km². Penduduk propinsi ini majemuk. Dari segi etnis, antara lain,
ada Jawa, Sunda, Tionghoa, Batak, Melayu, Minangkabau, Bali, Madura. Sementara
dari segi agama, ada Islam (sekitar 3.084.990 jiwa), Kristen Protestan (92.097 jiwa),
Katolik (162.806 jiwa), Budha (5.387 jiwa), dan Hindu (5.798 jiwa).15 Jumlah penduduk
DIY pada 2015 diperkirakan 3.679.176 jiwa.
Berdasar jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di DIY
relatif berimbang, dengan jumlah perempuan relatif lebih tinggi. Pada 2015, jumlah
penduduk perempuan DIY diperkirakan 1.860.411 jiwa, naik dari tahun sebelumnya
yang 1.839.727 jiwa. Sementara jumlah penduduk laki-laki pada 2015, sebesar
1.818.765 jiwa, naik ketimbang 2014 yang 1.797.389 jiwa.
Ditinjau dari akses terhadap sarana informasi dan komunikasi, tingkat
kepemilikan telepon seluler dari rumah tangga relatif tinggi, yakni 88,73% (2013)
dan 88,79% pada 2014. Tingkat kepemilikan ini lebih tinggi bila dibanding tingkat
kepemilikan seluruh Indonesia. Demikian juga dengan tingkat kepemilikan terhadap
telepon, komputer, dan internet. Tingkat kepemilikan akses terhadap internet dan
komputer (lihat Tabel 3.8) juga dalam kondisi yang sama. Sementara bila ditinjau
aktivitasnya sehubungan dengan pemanfaatan sumber atau sarana informasi,
berdasar data tahun 2012, proporsi penduduk DIY yang berusia 10 tahun ke atas
yang menonton TV sebesar 93,52%, mendengarkan radio 34,92%, dan membaca
surat kabar/majalah 34,89%. Kecuali mendengarkan radio, kegiatan menonton TV
dan membaca surat kabar/majalah lebih banyak dilakukan penduduk yang tinggal di
perkotaan daripada perdesaan. Secara umum, tingkat pemanfaatan sarana informasi
oleh penduduk DIY lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat nasional/seluruh
Indonesia (lihat Tabel 3.9).

15.

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/34/di-yogyakarta
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Tabel 145
Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan
Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi (%)

2013

Telepon
Seluler
2014 2013 2014

2013

2014

2013

2014

DI Yogyakarta

8,47

7,94

88,73

88,79

31,33

32,84

51,02

56,03

Indonesia

6,00

5,54

85,55

86,95

15,61

17,30

31,75

35,64

Telepon

Daerah

Komputer

Internet

Sumber: Hasil Susenas (BPS), dikutip dari Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015.
Tabel 146
Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan
Tempat Tinggal (%) Tahun 2012

Daerah

Mendengarkan
Radio

Membaca Surat
Kabar/Majalah
JumJumDesa
Kota Desa
lah
lah

Menonton TV

Kota Desa Jumlah Kota
DI Yogyakarta

33,49 37,80

34,92

95,26

90,02 93,52 41,48

21,56

34,89

Indonesia

21,66 15,63

18,63

95,80

86,83 91,30 26,82

8,98

17,84

Sumber: Hasil Susenas (BPS), dikutip dari Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015.
Profil Media
Persaingan media massa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup ketat.
Laman dewanpers.or.id mencatat ada 13 media cetak yang terbit di DIY. Jumlah
ini belum termasuk media cetak nasional yang juga beredar. Ketiga belas media
cetak lokal tersebut, antara lain Koran Merapi Pembaruan, Suara Aisyah, Tribun
Jogja, Bernas Jogja, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, Majalah Basis,
Djaka Lodang, Kabare, Suara Muhammadiyah, dan Minggu Pagi, dan Praba. Selain
media cetak, juga terdapat 5 media siber, yaitu harianjogja.com, antaryogya.com,
duniajogjanews.com, krjogja.com, dan tribunjogja.com.16
Berdasarkan data Dewan Pers, dari 13 media cetak di DIY, hanya ada lima
media yang telah terverifikasi secara administrasi, dan delapan media lainnya
belum memenuhi standar perusahaan pers. Kelima media yang telah terverifikasi
tersebut, yaitu Suara Aisyiyah, Suara Muhammadiyah, Harian Jogja, Kedaulatan
16.

http://dewanpers.or.id/perusahaan diunduh tanggal 29 Juni 2016
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Rakyat, dan Majalah Basis. Untuk siber, belum ada saatupun yang terverifikasi secara
administrasi. Semuanya belum memenuhi standar perusahaan pers.17
Masyarakat DIY juga bisa mengakses siaran TV dan radio lokal. Data KPID DIY
menyebutkan ada tujuh lembaga jasa penyiaran televisi dan 10 jasa penyiaran TV
jaringan. LPS lokal, antara lain Jogja TV, RBTV, AdiTV, NusaTV, Kresna TV, Net TV, dan
RTV. Di jalur radio swasta tercatat 38 radio FM dan lima radio AM. Jumlah tersebut
belum termasuk satu LPP TVRI, dan empat saluran yang disiarkan LPP RRI (Pro 1, Pro
2, Pro 3, dan Pro 4, serta radio komunitas).18
Dari sekian banyak media tersebut, ada beberapa grup media yang cukup
kuat, seperti grup Kedaulatan Rakyat (PT BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta) dan RB
Grup (PT Reksa Birama Media). Grup Kedaulatan Rakyat menguasai media cetak di
DIY dengan oplah terbesar. Grup ini menerbitkan koran Kedaulatan Rakyat, Merapi
Pembaruan, Tabloid Minggu Pagi, krjogja.com, dan KR Radio. Selain itu, ada juga RB
grup yang menguasai media penyiaran. Grup ini memiliki RBTV, radio Retjo Buntung
FM, MBS FM, Rakosa Female Radio, dan Handayani FM. Kedua grup tersebut dimiliki
oleh pengusaha lokal DIY.
Selain grup lokal, kelompok media nasional juga mengembangkan bisnisnya di
DIY. Yang paling besar adalah Kelompok Kompas Gramedia. Grup ini memiliki Kompas
TV yang bekerjasama dengan RBTV, Koran Tribun Jogja, laman tribunjogja.com, serta
radio Eltira FM dan Sonora FM. Selain itu, ada juga Harian Jogja dan harianjogja.com
yang berafiliasi dengan Bisnis Indonesia serta Radar Jogja yang dimiliki oleh Jawa
Pos Group. Untuk media penyiaran, terdapat radio Delta FM yang berafiliasi dengan
Jaringan Delta Female Indonesia dan Sindo Radio yang merupakan bagian dari MNC
Group.
Kedaulatan Rakyat adalah koran yang paling banyak dibaca, sekaligus
merupakan koran tertua kedua di DIY. Surat kabar tersebut dibaca oleh 300.000 –
400.000 orang per hari.19 Surat kabar Tribun Jogja yang merupakan pemain baru di

17.
18.

Ibid.
http://kpid.jogjaprov.go.id/lembaga-penyiaran/lembaga-penyiaran-swasta/diunduh
tanggal29 Juni 2016
19.
Simangunsong, 2015, Kedaulatan Rakyat, Menjaga Keseimbangan Koran Cetak dan
Media Daring, diunduh dari http://liputan.tersapa.com/kedaulatan-rakyat-menjagakeseimbangan-koran-cetak-dan-media-daring/ tanggal 29 Juni 2016.
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DIY pada awal berdirinya mencetak 80 ribu eksemplar setiap hari, tapi kini mengalami
penurunan, dan hanya mencetak 53 ribu eksemplar.20 Di Yogyakarta, hanya Harian
Jogja yang mempunyai organisasi serikat pekerja, sedangkan lainnya belum.
Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis
Di DIY, kekerasan wartawan masih terus terjadi. Selama 2015, ada tiga kasus
kekerasan terhadap wartawan dan dua kasus kekerasan di 2014 yang berhasil
diidentifikasi. Namun, di antara kasus-kasus itu, pembunuhan terhadap wartawan
Bernas, Muhammad Syafruddin (Udin) pada Agustus 1996, yang hingga saat ini
tak terselesaikan menjadi catatan kelam bagi kemerdekaan pers. Bahkan, dalam
pandangan sejumlah jurnalis dan aktivis, selama kasus Udin tak terungkap maka
kemerdekaan pers di DIY tetap dianggap buruk. Karenanya, kasus Udin menjadi
utang yang harus diselesaikan pihak berwajib.
Kekerasan terhadap jurnalis pada 2015, sebut di antaranya peristiwa pada
acara kunjungan Jokowi di Bantul dan acara di UGM yang dihadiri oleh Menteri
Luar Negeri, Retni Marsudi, pada Mei. Kekerasan tersebut menimpa jurnalis suara.
com, Wita Ayodya Putri, yang sedang meliput kunjungan Presiden di Bantul. Ayodya
mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Kepala Biro Pers, Media dan Informasi
Istana Kepresidenan, Albiner Sitompul. Saat doorstop dengan presiden, Wita dilarang
bertanya soal aksi bunuh diri buruh dengan membakar diri. Albiner juga menjewer
kuping Wita dua kali, serta pinggangnya dipegang hingga sesi doorstop selesai.
Sebelumnya, pada 8 April 2015, wartawan juga dihalangi tatkala meliput acara
Bandung Conference and Beyond 2015 yang diselenggarakan di UGM. Para wartawan
yang hendak mewawancarai Menteri Retno justru dikunci di Balai Senat ketika
Menteri Luar Negeri hendak keluar dari gedung tersebut. Akibatnya, para wartawan
yang sudah berada sejak pukul 08.00 WIB, gagal mewawancara sang menteri. Para
wartawan tidak bisa keluar karena ruangan sengaja dikunci oleh panitia. Pintu baru
dibuka setelah Menteri Luar Negeri. Menurut pihak panitia, penguncian tersebut
dilakukan atas permintaan bagian protokoler Kementerian Luar Negeri.
Lalu, pada Januari 2015, wartawan RRI, Harun Susanto, juga mengalami tindakan
kekerasan yang dilakukan oleh warga Kulon Progo yang melakukan aksi unjuk rasa
di kawasan yang akan dijadikan bandara internasional. Ketika sedang demonstrasi,
20.

Muhammad, Farras, 2015, Tujuh Jam Sebelum Surat Kabar Terbit, diunduh dari http://
liputan.tersapa.com/tujuh-jam-sebelum-surat-kabar-terbit/ tanggal 29 Juni 2016
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warga melakukan lemparan batu kepada wartawan, dan secara di antaranya
mengenai wartawan RRI. Akibat peristiwa itu, Harun Susanto mengalami luka.
Persoalan Kemerdekaan Pers
Secara umum, perilaku jurnalis di Yogyakarta belum berada pada taraf yang
ideal. Model liputan mereka masih terpaku kepada agenda seremonial dan tidak
mencoba mencari persoalan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, cenderung
lebih mengedepankan talking news.
Persoalan publik yang sangat serius jarang menjadi fokus utama. Seperti isuisu intoleransi yang dalam beberapa tahun ini meningkat tajam di Yogyakarta tidak
mendapatkan liputan yang memadai. Sebagai contoh, pada 2014, The Wahid Institue
mencatat ada 22 kasus intoleransi di Yogyakarta.
Setali tiga uang, kasus pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi
dan berpendapat juga jarang menghiasi media massa lokal. Padahal, kasus-kasus
kekerasan masyarakat sipil sering terjadi di Yogyakarta.
Media massa di Yogyakarta juga jarang mengangkat secara serius persoalan
tanah, kasus tergolong paling sensitif. Seperti diketahui, sejak UU No.13 tahun
2012 tentang Keistimewaan provinsi ini, pada Kraton Yogyakarta dan Kadipaten
Pakualaman mempunyai hak menguasai tanah-tanah yang pada jaman kolonial,
disebut sebagai Sultan Ground dan Pakualaman Ground.
Sejak UU Keistimewaan DIY berlaku justru menyebabkan konflik agraria makin
meningkat. Media massa tidak mencoba melakukan kontrol terhadap dua bekas
lembaga swapraja itu, tetapi justru cenderung membelanya.
Peraturan terkait Kemerdekaan Pers
Saat ini, tengah dibahas rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda mengenai
penyiaran ini secara substansial bagus karena berusaha mendorong penyiaran
konten lokal yang lebih banyak. Selain itu, Perda ini juga ditujukan untuk mendorong
keanekaragaman kepemilikan dan siaran dalam rangka mengukuhkan sistem siaran
jaringan yang berbasis lokal.
Selama ini, penyiaran didominasi Jakarta, dan hal itu menghambat kemajuan
siaran lokal. Nah, yang kemudian terjadi adalah dominasi isi siaran Jakarta yang
menghancurkan keberagaman (lihat Rianto dkk, 2012; Rianto dkk, 2014). Oleh
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karena itu, keberadaan Perda diharapkan akan lebih mampu mengangkat siaran
budaya lokal yang secara bersamaan akan mendorong keberagaman.

A. HASIL IKP
Tabel 147
IKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BIDANG

POLITIK

EKONOMI

HUKUM

INDEKS

68.28

66.50

65.80

Total : 67.08
Status : SEDANG
Iklim kemerdekaan pers di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara
keseluruhan dilihat dari tiga bidang (politik, ekonomi, hukum) yang dipersepsikan
masih terhambat sejumlah kendala. Atau berdasarkan skor rata-rata (67.08),
dikatagorikan pada situasi sedang.
KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Tabel 148
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Berserikat

70.83

2.

Kebebasan Dari Intervensi

70.98

3.

Kebebasan Dari Kekerasan

66.28

4.

Kebebasan Media Alternatif

71.96

5.

Keragaman Pandangan

67.25

6.

Akurat dan Berimbang

62.67

7.

Akses Informasi Publik

74.29

8.

Pendidikan Insan Pers

81.42

9.

Kesetaraan Kelompok Rentan

54.36
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Dari sembilan aspek yang diteliti, setidaknya ada lima aspek yang dipersepsikan
pada situasi baik, yakni pendidikan bagi kalangan wartawan, akses informasi publik,
kebebasan media alternatif, kebebasan dari intervensi, serta kebebasan berserikat.
Kendati tergolong mayor, namun semua itu belum cukup mendorong iklim
kemerdekaan pers di provinsi ini patut digolongkan pada stuasi yang diharapkan.
Ada sejumlah hal dipandang mempengaruhi situasi tersebut. Salah satunya
dan yang terutama pada aspek kesetaraan bagi kelompok rentan, berdasarkan
persepsi para responden, masih terganjal banyak kendala. Oleh karena itu, aspek ini
dinilai paling rendah, atau dikatagorikan dalam situasi buruk.
Kebebasan Berserikat
Bila dicermati, sebenarnya dimensi ini menunjukan kondisi yang
berkecenderungan mendukung kemerdekaan pers. Dari empat aspek yang diteliti,
setidaknya dua di antaranya dipandang pada situasi baik, yakni sub-dimensi
wartawan bebas memilih organisasi sesuai hati nuraninya, termasuk bebas untuk
tidak bergabung, serta organisasi wartawan memiliki andil memajukan kemerdekaan
pers. Masing-masing reratanya, 76.92 dan 75.08. Pun pada aspek wartawan bebas
bergabung dengan serikat pekerja wartawan, kendati dipersepsikan pada situasi
sedang (68.00), namun sub-dimensi ini berkecenderungan mengarah ke situasi yang
lebih baik.
Pada aspek kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi,
bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers, rerata hanya 63.33,
atau dikatagorikan dalam situasi sedang. Hal tersebut bisa diartikan bahwa organisasi
wartawan di DIY dipandang belum mempunyai kebebasan bersikap dan beroperasi
tanpa ancaman. Dari berbagai komentar responden pun menunjukkan bahwa masih
ada tekanan terhadap wartawan. Satu persoalan, sebut saja kasus pembunuhan
Udin yang masih menjadi catatan paling getir. Hasil penelusuran dokumentasipun
mencatat berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan yang masih juga terjadi.
Kebebasan dari Intervensi
Persepsi terhadap dimensi ini menunjukan rentang yang cukup tajam. Dari
empat aspek yang diteliti, yang menarik bahwa lingkungan eksternal menjadi
faktor penentu dalam mendukung iklim kemerdekaan pers di Yogyakarta, terutama
bagaimana wartawan dan ruang redaksi bekerja dan menjalankan fungsinya
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sesuai prinsip-prinsip profesionalitas. Pandangan tersebut, bisa dilihat pada aspek
pencabutan lisensi, pembredelan dan sensor oleh pemerintah dan atau partai
politik, serta aspek tekanan pemerintah dan atau partai politik terhadap redaksi dan
perusahaan pers. Masing-masing sub-dimensi tersebut dipersepsikan pada situasi
baik.
Justru ancaman yang dipandang serius cenderung berasal dari lingkungan
internal. Simak saja sub-dimensi kebebasan wartawan dari intervensi pemilik media,
dan independensi redaksi dari kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik media, yang dipandang masih “terbelenggu” oleh permasalahan yang sulit
diabaikan. Karena itu, keduanya dikatagorikan dalam situasi sedang, tapi cenderung
mengarah ke situasi buruk.
Gambaran tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya hambatan terbesar
jurnalis di Yogyakarta saat ini terletak pada jurnalis dan medianya sendiri. Para
pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis dipandang yang
menghambat munculnya pers yang independen, dalam arti pers yang benar-benar
memperjuangkan kepentingan publik.
Tabel 149
Kebebasan dari Intervensi
No.

Kebebasan dari Intervensi

Nilai
Rata-rata

10.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor
oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita

86.67

11.

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk
seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau
anggota redaksi perusahaan pers

84.33

12.

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

56.67

13.

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik

56.25

Kebebasan dari Kekerasan
Kekerasan terhadap wartawan di DIY tampaknya banyak dilakukan oleh aktoraktor non negara atau masyarakat sipil. Kesimpulan ini bisa dilihat dari rendahnya
komitmen aparat melindungi jurnalis melakukan pekerjaan profesioalnya. Dari tiga
sub-dimensi yang ada, aspek aparat penegak hukum dan keamanan melindungi
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wartawan dari intimidasi reratanya paling rendah, yakni 57.67, atau pada situasi
sedang. Ini berarti bahwa wartawan masih mendapatkan banyak tindakan kekerasan
dan intimidasi, sedangkan aparat penegak hukum tidak memberikan perlindungan
yang seharusnya diberikan.
Hal tersebut berbanding terbalik dengan penilaian pada aspek wartawan atau
perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, reratanya paling tinggi, yakni 73.75,
atau pada situasi baik.
Kebebasan Media Alternatif
Sebenarnya situasi kemerdekaan pers di Yogyakarta terkait dimensi ini
dipersepsikan pada situasi baik. Dari dua aspek yang diteliti, terutama pada aspek
kontribusi positif jurnalisme warga menunjukan pandangan yang juga positif,
dengan rerata 74.42. Namun, pada sub-dimensi pengakuan dan perlindungan
terhadap jurnalisme warga dipandang masih ada ganjalan. Reratanya cukup rendah,
yakni 69.50, atau pada situasi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak
mengambil peran signifikan dalam melindungi apalagi mendorong keberadaan
jurnalisme warga.
Keragaman Pandangan
Media di Yogyakarta begitu beragam. Meski Kedaulatan Rakyat mempunyai
pangsa pasar terbesar, tapi secara keseluruhan ada banyak media lain yang terbit.
Jika ditambahkan dengan koran nasional, maka koran yang beredar lebih banyak
lagi.
Terkait dengan peran pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah tidak
memberikan peran signifikan dalam mendorong keragaman kepemilikan dan
pemberitaan. Responden cenderung memberikan nilai rendah untuk peran
pemerintah dalam mendorong keragaman berita dan kepemilikan, masing-masing
reratanya 62.25 dan 57.50. Semakin rendah nilai semakin tidak berperan. Nilai
rerata tertinggi pada sub-dimensi bahwa pemerintah tidak membiarkan praktik
diskriminatif. Nilai 0 menunjukkan praktik diskriminatif. Dengan penilaian tinggi,
berarti tidak ada praktik diskriminatif.
Pertanyaan mengenai peran pemerintah ini sebenarnya mengandung
persoalan. Beberapa responden sempat kebingungan dalam menjawab pertanyaan,
dengan alasan bahwa pemerintah tak lagi mempunyai pengaruh dalam mendorong
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keberagaman. Dengan ketiadaan peran itu, pemerintah daerah menyadari bahwa
mereka tidak lagi mempunyai peran mendorong keberagaman kepemilikan, atau
lebih-lebih berita. Barangkali, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana
mendorong munculnya media alternatif atau komunitas, yang sayangnya juga tidak
banyak dilakukan.
Tabel 150

Independensi Lembaga Peradilan
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah

62.25

15.

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

57.50

16.

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap
insan pers dalam menjalankan profesinya

82.00

Akurat dan Berimbang
Seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya, wartawan dan media tidak
mendapatkan tekanan dari pihak luar. Sebaliknya, tekanan dari dalam yang
membuat wartawan dan media tidak cukup independen dalam menyiarkan
persoalan-persoalan publik. Sebaliknya, banyak di antara media yang tersandera
oleh kepentingan pemilik.
Penilaian yang rendah atas independensi dari intervensi pemilik, konsisten
dengan penilaian informan ahli terkait dengan sejauh mana publik mendapatkan
informasi yang akurat dan berimbang. Persepsi buruk diberikan pada sub-dimensi
pemilik melakukan intervensi atas isi pemberitaan. Reratanya pun terendah, yakni
58.64. Begitu juga dengan rerata pada sub-dimensi lainnya, hampir semuanya diberi
penilaian dengan skor relatih rendah.
Tabel 151
Akurasi dan Keberimbangan Akurasi dan Keberimbangan
No.

Akurasi dan Keberimbangan Akurasi dan Keberimbangan

Nilai
rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah
ini

63.00
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18

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

66.67

19

Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi
pemberitaan

58.64

Akses Atas Informasi Publik
Penilaian terhadap dimensi ini—ada empat aspek yang diteliti--secara
keseluruhan pada situasi baik. Seperti rerata pada wartawan luar negeri yang diberi
ijin meliput di Yogyakarta merupakan yang tertinggi, yakni 76.67, atau pada situasi
baik. Rerata pada sub-dimensi akses atas informasi publik juga relatif tinggi (74.33). Ini
menunjukkan bahwa publik di provinsi ini relatif tak mengalami kesulitan mengakses
informasi publik. Selain ketersediaan media yang cukup beragam baik elektronik,
cetak, ataupun online, pemerintah juga cenderung memberikan dukungan dengan
menyediakan sarana pendukung.
Pendidikan Insan Pers
Sebagai kota pelajar dengan rata-rata pendidikan terbanyak penduduknya
adalah SLTA, Yogyakarta ternyata juga menyediakan beragam pelatihan untuk jurnalis
atau wartawan. Pelatihan-pelatihan itu disediakan baik oleh institusi pendidikan,
lembaga masyarakat sipil seperti LP3Y ataupun asosiasi profesi (AJI dan PWI). Oleh
karena itu, rerata untuk dimensi ini cukup tinggi, yakni 81.42, atau pada situasi baik.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Informasi mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan manusia.
Individu bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan publik. Melalui informasi pula,
individu dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan-perubahan
lingkungan. Informasi karenanya menjadi bagian dari mekanisme bertahan hidup
(survival). Oleh karena itu, setiap individu haruslah mempunyai akses informasi yang
setara, tanpa kecuali bagi kelompok rentan.
Namun, terkait dimensi tersebut, reratanya ternyata relatif sangat rendah. Ini
berarti, media di Yogyakarta belum memberikan hak akses yang sama bagi kelompok
rentan.
Seperti pada peran media pada konteks tersebut, skornya 66.75, atau pada
situasi sedang. Sementara rerata pada peran pemerintah melakukan upaya khusus
guna memastikan kelompok rentan mendapatkan informasi lebih rendah lagi, hanya
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55.92. Dan yang terburuk pada aspek kemauan media dalam menyiarkan berita yang
mudah dicerna oleh penyandang disabilitas , yakni 40.42.
KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Tabel 152
Lingkungan Ekonomi
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

70.70

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

62.73

3.

Keragaman Kepemilikan

67.17

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

65.24

5.

Lembaga Penyiaran Publik

66.49

Kemerdekaan pers di Yogyakarta dilihat dari lingkungan ekonomi dipersepsikan
masih menyimpan sejumlah masalah. Setidaknya ada empat dimensi (dari lima
yang diteliti) menunjukan rerata bahwa dukungan terhadap kebebasan pers belum
optimal. Kecuali hanya pada aspek kebebasan pendirian perusahaan pers dipandang
sudah dalam situasi baik.
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers
Pada dimensi ini yang diteliti sembilan aspek. Rerata tertinggi pada subdimensi kebebasan individu dan kelompok bisnis mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers dan siber, yakni 85.50, atau pada situasi baik. Namun, hal tersebut
tak berbanding lurus dengan jenis media lainnya. Seperti pada sub-dimensi individu
atau kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti
radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas, reratanya lebih rendah, 67,50,
atau pada situasi sedang.
Ada sejumlah alasan responden tentang hal tersebut. Di antaranya kelangkaan
kanal, kerumitan persyaratan, serta rendahnya peran KPID dalam memberikan
dukungan, terutama terhadap lembaga penyiaran komunitas. Sementara media
cetak atau siber tidak dibatasi kanal, sehingga begitu SIUPP dihilangkan maka setiap
orang bebas mendirikan media cetak dan siber.
Yang lebih mengkhawatirkan, sebenarnya pada sub-dimensi keberagamaan
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kepemilikan dan keragaman pemberitaan. Rerata masing-masing 66,67 dan 57.58.
Ini berarti bahwa konsentrasi kepemilikan memang mempengaruhi keragaman
pemberitaan. Semakin terkonsentrasi, maka semakin seragam pemberitaannya.
Di Yogyakarta, koran paling kuat adalah Kedaulatan Rakyat—meski trennya mulai
menurun. Meski demikian, koran-koran lain belum mampu memberikan perspektif
pemberitaan yang lebih beragam. Kendati begitu, secara keseluruhan dimensi ini
menunjukan dukungan yang cenderung baik pada kemerdekaan pers.
Independensi dari kelompok kepentingan kuat
Pada dimensi ini, dari lima aspek yang diteliti, rerata terendah pada subdimesi perhatian pemerintah memberikan penghargaan bagi pers profesional, yakni
hanya 54.25, atau pada situasi buruk. Ini berarti bahwa pemerintah DIY tidak cukup
memberikan penghargaan bagi pers yang telah bekerja secara profesional.
Selama ini, memang tidak pernah terdengar upaya pemerintah daerah
memberikan penghargaan atas profesionalisme pers. Sebaliknya, ada banyak dana di
humas-humas pemerintah yang disediakan untuk wartawan yang justru mengganggu
profesionalisme wartawan.
Tabel 153
Independensi dari Kelompok Kepentingan
No.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

69.17

11.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media

57.08

12.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

54.25

13.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar
atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

69.75

14.

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

63.27

Toleransi wartawan atas pemberian uang dan fasilitas juga dinilai rendah,
yakni dengan rerata 57.08. Ini berarti bahwa wartawan di DIY masih sangat toleran
terhadap pemberian uang dan atau fasilitas. Kecenderungan seperti itu berkembang
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luas dan sejalan dengan perusahaan dan instansi pemerintah yang sering kali
menyediakan uang dan fasilitas.
Aspek lain yang dipandang masih kurang mendukung kemerdekaan pers adalah
intervensi pemilik media dalam ruang redaksi. Reratanya 63.27. Memang modusnya
tak kasat mata, namun rasa tak enak yang berkembang dalam budaya masyarakat
Yogyakarta, pada akhirnya membuat berita lebih condong pada kepentingan pemilik.
Keragaman Kepemilikan
Persepsi terhadap dimensi ini pun tidak jauh berbeda. Rerata penilaian
responden terhadap keberagaman kepemilikan media cetak dan elektronik adalah
67.17, atau pada situasi sedang.
Tata Kelola Perusahaan
Rerata yang diberikan responden untuk tata kelola perusahaan dalam tiga
sub-dimensi berada di bawah angka 70. Transparansi kepemilikan perusahaan pers
mendapatkan penilaian yang paling rendah. Reratanya adalah 64.58.
Persoalannya bahwa media-media itu tidak cukup memberikan informasi
mengenai kepemilikan. Ini juga disebabkan oleh bahwa perusahaan media di daerah
belum masuk ke dalam bursa efek sebagai perusahaan terbuka, sehingga kepemilikan
saham tidak bisa dilacak dengan baik. Akibatnya, transparansi kepemilikan menjadi
kurang.
Tabel 154
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

65.42

17.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

64.58

18.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu
tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

65.10

Lembaga Penyiaran Publik
Kehadiran lembaga penyiaran publik sangat penting dalam negara demokrasi.
Di Yogyakarta ada dua lembaga penyiaran publik, yakni RRI yang mempunyai empat
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saluran dan TVRI. Khusus lembaga penyiaran publik, pemerintah bisa mendorong
lembaga ini menjadi lebih kuat dengan memberikan dukungan anggaran melalui
APBD, mengingat anggaran dari APBN relatif kurang, terutama untuk TVRI.
Namun sayangnya, hal itu seperti tidak dilakukan. Seperti penilaian pada peran
pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya LPP masih rendah. Reratanya
hanya 54.58, yang terendah di antara sub-dimensi lainnya.
Selain hal tersebut, ada enam aspeknya lainnya yang diteliti pada dimensi
ini. Dan penilaian relatif rendah juga untuk peran Kominfo mendorong pers agar
menyiarkan kepentingan publik (55.00). Artinya, baik pemerintah daerah dan
Kominfo dianggap kurang berperan dalam mendorong media penyiaran publik dan
juga pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Rerata tertinggi
pada sub-dimensi lembaga penyiaran yang memiliki kebebasan dalam menyiarkan
kepentingan publik (75.00).
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Tabel 155
Lingkungan Hukum
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi Lembaga Peradilan

61.21

2.

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

66.58

3.

Kriminalisasi dan Intimidasi

79.37

4.

Etika Pers

63.46

5.

Mekanisme Pemulihan

62.32

6.

Perlindungan Disabilitasi

56.17

Iklim kemerdekaan pers di Yogyakarta dilihat dari lingkungan hukum
dipersepsikan pada kondisi sedang. Ada sejumlah hal memperngaruhi situasi
tersebut. Salah satunya adalah aspek perlindungan terhadap kelompok disabilitas,
yang dipandang masih terkendala oleh banyak hal. Karena itu, rerata dimensi ini
memperoleh penilaian terburuk. Sementara aspek kriminalisasi dan intimidasi,
karena rendahnya catatan kasus yang dialami wartawan dan redaksi, dipandang
cukup mendukung kebebasan pers di provinsi ini.
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Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan
Dimensi ini, bisa dibilang, memperoleh penilaian sedang-sedang saja. Aspek
yang dinilai dengan rerata tertinggi adalah pada kepatuhan satuan kerja pemerintah
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, yakni 65.75. Sementara yang
terendah pada lembaga peradilan yang dianggap kurang independen dan mandiri
dalam menangani perkara pers (56.82).
Tabel 156
Independensi Lembaga Peradilan
No.

Independensi Lembaga Peradilan

Nilai
Rata-rata

7.

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

56.82

8.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

58.60

9.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

60.67

10.

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

63.67

11.

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

untuk

65.75

Selama 2015, sebenarnya di Yogyakarta tidak ada kasus pers. Namun,
pada kasus-kasus sebelumnya, di mana lembaga peradilan kurang berpihak pada
wartawan dan pers sepertinya sangat mempengaruhi penilaian responden. Di sisi
lain, kasus-kasus terbaru terkait kebebasan berekspresi, keputusan pengadilan pun
dipandang kurang berpihak. Akibatnya, dalam konteks peradilan, hampir semua
responden memberikan skor yang relatif kurang bagus.
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Di Yogyakarta tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis
memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya.
Meskipun demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa
wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan
pers. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak melakukan
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apapun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan
melakukan kegiatan jurnalistiknya. Rerata dimensi ini adalah 66.58, atau pada situasi
sedang.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Terkait dengan empat aspek yang diteliti, para responden cenderung
memberikan penilaian relatif bagus. Dalilnya, di Yogyakarta hingga saat ini tidak
ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk
menghukum atau menghalangi wartawan.
Skor tertinggi pada aspek peraturan daerah yang dapat memidana wartawan.
Keberadaan peraturan berarti skornya rendah, dan begitu sebaliknya. Pada subdimensi ini, reratanya 82.45.
Sementara skor terendah pada sub-dimensi pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional, ketertiban atau kesehatan atau moral masyakarat untuk
membatasi pers, yakni 75.42.
Etika Pers
Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting berjalannya
pers yang profesional dan demokratis. Menurut pandangan responden, ketaatan
wartawan di Yogyakarta terhadap etika pers ternyata masih kurang bagus. Dari dua
sub-dimensi yang diteliti, keduanya dinilai relatif rendah.
Peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers (58.83) dinilai jauh
lebih rendah dibandingkan dengan ketaatan wartawan dalam menaati etika pers
(68.08). Ini berarti bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya mendorong
etika pers. Sebaliknya, penyediaan amplop di lembaga-lembaga pemerintah justru
mencederai etika pers itu sendiri. Ini terjadi di hampir semua instansi pemerintahan
di Yogyakarta.
Mekanisme Pemulihan
Dari enam sub-dimensi mekanisme pemulihan, tiga di antaranya mendapatkan
penilaian sangat rendah. Yang terendah (46.36) terkait dengan peran aparat
hukum melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan
seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.
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Tabel 157
Mekanisme Pemulihan
No.

Pertanyaan

Nilai
Rata-rata

12.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

76.67

13.

Komisi Penyiaran Indonesia di propinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

68.42

14.

Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen

72.92

15.

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

46.36

16.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

54.20

17.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

55.70

Seperti pada pandangan responden, selama kasus Udin tidak terpecahkan
maka kemerdekaan pers di Yogyakarta tidak akan pernah dianggap baik. Selain
kasus Udin, pada kenyataannya, banyak kasus kekerasan yang tidak terselesaikan
dengan baik. Ini menunjukkan rendahnya komitmen aparat penegak hukum dalam
menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpa wartawan. Rendahnya komitmen
tersebut sudah barang tentu patut mendapatkan skor paling rendah.
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Konsisten dengan penilaian informan ahli terhadap peran pemerintah yang
rendah dalam mendorong kemerdekaan pers dan menjamin agar kelompok rentan
mendapatkan informasi, begitu juga peran pemerintah dalam mendorong jaminan
informasi atas disabilitas. Pemerintah daerah telah mempunyai Pergub No. 13 tahun
31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas,
tapi hal itu tampaknya belum efektif terutama dalam konteks media.
Rerata penilaian responden terhadap regulasi pemerintah yang mewajibkan
media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas relatif
rendah, (56.17)
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13
PROVINSI JAWA TIMUR*13
A. GAMBARAN UMUM
Pada Desember 2015, Dewan Pers menerbitkan hasil pendataan pers di
Indonesia. Dalam publikasi ini disebutkan bahwa di provinsi Jawa Timur terdapat
total 44 media cetak, yang terbagi menjadi 15 harian, 24 mingguan, dan 5 bulanan
yang tersebar di seluruh provinsi. Dari 44 media cetak ini, 17 media merupakan
anak perusahaan Jawa Post Group, dengan nama PT. Temprina Media Grafika.
Adapun media cetak yang tergabung dalam perusahaan tersebut adalah Koran
Memo, Harian Bangsa, Malang Post, Jawa Post, Memo Timur, Memorandum Pro
Rakyat, Radar Jember, Radar Kediri, Radar Banyuwangi, Radar Surabaya, Bidik,
Hapra Indonesia, Jagad Pos, Metro Jatim, Nusantara Pos, Ponorogo Pos, dan Seputar
Ponorogo. Berikutnya yang tergabung dalam PT. Aksara Grafika Surabaya. Mediamedia tersebut adalah Koran Dor, Koran Jatim, Swaranews, Teropong (SKN), dan
Warta Pos.
Untuk media tv, terdapat 33 stasiun di provinsi Jawa Timur. Dari jumlah ini
22 media termasuk di dalam golongan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Baru; dua
media termasuk di dalam golongan LPS; delapan media termasuk dalam golongan
LPS Kabel Baru; dan satu media termasuk di dalam LPS Existing. Untuk media radio, di
Jawa Timur terdapat 50 media, dengan rincian 49 media termasuk dalam kelompok
LPS dan hanya satu media dalam kelompok Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).
Untuk media siber, terdapat 7 media di provinsi Jawa Timur.
Di provinsi Jawa Timur tidak ditemukan keberadaan serikat pekerja wartawan,
kecuali Serikat Pekerja Surabaya Post, SP Harian Surya, Sepakat Tempo yang
dideklarasikan di Kota Malang, dan Serikat Pekera Lintas Media Jatim. Namun,
belakangan terungkap, SP Surabaya Post dan Harian Surya sudah tidak ada lagi.
Sedangkan Sepakat Tempo, meski dideklarasikan di Surabaya tapi efektivitas
operasionalnya di Jakarta mengikuti kedudukan kantor pusat Majalah Tempo.
Sementara Serikat Pekerja Lintas Media Jatim masih bersifat embrio (konsolidasi)
karena belum mendaftarkan diri ke kantor Dinas Tenaga Kerja.
Bagaimana dengan serikat pekerja di Jawa Post Grup sebagai media massa
besar di Jawa Timur? Faktualnya tidak ada satu pun serikat pekerja yang berdiri di
Jawa Post Grup, meskipun karyawan Jawa Post Grup jumlahnya ribuan orang.
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KASUS PERS 2015
Kekerasan terhadap jurnalis pada 2015 di Jawa Timur menunjukkan hasil yang
cukup baik. Sepanjang tahun itu, tidak ada kasus kekerasan fisik yang serius terhadap
jurnalis. Kalaupun ada kekerasan fisik itu terjadi karena ketidaksengajaan, misalnya
jurnalis terjebak saat meliput kerusuhan massa.
Masalah yang mengemuka di Jawa Timur adalah kekerasan non fisik yang
berpotensi mengganggu aktivitas jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kekerasan
non fisik terjadi dalam berbagai skala dan bentuk, seperti pembatasan serta
pelarangan meliput, hingga ancaman pembunuhan.
Terdapat dua kasus kekerasan yang paling menonjol di 2015, yakni ancaman
pembunuhan terhadap tiga jurnalis di Kabupaten Lumajang pada Mei, serta
penyerbuan ruang redaksi media tv oleh oknum para militer di Kota Surabaya pada
April.
Ancaman pembunuhan di Lumajang berlatar belakang peliputan penutupan
lokasi tambang pasir yang berujung terbunuhnya seorang aktivis lingkungan Salim
Kancil. Kasus ini melibatkan banyak pengusaha lokal serta pejabat aparatur desa.
Tewasnya Salim Kancil menarik perhatian publik dan menjadi berita nasional,
sehingga kalangan jurnalis di Lumajang kian intens memberitakan perkembangan
penutupan tambang pasir.
Atas pemberitaan tersebut ada seorang pengusaha tambang pasir yang
tidak senang usahanya diusik. Ia lantas mengirim ancaman pembunuhan kepada
tiga jurnalis tv, yakni Iwan (TVone), Rahman (Kompas TV), dan Akhmad Arif (JTV).
Ancaman dilakukan melalui pesan singkat (SMS) pada 5 Nopember 2015. Serta
merta, SMS ancaman itu dilaporkan ke Polda Jatim.
Proses hukum telah dilakukan, dan majelis hakim PN Lumajang telah
memvonis bersalah pelaku teror tersebut dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan,
dan denda Rp 500 juta. Sayangnya Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut
menggunakan UU Nomor 11/2008 tentang ITE, bukannya UU Nomor 40/1999
tentang Pers.
Adapun kasus penyerbuan ruang redaksi oleh paramiliter ormas terjadi di
kantor media SBO TV (Grup Jawa Post) di Surabaya pada April 2016. Saat itu tengah
berlangsung acara talk show yang membahas Dualisme kepengurusan Persebaya
Surabaya. Beberapa saat sebelum talk show berakhir, tiba-tiba tiga orang berbadan
kekar-- belakangan diketahui sebagai anggota paramiliter ormas--nyelonong ke
ruang redaksi. Mereka membanting pot bunga yang menjadi property studio. Tak
berhenti sampai di situ, salah seorang penyerbu mendatangi salah satu nara sumber
(Saleh Mukadar), lalu menamparnya. Semua aksi penyerbuan itu terekam kamera
yang saat itu dalam posisi live show.

184 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

Berbeda dengan kasus di Lumajang yang perkaranya bisa tuntas hingga ke
peradilan, kasus penyerbuan SBO TV itu tidak bisa ditindaklanjuti. Itu, karena pihak
SBO TV maupun narasumber talk show Saleh Mukadar tidak melaporkannya ke
kepolisian. Padahal organisasi profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan
Jurnalis TV Indonesia (IJTI) secara resmi mengeluarkan siaran pers yang memprotes
dan mengecam aksi brutal tersebut.

B. HASIL IKP
Tabel 158
IKP Provinsi Jawa Timur
Bidang

Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/Skor

65.06

56.95

60.54

Total
Kategori

: 61.90
: SEDANG

Dari tabel di atas, kemerdekaan pers di provinsi Jawa Timur dalam kisaran
sedang dimana dalam lingkungan ekonomi paling rendah dan cenderung ke dalam
situai buruk.
KONDISI LINGKUNGAN FISIK POLITIK
Tabel 159
Indikator Utama Lingkungan Fisik Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

71,71

2.

Kebebasan dari intervensi

61,91

3.

Kebebasan dari kekerasan

71,21

4.

Kebebasan media alternatif

71,92

5.

Keragaman pandangan

65,36

6.

Akurat dan berimbang

61,72

7.

Akses informasi publik

73,11

8.

Pendidikan insan pers

70,00

9.

Kesetaraan kelompok rentan

41,82
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Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa aspek-aspek “kebebasan dari”
[freedom from] cenderung baik seperti akses atas informasi publik, kebebasan
berserikat, kebebasan dari kekerasan, kecuali aspek kebebasan dari intervensi.
Disamping aspek-aspek tersebut kebebasan media alternatif serta pendidikan bagi
insan pers juga dinilai baik. Menarik dilihat bahwa kebebasan dari intervensi dalam
tataran yang sama dengan keragaman pandangan, dan akurat berimbang, yakni pada
situasi sedang. Berikutnya yang dipandang masih menjadi masalah di Jawa Timur—
dan umumnya di daerah lain--adalah aspek kesetaraan bagi kelompok rentan.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan berserikat bagi wartawan berada pada rentang kondisi sedang
hingga baik. Skor tertinggi rata-rata berada pada kebebasan wartawan untuk memilih
organisasi wartawan sesuai hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung
dalam organisasi wartawan yang ada, yaitu 81.54. Skor terendah rata-rata berada
pada kebebasan wartawan untuk bergabung dalam serikat pekerja wartawan,
termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan, yaitu
60.46.
Tabel 160
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Rata-rata

Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani,
termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di
daerah ini

81.54

Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati
nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan

60.46

Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari
ancaman pelanggaran kebebasan pers

73.38

Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers

71.46

Kebebasan dari Intervensi
Pada sub-dimensi ini rentang kondisinya antara 47-82 menunjukkan buruk
hingga baik. Rerata tertinggi pada aspek pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha,
pembredelan, dan sensor dari pemerintah daerah dan/atau partai politik karena
isi berita, yaitu 82.50. Sementara, permasalahan yang patut dicermati pada aspek
‘kebebasan dan independensi pers untuk membuat pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik’. Reratanya paling
rendah, yaitu 47.00
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Tabel 161
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Intervensi

Nilai
Rata-rata

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini

82.50

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

68.75

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

52.31

Sejauhmana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandar oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik?

47.00

Kebebasan dari Kekerasan
Kondisi yang tergambar pada sub-dimensi ini memiliki rentang antara sedang
hingga baik. Skor tertinggi rata-rata pada aspek kekerasan oleh aparat Negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk
mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan, yaitu 76.92, yang berarti informan
menilai hampir tidak ada lagi kekerasan oleh aparat Negara tersebut. Namun dari
kewajiban melindungi (obligation to protect) dari kekerasan yang dilakukan oleh
aktor non-Negara nilainya lebih rendah, yaitu 69.69.
Tabel 162
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan dari Kekerasan

Nilai
Rata rata

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

76.92

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau
kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat Negara karena
isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan

70.00
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Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik
dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-keuatan non-Negara untuk
mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

69.69

Kebebasan Media Alternatif
Sub-dimensi ini, bisa dibilang, menujukan kondisi paling baik. Skor tertinggi
rata-rata pada aspek kontribusi positif yang dihasilkan oleh jurnalisme warga
terhadap kemerdekaan pers, yaitu 75.00. Sementara skor terendah rata-rata berada
pada pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah atas partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga, yaitu 68.85.
Keragaman Pandangan
Pandangan informan ahli pada sub-dimensi ini cukup beragam. Rentang
kondisinya menunjukkan buruk hingga baik. Skor tertinggi rata-rata berada pada
aspek pembiaran atau perlakuan diskriminatif dari pemerintah daerah terhadap
insan pers dalam menjalankan profesinya, atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan,
atau kelas sosial, yaitu 87.69. Sementara, pemasalahan menyangkut dorongan
pemerintah daerah atas keragaman kepemilikan media. Reratanya tergolong buruk,
yaitu 49.92.
Tabel 163
Keragaman Pandangan
Keragaman Pandangan

Nilai
Rata- rata

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini

55.38

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

49.92

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas
dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan
pers dalam menjalankan profesinya

87.69

Akurat dan Berimbang
Sub-dimensi ini dipandang masaih sarat dengan masalah. Hal tersebut
tercermin dari persepsi informan ahli yang memberikan nilai dengan rentang buruk
dan sedang. Skor tertinggi rata-rata pada aspek pemberlakuan sensor diri oleh
wartawan, dalam hal ini jajaran redaksi, yaitu 69.77. Sementara skor terendah ratarata pada aspek intervensi (mengatur dan/atau melarang) isi pemberitaan yang
dilakukan oleh pemilik perusahaan pers, yaitu 51.92.
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Tabel 164
Akurat dan Berimbang
Akurat dan Berimbang

Nilai
Rata- rata

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini

63.46

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self cencorship)

69.77

Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi)
isi pemberitaan

51.92

Akses atas Informasi Publik
Persepsi informan ahli pada sub-dimensi ini cukup baik. Skor tertinggi ratarata pada aspek persepsi izin peliputan pemberitaan bagi wartawan luar negeri, yaitu
83.31. Sementara skor terendah rata-rata pada aspek hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) mendukung kemerdekaan pers, yaitu 63.64.
Tabel 165
Akses atas Informasi Publik
Akses atas Informasi Publik

Nilai
Rata- rata

Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan
untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi

75.15

Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini
mendukung kemerdekaan pers

63.64

Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini

70.00

Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini

83.31

Pendidikan Insan Pers
Sub-dimensi ini, khususnya di Jawa Timur, menunjukkan situasi yang baik.
Banyak peluang bagi para jurnalis mengikuti berbagai pelatihan untuk peningkatan
kompetensinya. Reratanya, 70.00.
Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan
Persepsi para informan ahli pada sub-dimensi ini, bisa dibilang, yang paling
buruk. Rentang reratanya antara 16-58 (buruk sekali hingga sedang). Skor tertinggi
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rata-rata pada aspek ruang pemberitaan yang terbuka bagi kelompok rentan, yaitu
58.46. Sementara skor terendah rata-rata pada aspek penyiaran berita yang dapat
dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penyandang tuna rungu dan tuna netra,
yaitu 16.15.
Tabel 166
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai
Rata- rata

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM
masa lalu, dan kelompok minoritas

58.46

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan
persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh
perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran
HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi

50.85

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)

16.15

KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Tabel 167
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata- rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

61,07

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

52,37

3.

Keragaman Kepemilikan

62,15

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

52,46

5.

Lembaga Penyiaran Publik

59,67

Persepsi informan ahli terhadap dimensi ini menunjukan bahwa Jawa Timur
masih menyimpan sejumlah masalah. Di antaranya yang tergolong buruk pada
aspek independensi dari kelompok kepentingan dan tata kelola perusahaan pers.
Sementara, aspek lainnya, kendati patut digolongkan dalam situasi sedang, namun
cenderung dinilai rentan terpuruk ke situasi buruk.
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Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Rentang persepsi informan ahli pada dimensi ini tergolong dinamis, dari
situasi buruk hingga baik. Skor tertinggi rata-rata pada aspek kebebasan pendirian
dan operasionalisasi perusahaan pers cetak dan siber oleh individu dan entitas/
kelompok bisnis, yaitu 85.23. Sementara skor terendah rata-rata pada aspek
kepemilikan perusahaan pers terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu, yaitu
47.00.
Tabel 168
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Nilai
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Rata- rata
Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

85.23

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

64.23

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti
biaya perizinan, retribusi dan pajak

76.50

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan,
retribusi, dan pajak

70.00

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi

49.62

Alokasi subsidi seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

63.85

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita pariwara

48.92

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

47.00

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

59.23

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Persepsi informan ahli terhadap dimensi ini tergolong kritis. Mereka
memandang, terkait independensi wartawan dan media dari kepentingan kuat di
Jawa Timur menyimpan banyak masalah. Situasinya, bergerak dari buruk ke sedang.
Skor tertinggi rata-rata pada aspek perusahaan pers mengutamakan kepentingan
publik—yang seharusnya dipandang sebagai hal yang prinsip—hanya mendapat
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rerata 60.00. Sementara, aspek intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat
redaksi memperoleh rerata paling rendah, yakni 46.69.
Tabel 169
Independensi dari Kelompok Kepentingan
Independensi dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata- rata

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam
pemberitaannya

60.00

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

50.77

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

50.54

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan
pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

53.85

Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

46.69

Keragaman Kepemilikan
Skor rata-rata pada dimensi ini 62.15, yang berarti keragaman kepemilikan
berada pada kondisi sedang. Skor ini mengacu kepada keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Pandangan informan ahli terhadap dimensi ini memilik rentang dari buruk
hingga sedang. Penilaian tersebut, bisa jadi, berkorelasi dengan aspek independensi
wartawan dan media yang juga dalam rentang situasi yang hampir sama, sehingga
berdampak tak baik terhadap aspek tata kelola perusahaan.
Skor tertinggi rata-rata pada aspek transparansi kepemilikan perusahaan
pers, yaitu 57.92. Sementara, skor terendah rata-rata pada tingkat kesejahteraan
wartawan, yakni 46.62.
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Tabel 170
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Nilai
Rata- rata

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

53.50

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

57.92

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu
tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan
Pers tentang Standar Perusahaan Pers

46.62

Lembaga Penyiaran Publik
Rentang rerata dimensi ini tergolong tajam. Hal tersebut bisa dilihat dari
kecenderungan penilaian para informan ahli yang sangat beragam, yakni bergerak
dari situasi buruk ke sedang.
Skor tertinggi rata-rata pada aspek peran Komisi Penyiaran Indonesia di Jawa
Timur, reratanya mencapai 73.92. Sebaliknya dengan aspek peran Kementerian
Kominfo, rerata terbilang paling rendah, yaitu 46.67.
Tabel 171
Lembaga Penyiaran Publik
Lembaga Penyiaran Publik

Nilai
Rata- rata

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan publik

58.85

Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

53.46

Perizinan frekuensi radio dan tv komunitas di daerah ini diproses sesuai
peraturan

59.33

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

46.67

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

70.75

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

73.92

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat

59.09
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KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Tabel 172
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata- rata

1.

Independensi Lembaga Peradilan

53,60

2.

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

70,33

3.

Kriminalisasi Dan Intimidasi

82,88

4.

Etika Pers

54,35

5.

Mekanisme Pemulihan

68.63

6.

Perlindungan Disabilitasi

24,27

Pandangan para informan terhadap dimensi ini sangat beragam. Rentangnya
terbilang tinggi, mulai dari buruk hingga baik. Ada tiga aspek yang perlu disikapi
secara bijak, yakni perlindungan terhadap kelompok rentan, independensi lembaga
peradilan, serta etika pers. Sementara yang dipandang baik aspek kriminalisasi dan
intimidasi terhadap wartawan dan media.
INDEPENDENSI DAN KEPASTIAN HUKUM LEMBAGA PERADILAN
Dimensi ini, sebenarnya menunjukan rentang yang tidak terlalu tajam. Kendati
begitu, proses penegakan hukum terhadap sengketa pers di Jawa Timur dipandang
belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip keadilan. Bahkan, ada sejumlah kasus
yang proses peradilannya tak jelas hasil akhirnya.
Pada aspek satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Meski memperoleh skor
tertinggi rata-rata (64,85), namun berada pada situasi sedang-sedang saja. Sementara
aspek lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen (imparsial),
skor rata-ratanya paling rendah, yakni 42.92 (situasi buruk).
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Tabel 173
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Nilai
Rata- rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri
dan tidak berpihak (imparsial)

42.92

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

49.17

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

51.83

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati
dan melindungi kemerdekaan pers

59.23

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

64.85

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Skor rata-rata pada sub-dimensi kebebasan mempraktikan jurnalisme
adalah 70.33, yang berarti bahwa kebebasan mempraktikkan jurnalisme berada
pada kondisi baik. Skor ini mengacu kepada peraturan dan kebijakan daerah yang
menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalisiknya.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Persepsi terhadap dimensi ini tergolong apresiatif. Pandangan tersebut
menunjukan bahwa tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers di Jawa
Timur, setidaknya sepanjang 2015, nyaris tidak pernah terjadi. Sejalan dengan itu,
pandangan terhadap aspek peraturan daerah dapat memidana wartawan karena
pemberitaan, bahkan menunjukan situasi yang sangat baik (90,00). Sejatinya, hingga
saat ini di Jawa Timur tidak satu pun regulasi yang diterbitkan pemerintah terkait hal
tersebut.
Sementara, pada aspek pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan
untuk membatasi kebebasan pers, kendati skor rata-ratanya paling rendah (74.62),
namun menunjukan situasi baik.
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Tabel 174
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai
Rata- rata

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya

90.00

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan
kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalisik

85.38

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

88.46

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban
umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

74.62

Etika Pers
Persepsi terhadap dimensi ini cenderung buruk. Dengan kata lain, terkait etika
pers di Jawa Timur masih saja terjadi pelanggaran, bahkan tergolong marak. Pada
aspek ketaatan wartawan kepada UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode
Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik, misalnya, skor rata-ratanya hanya 54.85. Begitu
pula dengan aspek pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers, bahkan skor rata-ratanya lebih rendah, yakni 53.85.
Mekanisme Pemulihan
Pandangan terhadap dimensi ini dalam rentang sedang hingga baik. Peran
Dewan Pers menangani sengketa pers di Jawa Timur, misalnya, dinilai dalam situasi
baik. Skor rata-ratanya 75.67. Sementara aspek yang dinilai masih bermasalah terkait
dengan peran aparat hukum menjalankan tugasnya secara adil. Skor rata-ratanya
59.75, atau dalam situasi sedang.
Tabel 175
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai
Rata- rata

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di
provinsi ini

75.67

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

74.82

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

73.75
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Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

59.75

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut
UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

64.45

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata
daripada hukum pidana

60.33

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Masalah perlidungan terhadap kaum rentan terkait pers, tampaknya patut
mendapat perhatian lebih besar lagi. Tren di banyak daerah menunjukan gambaran
yang memprihatinkan. Kelompok ini seolah-olah hanya dipandang setengah hati.
Tak terkecuali di Jawa Timur. Aspek perlindungan hukum, terutama terhadap aspek
regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra kondisinya
buruk sekali. Reratanya hanya 24,27.
ISU-ISU PENTING KEMERDEKAAN PERS DI JATIM
Hak Berserikat bagi Wartawan
Gambaran pada tingkat provinsi tampaknya tidak seragam. Ada perbedaan
kondisi yang terjadi di kabupaten/kota yang berbeda-beda. Sejumlah informan
ahli memang menjelaskan bahwa wartawan memiliki kebebasan untuk memilih
bergabung dengan organisasi manapun yang ada. Bahkan, wartawan memiliki
kebebasan untuk mendirikan organisasi wartawan, yang sesuai dengan aspirasi
mereka sendiri. Namun, beberapa informan ahli lain, dari kabupaten/kota berbeda,
mengungkapkan bahwa wartawan tidak memiliki kebebasan ini. Oleh beberapa
informan ahli ini disampaikan bahwa wartawan masih mendapatkan tekanan
atas organisasi tertentu, baik untuk bergabung maupun untuk tidak bergabung.
Disamping itu ‘ketersediaan’ organisasi profesi juga penting. Seorang informan ahli
menyebutkan bahwa hanya ada satu organisasi wartawan di kabupaten tertentu.
Implikasinya para wartawan tidak memiliki pilihan lain selain bergabung dengan
organisasi tersebut, sedangkan wartawan yang tidak berminat ternyata juga dipaksa
untuk masuk dalam organisasi tersebut.
Dalam konteks serikat pekerja, informan ahli menjelaskan bahwa kondisi yang
dihadapi kurang lebih sama. Pada aspek regulasi, tidak ada aturan yang membatasi
hak wartawan untuk bergabung dalam serikat pekerja. Sejumlah perusahaan media
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yang memiliki serikat pekerja, akan mendorong wartawan untuk bergabung dalam
serikat pekerja yang ada. Namun, informan ahli menyebutkan beberapa persoalan.
Pertama, masih ada perdebatan paradigma tentang status wartawan sebagai pekerja
atau profesional, yang membawa konsekuensi atas perlu tidaknya serikat pekerja
bagi wartawan. Kedua, masih ada tekanan dari perusahaan media atas wartawan
yang memiliki inisiatif untuk mendirikan serikat pekerja independen, atau yang
terlepas dari perusahaan. Beberapa informan ahli dari kabupaten/kota berbeda
menyebutkan hal ini secara eksplisit. Tampaknya, persoalan-persoalan ini yang telah
menyebabkan lambatnya keberadaan serikat pekerja wartawan di wilayah Jawa
Timur. Satu-satunya upaya yang dilakukan di provinsi ini adalah berdirinya Serikat
Pekerja Pers Lintas Media.
Sejumlah informan ahli menggarisbawahi minimnya minat dan kepedulian
wartawan terhadap hak mereka untuk berserikat. Karenanya, akar persoalan
tidak semata terletak pada isu kebebasan berserikat, namun lebih kepada
kesadaran wartawan untuk menggunakan hak tersebut. Minimnya kesadaran
ini, menurut seorang informan ahli, juga mencakup hal idealisme dan kepedulian
wartawan terhadap hak-hak apa yang seharusnya penting untuk mereka
perjuangkan. Beragamnya visi dan misi wartawan terhadap profesi mereka juga
berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran berserikat ini. Pemahaman akan
makna profesionalisme wartawan ternyata pecah, dan membagi wartawan dalam
kelompok-kelompok. Ada wartawan yang meyakini prinsip independensi profesi dari
intervensi dalam bentuk apapun, namun ada pula wartawan yang meyakini budaya
proyek, amplop, dan komisi sebagai bagian wajar dari profesionalitas mereka.
Bagaimanapun, peran perusahaan dalam pelaksanaan hak untuk berserikat
ini masih terasa. Beberapa informan ahli masih mencatat kuatnya budaya persuasi
perusahaan agar wartawan bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi
wartawan atau serikat pekerja. Kondisi ini mencakup bergabungnya wartawan
dalam organisasi milik perusahaan media; tidak bergabungnya wartawan dalam
organisasi atau serikat pekerja yang dinilai vokal dan merugikan perusahaan; atau
tidak bergabungnya wartawan dalam organisasi atau serikat pekerja manapun.
Kebebasan Memperoleh Informasi bagi Wartawan
Secara keseluruhan provinsi Jawa Timur, tidak ada kasus pembatasan atau
penutupan akses kepada informasi yang terjadi sepanjang 2015. Beberapa informan
ahli menyebutkan bahwa wartawan memiliki kebebasan dalam melakukan pencarian
dan perolehan informasi. Namun, pada tingkat kabupaten/kota, beberapa informan
ahli mengungkapkan masih terjadinya kasus pelarangan peliputan. Seorang informan
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ahli menyebutkan adanya dua kasus yang terjadi pada tahun 2015, berupa upaya
menghalangi pemberitaan yang dilakukan oleh pejabat Bank Indonesia dan pejabat
kepolisian resor kepada wartawan. Informan ahli yang lain menyebutkan bahwa di
kabupaten tertentu wartawan tidak mendapatkan akses kepada informasi di dalam
instansi pemerintahan tertentu yang terkait dengan pengelolaan dana pembangunan
daerah.
Pemerintah daerah di masing-masing kabupaten/kota cenderung mendapat
nilai positif dari para informan ahli dalam hal penyediaan akses kepada informasi
publik bagi wartawan. Sebagian besar informan ahli menyebutkan adanya sistem
informasi yang telah dibangun oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi
kebutuhan akan informasi publik. Sistem yang dibangun ini termasuk infrastruktur
ruangan, staf humas, dan teknologi internet di dalam kantor pemerintah daerah,
yang disediakan bagi wartawan yang sedang mencari informasi.
Kendatipun demikian, beberapa informan ahli masih memberikan catatan atas
penyediaan informasi publik yang bermasalah. Seorang informan ahli menyampaikan
bahwa masih ada pemerintah daerah yang bersikap tidak transparan atas informasi
publik yang dibutuhkan oleh wartawan. Wartawan harus berjuang mencari jalan
sendiri untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam kondisi demikian,
penyediaan informasi biasanya didasarkan pada relasi personal antara pejabat
pemerintah dan wartawan. Informan ahli yang lain menyatakan bahwa pemerintah
daerah belum menyediakan akses kepada informasi alternatif, agar wartawan dapat
melakukan triangulasi atau pemeriksaan silang atas informasi yang mereka terima
kepada pejabat pemerintah di dalam institusi yang sama. Selain itu, konten informasi
tentang pemerintah daerah yang cenderung positif atau bias pemerintah sehingga
tidak berimbang, menjadi catatan dari informan ahli.
Terbatasnya akses informasi khususnya terkait keuangan pemerintah daerah
menjadi catatan tersendiri dari informan ahli. Di sejumlah kabupaten/kota, akses
wartawan kepada informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
masih sangat dibatasi. Hal ini dinilai oleh informan ahli berdampak besar terhadap
potensi korupsi yang terjadi di dalam institusi pemerintah daerah.
Tahun 2015 juga tidak melihat terjadinya kasus pelarangan liputan oleh
wartawan luar negeri atau wartawan asing. Semua informan ahli menyatakan bahwa
wartawan asing memiliki kebebasan untuk melakukan pencarian dan perolehan
informasi di provinsi Jawa Timur. Seorang informan ahli menyampaikan bahwa
kebebasan tersebut terkait dengan konten peliputan. Isu yang diliput umumnya
adalah yang terkait dengan wisata dan olahraga, dan kedua isu ini bukanlah isu yang
sensitif bagi kebanyakan pihak; justru diharapkan untuk dapat diberitakan secara
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luas. Beberapa informan ahli menyatakan bahwa ruang lingkup informasi yang
bersifat nasional mungkin sekali berkontribusi terhadap akses yang besar kepada
kebebasan mendapatkan informasi.
Kebebasan Menyebarkan Informasi bagi Wartawan
Isu kebebasan dalam penyebaran informasi oleh wartawan memiliki beberapa
aspek penting, yaitu kebebasan pemberitaan dari kepentingan-kepentingan ekonomi,
politik, dan pemilik media; intervensi aparat Negara dalam berbagai bentuk; dan
jaminan dari peraturan atau kebijakan daerah. Dalam soal bebas dari kepentingan
ekonomi, politik, dan pemilik media, seluruh informan ahli menyampaikan bahwa
pers di provinsi Jawa Timur belum dapat dikatakan bebas dan independen dari semua
kepentingan tersebut. Beberapa informan ahli menyatakan bahwa kepentingan
ekonomi telah menciptakan ketergantungan perusahaan media kepada pemberi
modal, sehingga wartawan tidak dapat lagi menjadi bebas dan independen dalam
pemberitaan mereka. Pemenuhan kepentingan ekonomi perusahaan media yang
diwujudkan melalui kerjasama iklan dan pemberitaan, baik dengan pemerintah
daerah maupun non pemerintah, telah menciptakan relasi kuat antara pembayar
iklan dan berita dengan perusahaan media. Relasi ini berimplikasi terhadap konten
pemberitaan yang diizinkan untuk dilakukan oleh wartawan. Kepentingan politik
dan pemilik media juga memiliki alur implikasi yang sama dengan kepentingan
ekonomi. Ketiganya saling berkelindan, namun membawa implikasi yang sama, yaitu
dibatasinya kebebasan wartawan dalam pemberitaan mereka.
Kebebasan penyebaran informasi juga dipengaruhi oleh seberapa jauh
wartawan merasa aman dan bebas dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan,
salah satunya oleh aparat Negara. Sepanjang tahun 2015, para informan ahli tidak
menemukan adanya kasus penganiayaan, penculikan, dan prmbunuhan oleh aparat
Negara terhadap wartawan saat melakukan upaya penyebaran informasi. Namun
demikian, sejumlah informan ahli meyakini bahwa upaya-upaya yang mengarah
kepada pelarangan dan pembatasan liputan masih terjadi, dan merupakan kasuskasus yang secara umum terjadi di provinsi Jawa Timur. Seorang informan ahli
menyebutkan oknum aparat Negara menuntut diberikannya materi pemberitaan
yang menyinggung oknum tersebut. Beberapa informan ahli lain menyebutkan
perampasan kamera, intimidasi, teror, dan kekerasan fisik oleh oknum aparat Negara
kepada wartawan.
Mayoritas informan ahli memberikan penilaian negatif terhadap peran
aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada wartawan dan
perusahaan media selama melakukan pemberitaan. Para informan ahli menyatakan
bahwa aparat penegak hukum tidak menunjukkan komitmen dan kesungguhan
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dalam memberikan perlindungan kepada wartawan dan perusahaan media. Dalam
sejumlah kasus, aparat penegak hukum justru memberikan keberpihakan kepada
kekuatan-kekuatan non Negara yang berupaya membungkam pemberitaan media.
Jika ada upaya yang dilakukan aparat penegak hukum, menurut pengamatan
informan ahli, hal tersebut hanya sebatas pengawalan dan perlindungan secara
umum dan dinilai belum sempurna. Hal ini terutama karena aparat penegak hukum
lebih memprioritaskan perlindungan kepada masyarakat umum, dan tidak secara
khusus ditujukan kepada wartawan dan perusahaan media. Seorang informan ahli
menyatakan bahwa perusahaan media menjadi sasaran penundukan oleh aparat
penegak hukum yang bekerjasama dengan kepentingan ekonomi kekuatan non
Negara tersebut.
Tidak ada jaminan kebebasan yang dapat diberikan berdasarkan peraturan,
karena provinsi Jawa Timur tidak memiliki peraturan atau kebijakan daerah
mengenai kebebasan pers dan yang memberikan jaminan atas kebebasan tersebut.
Seluruh informan ahli menyebutkan bahwa secara legal formal, kebebasan untuk
penyebaran informasi tidak dijamin secara spesifik dalam aturan apapun. Beberapa
informan ahli menyatakan bahwa hal ini merupakan pemaknaan pemerintah daerah
atas prinsip non intervensi Negara terhadap kebebasan pers. Dengan kata lain,
tidak adanya peraturan daerah yang mengatur kebebasan pers dinilai sama dengan
diberikannya kebebasan kepada pers.
Akses bagi Kelompok Rentan
Akses bagi kelompok rentan ini mencakup dua aspek, yaitu akses kelompok
rentan terhadap informasi yang disediakan oleh media, dan akses mereka terhadap
ruang-ruang pemberitaan di media mengenai kondisi dan persoalan kelompok
rentan. Pada aspek pertama, seluruh informan ahli menyatakan bahwa belum ada
satupun media yang secara khusus memproduksi pemberitaan yang dapat diakses
oleh penyandang disabilitas. Para informan ahli menyampaikan bahwa penyandang
disabilitas memanfaaatkan model pemberitaan yang sudah ada dan ditawarkan
oleh media. Oleh karenanya, pemanfaatan inipun bersifat sangat terbatas pada
sekelompok kecil penyandang disabilitas, seperti tuna rungu dan tuna netra.
Sebagian besar penyandang disabilitas bentuk lainnya tidak memiliki akses kepada
berita media. Para informan ahli memandang hal ini sebagai bukti bahwa perusahaan
media yang ada di provinsi Jawa Timur belum memiliki perspektif dan keberpihakan
kepada penyandang disabilitas.
Rendahnya kesadaran media akan kebutuhan penyandang disabilitas
ini sesungguhnya dapat diperbaiki, bila terbangun sistem yang secara holistik
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mendorong media untuk lebih sadar. Sistem ini dapat dibangun melalui adanya
peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah. Sayangnya, menurut para
informan ahli, peraturan tentang hal ini juga tidak ada di provinsi Jawa Timur. Padahal
dengan adanya peraturan demikian, pemerintah daerah memiliki mandat untuk
memastikan bahwa perusahaan media memiliki program dan produksi pemberitaan
yang ramah penyandang disabilitas. Seorang informan ahli menyampaikan bahwa
adanya peraturan daerah akan memfasilitasi munculnya kesadaran media secara
sistemik, dan bukan kesadaran individu jurnalis seperti yang terjadi selama ini.
Pada aspek kedua, seluruh informan ahli menyatakan bahwa media di provinsi
Jawa Timur masih sedikit ruang pemberitaan media diberikan kepada kelompok
rentan dan marjinal, seperti anak jalanan, perempuan miskin, penyandang
disabilitas, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat, korban pelanggaran
HAM, dan seterusnya. Ruang pemberitaan yang disediakan sejauh ini masih belum
sebanding dengan urgensi persoalan kelompok rentan pada saat ini. Beberapa
informan ahli menyatakan bahwa kondisi ini disebabkan belum diberikannya
prioritas pemberitaan bagi kelompok rentan ini, dan karena mayoritas pemberitaan
masih sangat terfokus pada berita-berita yang bersifat populis dan aman. Informan
ahli juga menggarisbawahi masih rendahnya kompetensi wartawan pada teknik
dan etika penggalian informasi dan pemberitaan dari kelompok rentan ini, misalnya
kepada anak dan perempuan korban, atau kepada masyarakat korban pelanggaran
HAM masa lalu.
Pemerintah daerah, sebagai representasi Negara, juga dinilai belum melakukan
upaya yang signifikan untuk memastikan munculnya persoalan kelompok rentan
dalam pemberitaan media. Seluruh informan ahli menyatakan bahwa pemerintah
daerah cenderung pasif dalam upaya mendorong semakin besarnya porsi kelompok
rentan diberitakan dalam media-media yang ada. Informan ahli menyatakan
bahwa kondisi ini dapat disebabkan karena pemerintah daerah tidak sepenuhnya
memahami pentingnya membawa persoalan kelompok rentan ke ranah publik,
dan menjadikannya persoalan publik. Seorang informan ahli menyebutkan bahwa
pemerintah daerah akan menunjukkan upaya jika pemberitaan tersebut terkait
dengan kepentingan pemerintah daerah, yaitu pemberitaan positif mengenai kinerja
mereka.
Akses terhadap Media Alternatif
(Jurnalisme Warga dan Media Penyiaran Komunitas)
Media alternatif, dalam hal ini jurnalisme warga, dapat dikatakan tumbuh
dengan subur di provinsi Jawa Timur. Gambaran perkembangan jurnalisme warga
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atau citizen journalism cukup beragam dalam pandangan para informan ahli,
terutama terkait dengan pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah. Beberapa
informan ahli menyatakan bahwa pemerintah daerah mengakui keberadaan
jurnalisme warga, dan memberikan akses kepada berkembangnya praktek jurnalisme
warga, misalnya menyediakan informasi publik untuk diproduksi oleh jurnalis
warga, atau bahkan menyediakan ruangan bagi operasional para jurnalis warga.
Informan ahli lain menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendapatkan manfaat
dari berkembangnya jurnalisme warga, yaitu tersebarnya informasi dan .program
pemerintah daerah yang penting diketahui oleh publik, dan dengan demikian
mendorong citra positif pemerintah daerah.
Namun, beberapa informan ahli lain menyatakan bahwa di beberapa
kabupaten/kota tertentu pemerintah daerah tampak tidak memiliki kepedulian
terhadap berkembangnya jurnalisme warga. Pemerintah daerah tidak melarang,
namun juga tidak mendukung kontinuitas jurnalisme warga di lapangan.
Ketidakpedulian ini ditunjukkan, salah satunya dengan tidak disediakannya sumber
dana, aparatur, dan peraturan yang melindungi hidupnya jurnalisme warga. Beberapa
informan ahli juga menyampaikan bahwa di kabupaten/kota tertentu jurnalisme
warga belum berkembang secara optimal, atau bahkan belum muncul sama sekali.
Seluruh informan ahli menyatakan bahwa jurnalisme warga sangat berpotensi
memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Aspek utama yang
dipandang oleh para informan ahli adalah bahwa jurnalisme warga ini memberikan
akses kepada publik untuk menjadi bagian dari proses produksi berita. Aspek lain
adalah bergeraknya secara aktif informasi penting dan bersifat publik diantara para
jurnalis warga ini, serta kemampuan para jurnalis untuk memproduksi berita yang
sahih melalui saling koreksi dan klarifikasi antar para jurnalis sendiri.
Catatan penting dari para informan ahli adalah belum memadainya kualitas
berita hasil jurnalisme warga sesuai prinsip-prinsip jurnalisik. Hal ini dapat
disebabkan oleh belum meratanya pengetahuan dan pengalaman para jurnalis
warga atas prinsip-prinsip jurnalisik tersebut. Karena itu, peningkatan kompetensi
jurnalis warga perlu dilakukan.
Pada konteks akses terhadap media penyiaran komunitas, dalam hal ini
mendirikan dan menjalankan radio dan televisi komunitas, seluruh informan ahli
menyatakan bahwa kebebasan pengajuan tersebut dimiliki secara luas. Tidak ada
larangan dalam hal akses terhadap pengajuan tersebut, bahkan ada kecenderungan
untuk dimudahkan. Beberapa informan ahli menekankan pentingnya regulasi yang
mengatur secara tepat tentang pendirian dan operasionalisasi radio dan televisi
komunitas, serta implementasi regulasi tersebut secara konsisten. Beberapa informan
ahli menyampaikan bahwa persyaratan yang ada saat ini tidak mudah diakses atau
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dipenuhi oleh radio dan televisi komunitas. Implikasinya adalah munculnya banyak
radio dan televisi komunitas tidak berizin.
Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan Pers
Sepanjang tahun 2015, para informan ahli tidak mendapati adanya kasus
terkait performa lembaga peradilan saat menangani kasus pers. Namun, para
informan ahli menyatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa
lembaga peradilan belum dapat menunjukkan independensinya secara signifikan
dalam menangani kasus-kasus terkait pers. Seorang informan ahli menyebutkan dua
kasus di kabupaten tertentu yang tidak berlanjut prosesnya, disebabkan gagalnya
pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kekerasan terhadap wartawan.
Informan ahli juga menyebutkan pentingnya penggunaan UU Pers, yang
mengedepankan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, sebagai salah satu bentuk
independensi lembaga peradilan dalam penanganan kasus pers. Seluruh informan
ahli menyampaikan bahwa lembaga peradilan belum memberikan prioritas utama
kepada UU Pers sebagai payung hukum yang digunakan dalam penanganan kasus
pers. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa lembaga peradilan belum menunjukkan
keberpihakan kepada isu kemerdekaan pers.
Tidak adanya peraturan dan kebijakan di provinsi Jawa Timur yang mengatur
tentang kemerdekaan pers, secara tidak langsung berimplikasi kepada sikap aparat
pemerintah daerah untuk menghormati kemerdekaan pers. Informan ahli menyatakan
bahwa secara umum pemerintah daerah tidak berusaha untuk menghalangi atau
membatasi upaya peliputan dan pemberitaan. Upaya penghalangan yang menjadi
amatan informan ahli merupakan kasus individual, walaupun informan ahli juga
menyatakan bahwa di kabupaten/kota tertentu pemerintah daerah melakukan
upaya penghalangan atau dukungan terhadap peliputan dan pemberitaan yang
berpotensi negatif atau positif terhadap instansi yang bersangkutan. Beda halnya
dengan aparat pemerintah daerah, beberapa informan ahli memiliki pendapat sedikit
beragam terhadap sikap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). SKPD di kabupaten/
kota tertentu dinilai tidak SKPD sudah memberikan penghormatan terhadap prinsipprinsip kemerdekaan pers, namun juga mengesankan ketidakpedulian dan sikap
mengambil jarak terhadap isu kemerdekaan pers ini.
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PROVINSI KALIMANTAN BARAT*14
A. GAMBARAN UMUM
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2014, populasi penduduk Provinsi
Kalimantan Barat berjumlah sekitar 5.323.985 jiwa, sekitar 2.582.291 jiwa di
antaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 2.741.694 jiwa adalah perempuan.
Penduduk Kalimantan Barat sebagian besar bekerja di sektor pertanian,
perdagangan, jasa dan industri. Mereka tersebar di 14 kabupaten / kota : Kabupaten
Sambas, Mempawah, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak,
Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak dan Kota Singkawang.
Penduduk dengan suku bangsa dominan di Kalimantan Barat, yaitu Suku
Melayu dan Suku Dayak. Suku Melayu merupakan kelompok etnis terbesar di
Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya dan Kota
Pontianak. Sedangkan Suku Dayak merupakan kelompok etnis terbesar di Kabupaten
Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang dan Sekadau. Sementara, di Kapuas Hulu dan
Melawi jumlah Suku Melayu dan Dayak relatif seimbang. Orang Tionghoa juga cukup
banyak terdapat di Kalimantan Barat, terutama di kawasan perkotaan.
Di Kota Singkawang, etnis Tionghoa merupakan kelompok terbesar, disusul
Melayu. Sementara di Kota Pontianak, etnis Tionghoa merupakan kelompok etnis
terbesar kedua setelah Melayu. Suku Jawa, Suku Madura dan Suku Sunda juga banyak
bermukim di Kalbar, terutama mendiami kawasan transmigrasi hingga perkotaan.
Suku bangsa lainnya, yaitu Suku Bugis dan keturunan Arab yang juga banyak terdapat
di pesisir dan perkotaan, serta Suku Banjar, Suku Batak, Minangkabau, dan sukusuku lainnya.
Profil Media
Hingga saat ini di Kalimantan Barat terbit sembilan media cetak dan dua media
siber. Lima di antara media cetak tersebut (Pontianak Post, Suara Pemred, Kun Dian
Ri Bo, Kapuas Pos, serta Borneo Tribune) sudah terverifikasi secara administrasi
oleh Dewan Pers. Sementara sisanya, termasuk dua media siber, belum memenuhi
standar perusahaan pers.
Selain itu, ada delapan stasiun televisi (publik dan swasta), tujuh di antaranya
berbasis di Pontianak, dan satu di Sambas. Di jalur frekuensi lainnya, di wilayah ini
juga beroperasi 28 stasiun radio yang berserak di sejumlah kota, mulai dari Pontianak,
Ketapang, Sambas, Mempawah, Singkawang, hingga ke Sukadana.
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Organisasi Wartawan
Organisasi profesi wartawan di Kalimantan Barat ada dua, yakni Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Kota Pontianak dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dari dua
organisasi ini yang relatif aktif adalah AJI Pontianak. Sementara PWI relatif vakum
karena memiliki masalah internal dalam kepengurusannya.
Serikat Pekerja Wartawan
Di Kalimantan Barat hanya ada satu media yang pernah memiliki serikat
pekerja, yakni Pontianak Post. Serikat Pekerja ini didirikan oleh Mursalin pada 2010,
yang saat itu menjabat sebagai redaktur di Pontianak Post. Namun kini, tanpa alasan
yang jelas, serikat pekerja tersebut tidak aktif lagi. Dengan demikian, sudah tidak ada
lagi serikat pekerja wartawan/pers di Kalimantan Barat.
Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis
Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis pada 2015 masih terjadi di Kalimantan
Barat. Meski begitu, jumlahnya relatif tidak banyak. Salah satu kasus yang mencuat
adalah pemukulan terhadap jurnalis Tribun Pontianak di Kabupaten Ketapang,
bernama Subandi oleh aktor non-Negara.
Subandi mengalami pemukulan saat sedang mengetik materi berita di
salah satu warung kopi di kawasan jalan Diponegoro, 23 Oktober 2015. Pelaku
pemukulan adalah dua preman. Pemukulan yang dilakukan dua preman tersebut
terkait pemberitaan mengenai pembuatan sumur pantek milik salah satu pejabat
di Pemkab Ketapang. (http://pontianak.tribunnews.com/2015/10/23/setelahdianiaya-preman-kemBali-mengejar-wartawan-tribun-ini-cerita-saksi).
Kasus ini kemudian ditangani kepolisian Ketapang, setelah itu disidangkan di
Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Desember 2015. Mauludin (49) dan Denof (52),
dua terdakwa penganiaya wartawan Tribun Pontianak kemudian divonis enam bulan
penjara. Putusan tersebut dijatuhkan majelis hakim pada 16 Februari 2016.
Kasus yang dialami Subandi mengindikasikan bahwa masih ada hambatan
bagi jurnalis di Kalimantan Barat dalam mencari dan memperoleh informasi. Yakni
masih terjadi tindakan kekerasan oleh anggota masyarakat terhadap wartawan saat
melakukan kerja jurnalisik.
Selain kasus tersebut, ada sejumlah kasus lain, namun terjadi sebelum 2015.
Sebut saja di antaranya, kasus pemukulan terhadap Rihard Nelson (Wartawan Tribun
Pontianak) pada 2011 di Landak. Atau kasus pemukulan wartawan Metro Pontianak,
Arief Nugroho dan wartawan Metro TV, Faisal, pada 2010, yang dilakukan oknum
mahasiswa.
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Kemerdekaan Pers di Kalimantan Barat
Secara umum kondisi kemerdekaan pers di Kalimantan Barat sudah cukup
baik. Wartawan bisa dengan bebas menulis berita. Wartawan juga bisa melakukan
kritik terhadap pemerintah daerah secara lugas. Belum pernah ditemukan ada
aturan yang melarang jurnalis meliput suatu kasus di wilayah ini. Wartawan juga
bebas memilih menjadi anggota organisasi profesi, baik AJI maupun PWI. Hanya saja
ada kekurangan, terutama minimnya serikat pekerja media massa di provinsi ini.
Kemerdekaan pers, sebagaimana diamanatkan Undang Undang No. 40 tahun
1999 tentang Pers yang merupakan hak asasi warga Negara juga relatif terpenuhi.
Misalnya saja masyarakat bebas menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati
nurani. Masyarakat juga dengan bebas memperoleh informasi dari berbagai media
massa di Kalimantan Barat.
Sebagai pencari dan pemberi informasi, media di Kalimantan Barat juga
bebas menerima dan memberi informasi dan pendapat atas perkara-perkara publik,
termasuk di dalamnya hak memperoleh akses pada informasi pemerintah. Tanpa
hak ini, maka kemerdekaan pers akan terpinggirkan. Pers di Kalbar juga bebas
melakukan investigasi terhadap pemerintah dalam persoalan-persoalan publik, lalu
menginformasikan kepada publik.
Ada sejumlah tantangan, baik internal mau pun eksternal, yang harus dihadapi
media di provinsi Kalimantan Barat yang berpotensi besar mempengaruhi kebebasan
pers. Secara internal misalnya, tantangan itu berasal dari pemilik media (terutama
yang berbasis di Jakarta) yang berpolitik. Dalam kondisi ini wartawan-wartawan di
dalamnya berpotensi mengalamai kesulitan mewujudkan idealisme pers yakni ketika
harus bertentangan dengan kepentingan pemilik modal. Lebih dari itu, sebagian
jurnalis di Kalimantan Barat adalah kontributor atau perwakilan dari media massa
yang berbasis di Jakarta. Secara langsung atau tidak, kondisi seperti ini – di mana
pemilik media ikut aktif dalam berpolitik – juga berpengaruh pada “warna” beritanya.

B. INDEKS KEMERDEKAAN PERS KALIMANTAN BARAT
Tabel 176
IKP Provinsi Kalimantan Barat
Bidang

Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/skor

77, 24

76,83

72,84

Total
Kategori

: 75,68
: baik
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Melihat tabel tersebut di atas, persepsi terhadap tiga bidang (lingkungan fisik
dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum) terkait iklim kemerdekaan
pers, kondisi di Kalimantan Barat tergolong baik. Dengan begitu, bisa dikatakan,
hampir tidak ada kendala yang dinilai serius dalam kehidupan pers di wilayah ini.
KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Tabel 177
Indikator Utama Fisik Politik Kalimantan Barat
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

83.07

2.

Kebebasan dari intervensi

82.14

3.

Kebebasan dari kekerasan

74.64

4.

Kebebasan media alternatif

83.32

5.

Keragaman pandangan

75,41

6.

Akurat dan berimbang

78.90

7.

Akses informasi publik

76.32

8.

Pendidikan insan pers

67.93

9.

Kesetaraan kelompok rentan

71.67

Dari sembilan indikator yang diteliti, tiga di antaranya memperoleh skor
tertinggi, yaitu aspek kebebasan media alternatif, kebebasan berserikat, serta
kebebasan dari interversi. Masih dalam kategori baik, tapi dengan skor terpaut
lebih rendah, juga terlihat pada lima aspek lainnya, yakni akurat dan berimbang,
akses informasi publik, keragaman pandangan, kebebasan dari kekerasan, serta
kesetaraan bagi kelompok rentan. Sementara, pendidikan bagi kalangan wartawan,
tampaknya perlu mendapat perhatian lebih serius lagi. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa iklim politik di Kalimantan Barat memberikan toleransi yang tinggi terhadap
kebebasan pers di wilayahnya.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Dari empat aspek yang dinilai bisa mendorong kebebasan berserikat bagi
wartawan, skor rata-rata terendah ada pada sub-dimensi kebebasan wartawan
bergabung dengan serikat pekerja. Reratanya 77,14, skor paling rendah dibanding
sub-dimensi lain.
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Persepsi tersebut dipicu oleh keadaan obyektifnya. Sampai saat ini di
Kalimnatan Barat hanya ada satu media yang pernah memiliki serikat pekerja, yakni
Pontianak Post. Serikat ini didirikan oleh Mursalin pada 2008, yang saat itu menjabat
sebagai redaktur di media tersebut. Namun kini, Serikat Pekerja Pontianak Post
tidak aktif lagi. Bisa dikatakan, sebagian besar wartawan di Kalimantan Barat tidak
tergabung dalam serikat pekerja media.
Kebebasan dari Intervensi
Ada empat aspek yang diteliti dalam indikator ini. Persepsi terhadap semua
aspek tersebut digolongkan dalam situasi baik. Nilai terendah pada aspek pers bebas
dan independen membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik,
ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Sub-indikator ini mendapat nilai rata-rata
78.79.
Kebebasan dari Kekerasan
Wartawan atau perusahaan pers di Kalimantan Barat masih menjadi sasaran
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya. Namun sebagian
besar kekerasan ini dilakukan bukan oleh oknum aparat Negara. Kasus-kasus
kekerasan terhadap wartawan sebagian besar dilakukan oleh warga sipil. Misalnya
saja kasus yang terjadi terhadap wartawan Tribun Pontianak di Kabupaten Ketapang
dilakukan oleh preman. Kasus-kasus lain yang pernah terjadi dilakukan oleh warga
atau mahasiswa.
Oleh sebab itu, rupanya, yang mendorong informan ahli memberikan persepsi
paling rendah terhadap aspek kebebasan wartawan dan perusahaan pers dari
intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan, yakni 74.00. Skor tersebut sedikit lebih rendah
dibandingkan aspek aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam
berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara untuk mempengaruhi atau
karena isi pemberitaan. Sub-indikator ini mendapatkan nilai 74.29.
Di Kalimantan Barat, sejauh ini masih banyak kasus kekerasan terhadap
jurnalis yang pelakunya belum diproses secara hukum. Sejumlah kasus pemukulan
terhadap jurnalis tidak mampu diselesaikan oleh polisi. Meski begitu ada satu kasus
yang masuk ke pengadilan, yakni pemukulan terhadap jurnalis Tribun Pontianak di
Ketapang pada 2015. Pelakunya divonis enam bulan penjara oleh pengadilan.
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Tabel 178
Kebebasan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

Nilai
Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan

75.64

10.

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

74.00

11.

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan nonNegara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

74.29

Kebebasan Media Alternatif
Terkait dengan kebebasan media alternatif, rerata skor yang diberikan
informan ahli rata-rata tinggi. Pada aspek kontribusi positif jurnalisme warga untuk
kemerdekaan pers, bahkan mendapatkan nilai paling tinggi, yakni 87.14. Sementara
itu, standar deviasinya adalah 10.5. Artinya perbedaan persepsi antara satu informan
ahli dengan informan ahli lain tidak begitu besar. Hal tersebut juga memberi makna
bahwa jurnalisme warga di Kalimantan Barat relatif ‘hidup’ dan berkembang.
Faktanya memang demikian. Sejumlah media di Kalimantan Barat memiliki rubrik
khusus untuk jurnalisme warga. Sebut saja RUAI TV yang secara khusus menggarap
jurnalisme warga sebagai program unggulan mereka.
Bahkan stasiun tersebut menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi warga di
berbagai wilayah agar menjadi citizen jurnalis. Jurnalis warga bisa membuat berita
dan kemudian mengirimkannya ke Ruai TV untuk kemudian ditayangkan. Media lain
yang juga menyediakan ruang bagi jurnalisme warga adalah Tribun Pontianak dan
Pontianak Post.
Namun berbeda dengan sub-dimensi pengakuan dan perlindungan terhadap
jurnalisme warga, reratanya lebih rendah, yakni 79.50. Ini menunjukkan bahwa
pemerintah tidak mengambil peran yang signifikan dalam melindungi apalagi
mendorong keberadaan jurnalisme warga di daerah ini.
Keragaman Pandangan
Pada dimensi ini ada tiga aspek yang ditelusuri, yakni peran pemerintah
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dalam mendorong pemberitaan dan keragaman kepemilikan media, serta perlakuan
diskriminasi atas dasar SARA. Sub-indikator yang mendapat nilai paling rendah pada
aspek pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media, yakni 72.86.
Informan ahli berpendapat bahwa Pemda Kalimantan Barat belum bisa mendorong
keragaman kepemilikan media di daerah ini. Di sisi lain, di wilayah ini memang belum
pernah ditemukan adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong
kepemilikian media.
Akurat dan Berimbang
Ada tiga aspek yang diteliti dalam dimensi ini. Yakni, akses publik mendapat
informasi yang akurat dan berimbang, sensor diri (self cencorship) wartawan
dan redaksi, serta intervensi pemilik perusahaan terhadap isi pemberitaan.
Persepsi terhadap dimensi ini dalam kategori baik. Reratanya 78,90. Dengan kata
lain, pemberitaan media di Kalimantaan Barat dinilai sudah memenuhi harapan
masyarakatnya.
Kendati begitu, ada hal yang mengundang perdebatan. Yakni, aspek intervensi
pemilik perusahaan. Kendati memperoleh skor rata-rata terbilang baik (71,79),
namun hal tersebut dinilai masih berlangsung secara masif. Memang tidak ada
catatan resmi yang terungkap mendukung pandangan tersebut, misalnya, karena
mangkir atas perintah pemilik ada anggota redaksi yang terkena sanksi mutasi bahkan
pemecatan. Yang dirasakan, layaknya aturan tak tertulis tapi bernada acaman.
Akses Atas Informasi Publik
Dari empat aspek yang ditelusuri pada dimesi ini, hal yang menjadi perhatian
informan ahli pada aspek pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi
kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan
informasi. Reratanya tergolong paling rendah, yakni 67.57 (situasi sedang).
Sementara rerata dengan nilai tertinggi pada aspek wartawan luar negeri
diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini, yakni 84.21, atau dalam situasi baik.
Sejauh ini wartawan luar negeri bebas meliput di Kalimantan Barat.
Pendidikan Insan Pers
Di Kalimantan Barat kerap diadakan berbagai pelatihan atau pendidikan bagi
insan pers, baik yang diadakan organisasi profesi, seperti AJI dan PWI, atau organisasi
lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan begitu, sebenarnya
terbuka lebar kesempatan bagi wartawan di wilayah ini untuk meningkatkan
kompetensinya. Kendati begitu, persepsi terhadap indikator ini tidaklah terlalu baik.
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Skornya rata-ratanya hanya 67,93, atau pada situasi sedang. Penilaian tersebut,
bisa jadi, dipengaruhi oleh pandangan bahwa tingginya intensitas pelatihan tidak
berjalan lurus dengan hasilnya, mengingat masih saja terjadi pelanggaran terhadap
etika pers.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Persepsi para informan ahli terhadap dimensi ini tergolong dinamis. Hal
tersebut bisa dilihat dari standar deviasi pada masing-masing aspek yang dibahas
dengan rentang yang cukup jauh. Kendati begitu, reratanya tergolong baik, yakni
71,67. Misalnya, pada aspek media memberi ruang dan pemerintah memberi
perhatian khusus pada kelompok rentan, sebagian besar informan ahli sepakat
bahwa hal tersebut patut diapresasi. Rerata masing-masing-masing aspek tersebut
86,50 dan 76,07, keduanya dalam situasi baik.
Namun sebaliknya pada aspek berita yang dapat dicerna oleh penyadang
disabilitas, seperti penyandang tuna-rungu dan tuna netral, persepsinya tergolong
buruk. Reratanya hanya 52,43. Mencermati kondisi obyektifnya, bisa dibilang,
belum ada media di Kalimantan Barat yang melengkapi fasilitas khusus dalam
pemberitaannya agar bisa dicerna oleh kalangan penyandang disabilitas.
KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Tabel 179
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

81.33

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

72.63

3.

Keragaman Kepemilikan

76.43

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

77.60

5.

Lembaga Penyiaran Publik

79.38

Pada bidang ekonomi, hasil skor rata-rata menunjukkan nilai cukup tinggi, yakni
76,83. Nilai skor tertinggi pada aspek kebebasan pendirian perusahaan, kemudian
lembaga penyiaran publik, tata kelola perusahaan pers, keragaman kepemilikan, dan
yang terendah pada aspek independensi dari kelompok kepentingan.
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Seluruh dimensi tersebut memperoleh persepsi baik. Rentang skor tiap-tiap
dimensi, yang terendah 72.63 (independensi dari lelompok kepentingan) hingga
yang tertinggi 81.33 (kebebasan pendirian perusahaan pers). Angka-angka tersebut
mengindikasikan bahwa kemerdekaan pers di Kalimantan Barat pada aspek-aspek
ekonomi relatif baik.
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers
Pada dimensi ini ada sembilan aspek yang diteliti. Mulai dari kebebasan
pendirian perusahaan media cetak dan siber, pendirian perusahaan media elektronik,
biaya perizinan, dana iklan, dana bantuan sosial, dan hibah yang mempengaruhi
kebijakan redaksi, intervensi dari perusahaan komersial, konsetrasi kepemilikan
perusahaan, serta pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap keragaman
pemberitaan. Secara keseluruhan, dimensi ini mendapat skor rata-rata 81,33, atau
dalam situasi baik.
Jika ditelusuri lebih lanjut, aspek kebebasan mendirikan perusahaan media
cetak dan siber mendapat skor rata-rata tertinggi, yakni 88.57, atau dalam situasi
baik—bahkan mengarah ke situasi baik sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa
setiap individu atau entitas bisnis di Kalimantan Barat bisa dengan mudah mendirikan
dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber. Begitu pula dengan tujuh aspek
lainnya, berdasarkan persepsi informan ahli menunjukan situasi baik. Rentang
skornya bergerak dari 75,36 hingga 88,50.
Kecuali pada aspek kepemilikan perusahaan media yang terkonsentrasi oleh
pemodal tertentu. Reratanya paling rendah, yakni 61,21, atau pada situasi sedang.
Permasalahannya, boleh jadi berkorelasi dengan pangsa pasarnya. Kendati iklim
keragaman dinilai baik, tapi sulit mengingkari bahwa kue pangsa didominasi oleh
media dari pemilik modal kuat.
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Hal yang menjadi perhatian para informan ahli pada dimensi ini, antara lain
aspek penghargaan dari pemerintah daerah bagi pers profesional. Reratanya rendah,
yakni hanya 50,21, atau dalam situasi buruk. Tak jauh dari kondisi obyektifnya.
Menurut pandangan informan ahli, pemerintah daerah memang sangat jarang
memberikan penghargaan bagi pers dengan kualifikasi profesional.
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Tabel. 180
Independensi dari Kelompok Kepentingan
No.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata-rata

6.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

85.21

7.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media

72.36

8.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

50.21

9.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar
atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

73.57

10.

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

81.79

Keragaman Kepemilikan
Hanya satu aspek yang diteliti dalam dimensi ini. Terkait konteks tersebut,
keragaman kepemilikan perusahaan media di Kalimantan Barat dinilai dalam situasi
baik. Rerata skornya 76,43. Memang, dari sekian banyak media yang beroperasi di
Kalimantan Barat, beberapa terafiliasi dalam satu bendera. Kendati begitu, masih
ada sejumlah media lainnya, terutama media lokal, yang mandiri dan tetap eksis.
Tata Kelola Perusahaan Pers
Dalam dimensi ini ada tiga aspek yang diteliti, yakni tata kelola yang dijalankan
sesuai kepentingan publik, transparansi kepemilikan, dan tingkat kesejahteraan
wartawan. Berdasarkan persepsi informan ahli secara keseluruhan, dimensi ini
dinilai dalam situasi baik. Reratanya 77,60.
Jika ditelusuri lagi, aspek tingkat kesejahteraan wartawan adalah hal yang paling
disorot. Menurut pandangan informan ahli, gaji paling sedikit 13 kali setara UMP
dalam satu tahun, plus jaminan sosial lainnya (sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers) masih di bawah standar hidup layak.
Kendati masuk dalam kategori baik, wajar jika sub-indikator ini memperoleh nilai
paling rendah, yakni 73,21.
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Lembaga Penyiaran Publik.
Ada enam aspek yang diteliti dalam dimensi ini. Antara lain, kebebasan
lembaga penyiaran publik (LPP) menyiarkan berita secara obyketif, peran pemerintah
memperkuat kehadiran LPP, izin frekuensi untuk radio dan televisi komunitas, peran
Kementerian Kominfo, peran Dewan Pers, serta peran komisi penyiaran (KPID).
Persepsi terhadap dimensi ini dinilai baik, dengan rerata 79,38.
Kendati begitu, bukannya tak mengundang pandangan kritis. Terutama pada
aspek peran pemerintah mendorong LPP, terutama RRI (mempunyai empat saluran)
dan TVRI, agar lebih kuat. Sebenarnya, rerata pada sub-indikator ini lumayan bagus,
yakni 80,79, atau dalam situasi baik. Hal yang disorot, khususnya terkait dukungan
dalam bentuk anggaran. Sejumlah informan ahli memandang bahwa alokasi anggaran
dalam APBD Kalimantan Barat untuk pos ini dirasakan masih kurang. Padahal,
keberadaan RRI dan TVRI dinilai memiliki peran strategis bagi masyarakat di wilayah.
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Tabel 181
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi Lembaga Peradilan

72.89

2.

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

74.14

3.

Kriminalisasi dan Intimidasi

86.82

4.

Etika Pers

77.43

5.

Mekanisme Pemulihan

76.81

6.

Perlindungan Disabilitasi

28.21

Persepsi bidang hukum terkait kemerdekaan pers di Kalimantan Barat masuk
dalam kategori baik. Terkait penegakan hukum serta ketaatan pada etika, dipandang
tidak ada masalah yang serius. Semuanya dipandang berjalan sesuai amanat undangundang dan kode etik yang berlaku.
Terkecuali pada aspek perlindungan bagi kelompok disabilitas, penilaian
informan ahli cenderung sangat rendah, bahkan masuk dalam kategori sangat buruk.
Dus, perhatian terhadap kelompok rentan, baik dalam bentuk akses, pengadaan
fasilitas, mau pun ruang dalam pemberitaan, dipandang masih sangat minim.
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Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan
Ada lima aspek yang diteliti, yakni terkait independensi (imparsial) lembaga
peradilan, lembaga peradilan lebih mengutamakan prinsip kemerdekaan pers,
kebijakan pemerintah mendorong aparatnya patuh terhadap hukum, kewajiban
(aparat pemerintah) menghormati kemerdekaan pers, serta kepatuhan satuan kerja
pemerintah terhadap hukum. Persepsi terhadap dimensi ini masuk dalam kategori
baik.
Independensi peradilan dalam menangani perkara misalnya, dipandang
sudah memenuhi harapan masyarakat. Rentang skor rata-ratanya 72,93 hingga
73,85. Begitu pula dengan sikap pemerintah daerah dalam upaya melindungi dan
menghormati kemerdekaan pers cenderung dinilai tidak ada masalah. Rentang
skornya terbilang yang tertinggi, yakni 74,21 hingga 78,21.
Namun berbeda pada aspek peraturan dan kebijakan pemerintah mendorong
aparatnya agar patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers, para informan ahli cenderung memberikan pandangan yang
lebih rendah. Reratanya hanya 66.86, atau pada situasi sedang. Pandangan
tersebut, bisa jadi, dipengaruhi oleh kondisi obyektifnya. Sampai saat ini pemerintah
Kalimantan Barat memang tidak pernah menerbitkan regulasi secara khususnya
terkait kemerdekaan pers.
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Hanya ada satu aspek yang diteliti dalam dimensi ini, yakni terkait peraturan
daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugasnya. Pandangan terhadap
dimensi ini masuk dalam kategori baik, reratanya 74,14. Persepsi tersebut, sangat
mungkin berkolerasi dengan dimensi sebelumnya, yakni sampai saat ini pemerintah
Kalimantan Barat tidak pernah menerbitkan peraturan ataupun kebijakan
secara tertulis yang memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas
jurnalisiknya. Atau pun sebaliknya, peraturan yang melarang peliputan.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Ada empat aspek yang diteliti dalam dimensi ini. Antara lain, peraturan
daerah (perda) yang bisa memidana wartawan, perda yang bisa menghukum
secara berlebihan terhadap wartawan, peraturan tentang sensor, serta dalih yang
berlebihan (keamanan, ketertiban umum, kesehatan, dan moral masyarakat) yang
mendorong untuk membatasi kebebasan pers.
Persepsi terhadap dimensi ini adalah yang paling tinggi, dengan nilai 86.82,
bahkan cenderung mendekati kategori sangat baik. Selain tidak ada regulasi terkait
aspek ini, juga yang mempengaruhi pandangan informan ahli lantaran tidak ada
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catatan kasus adanya pemidanaan, sanksi, intimidasi, maun sensor terhadap kerja
wartawan.
Skor tertinggi terkait aspek peraturan yang memberlakukan sensor bagi
wartawan, yakni 90.85. Artinya, tidak ada peraturan daerah yang ditujukan khusus
untuk menyensor kerja pers.
Etika Pers
Ada dua aspek yang ditelusuri, yakni peran pemerintah mendorong wartawan
agar menaati kode etik pers, serta ketaatan wartawan terhadap UU Pers, berbagai
Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalisik, dan kaidah jurnalisik. Persepsi terhadap
dimensi ini tergolong baik.
Semestinya, menjalankan etika pers adalah fondasi bagi kaum jurnalis di mana
pun agar menjadi profesional sejati. Persepsi terhadap aspek ketaatan wartawan
di Kalimantan Barat terhadap etika pers relatif baik. Reratanya 76,79. Sementara
penilaian terhadap peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers, bahkan
jauh lebih tinggi, yakni 78,07.
Mekanisme Pemulihan
Ada enam aspek yang diteliti, yakni peran Dewan Pers dalam menangani
sengketa pers, independensi Komisi Penyiaran Indonesia, independensi Komisi
Informasi, penanganan kasus oleh aparat hukum secara adil, penyelesaian perkara
pers yang lebih mengedepankan UU Pers, serta penyelesaian perkara pers lebih
mengedepankan hukum perdata ketimbang hukum pidana. Persepsi terhadap
dimensi ini pun tergolong baik, reratanya 76,81. Gambaran tersebut menunjukan
bahwa iklim kehidupan pers di Kalimantan Barat, baik dari sisi dukungan dari
sejumlah lembaga Negara mau pun penegak hukum, dinilai sudah berjalan sesuai
harapan masyarakat pers.
Kalau pun masih ada hal yang patut dicermati, itu terkait dengan aspek
penyelesaian perkara pers di peradilan umum. Reratanya paling rendah ketimbang
aspek lainnya, yakni 69,86, atau dalam situasi sedang. Persepsi tersebut, boleh
jadi, dipengaruhi oleh tak konsistennya sejumlah pihak (anggota masyarakat,
oknum pemerintah, serta aparat hukum) dalam upaya penyelesaian perkara pers.
Lebih dari itu, adanya sejumlah catatan tentang proses perkara pers yang tak jelas
juntrungannya. Meski ada harapan situasinya mengarah ke iklim yang lebih baik.
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Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Pada dimensi ini hanya ada satu aspek yang ditelusuri. Yakni tentang regulasi
daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas, seperti penderita tuna rungu dan tuna netra. Mudah ditebak,
reratanya sangat rendah, bahkan patut digolongkan pada situasi sangat buruk, yakni
30.38. Persepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh lemahnya perhatian banyak pihak,
terutama pemerintah dan kalangan media agar menyikapi masalah ini.
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15
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*15
A. GAMBARAN UMUM
Kalimantan Selatan, bisa dibilang, provinsi paling tua dibandingkan provinsi
lainnya yang ada di Pulau Kalimantan. Ibukotanya Banjarmasin, terdiri dari 13
kabupaten dan kota (Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai
Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan,
Banjarmasin, dan Banjarbaru). Aada berbagai suku bangsa yang bermukim di wilayah
ini, di antaranya Jawa, Madura, Bugis, Sunda, Mandar, Tionghoa, Dayak, dan Banjar.
Sebagian besar penduduknya beragama Islam, kemudian Hindu, Kristen
Protestan, Katolik, dan Budha. Di Kalimantan Selatan masih berkembang masyarakat
adat yang memeluk kepercayaan asal nenek moyang, yakni Kaharingan, yang dianut
oleh sebagian besar suku Dayak.
Wilayah ini sohor dengan potensi emas hitamnya. Terbukti, pendapatan asli
daerahnya paling besar ditopang dari menambang batu bara. Selebihnya, disumbang
dari sektor perkebunan, yang terbesar sawit, dan hasil hutan.
Profil Media
Banyak media yang bertaruh peruntungan di Kalimantan Selatan. Mulai dari
media cetak, siaran, hingga ciber. Selepas era reformasi dideklarasikan, populasi
media wilayah ini berkembang kian pesat. Pemicunya, mudah ditebak, tak ada lagi
regulasi yang menghambat pendirian perusahaan pers seperti di masa rezim orde
baru. Kemudahan itu, terutama pada proses persyaratan serta perizinannya.
Sementara, dari sisi permodalan, kecuali untuk media cetak dan eletronik yang
masih menuntut anggaran yang tinggi, lain halnya dengan media siber yang relatif
investasinya lebih terjangkau. Oleh karena itu, rupanya, media yang disebut terakhir
tumbuh bak jamur di musim hujan. Saat ini, bisa dibilang populasinya paling besar.
Yang menarik, tak sedikit media yang dimiliki kalangan pengusaha dengan
modal kuat, seperti penambang batu bara, industri kelapa sawit, dan industri hasil
hutan. Bahkan beberapa dari mereka ada yang berlatarbelakang politisi. Dengan
kondisi seperti itu, wajar jika kerapkali terjadi benturan kepentingan yang mengarah
ke pelanggaran etika.
Mirisnya, awak redaksi yang bekerja di media yang pemiliknya dari kalangan
kuat seperti itu, mereka cenderung memilih jalur kompromi sebagai jalan keluarnya.
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Langkah tersebut terpaksa ditempuh, lantaran mereka tak mau ambil risiko yang
lebih buruk. Mangkir dari perintah bisa berarti sanksi hingga ke pemecatan.
Untungnya, tak seluruh ruang pemberitaan dalam kontrol pemilik secara ketat.
Pada kenyataannya, para awak redaksi itu masih memiliki ruang untuk mengangkat
berbagai isu yang berorientasi ke kepentingan publik.
Saat ini, lebih dari 20 media cetak yang beroperasi di Kalimantan Selatan.
Kebanyakan media itu berbasis di ibukota Banjarmasin. Salah satunya adalah
Banjarmasin Post, harian dengan oplah terbesar, yang dikelola oleh kelompok
Kompas Gramedia. Di bawah bendera ini, total ada 12 media dengan berbagai varian,
seperti harian, mingguan, dan bulanan. Di bawah kelompok media ini juga Kompas
TV, yang sebelumnya dikenal sebagai TVB (TV Banjarmasin). Kelompok usaha lain
yang ikut meramaikan pasar media di wilayah ini adalah Jawa Post, dengan Radar
Banjar sebagai andalannya.
Di jalur televisi, hingga saat di Kalimantan Selatan ada 27 stasiun. Beberapa
merupakan afiliasi dari stasiun swasta nasional yang berbasis di Jakarta, berikutnya
stasiun lokal, dan saluran televisi berbayar. Tak kalah maraknya di jalur frekuensi
radio, tak kurang dari 38 stasiun yang beroperasi. Yang berbasis di Banjarmasin
saja 23 stasiun, sisanya berserak di sejumlah kota kabupaten, seperti Banjar Baru,
Martapura, Tabalong, Amuntai, Barabai, Tapin, Kotabaru, Tanah Laut, hingga di
Batola.
Sementara di jalur siber, yang dikenal hanya ada lima news.com. Itu
pun sebagian besar merupakan afiliasi dari media induknya, seperti Antara,
Radarbanjarmasin, dan Banjarmasinpost. Seperti yang diperkirakan sebelumnya,
ibarat gunung es, sebenarnya yang bermain di jalur lebih banyak lagi.
Berdasarkan penilaian Dewan Pers, dan tak kalah menarik, sebagian besar
media yang ada di Kalimantan Selatan belum terverifikasi memenuhi standar
perusahaan pers.
Dominasi media-media besar masih sangat dirasakan di wilayah ini. Sementara,
kebanyakan media lokal dimiliki para pengurus partai sekaligus pengusaha di sektor
pertambangan dan perkebunan. Mereka mempunyai kepentingan terhadap urusanurusan bisnisnya, sehingga pemberitaan yang menyangkut kepentingan mereka
akan terus dipantau dan diupayakan agar tidak mengganggu kepentingannya.
Organisasi Profesi
Di Kalimantan Selatan ada tiga organisasi wartawan, yakni Persatuan
Wartawan Indoensia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI Persiapan), dan Ikatan
Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
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PWI adalah organisasi dengan jumlah anggota paling banyak, sekitar 300
wartawan. Sementara AJI Persiapan yang belum lama dibentuk jumlah anggotanya
10 wartawan. Kendati begitu, organisasi ini tergolong paling giat menggelar acara,
di antaranya pelatihan meningkatkan kompetensi anggotanya. Yang terakhir, IJTI
adalah organisasi paling muda, sampai saat ini anggotanya sekitar 10 wartawan.
Kasus Kekerasan
Kebebasan wartawan meliput peristiwa tertentu dirasakan masih kurang
nyaman. Bahkan kerap disertai ancaman terhadap keamanan mereka. Hal seperti itu
kental dirasakan terutama menyangkut figur kuat (pengusaha, politisi, dan oknum
pejabat), serta liputan di wilayah tertentu, seperti di sentra-sentra sumber daya
alam yang dikelola para pengusaha kuat. Betapa tidak. Kecenderungannya, para
tokoh kuat itu tergolong sensitif jika terjadi isu tentang dirinya. Jika kontra terhadap
kepentingannya, berdampak buruk terhadap wartawan dan medianya. Berdasarkan
pengalaman di masa lalu, risiko itu mulai dari intimidasi, teror, hingga potensi
kekerasan fisik. Celakanya, kebanyakan dari mereka berkelindan dengan oknum
pejabat setempat, bahkan aparat keamanan.
Di Kalimantan Selatan kasus kekerasan terhadap jurnalis, intensitasnya
tergolong tinggi. Motifnya beragam. Risiko bagi wartawan dan media yang jadi
sasaran pun bermacam, mulai dari sanksi mutasi, pemecatan, ancaman penutupan
media, hingga ke intimidasi dan penyerang oleh sekelompok orang.
Seperti kasus penyerangan dan pemukulan oleh sekelompok orang terhadap
salah seorang jurnalis TVRI ketika sedang memandu acara dialog. Motifnya, karena
dialog yang mengundang narasumber dari perwakilan parpol pemenang pemilu
dianggap memojokkan pihak lain. Kabarnya, belakangan sang jurnalis yang jadi
korban, entah bagaimana, tidak bekerja lagi di stasiun plat mereh itu.
Atau, kasus yang menimpa seorang wartawan yang terkena sanksi mutasi
karena hasil liputannya mengritisi kebijakan dari pemerintah daerah tertentu.
Karena merasa dipermalukan, oknum pejabat yang bertanggungjawab atas
kebijakan tersebut menekan pemimpin redaksinya agar menghukuma si wartawan.
Sebenarnya, dalam konteks ini, peran organisasi profesi menjadi sangat penting
untuk menguatkan posisi wartawan. Terlebih ketika mereka mendapatkan tekanan
dari narasumber atau atasannya sendiri.
Contoh lain, peristiwa yang menimpa seorang pengusaha yang kedapatan
membawa sabu. Namun, kejadian ini tidak pernah diliput media, lantaran si pengusaha
dibeking aparat. Yang lain, peristiwa yang menimpa warga yang bersengketa dengan
sebuah perkebunan kelapa sawit. Karena pemilik perkebunan juga pemilik media,
peristiwa ini tak pernah jadi judul berita.
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B. HASIL SURVEI IKP
Tabel 182
IKP Provinsi Kalimantan Selatan
Bidang

Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/Skor

72.46

69.54

67.89

Total
Status

: 70.34
:BAIK

Iklim kemerdekaan pers di Kalimantan Selatan, setidaknya berdasarkan
persepsi informan ahli, mengesankan dalam kondisi baik. Padahal, dalam konteks
ini, provinsi ini menyimpan banyak masalah. Dilihat dari bidang hukum misalnya,
yang dikategorikan dalam situasi sedang, sebenarnya menyimpan sejumlah catatan
miring. Mulai dari pelanggaran etika, intervensi dan intimidasi terhadap wartawan
dan ruang redaksi, hingga ke penyelesaian perkara pers yang tak jelas akhirnya.
Begitu pula di bidang ekonomi, yang juga dipersepsikan dalam kategori sedang
tapi dengan penilaian yang lebih baik. Permasalahan yang patut disikapi secara bijak,
antara lain terkait dengan kepemilikan media yang terkonsetrasi—sehingga saling
kait-mengait dengan permasalahan di bidang politik dan hukum—serta tingkat
kesejahteraan wartawan. Kendati begitu, provinsi masih memberikan harapan ke
arah yang lebih baik.
Singkatnya ada 4 isu penting yang muncul terkait dengan Kemerdekaan Pers di
Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, terkait dengan intervensi dari pemilik media
yang masih terasa, fenomena yang dikatakan para informan seluruh Indonesia.
Kedua, Indepedensi media. Sampai saat ini media secara ekonomi dianggap
belum bisa bersikap independen, terutama media-media yang tidak tergabung
dalam grup. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan media belum mampu
membiayai dirinya sendiri secara mandiri.
Ketiga, kesejahteraan wartawan. Kesejahteraan wartawan masih jauh
dari upah minimum provinsi (UMP), kecuali untuk media yang tergabung dalam
grup besar. Banyak perusahaan media “menutup mata” ketika wartawan mereka
menerima amplop-amplop dari berbagai pihak atau pada sebagian wartawan
tertentu menjadi “juru bicara” dari pihak-pihak di luar media.
Keempat, kapasitas wartawan. Isu ini juga dikeluhkan oleh para informan
terkait dengan sebagian kapasitas wartawan yang masih belum memadai. Hal
ini diakibatkan tidak semua perusahaan media memgupayakan peningkatan
kompetensi wartawannya.
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KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Tabel 183
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

77.85

2.

Kebebasan dari intervensi

69.13

3.

Kebebasan dari kekerasan

76.53

4.

Kebebasan media alternatif

71.67

5.

Keragaman pandangan

76.42

6.

Akurat dan berimbang

71.03

7.

Akses informasi publik

72.86

8.

Pendidikan insan pers

79.83

9.

Kesetaraan kelompok rentan

61.56

Persepsi terhadap sembilan dimensi dikategorikan dalam kondisi baik. Ada
tujuh aspek yang memenuhi kriteria tersebut, yang tertinggi pada aspek pendidikan
bagi wartawan, kebebasan berserikat, kebebasan dari kekerasan, keragaman
pandangan. Kemudian aspek akses informasi publik, kebebasan media alternatif, dan
aspek akurat dan berimbang. Dengan demikian, kehidupan pers di Kalimantan Selatan
tidak memiliki kendala yang dinilai serius, terutama bagi jurnalis untuk bergabung
dalam organisasi profesi, mengembangkan kompetensi, serta menjalankan tugas
jurnalisik sesuai prinsip profesionalitas.
Namun, jika dikaitkan dengan aspek kebebasan dari intervensi, yang
dikategorikan dalam situasi sedang, tersirat bertolak belakang (atau anomali).
Bagaimana tidak. Kendati dipandang tidak ada permasalahan yang dinilai terlalu
serius, namun tak jarang wartawan dan media terjebak dalam situasi yang tidak
nyaman. Itu lantaran isi pemberitaan, di satu sisi harus berisiko menghadapi
kepentingan tertentu, semantara di sisi lain harus mengedepankan kepentingan
publik.
Permasalahan lain tergolong universal di negeri ini, yakni terkait persepsi pada
kesetaraan bagi kelompok rentan. Skor rata-rata pada aspek ini terbilang paling
rendah, yakni 61,56, atau dikategorikan dalam situasi sedang.
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Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Ada empat aspek yang diteliti dalam dimensi ini, yakni kebebasan berorganisasi
dan berserikat, kebebasan dalam bersikap, dan peran oraganisasi memajukan
kemerdekaan pers. Iklim kebebasan berorganisasi bagi para jurnalis di Kalimantan
Selatan dinilai baik dengan skor 82,67. Data ini selaras dengan pendapat para
informan ahli yang menyatakan bahwa bagi para jurnalis tidak ada larangan untuk
berorganisasi maupun tidak berorganisasi.
Pada aspek kebebasan bergabung dalam serikat pekerja menunjukkan skor
75,92. Data ini juga menunjukkan bahwa situasi di Kalimantan Selatan dalam
kategori baik, mendorong kebebasan para wartawan bisa bergabung dengan serikat
pekerja. Namun sayangnya, wadah yang menjadi penyalur aspirasi wartawan ini di
Kalimantan Selatan belum ada.
Organisasi profesi secara umum baik, hal ini bisa dilihat pada skor yang ada
menunjukkan 79, 17. Walaupun diakui kemungkinan ada bentuk lain dari ancaman,
seperti dalam bentuk ‘merangkul’ atau membantu organisasi. Kemudian terkait
dengan peran organisasi profesi tersebut dalam memajukan kebebasan pers di
daerah, masih perlu peningkatan lagi. Skor untuk hal ini 73, 67.
Kebebasan dari Intervensi
Pada dimensi ini ada empat aspek yang ditelusuri, seperti terkait pembredelan
dan sensor, serta tekanan terhadap independensi ruang redaksi, baik dari tekanan
pemilik media maupun kepentingan lain. Terutama pada tiga aspek terkait
independensi wartawan dan ruang redaksi, persepsinya menunjukan situasi dalam
kategori sedang.
Sementara pada aspek pembredelan dan sensor menunjukaan kategori dalam
situasi baik, reratanya 74,67. Bisa dikatakan, tidak ada kasus terkait hal tersebut.
Hanya saja, berdasarkan catatan sejumlah informan ahli, intervensi berupa
sensor tidak resmi masih terjadi. Selain itu masih ada beberapa kasus mutasi terhadap
sejumlah wartawan (Banjarmasin Post, Mata Banua, dan Radar Banjar) karena
memberitakan kasus tertentu, seperti kasus Kesultanan Banjar dan Pembangunan
Gerbang Selamat Datang di Kota Banjarmasin, yang dianggap membahayakan
kepentingan lain.
Dengan demikian, hampir semua media tidak pernah lepas dari kepentingan
politik dan ekonomi termasuk kepentingan pemiliknya. Kondisi ini sangat disadari
oleh para jurnalis, sehingga mereka berstrategi agar berita-berita yang layak dan
baik untuk informasi publik tetap bisa dimuat.
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Kebebasan dari Kekerasan
Pada dimensi ini ada tiga aspek yang diteliti, seperti tindakan kekerasan dan
intimidasi oleh aparat Negara, serta perlindungan dari aparat penegak hukum.
Kebebasan dari kekerasan sebenarnya masih membayangi para jurnalis, walaupun
kekerasan yang dimaksud tidak dalam bentuk kekerasan fisik, seperti penganiayaan,
penculikan bahkan pembunuhan untuk mempengaruhi atau menghalangi
pemberitaan. Bentuk kekerasan yang kerap terjadi adalah menghalang-halangi
melalui kekuatan pemilik modal dan akses politik. Seperti kasus pengusaha membawa
sabu di bandara, tidak ada pemberitaan karena pengusaha tersebut dekat dengan
aparat. Kemudian, kasus korban sawit, jarang dan hampir tidak pernah diberitakan,
karena pemilik media adalah pengusaha sawit.
Pada aspek kekerasan terhadap para jurnalis, tidak ada tindakan apapun dari
penegak hukum dan keamanan untuk melindungi wartawan atau perusahaan pers.
Kecuali lapor dan perlakuannya seperti masyarakat biasa. Kendati begitu, persepsi
terhadap kondisi seperti ini menunjukan kategori baik.
Tabel 184
Kebebasan dari Kekerasan
Nilai
Rata-rata

No.

Kebebasan dari Kekerasan

10.

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan

79.00

11.

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

77.67

12.

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara
untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

72.92

Kebebasan Media Alternatif
Dari dua aspek yang diteliti, persepsi terhadap dimensi ini menunjukan
situasi baik. Seiring dengan kemajuan teknologi, askes terhadap sumber informasi
dirasakan jadi begitu mudah dan tak ada hambatan. Oleh sebab itu pula, tampaknya,
tidak alasan bagi siapa pun di jagat ini meniscayakannya. Tak terkecuali kalangan
pemerintah. Dalam konteks ini, persepsi terhadap aspek pemerintah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat menciptakan informasi publik tergolong baik,
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dengan rerata 70.92. Persepsi yang lebih baik lagi pada aspek jurnalisme warga
memberikan kontribusi positif, reratanya mencapai 72.42.
Keragaman Pandangan
Persepsi terhadap dimensi ini menunjukan situasi baik. Terutama pada aspek
pemerintah membiarkan praktik diskriminasi terhadap wartawan dalam menjalankan
profesinya, kondisinya menjukan baik, dengan rerata tertinggi 83.58. Dus, dilihat
dari persoalan SARA, tidak ada hambatan bagi kalangan jurnalis dalam menjalankan
tugas jurnalisiknya. Hal tersebut sejalan dengan persepsi pada dukungan pemerintah
mendorong keragaman dalam pemberitaan, juga dalam situasi baik. Reratanya
77.25.
Yang berbeda persepsi terhadap sikap pemerintah mendorong keragaman
kepemilikan media, sitiuasinya dikategorikan sedang (68.42). Pandangan tersebut,
boleh jadi, dipengaruhi oleh kepemilikan media di wilayah ini yang masih
terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu.
Akurat dan Berimbang
Ada tiga aspek yang diteliti. Dua aspek di antaranya (publik mendapat informasi
yang akurat dan berimbang, serta wartawan memberlakukan snsor diri) dipandang
sudah dalam situasi yang baik. Masing-masing dengan rerata tertinggi, yakni 71.83
dan 72.92, atau dalam situasi baik.
Sementara pada aspek intervensi pemilik perusahaan media terhadap ruang
redaksi dinilai masih perlu dicermati. Kendati dilakukan secara tak kentara, tindakan
tersebut kerap dialami para awak redaksi. Oleh sebab itu, reratanya cenderung
rendah, yakni 68.33, atau dalam situasi sedang.
Akses dan Informasi Publik
Persepsi terhadap dimensi ini secara keseluruhan dalam kategori baik. Hampir
di setiap daerah disediakan ruang untuk mengakses data, mengetik, dan ruang
tunggu—atau populer juga disebut dengan pressroom. Dengan adanya hal tersebut,
ada kemudahan bagi wartawan menjalankan kerja-kerja jurnalis.
Hanya saja, persepsi terhadap keberadaan Komisi Informasi (KI) dalam
mendukung kemerdekaan pers paling rendah. Reratanya hanya 59,75, atau dalam
kondisi sedang. Kinerja lembaga dipandang belum terlihat. Bahkan ada yang tidak
mengetahui apa itu KI dengan program kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
Sementara peliputan bagi wartawan luar negeri tidak ada larangan untuk
menjalankan kerja-kerja jurnalisiknya, selama persyaratan lainnya terpenuhi seperti
izin tinggal dan lainnya. Reratanya paling tinggi, yakni 81.22
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Pendidikan Insan Pers
Peningkatan kapasitas para wartawan di Kalimantan Selatan dinilai dalam
kategori baik. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesi tidak hanya
dilakukan oleh perusahaan medianya sendiri, juga organisasi profesi, bahkan lebih
giat. Pelatihan-pelatihan tersebut selain digelar secara mandiri, juga bekerjasama
dengan Dewan Pers. Data survei menunjukkan skor 79,83, berarti dalam kategori
baik.
Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan
Kelompok rentan seringkali keberadaannya kurang dianggap. Namun bagi
media suara kelompok rentan justru sangat diperhitungkan. Ada pandangan bahwa
dengan menyuarakan kelompok rentan, maka akan banyak apresiasi terhadap media
tersebut. Dari sisi pemberitaan kelompok rentan mendapatkan prioritas dan tidak
ada pembedaan. Persepsi terhadap situasi ini mendapat skor 73,17, termasuk dalam
kategori baik.
Kemudian kalau berkaitan dengan upaya khusus dari pemerintah, situasinya
tidak berbeda, kelompok rentan menjadi perhatian dan prioritas pemberitaan.
Namun, hasil survei menunjukkan situasi dalam situasi sedang, atau skor rataratanya 61,33.
Kemudian berkaitan dengan upaya media dalam menyiarkan berita agar
bisa diakses oleh kelompok rentan terutama bagi penyandang tuna rungu, masih
jauh dari harapan. Untuk itu baru dilakukan oleh TVRI, program dari pusat dengan
menyediakan seorang petugas yang juga menyampaikan berita dengan bahasa yang
bisa dipahami oleh para penyandang tuna rungu. Karena dukungan yang masih
minim, situasi ini menujukkan kategori buruk, dengan skor rata-rata 50.18.
KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Tabel 185
Indikator
No.

Nilai
Rata-rata

Indikator

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

74.28

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

66.20

3.

Keragaman Kepemilikan

78.00

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

66.78

5.

Lembaga Penyiaran Publik

66.74
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Persepsi terhadap dimensi ini menunjukkan pada situasi sedang. Ada tigal yang
mempengaruhi, yakni independesi dari kelompok kepentingan lembaga penyiaran
publik, serta tata kelola perusahaan pers. Sementara aspek keragaman kepemilikan
dan kebebasan pendirianperusahaan pers menunjukan persepsi yang baik.
Terutama pada aspek independensi dari kelompok kepentingan, rupanya iklim
kemerdekaan pers di Kalimantan Selatan dipandang masih belum bisa melepaskan
diri dari berbagai kepentingan. Ketergantungan seperti itu, tak pelak, berdampak
terhadap aspek tata kelola perusahaan pers yang tak bisa dijalankan secara baik.
Semantara, peran lembaga penyiaran publik di wilayah ini, tampaknya belum
dipandang strategis untuk pengembangan kemerdekaan pers.
Kebebasan Pendirian Perusahaan Media
Era reformasi tidak hanya memberikan ruang yang luas bagi setiap orang untuk
berekspresi, tetapi juga dalam konteks kebebasan mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers. Persepsi terhadap dimensi ini menunjukan situasi baik. Biaya yang
dikenakan untuk itu, misalnya, relatif terjangkau dan sesuai dengan regulasi.
Namun, ada sejumlah hal yang dipandang bermasalah. Iklan dari pemerintah
antara lain, informan ahli berpendapat masih cukup berpengaruh mengendalikan
kebijakan redaksi. Terutama bagi media yang menggantungkan sepenuhnya pada
iklan untuk menjalankan operasionalnya, sangat dirasakan pengaruhnya. Oleh
karena itu, rerata pada sub-dimensi ini hanya menunjukan situasi sedang, dengan
rerata 68,92.
Berkenaan dengan dana hibah buat media, para informan ahli menyikapinya
beragam. Ada yang mengatakan bahwa seiring dengan diberikannya dana hibah,
maka sikap kritis dari media jadi dipertanyakan. Untuk situasi yang demikian, hasil
survei menunjukkan skor 70,82, masih dalam kategori baik.
Berbeda dengan iklan dan berita pariwara oleh perusahaan komersial
tertentu masih dianggap cukup memengaruhi terhadap isi pemberitaan. Hasil survei
menunjukkan skor 69. 67, masuk dalam kategori kurang baik.
Selanjutnya berkenaan dengan konsentrasi kepemilikan perusahaan pers,
hasil survei menunjukkan untuk ketersebarannya dipandang kurang baik, dengan
skor 67,50. Dengan keterbatasan kepemilikan ini, untuk keragaman pemberitaan
juga dianggap pada situasi yang sama, dengan skor 68,58.
Indepedensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Ada empat aspek yang disurvei. Yakni terkait perusahaan pers menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya, pemberian amplop, penghargaan dari
pemerintah, ketergantungan media terhadap situasi ekonomi.
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Persepsi pada aspek menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan
pada situasi baik. Retanya 71.00. Walau demikian, di sisi-sisi yang lain masih ditemui
jurnalis yang mentolerir medianya menerima amplop atau fasilitas lainnya. Hal
tersebut ditengarai cukup berpengaruh terhadap isi pemberitaan. Oleh karena itu,
hasil survei menunjukkan aspek ini pada situasi sedang, dengan rerata 62,83.
Kemudian pada aspek kepedulian pemeritah daerah terhadap pers dalam
bentuk pemberian penghargaan bagi pers profesional. Persepsinya masih jauh dari
yang diharapkan, hal ini terkonfirmasi dengan hasil survei menunjukkan skor ratarata 65.00, atau dalam situasi sedang.
Pada aspek yang berkaitan dengan situasi ekonomi di daerah, dipandang
masih cukup berpengaruh terhadap perusahaan pers. Karena, salah satu sumber
pendanaan media berasal dari iklan yang didapatkan dari pemerintah, pengusaha,
maupun politisi. Hasil survei pada dimensi ini menunjukkan situasi sedang, dengan
rerata 63, 17, atau cukup menciptakan ketergantungan.
Sementara terkait dengan aspek intervensi pemilik perusahaan pers terhadap
rapat redaksi, prsepsinya menunjukan kurang baik, atau dengan rerata 69.00.
Artinya intervensi masih dirasakan oleh para awak media, walaupun tidak secara
langsung dilakukan.
Keragaman Kepemilikan
Persepsi terhadap kebebasan dalam pendirian dan kepemilikan perusahaan
pers baik cetak, penyiaran maupun media siber, cukup baik. Reratanya 78.00.
Hal ini tampak pada keragaman kepemilikan media di daerah ini. Tidak ada yang
mendominasi, walaupun masing-masing perusahaan media memiliki jaringan
dengan varian cetak, siber, radio, mau pun stasiun televisi lokal.
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Pada dimensi ini ada tiga aspek yang diteliti. Persepsi secara keseluruhan
menunjukan situasi sedang mengarah ke baik. Dinamika antar-informan ahli
mewaranai pada sejumlah aspek. Ada beberapa perusahaan media yang sudah
cukup bagus dari sisi manajemen, seperti Banjarmasin Post dan Radar Banjar yang
tergabung dalam grup Kompas Group dan Jawa Post. Skor rata-rata pada sub-dimensi
ini 69.58, atau pada situasi sedang mengarah ke baik.
Kemudian pada aspek transparansi kepemilikan pers dipandang pada situasi
baik. Sebagian masyarakat tahu siapa pemilik media. Jumlah perusahaan media
yang sedikit sangat membantu publik mengetahui siapa pemilik media beserta
jaringannya. Karena itu reratanya lebih baik, yakni 72.42.
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Sementara berkaitan dengan aspek gaji wartawan, kecuali mereka yang
tergabung dalam kelompok media besar, masih jauh dari UMP. Begitupun untuk
jaminan sosialnya. Konsekuensi dari itu media menutup mata atau membebaskan
wartawannya menerima amplop. Reratanya tergolong rendah, yakni 58,33, atau
masih dalam kategori sedang.
Lembaga Penyiaran Publik
Ada tujuh aspek yang disurvei, seperti kebebasan lembaga penyiaran publik
(LPP), perhatian pemerintah atas hadirnya LPP, perizinan frekuensi radio dan televisi
komunitas, peran Kementerian Kominfo, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia,
dan Komisi Informasi mendorong pers agar menyuarakan aspirasi publik. Persepsi
secara keseluruhan pada dimensi ini pada situasi sedang.
Pada aspek LPP bebas membuat berita secara obyektif dipandang belum
menunjukkan sikap independen dalam pemberitaan. Karena mereka tetap dianggap
sebagai corong kepentingan pemerintah. Meskipun rerata pada sub-dimensi ini
pada situasi baik, 71.92.
Kemudian terkait aspek upaya pemerintah mendorong dan memperkuat
hadirnya LPP yang berorientasi pada publik, juga dinilai belum cukup kuat. Reratanya,
hanya 65.00, atau pada situasi sedang.
Sementara, pada aspek proses perizinan frekwesi baik radio maupun televisi,
dinilai tidak ada kendala yang serius. Reratanya 73.08, atau dalam kategori baik.
Adapun kinerja Kominfo dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat dipandang belum optimal, reratanya 68.25, atau dengan kategori
sedang. Sementara persepsi terhadap peran Dewan Pers dalam upaya mendorong
pers menyiarkan aspirasi masyarakat menunjukan situasi baik. Ada beberapa
kegiatan yang dilakukan Dewan Pers, di antaranya seminar, dialog, dan peningkatan
kapasitas serta uji kompetensi bagi para wartawan. Kegiatan-kegiatan tersebut
untuk mendorong sebagaimana maksud di atas. Untuk kerja-kerja Dewan Pers ini,
reratanya 70.55, termasuk dalam kategori baik.
Kemudian berkenaan dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan
Komisi Informasi, terjadi dinamika pada persepsi informan ahli. Untuk KPI reratanya
hanya 61.00, atau pada kategori sedang. Sedang KI reratanya lebih rendah, 58.00,
atau pada kategori buruk. Walaupun demikian para informan memberikan apresiasi
atas kehadiran lembaga-lembaga tersebut.
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KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Tabel 186
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi lembaga peradilan

70.46

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

70.18

3.

Kriminalisasi dan intimidasi

80.83

4.

Etika pers

72.29

5.

Mekanisme pemulihan

69.31

6.

Perlindungan disabilitasi

33.10

Persepsi pada bidang hukum menunjukan situasi sedang. Jika mencermati
rata-rata skornya (67,89), berbagai hal yang selama ini dipandang masih menjadi
pesoalan berpotensi mengarah ke situasi baik.
Terdapat empat aspek (kriminalisasi dan intimidasi, etika pers, independensi
lembaga peradilan, dan kebebasan mempraktekan jurnalisme) yang menunjukan
persepsi dengan skor tertinggi. Iklim kemerdekaan pers dilihat dari aspek-aspek
tersebut di Kalimantan Selatan dipandang sudah dalam situasi baik. Proses peradilan
terhadap sengketa pers dipandang sudah berjalan dengan semestinya. Sementara
kerja jurnalisik dipandang bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas.
Kendati pada dimensi-dimensi tersebut masih menyimpan sejumlah catatan.
Catatan yang dimaksud, bisa dicermati pada aspek mekanisme pemulihan.
Persepsi terhadap dimensi ini masih menjukan situasi sedang yang cenderung
mengarah ke baik. Serta pada aspek perlindungan bagi kelompok disabilitas.
Perhatian terhadap kelompok rentan ini, harus diakui, masih sangat rendah.
Indepedensi Lembaga Peradilan
Tabel 187
Indikator
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan
tidak berpihak (imparsial)

68.13

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

65.25

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers?

66.67
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Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

76.33

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

72.33

Persepsi informan pada aspek independensi lembaga peradilan dipandang
pada situasi sedang, reratanya 68.13. Rupanya, konsistensi lembaga penegak hukum
khususnya dalam menangani berbagai kasus pers dipandang masih belum jelas.
Prinsip independen, mandiri dan imparsial memang dikedepankan. Namun, dalam
beberapa kasus masih ditemui bahwa lembaga peradilan tidak mengedepankan
kemerdekaan pers. Itu, karena ada UU lain yang notabene membatasi prinsip
kemerdekaan pers seperti UU ITE.
Sementara itu, selama ini tidak pernah ada peraturan daerah yang membatasi
atau mendorong aparat pemerintah agar patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Kalau berupa keputusankeputusan gubernur tentang kerja-kerja kehumasan agar mendukung kerja-kerja
wartawan memang ada, yang bertujuan memberikan kemudahan pada akses
informasi. Kendati begitu, persepsi pada sub-dimensi ini sedang saja, dengan rerata
66,67. Dus, masih ada keraguan terhadap niat “baik” tersebut. Tapi sebaliknya pada
aspek satuan kerja pemerintah patuh pada kewajiban hukum untuk melindungi dan
menghormati kemerdekaan pers, persepsinya tergolong baik, reratanya 72.33.
Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme
Sampai saat ini kebebasan mempraktekkan jurnalisme bagi wartawan
sangat terbuka. Tidak ada aturan atau kebijakan yang sifatnya menghalangi atau
melarang wartawan melakukan peliputan ataupun mencari data yang diperlukan
untuk mendukung kerja jurnalisiknya. Dulu, memang pernah ada surat edaran dari
walikota agar data atau informasi yang dicari harus langsung kepada kepala dinas
dan atas sepengetahuan walikota. Surat edaran tersebut dikeluarkan bukan dalam
konteks membatasi, tetapi mengatur agar informasi yang disampaikan satu pintu dan
menghindari para wartawan yang “tidak jelas.” Menurut informan ahli, pemerintah
daerah merasa trauma, karena ada orang-orang dengan alasan kebebasan pers,
berupaya mencari data tersebut dengan tujuan untuk menjatuhkan kepala daerah,
serta adanya persaingan antar SKPD yang kurang sehat. Atau menggali informasi
dengan maksud menjatuhkan dan melakukan pemerasan. Melihat sisi positifnya,
persepsi terhadap dimensi ini terbilang baik, reratanya 70,18.
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KRIMINALISASI DAN INTIMIDASI
Tabel 188
Indikator
Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya

81.33

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan
kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalisik

81.00

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

82.08

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban
umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

78.92

Sampai saat ini tidak ada peraturan daerah yang memberi ancaman pidana
bagi kalangan wartawan terkait tugas jurnalisik. Pun, peraturan daerah yang memberi
penghukuman atau sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media. Dengan
begitu, wajar, persepsi terhadap dimensi ini terbilang baik, atau menunjukkan situasi
kondusif dalam hal kebebasan dan jaminan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan
tugasnya.
Etika Pers
Secara normatif pemerintah mendorong wartawan mentaati kode etik
pers dan standar perusahaan pers. Walaupun dalam realitasnya masih tampak
pemberian amplop buat wartawan dan bahkan bagi wartawan “tempo-tempoan”
yang dipelihara oleh kepala daerah.
Persepsi terhadap aspek ketaatan wartawan terhadap UU Pers, PeraturanPeraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalisik dan Kaidah Jurnalisik, relatif baik.
Reratanya 71,25. Karena sejak awal mereka sudah dibekali dengan berbagai
peraturan tersebut untuk menjadikan mereka sebagai wartawan yang profesional
dan menjunjung tinggi kode etik pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalisiknya.
Mekanisme Pemulihan
Ada enam aspek yang diteliti. Berkenaan dengan aspek kerja-kerja yang
dilakukan oleh Dewan Pers dalam menangani sengketa, hampir semua informan
menyatakan baik, rerata 72.50. Tapi berbeda dengan Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI), persepsi terhadap lembaga ini malah dipandang tidak terlalu independen.
Ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya,
sehingga KPI menjadi alat negosiasi. Masih ada iklan-iklan yang tidak memenuhi
aturan, tapi KPI tidak menegur. Reratanya 68.33, atau dalam situasi sedang.
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Begitu pula persepsi terhadap Komisi Informasi. Informan ahli menilai lembaga
ini tidak independen. Itu juga karena ada bantuan dana dari pemerintah daerah.
Kalau tidak diberikan dana, maka mereka tidak bisa berkreasi, bahkan tidak bekerja.
Kendati begitu, rerartanya terbilang lebih baik, yakni 70.00, atau dalam situasi baik.
Sementara persepsi terhadap tindakan aparat melakukan proses hukum,
informan ahli sepakat bahwa mereka sudah bertindak sesuai dengan proses hukum
dan tanggap dalam bertindak. Namun, untuk kondisi seperti ini nilai rata-rata hanya
65.63, atau dalam kategori sedang.
Kemudian pada aspek penyelesaian perkara pers, para informan ahli meberikan
persepsi yang beragam. Ada yang mengatakan masih menggunakan UU Pers, namun
sebagian lagi ada menyatakan lebih banyak diselesaikan lewat peradilan umum.
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas
Data survei menunjukkan, aspek perlindungan hukum bagi penyandang
disabilitas dalam kategori buruk, yakni reratanya 36.78. Di satu sisi, memang tidak
ada kewajiban hukum bagi media untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas. Lebih dari itu, persoalan ini pun tidak tampak pada regulasi
daerah yang mewajibkan media massa agar menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh penyandang disabilitas. Kalau pun ada, karena kebijakan nasional, seperti TVRI.
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16
PROVINSI SULAWESI SELATAN*16

A. GAMBARAN UMUM
Sejarah perkembangan pers di Sulawesi Selatan dapat ditarik mundur ke era
perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada era itu wartawan-wartawan melakukan
dua peran sekaligus yaitu sebagai penyedia informasi (dengan tugas menyebarkan
berita) sekaligus melibatkan diri dalam perlawanan terhadap penjajah. Pada masa
kemerdekaan di Makassar terbit sebuah harian bernama Soeara Indonesia di bawah
kepemimpinan Manai Sophiaan.
Letak strategis Sulawesi Selatan hingga kini masih terasa. Di sana – tepatnya
di ibu kota provinsi Makassar – merupakan persimpangan lalu lintas manusia dan
barang dari Indonesia Timur (Misalnya Papua dan Maluku) ke Indonesia Barat
(Sumatera, Kalimantan dan Jawa) dan sebaliknya. Sejak kolonialisme ibu kota
ini merupakan pintu gerbang ke belahan nusanatara bagian Timur. Kesibukan
pelabuhannya – Pautere – adalah jaminan akan posisi strategis Sulawesi khususnya
Makassar. Pelabuhan ini juga merupakan pintu gerbang ke berbagai daerah di Pulau
Sulawesi. Maka tidak heran ibu kota provinsi merupakan kota multi-etnis yang hidup
berdampingan secara relatif damai. Enam suku bangsa terbesar adalah Bugis, Toraja,
Mandar, Buton, Jawa dan Tionghoa.
Disamping kota Makassar terdapat empat (4) kabupaten kota strategis lain
untuk berkembangnya media yaitu kabupaten Kota Palopo, Soppeng, Makassar,
Gowa dan Bulukumba. Kabupaten/kota ini merupakan Daerah Administrasi Tingkat
II yang menunjukan perkembangan ekonomi yang cukup baik.
Kemerdekaan pers di provinsi inipun mengalami pasang surut seiring dengan
pasang surutnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Sekalipun kemerdekaan
mengeluarkan pikiran dan pendapat sudah dijamin dalam Konstitusi – UUD 1945
penegakannya menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Sintesa dari berbagai
kontradiktif menghasilkan wajah Kemerdekaa Pers di Sulawesi Selatan.
Berbeda dengan era Orda Baru, saat ini kebebasan berorganisasi berserikat
jauh lebih maju. Sedikitnya terdapat empat organisasi profesi wartawan di Sulawesi
yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), IJTI
dan yang beroperasi cukup akti di provinsi ini – setidaknya di kabupaten-kabupaten
Kota Palopo , Soppeng, Makassar, Gowa dan Bulukumba. Ruang mendirikan serikat
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pekerja mediapun cukup besar. Hanya pemanfaatannya oleh pekerja media tidak
maksimal.
Jatuhnya pemerintahan otoriter tidak serta merta menghentikan
kecenderungan tindakan otoritarianisme dari penguasa. Salah satunya adalah
masalah kriminalisasi pekerja pers. Pada tahun 2009, 10 tahun era reformasi,
wartawan di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar melakukan advokasi terhadap
kriminalisasi yang dialami seorang jurnalis Upi Asmaradana. Kasus yang bermula dari
perbedaan pendapat soal penggunaan UU Pers dalam sengketa pers antara Kapolda
Sulawesi Selatan saat itu dengan jurnalis berakhir dengan dakwaan pencemaran
nama baik. Pengadilan pada keputusannya mematahkan dalil penuntut dan
‘memvonis bebas terdakwa’ dalam kasus pencemaran nama baik.
Pada kasus ini penegakan rezim Kemerdekaan Pers secara hukum menghadapi
tantangan. Penggunaan perangkat hukum yang tepat menentukan kualitas penegakan
hukum dan kemerdekaan pers itu sendiri. Media yang berfungsi sebagai watch
dog terhadap pemerintah maupun sumber informasi publik untuk memperoleh
kebenaran mensyaratkan sikap pemerintah untuk tidak memperlakukan pers
sebagai penjahat dan sikap jurnalis untuk menegakan Kode Etik Pers sehingga
mampu memberi informasi berkualitas yang akurat dan seimbang.
Persoalan lain adalah kekerasan terhdap jurnalis yang sedang meliput dalam
berbagai bentuk. Di dalam era yang lebih terbuka benturan benturan berbagai
kepentinganpun semakin terbuka. Ruang ekspresi itu pun kadangkala disertai
kekerasan. Selama tahun 2015 LBH Pers mencatat sejumlah kekerasan yang dialami
oleh wartawan saat meliput, seperti penganiayaan, terkenan anak panah, dan
pemukulan baik oleh aparat keamanan maupun massa. Dalam situasi demikian
Negara wajib untuk menahan diri (tidak melakukan kekerasan kepada wartawan)
dan melindungi wartawan dari kekerasan pihak ketiga.
Dengan semakin terbukanya ruang berekspresi terbuka pula ruang untuk
mendirikan perusahaan pers. puluhan perusahaan pers lahir baik cetak, elektronik
maupun siber Berbagai tantangan bagi penegakan kemerdekaan pers pun muncul.
Salah satunya adalah intervensi pemilik media terhadapa ruang redaksi ketika
pemilik modalnya adalah pejabat pemerintah daerah atau elit partai politik.
Di bawah ini adalah gambaran Kemerdekaan Pers di Sulawesi Selatan dalam
Indeks.
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HASIL INDEKS KEMERDEKAAN PERS
Tabel 189
IKP Provinsi Sulawesi Selatan
Bidang

Hukum

Fisik Politik

Ekonomi

Nilai/Skor

55.56

58.39

56.68

Skor Total
Kategori

: 57.09
: Sedang

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2016 menunjukan bahwa Kemerdekaan Pers
di provinsi Sulawesi Selatan dalam takaran sedang (57.09) – hanya sedikit di atas
nilai indeks ‘kurang bebas’ (<55). Seperti di kebanyakan provinsi yang lain, skor
rerata kemerdekaan pers dalam lingkungan fisik politik paling baik dibanding dua
lingkungan yang lain. Disamping itu di provinsi ini skor rata-rata dalam lingkungan
hukum dianggap masih ‘kurang bebas’.
Kondisi kemerdekaan pers yang agak-bebas ini berada di ujung tanduk. Meski
indikator-indikator utama rata-rata mendapat nilai ‘sedang’ atau ‘baik’ namun
“hanya disanggah” oleh tiga indikator utama yaitu kebebasan berserikat, pendidikan
jurnalis dan kebebasan dari kriminalisasi. Indikator-indikator lainnya nyaris masuk
dalam kategori ‘buruk’ atau bahkan berada dalam kisaran ‘buruk’/’buruk sekali’.

B. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Kemerdekaan pers dalam lingkungan politik di Sulawesi Selatan masuk dalam
ukuran ‘agak bebas’ (sedang). Persoalan utama terletak pada masih tingginya
intervensi dan kekerasan terhadap wartawan.
Tabel 190
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

65.50

2.

Kebebasan dari intervensi

57.53

3.

Kebebasan dari kekerasan

50.10

4.

Kebebasan media alternatif

61.05
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5.

Keragaman pandangan

62.63

6.

Akurat dan berimbang

62.44

7.

Akses informasi publik

62.27

8.

Pendidikan insan pers

70.60

9.

Kesetaraan kelompok rentan

50.13

Kemerdekaan pers di Sulawesi Selatan dilihat dari lingkungan fisik dan politik
menunjukan persepsi yang kurang memuaskan, atau pada situasi sedang (57.09)
yang berpontensi mengarah ke situasi buruk.
Ada sejumlah hal yang dipandang mempengaruhi gambaran tersebut. Bahkan,
delapan dari sembilan aspek yang diteliti menunjukan persepsi dengan rentang
situasi buruk hingga sedang. Hanya satu aspek yang dipandang sudah memenuhi
katagori baik, yakni pendidikan bagi kalangan wartawan.
Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
Di Provinsi Sulawesi Selatan terutama kota/kabupaten kota Palopo, Soppeng,
Makassar, Gowa dan Bulukumba, kebebasan dalam memilih organisasi profesi
jurnalis sudah terbuka dan tanpa tekanan atau paksaan. Di sini telah berdiri beberapa
organisasi profesi jurnalis PWI kota Mmakassar, AJI kota Makassar, PJI kota Makassar,
IJTI kota Makassar yang keanggotaan atau aktivitasnya sudah menyebar berjejaring
di beberapa kabupaten kota tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan penilaian ahli
yang untuk aspek ini memberi nilai 78.90.
Aktvitas organisasi-organisasi profesi ini dalam mendorong kemerdekaan pers
di Sulsel juga dinilai baik, 72.20. Indikasi ini memang sudah tampak sejak era reformasi
dimana berbagai organisasi profesi tersebut getol menyuarakan kemerdekaan pers
dan mengadvokasi berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Namun menyangkut kebebasan mendirikan serikat pekerja informan
memberi nilai buruk, 53.00. Dari catatan penelitian, hanya kota Makassar dari 5
kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan ini yang memiliki serikat pekerja di sejumlah
perusahaan media; dengan nama Dewan Pekerja dan atau Serikat seperti umumnya.
Fungsi mereka adalah mengupayakan kesejahteraan karyawan / jurnalis dan ketika
berhadapan dengan hukum. Sementara di kabupaten soppeng, palopo, gowa dan
bulukumba hanya ada “perkumpulan wartawan”.
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Kebebasan dari Intervensi
Rerata untuk indikator utama ini adalah 57.53 kondisi yang kurang baik. Dari
empat aspek hanya kebebasan dari pencambutan lisensi, izin usaha, pembredelan
dan sensor karena isi berita oleh pemerintah dinilai cukup baik, 67.80. Dalam
kenyataanya memang selama 2015 di Sulawesi Selatan tidak terjadi hal semacam
itu. Namun fenomena banyaknya pimpinan partai politik dan pejabat pemerintah
yang merupakan salah satu pemilik modal perusahaan media lokal menciptakan
kekuatiran akan pencabutan lisensi.
Atas aspek-aspek lain dari indikator utama ini ahli memberi nilai buruk atau
sedikit di atas nilai buruk. Intervensi pemerintah daerah khususnya Kota Makassar
atau partai politik terhadap independensi redaksi terjadi ketika salah satu partai
politik atau pemerintah kota Makassar menanamkan saham di perusahaan media.
Budaya menelpon pengurus redaksi oleh elit politik masih terjadi. Dalam fenomena
demikian independensi ruang redaksi dari campur tangan pemilik pun akhirnya tidak
dapat dihindari [50.20]. Penelitian ini mencatat bahwa ketika hal yang diberitakan
oleh media bersangkutan terkait kritik pada pemerintah kota/kabupaten maka
terjadi tekanan yang antara lain dalam bentuk pemutusan kontrak iklan. Seiring
dengan fenomena di atas informan ahli berpendapat bahwa pers cukup tersandera
kepentingan politik, ekonomi termasuk kepentingan pemilik (57.30)
Kebebasan dari Kekerasan
Kebebasan dari kekerasan mendapat nilai rata rata yang buruk, rerata
keseluruhan aspek dari kebebasan ini adalah 50 Penelitian menunjukan bahwa
masih ada tindakan kekerasan oleh aparat Negara dalam rangka menghalanghalangi pemberitaan di Makassar dan beberapa kota lain di Sulawesi Selatan; dalam
bentuk penganiayaan baik oleh oknum pemerintah atau masyarakat. Sebagai contoh
kasus kekerasan terhadap jurnalis di depan kampus UNM oleh oknum kepolisian,
terhadap jurnalis Tribun Timur saat meliput saat rujab Bupati Gowa oleh warga sipil
dan jurnalis Celebes TV yang dianiaya oleh genk motor.21
Dari berbagai aspek ‘kebebasan dari kekerasan’ perlindungan jurnalis oleh
penegak hukum dari ancaman atau intimidasi mendapat penilaian yang paling
buruk 41.50. Seorang jurnalis koran Tempo yang memberitakan kasus ijasah palsu
oleh salah satu calon kepala daerah di Gowa justru dilaporkan pidana. Di Pare pare
seorang jurnalis Tribun Timur mengalami penganiayaan oleh oknum bupati.
21.

Lihat lampiran Data Kekerasan
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Kebebasan Media Alternatif
Partisipasi masyarakat cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Berbagai bentuk
partisipasi telah dilakukan oleh masyarakat untuk terlibat dalam urusan publik;
mulai dari pengawasan pembangunan hingga keterlibatan dalam perumusan
kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah dipandang kurang mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif (51.80).
hal ini bagaimanapun juga tidak mengurangi kontribusi jurnalisme warga di Sulawesi
Selatan terhadap kemerdekaan pers (70.30). Koran Tribun Timur dan Koran Fajar
menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk mempublikasinya informasi atau ide-ide
mereka.
Keragaman Pandangan
Keragaman pandangan di Sulawesi Selatan dalam kisaran sedang. Dari
beberapa kabupaten kota, Pemerintah Kabupaten Kota Bulukumba melakukan
terobosan dalam mendorong keberagamaan pemberitaan; yaitu melalui program
diseminasi atau penyebar-luasan informasi kepada masyarakat. Upaya pemerintah
ini mendapat penilaian (63.40) Meskipun demikian kecenderungan pemberitaan
masih terkait isu-isu mainstream seperti korupsi dan ekonomi sementara persoalan
kelompok rentasn seperti masyarakat adat, pelestarian sumberdaya alam, komuitas
miskin kota tidak jadi prioritas.
Sebagaimana pluralnya provinsi Sulawesi Selatan praktek diskriminasi atas
dasar suku, etnis dan agama terhadap jurnalis dipandang terlatif tidak terjadi. Jika
ada riak maka pemerintah daerah dianggap cukup sigap merespon dan meredam
konflik agar tidak lebih luas. (63.10)
Akurat dan Berimbang
Informan ahli menilai bahwa informasi yang disampaikan oleh media kepada
publik tidak buruk dengan nilai 60.10. Meskipun tidak ‘buruk’ pemberitaan pers di
Sulawesi Selatan dipandang belum sepenuhnya akurat dan berimbang. Mekanisme
internal untuk mengurangi hal tersebut biasanya dalam bentuk teguran atau evaluasi
kerja dan jika isi pemberitaan kurang akurat masih dilakukan koreksi.
Sehubungan dengan hal ini upaya melakukan swa-sensor untuk pemajuan
etika pers masih belum optimal (67.10) meski tidak buruk.
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Tabel 191
Akurat dan berimbang
No.

Akurat dan berimbang

Nilai
rata rata

1.

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah
ini

60.10

2.

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

67.10

3.

Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

60.10

Akses atas Informasi Publik
Akses jurnalis atas informasi publik di Sulawesi Selatan secara rerata adalah
62.28, dalam kisaran ‘sedang’. Nilai yang paling tinggi adalah akses wartawan luar
negeri untuk meliput (74.50) yang memang selama 2015 tidak ditemukan adanya
larangan jurnalis asing untuk melakukan peliputan. Upaya pemerintah menyediakan
berbagai sarana bagi wartawan untuk menemukan, memperoleh dan menyebarkan
informasi antara lain dalam bentuk fasilitas pres room. Namun ada bebrapa SKPD
yang belum memiliki PPID sekalipun diamanatkan oleh undang undang KIP. Skor
untuk upaya pemerintah adalah adalah 61.70. sehubungan dengan hal ini peran
Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi masih terbatas –
mendekati buruk (57.33)
Pendidikan Pers bagi wartawan
Pelatihan bagi wartawan di provinsi ini tersedia dengan baik. Organisasiorganisasi profesi seperti AJI, PWI, IJTI, PJI dan Pers kampus intens melakukan
pelatihan jurnalisik untuk menguatkan kompetensi wartawan. Setiap tahun juga
dilakukan uji kompetensi jurnalis yang dipelopori oleh media dan profesi jurnalis.
(70.60).
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Peran media dalam memberi ruang pemberitaan dan akses informasi untuk
kelompok rentan, terutama kelompok penyandang disabilitas masih jauh dari
harapan. Setali tiga uang pemerintah daerah masih kurang mendorong akses suara
kelompok rentan dalam pemberitaan (55.60).

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

241

Setelah era reformasi, stasiun TVRI masih memberikan ‘penerjemah’ bagi
penyandang disabilitas untuk berita tertentu.
Tabel 192
Kesetaraan akses bagi kelompok rentan
No.

Kesetaraan akses bagi kelompok rentan

Nilai
rata-rata

1.

Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait
masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?

58.70

Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus
untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi

55.60

Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyadang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna
netra)?

36.10

2.

3.

KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Tidak ada indikator utama lingkungan ekonomi di Provinsi ini yang dinilai baik;
semuanya dalam takaran sedang dan untuk indikator ‘keragaman pemilik’ mendapat
nilai buruk. Dominasi media-media besar nasional maupun lokal dinialai cukup
besar sehingga membahayakan kemerdekaan pers. Disamping itu kemerdekaan
pers di lingkungan ini menghapai masalah serius berupa kendali kekuatan-kekuatan
ekonomi politik yang kuat terhadap redaksi – khususnya ketika pemilik perusahaan
media adalah pejabat pemerintah setempat atau pimpinan partai politik.
Tabel 193
Indeks Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

58.08

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

55.88

3.

Keragaman Kepemilikan

52.70
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4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

58.10

5.

Lembaga Penyiaran Publik

59.22

Persepsi terhadap indikator ini pun menunjukan situasi yang memprihatinkan.
Skor rata-ratanya relatih rendah, hanya 56.68, atau pada situasi sedang yang condong
terperosok ke situasi buruk. Semua aspek yang diteliti dipandang bermasalah dan
memerlukan perhatian sungguh-sungguh agar iklim kemerdekaan pers di provinsi ini
mengarah ke situasi yang lebih baik.
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Berhentinya rezim perizinan dalam pengelolaan media tampaknya berlaku
pula di Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek aspek yang menyangkut perizinan pendirian
perusahaan pers mendapat nilai yang baik atau sedang. Hasil wawancara di beberapa
kabupaten menunjukan bahwa media relatif tidak mengalamai hambatan perizinan.
Indikasi tersebut tampak dengan menjamurnnya media, tv lokal, channel-radio dan
media online.
Persoalannya apakah dapat bertahan lama dan dalam pelaksanaannya dapat
menjaga independensi? Aspek-aspek yang menyangkut kebebasan media secara
ekonomi ini memberi gambaran yang menguatirkan; seperti ketergantungan pada
dana iklan 45.00 dan subsidi pemerintah 55.20. Demikian pula dengan pengaruh
pemilik perusahaan terhadap pemberitaan sehingga berpotensi mengendalikan isi
berita juga besar. Buruknya independensi ini mendapat nilai rerata 48.80.
Independensi media di Sulsel juga terancam karena adanya konsentrasi
kepemilikan media (56.10) yang oleh ahli dinilai cukup menghalang-halangi
terciptanya keragaman pemberitaan (60.30).
Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat
Dari hasil wawancara informan ahli, bahwa perusahan media yang ada
disulsel dalam pemberitaanya sudah mendorong dan menempatkan kepentingan
publik dalam pemberitaan. Aspek ini merupakan satu satunya aspek yang baik
[71.10] dari dimensi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa media dan wartawan
lebih memberikan ruang bagi kepentingan publik secara umum dibandingkan bagi
kelompok kepentingan tertentu yang kuat.
Yang menjadi keresahan informan ahli terhadap media-media lokal adalah
banyaknya media yang didirikan sekedar untuk menjadi alat calon bupati/gubernur
terutama saat PILKADA, untuk menarik simpati publik. Bukan saja kesinambungan
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media tersebut tidak terjadi akan tetapi juga komitmennya pada kepentingan publik
terancam.
Sementara itu ahli melihat masih banyak praktek wartawan menerima
pemberian uang/fasilitas sehingga mempengaruhi isi media, skor untuk hal ini buruk
dan terburuk dalam dimensi ini (48.50) Buruknya integritas wartawan diperparah
dengan rendahnya penghargaan pemerintah daerah pada profesionalitas wartawan
(49.50) serta intervensi pemilik pada rapat redaksi [56.30]. Penghargaan pemerintah
bukan diukur dari adanya ‘award’ tertentu tetapi cara pandang yang dicerminkan
dalam praktek keseharian pemerintah. Salah satu contoh kurangnya penghargaan
adalah ketika Walikota Parepare melakukan penghinaan atas profesi jurnalis.
Menyangkut intervensi pemilik media informan-ahli mengungkapkan bahwa
jika pemberitaan sudah mengulik isu besar dari pemilik media seringkali terdapat
upaya pemilik media untuk mengendalikan redaksi. Hal ini pada akhirnya berdampak
pada kinerja dan independensi jurnalis.
Tabel 194
Independensi dari kelompok kepentingan
No.

Independensi dari kelompok kepentingan

Nilai
rata rata

1.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan
publik dalam pemberitaannya

71.10

2.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan
atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan mempengaruhi isi media

48.50

3.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

49.50

4.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan
besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

54.00

Intensitas intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

56.30

5.

Keragaman kepemilikan
Dibanding sebelum reformasi jumlah media dan sebaran kepemilikannya lebih
besar saat ini. Meskipun terdapat beberapa media cetak, online,tv dan radio yang
besar dan pesat pertumbuhannya, informan ahli menilai bahwa kepemilikan media
di Sulawesi Selatan tidak cukup beragam (52.70). Hal ini mengindikasikan banyaknya
media yang bermunculan didominasi oleh media-media besar seperti Faja group,
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Tribun Timur dan Go Media group yang memiliki beberapa media cetak, tv online
dan radio.
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Rerata skor yang diberikan oleh informan untuk tata kelola perusahaan
dalam tiga aspek berada di bawah angka 58.10. Dalam hal upah bagi wartawan
mendapatkan penilaian yang paling rendah, dengan rerata skor 51.60. Kewajiban 13
kali gaji UMP selama satu tahun (saat itu Rp.2.3 juta/bulan) hanya mampu dilakukan
oleh media besar.
Media-media di Sulawesi Selatan tidak cukup dikelola untuk kepentingan
publik dan tidak cukup memberi informasi mengenai kepemilikan, skor rerata untuk
kedua aspek ini ‘sedang’. Kepemilikan perusahaan-perusahaan seperti Tribun Timur
(Bosowa Group) dan harian Fajar (JPNN dan Alwi Hamu) memang cukup diketahui
oleh umum, akan tetapi yang lainnya tidak mudah. Banyaknya perusahaan media
di provinsi ini yang belum masuk dalam bursa efek – sebagai perusahaan terbuka –
menjadi salah satu sebab buruknya tata kelola perusahaan media.
Lembaga Penyiaran Publik
Di Sulsel terdapat dua lembaga penyiaran publik yakni, RRI dan TVRI.
Keduanya cukup representatif menyuarakan kepentingan publik meskipun tidak
optimal karena kapasitasnya yang terbatas untuk mampu bersaing dengan mediamedia swasta (63.60). dukungan pemerintah nasional dan pemerintah daerah
dalam mendorong media penyiaran publik masih rendah. Informan ahli penilaian
yang rendah untuk peran Kominfo dan Komisi Informasi dalam mendorong pers agar
menyiarkan kepentingan publik (48.70 dan 52.00). Dukungan pemerintah daerah pun
dinilai sedang-sedang saja (59.00). Berkaitan dengan hal ini pemerintah daerah perlu
mengupayakan adanya dukungan dari APBD untuk mendorong dan memperkuat
hadirnya LPP di Sulsel.
Tabel 195
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

Nilai
rata-rata

1.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan publik

63.60

2.

Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

59.00
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3.

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan

63.50

4.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

48.70

5.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

64.70

6.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

63.00

7.

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

52.00

Kondisi Lingkungan Hukum
Seperti di wilayah Indonesia lainnya tidak ada regulasi yang digunakan
untuk mengendalikan media. Buruknya penanganan perkara pers, buruknya
penegakan etika pers baik oleh pemerintah maupun jurnalis serta akses pada media
bagi kelompok kelompok rentan merupakan persoalan –persoalan serius yang
mengancam kemerdekaan pers di provinsi ini.
Tabel 196
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi lembaga peradilan

46.08

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

59.00

3.

Kriminalisasi dan intimidasi

73.65

4.

Etika pers

57.60

5.

Mekanisme pemulihan

55.25

6.

Perlindungan disabilitasi

40.60

Dibandingkan dengan dua bidang sebelumnya, situasi kemerdekaan pers di
Sulawesi Selatan dilihat dari lingkungan hukum adalah yang terburuk.
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Skor rerata untuk dimensi ini di Sulawesi Selatan buruk, 55.56. Cukup
banyaknya kasus yang masih dalam proses hukum di kepolisian meski sudah berjalan
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berbulan-bulan, dan masih diutamakannya penggunaan KUHP dalam perkara pers
(terutama pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik) menjadikan kedua aspek
tersebut dinilai buruk oleh informan ahli. (51.50 dan 39.70).
Sementara itu pemerintah daerah tidak menaruh perhatian untuk
penghormatan dan perlindungan hak kemerdekaan pers. Aparat pemda maupun
satuan kerjanya dinilai tidak patuh pada kewajiban tersebut (47.00 dan 50.70); alihalih tersedianya kebijakan di untuk mewajibkan hal tersebut (41.50)
Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme
Sejauh ini belum ada produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah
Sulawesi Selatan untuk memperkuat tugas jurnalis. Semua merujuk pada Undang
undang Pers No.40 tahun 1999. (59.00) Hal ini mengindikasikan bahwa kecenderungan
Pemda setempat belum memposisikan pekerja jurnalis sebagai pekerja yang harus
dilindungi dan mendapat jaminan kepastian hukumnya.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Di Sulsel relatif tidak terjadi kriminalisai dan intimidasi pers melalui regulasi,
skor reratanya di atas 70. Adanya UU Pers no.40 tahun 1999 memberi jaminan hukum
untuk mencegah terjadinya kriminalisasi, sensor, atau pembatasan kemerdekaan
pers karena alasan keamanan. Meski demikian informan ahli memandang cemas
masih seringkali diprioritaskannya penggunaan KUHP daripada UU Pers oleh aparat
penegak
Tabel 197
Kriminalisasi dan intimidasi
No.

Kriminalisasi dan intimidasi

Nilai
rata-rata

1.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

74.50

2.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalisik

76.50

3.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

76.00

4.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

67.60
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Etika Pers
Sejauh ini Pemda maupun wartawan di Sulawesi Selatan masih dipandang
kurang mentaati kode etik pers dan perusahaan pers. Menurut informan ahli
ketaatan wartawan masih kurang bagus (58.10) setali tiga uang dengan ketaatan
pemda (57.10). Kegiatan silahturami dengan wartawan/perusahaan pers kurang
digunakan untuk mengingatkan pentingnya pemda dan pelaku media mentaati etika
pers. Praktek-praktek pemberi amplop di berbagai instansi pemda justru mencederai
etika pers dan akhirnya kemerdekaan pers.
Tabel 198
Etika pers
No.

Etika pers

Nilai
rata-rata

1.

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan
standar perusahaan pers

57.10

2.

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik

58.10

Mekanisme Pemulihan
Dari enam aspek pemulihan, tiga aspek mendapatkan penilaian yang sedang
tiga yang lain rendah. Tiga aspek yang dinilai sedang menyangkut independensi
lembaga-lembaga kuasi Negara seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia
dan Komisi Informasi. Penilaian terendah diberikan informan ahli terkait prioritas
penggunaan hukum dalam penyelesaian perkara pers yang seharusnya menempatkan
penggunaan hukum pidana paling terakhir. Meskipun menurut SEMA penggunaan
mekanisme UU Pers harus didahulukan namun dinilai kurang dikedepankan daripada
peradilan umum (49.50). Demikian pula prioritas penggunaan hukum perdata dinilai
tidak dikedepankan daripada penggunaan hukum pidana (44.70).
Perkara yang seharusnya diselesaikan secara pidana seperti kasus kekerasan
jurnalis di depan kampus UNM Makassar, meski terjadi satu tahun sebelumnya
dan sudah ada keterangan ahli tidak ada perkembangan. Demikian pula kasus
pengancaman wartawati Koran Sindo Napi Narkoba, di kota Parepare hingga saat
pelaporan riset ini masih mandek di kepolisian.
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Dari berbagai kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar
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memang memiliki perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Namun tidak ada jaminan akses penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya
terhadap media. tidak juga diketahu kabupaten kota lain memilikinya. Informan ahli
memberi nilai rata rata 40.60 atau dalam kondisi buruk untuk indikator utama ini.
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17
PROVINSI SULAWESI UTARA*17

Hasil IKP 2016

Tabel 199
IKP Provinsi Sulawesi Utara

Bidang

Fisik Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/Skor

64.50

62.19

58.48

Skor Total
Kategori

: 62.02
: SEDANG

Menurut survei IKP 2016 Kemerdekaan Pers di provinsi Sulawesi Utara dalam
takaran sedang (64.25); dimana lingkungan fisik politik (66.07) dianggap lebih baik
daripada lingkungan ekonomi dan hukum. Secara komparatif kemerdekaan pers di
ketiga lingkungan tidak memiliki perbedaan mencolok – ketiganya dalam kategori
sedang.
A. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Seperti yang akan kita lihat dalam uraian di bawah ini dalam lingkungan
politik, kebebasan dari intervensi luar khususnya dari Negara sudah baik. Namun
keragaman pandangan terutama akses kelompok rentan masih kurang optimal atau
problematis di provinsi ini.
Tabel 200
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

74.25

2.

Kebebasan dari intervensi

63.83

3.

Kebebasan dari kekerasan

70.56

4.

Kebebasan media alternatif

66.79

5.

Keragaman pandangan

67.97

6.

Akurat dan berimbang

59.58

7.

Akses informasi publik

69.36
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8.

Pendidikan insan pers

67.73

9.

Kesetaraan kelompok rentan

51.78

Iklim kemerdekaan pers di Sulawesi Utara dilihat dari lingkungan fisik dan
politik dipersepsikan dalam kondisi sedang (64.50). Ada dua aspek—dari sembilan
aspek yang diteliti—yang dipandang dalam situasi baik, yakni kebebasan berserikat
dan kebebasan dari kekerasan. Dan hanya ada satu aspek yang dipandang dalam
situasi buruk, yakni kesetaraan bagi kelompok rentan. Sementara aspek lainnya
dikatagorikan dalam situasi sedang.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Ahli-ahli pers memandang bahwa di provinsi Sulawesi Utara kemerdekaan
berserikat dan menjalankan organisasi tersebut sudah berlangsung baik. Organisasi
wartawan dan perusahaan pers tidak lagi dipaksakan dalam satu organisasi dan
tidak ada halangan bagi wartawan untuk bergabung atau tidak bergabung dalam
organisasi yang ada. Meski demikian keberadaan organisasi profesi wartawan di
provinsi ini dalam memajukan kemerdekaan pers belum optimal (65.83). Informan
berpendapat bahwa meski telah ada PWI, AJI dan IJTI tidak semua organisasi ini aktif
melakukan advokasi untuk kemerdekaan pers, justru terdapat organisasi wartawan
yang masih berjuang secara internal untuk bebas dari kepentingan penguasa/
pemerintah daerah. Kualitas kemerdekaan ini diganggu pula oleh adanya larangan
tidak tertulis bagi wartawannya untuk bergabung dalam organisasi wartawan dan
kurang tertariknya wartawan bergabung dalam organisasi profesi yang ada lebih
tertarik untuk memajukan kelompok-kelompok paguyuban wartawan berdasarkan
desk liputan.
Kebebasan dari Intervensi
Sudah menjadi praktek umum di Negara-Negara yang menolak kemerderkaan
pers perizinan menjadi alat untuk mengendalikan pers. Praktek ini tidak lagi terjadi
di Prov Sulawesi Utara. Informan ahli memberi nilai tinggi untuk indikator ini, 76.67.
Demikian pula intervensi atas pengelola media. Hal ini seiring dengan berbagai
laporan nasional mengenai demokrasi di Indonesia yang menunjukan bahwa
kebebasan kebebasan sipil sudah baik.
Hasil IKP menunjukan bahwa persoalan independensi dari intervensi justru
terletak pada independensi dalam pemberitaan dan kemerdekaan redaksi dari
campur tangan pemilik (58.75); dimana media seringkali terjebak oleh kontrakkontrak kerjasama pemberitaan antara perusahaan media dengan pemerintah
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daerah. Sebagai akibatnya pemberitaan didominasi oleh kepentingan pemerintahan
dan kekuasaan dan kepentingan publik terganggu.
Kebebasan dari Kekerasan
Dalam kurun lima tahun terakhir wartawan Sulawesi Utara bebas dari
kekerasan baik oleh aparat pemerintah, keamanan maupun keompok masyarakat.
Sekalipun demikian informan ahli setempat tetap memberi catatan akan bahaya
aparat Negara melakukan penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap
wartawan atau tindakan sehingga mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan,
skornya 66,25.
Kebebasan Media Alternatif
Kemerdekaan pers tidak cukup dilihat dari kondisi media-mainstream. Ruang
adanya media alternatif dan kemerdekaan dari media-media penting untuk dilihat.
Ketersediaan ruang ini juga bagian dari syarat adanya keragaman media. Dalam hal
ini informan menilai ruang itu cukup tersedia di Sulawesi Utara – indikator-indikator
di dalamnya dinilai dalam kisaran sedang. Dengan kata lain ‘agak bebas’. Pemerintah
daerah dianggap cukup bersedia mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism)
(67,42). Keberadaan jurnalisme warga juga dinilai memberikan informasi alternatif
meski pemerintah tidak aktif mendorong keragaman pemberitaan.
Keragaman Pandangan
Seperti pandangan umum bahwa Sulawesi Utara adalah sorga bagi pluralisme,
penilaian ahli mengenai kinerja pemerintah atas pluralisme terhadap jurnalis alias
praktek diskriminasi dalam menjalankan tugasnya, skornya 81.25. Pemerintah daerah
tidak melakukan atau membiarkan suburnya diskriminasi baik atas dasar suku, etnis,
agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap jurnalis. Usaha pemerintah untuk
tidak campur tangan keragaman pandangan di media massa begitu kuat sehingga
potensi yang dimiliki untuk mendorong keragaman-pandangan hanya dinilai sedang
saja (59.60).
Akurat dan Berimbang
Seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya, wartawan dan media tidak
mendapatkan tekanan dari pihak luar. Intervensi dilakukan secara halus melalui
kontrak pemberitaan. Sebaliknya, tekanan dari dalam yang membuat wartawan dan
media tidak cukup independen dalam menyiarkan persoalan-persoalan publik.
Meski dalam kondisi demikian, rata-rata informan ahli masih menilai
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pemberitaan cukup berimbang. Hak publik mendapat informasi yang akurat dan
berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh
media di daerah ini masih dianggap cukup baik -- yakni 62,50. Ketidak-akurasi atau
keberimbangan terjadi ketika pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang
isi pemberitaan (53.89)
Akses Atas Informasi Publik
Publik di Sulawesi memiliki akses informasi yang diberitakan oleh wartawan
luar negeri karena kebebasan wartawan-wartawan tersebut untuk meliput dan
membuat berita sangat besar, skor reratanya 84.00. Hak dan lembaga untuk
mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah inipun juga tersedia.
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers memungkinkan hal tersebut. Ketersediaan
hak dan lembaga untuk ini tampaknya tidak cukup memastikan tersedianya saranasarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi kepada publik (57.73).
Pendidikan Insan Pers
Kemerdekaan pers perlu dijamin dengan tersedinya kualitas para jurnalisnya.
Tampaknya industri media yang tumbuh pesat di Sulawesi Utara tidak dibarengi
dengan kesiapan SDM. Pola rekrutmen calon jurnalis kurang selektif dan banyak
media yang tidak lagi memberikan pelatihan untuk calon jurnalisnya. Dalam keadaan
demikian informan ahli memberi penilaian ‘sedang’ (67,73) untuk indikator ini.
Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan
Pemerintah maupun media tidak cukup berupaya memberi akses bagi
kelompok-kelompok rentan seperti minoritas, korban ketidakadilan gender,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak,
dan korban pelanggaran HAM masa lalu pada media. Hal ini juga terjadi dalam
pemberitaan yang memberi kemudahaan untuk dicerna bagi penyandang disabilitas
(misalnya, bagi penyandang tuna-rungu) dengan skor 31,27.
Kondisi Lingkungan Ekonomi
Secara umum kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi maju dalam aspekaspek yang menyangkut perizinan yang berpengaruh pada keragaman kepemilikan
media. Kemerdekaan pers dalam lingkungan ini tidak optimal karena perusahaan
pers di provinsi ini dinilai masih tergantung pada sumber-sumber keuangan dari
pemerintah dan ketergantungan pada kepentingan kelompok-kuat. Problem ini
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diperparah dengan buruknya tata kelola perusahaan pers (terutama kesejahteraan
jurnalis yang rendah dan kurangnya transparansi kepemilikan perusahaan media).
Ironisnya kelemahan ini tidak diisi dengan penguatan media-publik.
Tabel 201
Lingkungan Ekonomi
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

68.07

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

53.37

3.

Keragaman Kepemilikan

77.27

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

59.86

5.

Lembaga Penyiaran Publik

63.94

Dari lima aspek yang diteliti terkait kemerdekaan pers di Sulawesi Utara dilihat
dari lingkungan ekonomi, secara keseluruhan dinilai pada situasi sedang (62.19)
Seluruh aspek tersebut perlu perhatian lebih agar “iklim” di provinsi ini
mengarah ke situasi yang lebih baik, dan ekstra perhatian terutama pada aspek
independensi dari kelompok kepentingan.
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Sejak reformasi, subur berdiri perusahaan-perusahaan pers. Demikian pula
di Sulawesi Utara; karena memang peraturan perundang-undangan jelas-jelas
mempermudah pendirian perusahaan pers dan melarang adanya pembredelan.
Rata-rata skor untuk indikator kebebasan pendirian perusahaan pers cukup
tinggi (69.28) yang menggambarkan besarnya ruang kebebasan mendirikan
perusahaan pers. empat dari aspek itu mendapat nilai yang ‘baik’ dan hanya dua
yang mendapat peniliaian buruk yaitu yang menyangkut sumber pendanaan untuk
beroperasinya perusahaan pers; yakni masih tergantungnya pada alokasi iklan
(51.67) dan subsidi (51.50) dari pemerintah. dua sumber pendanaan ini begitu besar
sehingga dinalai mempengaruhi kebijakan redaksi.
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Tabel 202
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Skor
Rata-rata

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

79.55

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas.

82.08

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti
biaya perizinan, retribusi dan pajak

74.50

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan,
retribusi, dan pajak

83.50

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan
redaksi

51.67

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

51.50

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita pariwarA.

67.27

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu.

64.17

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragamanan pemberitaan.

68.75

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Independensi media dari kelompok kepentingan yang kuat tidak terlalu
menggembirakan. Secara rerata nilai dari indikator utama ini tidak tinggi tergolong
buruk (sekitar 52). Ada dua hal yang patut kita perhatikan dengan seksama di sini.
Pertama, hanya aspek penempatan kepentingan publik dalam pemberitaan
dari lima aspek yang berkaitan dengan kebebasan dari kelompok kepentingankuat yang memiliki nilai relatif baik (65.33 sedang). Masih adanya semangat untuk
menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan merupakan ‘penyelamat’
media-media di Sulawesi Utara untuk tetap bebas dari kelompok kepentingan yang
kuat.
Kedua, buruknya sebagian besar aspek ini mengindikasikan bahwa kebebasan
dari kelompok kuat merupakan problem serius dari media-media di Prov Sulawesi
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Utara. Hal ini karena masih sering terjadinya intervensi pemilik perusahaan pada
rapat redaksi, struktur ekonomi yang menciptakan ketergantung perusahaan pers
pada kelompok-kelompok kepentingan yang kuat, masih tingginya jurnalis menerima
‘amplop’ dan buruknya penghargaan pemerintah daerah kepada profesionalisme
pers. Penghargaan yang ada selama ini bukan memberdaya independensi jurnalis
dan media melainkan justru merupakan upaya untuk mengendalikan pers.
Tabel 203
Independensi dari Kelompok Kepentingan
Independensi dari Kelompok Kepentingan

Skor
Rata-rata

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam
pemberitaannya

65.33

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

51.36

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

40.42

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan
pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

47.18

Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

55.36

Keragaman Kepemilikan
Keragaman kepemilikan di Sulawesi Utara dinilai oleh ahli sangat baik (77.27)
Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik perusahaan perusahaan pers di Sulawesi
Utara relatif beragam baik perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Meski demikian catatan kritis tetap harus diberikan karena banyak perusahaan pers
di Provinsi ini yang tidak memenuhi syarat standar perusahaan pers sebagaimana
Dewan Pers; serta kejelasan pemilik perusahaan.
Tata Kelola Perusahaan
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa banyak media yang belum memenuhi
standar perusahaan pers. Rerata untuk aspek-aspek yang berkaitan dengan tata
kelola perusahana 58.33 – meski di atas nilai ‘buruk’ akan tetapi tidak jauh dari batas
bawah nilai ‘sedang’. Hal ini terutama karena transparansi kepemilikan’ yang tidak
baik dan buruknya kesejahteraan wartaan meski telah menjadi kesepakatan umum
stakeholder pers bahwa jurnalis paling rendah mendapat 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun serta jaminan-jaminan sosial lainnya. Banyak perusahaan media

256 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

di Sulawesi Utara tidak memberikan gaji yang layak minimal sesuai UMP. Bahkan
beberapa di antaranya tidak memberikan gaji pada jurnalisnya.
Lembaga Penyiaran Publik
Kehadiran lembaga penyiaran publik sangat penting dalam Negara demokrasi.
Di Sulawesi Utara kehadiran LPP seperti RRI dan TVRI dinilai cukup baik. Disamping
TV dan Radio Publik milik Negara, pendirian TV dan Radio komunitas juga sesuai
dengan regulasi.
Negara tidak serta merta menjadikan kehadiran lembaga-lembaga ini untuk
menyiarkan aspirasi publik. upaya lembaga-lembaga Negara maupun quasi Negara
yang berkaitan dengan hal ini tidak besar – bahkan Komisi Penyiaran Indonesia di
provinsi ini dinilai paling rendah dalam mendorong pers menyiarkan aspirasi publik.
(55.45).
Kondisi Lingkungan Hukum
Kondisi Lingkungan Hukum mempunyai enam aspek yang indeksnya diukur
sesuai dengan penilaian informan ahli di bawah ini.
Secara umum, regulasi di daerah tidak menjadi alat untuk mengendalikan
media pun mendukung. Lahirnya UU Pers yang menjamin lembaga Dewan Pers yang
independen memberi kontribusi besar terhadap jaminan legal kemerdekaan pers
secara nasional. Hal ini tentunya juga karena jaminan konstitusional hak berekspresi
/mencari, mengolah dan menyebarikan informasi yang dilengkapi dengan UU
Kebebasan Informasi. Namun di tingkat daerah penerapan atau kepatuhan atas
nilai nilai kemerdekaan pers tidak sepenuhnya dijalankan apalagi mengharapkan
pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan kebijakan yang memperkuat
penghormatan dan perlindungan kemerdekaan pers.
Tabel 204
Lingkungan Hukum
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi lembaga peradilan

58.28

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

60.00

3.

Kriminalisasi dan intimidasi

66.27
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4.

Etika pers

63.29

5.

Mekanisme pemulihan

62.47

6.

Perlindungan disabilitasi

31.25

Nyaris tak berbeda dengan dua bidang sebelumnya, iklim kemerdekaan
pers di Sulawesi Utara dilihat dari lingkungan hukum pun dipandangan belum
memuaskan, atau rata-rata dalam situasi sedang (58.48). Dari enam aspek yang
diteliti, perlindungan terhadap kaum disabilitas dinilai yang paling rendah (31.25),
atau dalam situasi buruk.
INDEPENDENSI DAN KEPASTIAN HUKUM LEMBAGA PERADILAN
Independensi dan kepastian hukum dari lembaga peradilan di provinsi ini dinilai
sedang. Dari berbagai pengalaman termasuk tahun tahun sebelumnya ahli menilai
dalam menangani perkara pers lembaga peradilan bersikap cukup independen,
mandiri dan tidak berpihak.
Problemnya terletak pada kepatuhan aparat pemerintah daerah dan satuan
kerjanya di Sulawesi Utara terhadap kewajiban hukum untuk menghormati
dan melindungi kemerdekaan pers. nilai untuk kedua aspek ini dalam kisaran
sedang. Sementara itu tidak ada peraturan daerah yang mewajibkan aparat untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. hal ini harus dibaca dari dua
perspektif. Pertama, hal ini berarti positif dalam pengertian pemerintah daerah
merasa bahwa persis karena telah ada Undang-undang yang mengatur soal ini
(UU Pers) maka tidak lagi diperlukan peraturan yang lebih rendah. Kedua, hal ini
mengindikasikan bahwa meski terdapat desentralisasi yang memberi kekuasaan
besar pada pemerintahan derah; pemda Sulawesi Utara kurang berkepentingan
untuk semakin dihormati dan dilindunginya kemerdekaan pers. Indikasi ini sejalan
dengan kecenderungan pemerintah daerah untuk tidak menghargai kemerdekaan
pers sebagaimana uraian di atas.
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Di Sulawesi Utara, tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis
memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalisiknya. Tidak
ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan
kegiatan jurnalisik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Hanya saja beberapa
waktu lalu di Pemkot Manado ada kebijakan dari bagian Humas agar wartawan yang
meliput di wilayah Pemkot Manado mengenakan ID Card khusus. Karena sedikit
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membatasi jurnalis yang sehari-hari tidak meliput di situ, akhirnya kebijakan itu
dibatakan setelah protes berdatangan dari kalangan wartawan. Rerata skor yang
diberikan oleh informan ahli untuk aspek ini adalah 60.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Terkait dengan kriminalisasi dan intimidasi pers di Sulawesi Utara, informan
ahli cenderung memberikan skor di atas angka rata-rata ‘buruk’ (>55), karena
memang tidak ada peraturan tertulis yang dibuat pemerintah daerah yang dapat
mengkriminalisasi atau mengintimidasi pers.
Etika Pers
Rerata skor wartawan mentaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers,
Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik sedikit di atas angka rata-rata ‘buruk’ (59.08).
Kurang dipraktekannya etika pers termasuk UU Pers oleh wartawan tidak disertai
dengan upaya Negara mendorong wartawan agar mentaati etika pers dan standar
perusahaan pers. Hal ini sejalan dengan indikasi yang mencerminkan rendahnya
upaya pemerintah daerah menghormati kemerdekaan pers dan profesionalisme
pers (67.50).
Rendahnya skor untuk pemahaman akan peraturan serta kode etik jurnalisik
ini berbanding lurus dengan pola rekrutmen jurnalis yang instan, tanpa standar yang
jelas, apalagi tanpa disertai pendidikan dan pelatihan untuk calon wartawan oleh
perusahaan/redaksi media. Kekosongan ini di Sulawesi Utara diisi oleh organisasi
profesi, seperti AJI Manado yang gencar melakukan berbagai pendidikan dan
pelatihan untuk kalangan jurnalis.
Tabel 205
Etika Pers
Etika Pers

Nilai
Rata-rata

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan
standar perusahaan pers

67.50

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers,
Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik

59.08
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Mekanisme Pemulihan
Instrumen pemulihan pelanggaran kemerdekaan pers oleh jurnalis atau pihak
di luar jurnalis di Sulawesi Utara dinilai cukup baik. Dari enam aspek mekanisme
pemulihan, Dewan kebebsasan dan independensi Dewan Pers dalam menangani
sengketa dinilai baik (70.55) lebih baik dari Komisi Informasi dengan skor 59.17.
Informan ahli pada umumnya menilai bahwa persoalan pers masih bisa diselesaikan
dengan baik oleh Dewan Pers melalui mekanisme yang diatur dalam UU Nomor
40 tahun 1999 dan memang pada tahun 2015 tidak ada kasus pers yang berujung
hingga ke pengadilan.
Tabel 206
Mekanisme Pemulihan
Mekanisme Pemulihan

Nilai
Rata-rata

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di
provinsi ini

70.55

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

60.00

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

59.17

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,
dan pembunuhan

64.18

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

58.64

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata
daripada hukum pidana

63.73

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Sejalan dengan penilaian informan ahli terhadap rendahnya peran pemerintah
dan media dalam menjamin akses kelompok rentan atas informasi, begitu juga peran
pemerintah dalam mendorong jaminan legal bagi penyandang disabilitas (31.25)
Tidak ada regulasi di daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu.
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18
PROVINSI SULAWESI TENGAH*18
A. GAMBARAN UMUM
Tabel 207
Data Penduduk
Penduduk
Kabupaten / kota

2.876.7001
11/1
8

Jumlah Media Cetak
Jumlah Media TV/Radio

4/42

Jumlah Media On Line

62

Jumlah 0rgnisasi Wartawan

33

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar di Pulau Sulawesi,
dengan wilayah laut (189.480 km2) lebih luas daripada daratan (68.033 km2) dan
berada di daerah perbatasan (dengan Negara Filipina).
Provinsi yang didiami oleh 12 etnis penduduk asli dan sejumlah etnis pendatang
lainnya yang lama menetap dan membaur dengan masyarakat setempat22 memiliki
proporsi laki-laki di setiap kabupaten/kota lebih besar dari perempuan.23
Meski konsentrasi penduduk Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Parigi
Moutong, diikuti dengan Kota Palu dan Kabupaten Banggai;24 keberadaan media
massa terkonsentrasi di Kota Palu.25 Begitu pula dengan pelanggan surat kabar masih
mengandalkan penduduk Kota Palu sebagai sasaran utama.26
Di Sulawesi Tengah jumlah penduduk pedesaan dalam membaca surat kabar/
majalah (5.26%) lebih sedikit daripada penduduk kota (25.81%). Dibandingkan
dengan penduduk Indonesia, minat baca penduduk di Sulteng masih di bawah angka
nasional baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pola yang sama juga terjadi
pada penduduk yang mendengarkan siaran radio.27
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ibid.
Lampiran 1
Lampiran Distribusi Kepadatan Penduduk
Lampiran ‘Profil Media Sulawesi Tengah’
Lihat daftar media (lampiran)
Ibid
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Pola yang berbeda terjadi pada proporsi penduduk yang menonton acara TV.
Seperti tampak pada tabel di bawah, proporsi penduduk perkotaan (97.34%) yang
menonton siaran TV lebih besar dibanding penduduk perdesaan (84.95%), meski
perbedaan tidak mencolok. Dibandingkan dengan yang membaca prosentasenya
lebih besar yang menonton TV. Tidak ada perbandingan mencolok antara lakilaki dan perempuan di kota maupun desa dalam menonton TV. Berbeda dengan
kecenderungan membaca, untuk wilayah perkotaan prosentase perempuan
menonton siaran TV lebih besar daripada laki-laki, dan penduduk di Sulawesi Tengah
yang menonton televisi di atas angka nasional.
Tabel 208
Proporsi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menonton Acara Televisi
Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 201228
Daerah

Perkotaan

Perdesaan

L

P

Jumlah

L

P

Jumlah

Sulawesi Tengah

96.34

98.32

97.33

85.12

84.78

84.95

Indonesia

96.13

95.54

95.83

88.03

86.48

87.26

Di samping itu terdapat kesenjangan akses pada internet. Untuk wilayah
perkotaan prosentase penduduk yang akses pada internet lebih besar daripada
nasional namun tidak untuk wilayah pedesaan.29 Infrastruktur internet yang kurang
merata diduga mempengaruhi proporsi penduduk yang mengakses internet.
Indonesia patut bersyukur karena Hak Berekspresi dijamin dalam UUD 1945
dan berbagai aturan turunannya, termasuk UU Pers 40/1999. Karena ini tidak ada
regulasi di tingkat provinsi yang memungkingkan intervensi pemerintah terhadap
media, atau pembredelan, atau mengkriminalisasi awak pers. Berbagai regulasi
nasional tersebut menjadi rujukan di provinsi SULTENG dan mencegah pemerintahpemerintah daerah membuat regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan
hak kemerdekaan pers.
Saat ini DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sedang menginisiasi dua Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur bidang penyiaran, yaitu Raperda
Penyiaran Televisi Melalui Kabel dan Raperda Penyiaran Televisi Sistem Berjaringan.

28.
29.

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1519 up date terakhir 24 Agustus 2014.
Lampiran
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Dalam Raperda yang berkaitan dengan TV Kabel, Pemda akan memiliki
legilitimasi untuk mengatur penyiaran TV Kabel yang berkaitan dengan legalitas
penyedia jasa, pengaturan zonasi dan jaringan kabel yang mempertimbangkan aspek
keselamatan publik dan estetika kota, maupun jaminan pelayanan prima.
Tabel 209
IKP Provinsi Sulawesi Tengah
Bidang

Fisik Politik

Ekonomi

Hukum

Skor

62.12

62.17

60.06

Skor Total : 61.44
Kategori : Agak Bebas [sedang]
Menurut IKP 2016 Kemerdekaan Pers di provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)
agak bebas (63.76). Berbeda dengan keadaan umumnya di provinsi-provinsi lain,
di provinsi yang dihuni oleh 12 kelompok etnis dan tersebar di 12 kabupaten
kota, kemerdekaan pers di lingkungan ekonomi dinilai paling baik daripada dua
lingkungan yang lain. Secara komparatif bagaimanapun juga kemerdekaan pers di
ketiga lingkungan tidak memiliki perbedaan mencolok – ketiganya dalam kategori
agak bebas.
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Untuk melihat kemerdekaan pers dalam lingkungan politik, ada sembilan
indikator utama yang diukur. Sebagaimana akan kita saksikan pada penjelasan di
bawah ini aspek-aspek yang menyangkut pendidikan wartawan dan kesetaraan
akses masih problematis di provinsi dengan jumlah pendudukan sekitar 2 juta ini.
Tabel 210
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan berserikat

65.72

2.

Kebebasan dari intervensi

65.02

3.

Kebebasan dari kekerasan

63.58

4.

Kebebasan media alternatif

61.03
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5.

Keragaman pandangan

60.24

6.

Akurat dan berimbang

65.90

7.

Akses informasi publik

69.48

8.

Pendidikan insan pers

53.73

9.

Kesetaraan kelompok rentan

45.21

Situasi kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah dilihat dari lingkungan fisik dan
politik dipersepsikan pada situasi sedang (62.12). Ada dua aspek—dari sembilan
indikator yang diteliti—yang dipandang mempengaruhi kondisi tersebut. Yakni,
aspek kesetaraan bagi kelompok rentan dan pendidikan bagi kalangan wartawan,
masing-masing dengan rerata pada situasi buruk.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Dari empat aspek Kebebasan Berserikat, kebebasan bergabung dengan
serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya paling rendah. Skor yang
diberikan oleh informan ahli buruk (44.27). Pada wawancara maupun Focus Group
Discussion (FGD) terungkap bahwa rendahnya penilaian informan ahli ini karena di
Sulawesi Tengah memang belum terbentuk serikat pekerja wartawan di perusahaanperusahaan pers yang ada.
Penilaian atas aspek ini berbanding terBalik dengan ‘kebebasan memilih
organisasi profesi wartawan’, informan ahli memberikan penilaian rata-rata 84,27
atau dalam situasi baik. Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 3 (tiga) organisasi
profesi wartawan yang bebas diikuti oleh wartawan yaitu Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi
Indonesia (IJTI). Ketiga organisasi profesi ini juga telah diakui oleh Dewan Pers. Pada
awal-awal reformasi sempat terbentuk berbagai organisasi profesi tapi tidak eksis
hingga kini. Selain bergabung dengan organisasi profesi, biasanya wartawan juga
membuat forum wartawan secara eksklusif di daerah kabupaten maupun di kantorkantor yang menjadi pos liputan. Biasanya untuk pembentukan forum wartawan di
lingkungan instansi dilakukan atas fasilitasi Bagian Humas maupun instansi di mana
para wartawan tersebut bertugas.30
Meskipun kebebasan ini dinilai baik tapi tidak serta merta menjamin bahwa
organisasi profesi ini bebas beroperasi (65,87) atau optimal dalam memajukan
kemerdekaan pers (68.47). Menurut para ahli hal ini terjadi karena tidak semua
organisasi wartawan yang ada di Sulteng memiliki kapasitas mengadvokasi kasus
kasus pers.
30.
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Kebebasan dari Intervensi
Informan ahli berpandangan bahwa Intervensi dari pemerintah daerah
maupun partai politik di daerah relatif tidak ada; baik dalam bentuk pencabutan
lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor dari pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita (79.87) dan dalam bentuk menunjuk, memindahkan, memecat
pengurus atau anggota redaksi perusahaan pers (75.13). Di sisi lain aspek-aspek
yang menyangkut intervensi dari pemilik media cenderung dinilai buruk (52.53).
Dua gambaran yang kontradiktif tersebut bermakna bahwa bagi informan-ahli
ancaman kebebasan pers di Sulawesi Tengah justru datang dari pemilik media. Ketika
ditelusuri lebih lanjut dari latar belakang informan, maka informan-ahli dengan
latar belakang bisnis menilai bahwa redaksi tidak ter-intervensi oleh pemilik media.
Pandangan ini berbeda dengan ahli dari kalangan pemerintah dan masyarakat sipil
yang khawatir akan intervensi pemilik pada ruang redaksi buruk (<50). Sementara
itu ketiga kelompok informan tersebut menilai bahwa pengaruh kepentingan politik
ekonomi dalam tataran ‘sedang’ atau ‘buruk’.
Tabel 211
Penilain Berdasarkan Kategori Informan Ahli
Intervensi Pemilik Media dan Pengaruh Kepentingan Politik Ekonomi
Aspek
Informan

Intervensi pemilik media

Bebas dari pengaruh
kepentingan politik ekonomi

Pemerintah

45.60

59.60

Bisnis

76.67

58.33

Masyarakat sipil

47.14

45.00

Bagaimanapun juga sejumlah ahli yang kebetulan aktif sebagai wartawan/
pemegang kebijakan di perusahaan pers menganggap bahwa pengaruh dari pemilik
media belum bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk intervensi/campur tangan
sepanjang pemberitaan yang disampaikan tetap dalam koridor hukum dan kode etik
jurnalisik.
Kebebasan dari Kekerasan
Untuk dimensi kebebasan wartawan/jurnalis dari tindakan kekerasan,
informan ahli memberikan penilaian ‘sedang’ (61.07). Aparat penegak hukum dan
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keamanan dinilai belum maksimal melindungi wartawan atau perusahaan pers dari
ancaman dan intimidasi.
Kebebasan Media Alternatif
Terkait dengan kebebasan media alternatif, rerata skor yang diberikan
informan ahli cukup tinggi menyangkut kontribusi jurnalisme warga terhadap
kemerdekaan pers (70,79) namun penilaian yang lebih rendah menyangut pengakuan
dan perlindungan pemda terhadap partisipasi masyarakat menciptakan informasi
alternatif (56.00). Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mengambil
peran signifikan dalam melindungi apalagi mendorong keberadaan jurnalisme warga
meskipun keberadaan jurnalisme warga berkontribusi positif bagi kemerdekaan
pers dan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah
daerah.
Keragaman Pandangan
Informan ahli menilai peran pemerintah daerah mendorong keragaman
kepemilikan (50.67) dan keragaman pemberitaan (56.07) dalam situasi ‘buruk’ dan
‘sedang’. Kondisi demikian di satu sisi dimaknai karena pemda tidak punya kendali
memengaruhi kebijakan politik redaksi perusahaan pers, dan bisnis pers meski
bersifat terbuka mensyaratkan pengalaman-pengalaman tertentu yang tidak semua
pengusaha memilikinya sehingga pemiliknyapun terbatas.
Di sisi lain dapat dimaknai pemerintah belum membuat tindakan-tindakan
tertentu yang mempromosikan keragaman, seperti aktif memonitor dan
mengevaluasi dampak dari konsentrasi media; menyediakan pelatihan sensitifgender, difabel, minoritas etnis atau keyakinan bagi insan pers; atau mefasilitasi
diskusi di antara stakeholder media untuk mendorong keragaman pandangan.
Menyangkut praktik diskriminatif yang dilakukan pemerintah daerah terhadap
wartawan dalam menjalankan profesinya, ahli menilai Pemerintah Sulawesi Tengah
tidak berlaku diskriminatif (73.07)
Akurat dan Berimbang
Pandangan informan ahli terhadap ke–akurasian dan ke-berimbangan media
SulTeng tidak buruk pun tidak baik – ‘sedang’. Publik agak akurat dan berimbang
dalam memperoleh informasi dari media (67.73). Namum dalam momen-momen
Pilkada pemilik perusahaan media agak melakukan intervensi isi pemberitan (66.36).
Sementara itu sensor diri wartawan dinilai belum bersumber dari kesadaran diri
(63.29) menegakkan etika pers.
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Akses Atas Informasi Publik
Tabel 212
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

Nilai
Rata-Rata

10.

Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

66.73

11.

Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan pers

68.46

12.

Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

76.73

13.

Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini

63.80

Dari empat aspek menyangkut Akses atas Informasi Publik, tiga di antaranya
berada pada situasi sedang. Menyangkut kebebasan mencari, meliput atau
memperoleh informasi dinilai baik (76.73). Dalam proses penelitian terungkap
bahwa relatif tidak ada larangan bagi pekerja pers untuk mencari informasi dan
meliput suatu peristiwa. Nilai maksimal tidak diberikan karena dalam kasus-kasus
tertentu upaya pekerja pers masih terhalangi.
Pendidikan Insan Pers
Skor untuk ketersediaan pelatihan wartawan di Sulawesi Tengah cukup
memprihatinkan. Informan ahli memberikan penilaian buruk (53,73). Atas kondisi
ini terdapat beragam pandangan. Secara umum informan ahli berpendapat bahwa
sarana dan intensitas pelaksanaan pelatihan wartawan yang dilakukan oleh asoasiasi
profesi maupun lembaga pendidikan tinggi masih sangat minim. Meski demikian
terungkap pula bahwa berbagai perusahaan pers melakukan pelatihan bagi
wartawannya secara rutin. Disamping itu juga terdapat pelatihan yang cukup intens
terhadap wartawan di Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan tema jurnalisme
damai.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Terkait dengan kesetaraan informasi ini, rerata skor yang diberikan oleh
informan ahli ternyata relatif rendah. Ini mengindikasikan bahwa media di Sulteng
belum memberikan akses yang setara bagi kelompok rentan. Penyiaran berita yang
dapat dicerna penyandang disabilitas dinilai paling problematis dalam dimensi ini
(34.13).
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Tabel 213
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai
Rata-Rata

14.

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas

54.80

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

46.07

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyadang
disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)

34.13

15.

16.

KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Sepanjang menyangkut kebebasan pendirian perusahaan pers di Sulawesi
Tengah situasinya sudah baik. Tidak ada halangan untuk mendirikan perusahaan pers
baik cetak maupun siber (82) Untuk mendirikan lembaga penyiaran pun demikian.
Pemerintah daerah memberlakukan regulasi dan pungutan terhadap pendirian
perusahaan pers maupun lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(>82.00)
Namun menyangkut operasionalisasi perusahaan pers, penilaian informan ahli
memberikan skor yang lebih rendah, rerata skor dalam kisaran sedang. Bahkan ahli
berpandangan bahwa konsentrasi pemilikan perusahaan pers di Sulawesi Tengah
berada pada situasi buruk (51.93), meski tidak terlalu mempengaruhi keragaman
pemberitaan (63.67). Sehubungan dengan hal ini tampaknya ahli memaklumi
terjadinya konsentrasi bisnis pers karena sifat bisnis ini sedikit yang tertarik untuk
terjun di dalamnya. Di sisi lain perusahaan media yang ada ‘dikondisikan’ untuk
memenuhi kebutuhan publik atas keragaman pemberitaan jika ingin tetap ‘survive’.
Menyangkut relasi media lokal dengan iklan, informan ahli cenderung
berpandangan bahwa iklan dan pariwara yang dipasang perusahaan komersial relatif
tidak mempengaruhi isi pemberitaan/kebijakan redaksi (71.93). Sebaliknya terhadap
pengaruh iklan pemerintah daerah, subsidi pemda berupa bantuan sosial dan hibah
penilaianya ‘sedang’ (61.46). Perbedaan ini disebabkan adanya kerjasama yang
menciptakan ketergantungan perusahaan media secara ekonomi pada pemerintah
daerah.
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Tabel 214
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

70.83

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

58.24

3.

Keragaman Kepemilikan

65.00

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

59.98

5.

Lembaga Penyiaran Publik

63.03

Iklim kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah dilihat dari lingkungan ekonomi
pun dipersepsikan pada situasi sedang. Dari semua aspek yang diteliti dipandang
perlu perhatian yang maksimal.
INDEPENDENSI DARI KELOMPOK KEPENTINGAN YANG KUAT.
Tabe 215
Independensi dari Kelompok Kepentingan
No.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata-Rata

6.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

77.00

7.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan
atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan mempengaruhi isi media

58.33

8.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

38.07

9.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar
atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

58.07

10.

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

58.23

Kecuali aspek yang menunjukan orientasi dalam pemberitaan kepada publik
(77.00) ahli berpandangan bahwa aspek-aspek lain menyangkut Independensi
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Wartawan terhadap Kelompok Kepentingan yang kuat memiliki skor sedikit di atas
skor ‘buruk’ [sedang] atau ‘buruk’ sama sekali. Aspek-aspek menyangkut toleransi
terhadap ‘amplop’; keadaan ekonomi terhadap independensi media dari pemerintah
daerah, partai politik, atau perusahaan besar; dan intervensi pemilik perusahaan pada
rapat redaksi dipandang ahli dalam keadaan sedang [58]. Menyangkut penghargaan
pemerintah atas profesionalisme media – mendapat nilai ‘buruk’ (38.07). Hal ini
mengonfirmasi bahwa pemerintah di Sulawesi Tengah tidak cukup memberikan
penghargaan atas profesionalisme media.
Keragaman Kepemilikan
Untuk keragaman kepemilikan media cetak dan elektronik di Sulawesi Tengah
informan ahli memberikan skor rerata 65.00 atau situasi sedang.
Tata Kelola Perusahaan
Tabel 216
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

Nilai
Rata-Rata

11.

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

61.80

12.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

59.93

13.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu
tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

57.71

Tata Kelola Perusahaan media di Sulawesi Tengah hanya dinilai ‘sedang’ oleh
informan ahli. Aspek terburuk menyangkut pemberian gaji pada wartawan setara
UMP paling sedikit 13 kali setahun plus jaminan sosial. Dalam proses penelitian
terungkap bahwa ada perusahaan media yang telah melakukan hal ini, meski masih
banyak yang belum mematuhi standar perusahaan pers tersebut.
Menyangkut transparansi kepemilikan mendapat skor 59.93. Secara umum
pengelola dan pemodal perusahaan media diketahui. Hanya informasi yang
dituliskan di box redaksi tidak menggambarkan kepemilikan saham sesungguhnya.
Peluang bagi karyawan untuk memiliki saham di perusahaan juga mendapat sorotan.
Menyangkut tatakelola perusahaan pers yang bersesuaian dengan kepentingan
publik, informan ahli menilai bahwa secara umum sudah mengarah ke sana; meski
ada pula yang beranggapan bahwa kepentingan pemodal masih sangat dominan.
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Lembaga Penyiaran Publik
Kehadiran LPP seperti RRI dan TVRI dinilai ‘sedang’ [65.67] dan upaya
pemerintah daerah untuk memperkuat hadirnya LPP juga tidak optimal. Di tengah
keadaan kurang ‘baik’ ini nilai terendah terletak pada kurangnya Kementerian
Kominfo mendorong lembaga penyiaran menyiarkan aspirasi masyarakat daerah
(43.21) Peran Kementerian Kominfo tidak terasa dan hampir tidak ada kecuali untuk
iklan-iklan layanan masyarakat. Upayanya dinilai paling buruk dibanding Dewan Pers
(64.62), Komisi Informasi [60.38] dan Komisi Penyiaran Indonesia/KPI (71.00). Meski
demikian pemberian izin frekuensi radio dan televisi komunitas dianggap sudah
sesuai aturan (72.42).
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM.
Tabel 217
Mekanisme Pemulihan
No.

Nilai
Rata-Rata

Indikator

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

70.83

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

58.24

3.

Keragaman Kepemilikan

65.00

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

59.98

5.

Lembaga Penyiaran Publik

63.03

Iklim kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah dilihat dari lingkungan ekonomi
pun dipersepsikan pada situasi sedang. Dari semua aspek yang diteliti dipandang
perlu perhatian yang maksimal.
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Sepanjang tahun 2015, sebenarnya tidak ada kasus pers di Sulawesi Tengah
yang masuk ke pengadilan. Penilaian diberikan oleh sebagian informan mengacu
pada pengalaman sebelum 2015. Untuk independensi lembaga peradilan dalam
penangangan perkara pers skor rerata ‘baik’ (70.13). Namun dalam penerapannya
prinsip Kemerdekaan kurang dikedepankan (54.43).
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Berkaitan dengan hal ini pemerintah daerah dianggap kurang patuh pada
kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (66.79) demikian
pula satuan kerja Pemda (63.00). Pemdapun tidak mengeluarkan kebijakan yang
dapat mendorong aparatnya untuk patuh pada kewajiban tersebut (52.93)
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Tidak ada peraturan daerah, regulasi atau kebijakan yang dibuat pemerintah
daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memberikan jaminan bagi wartawan
menjalankan tugas jurnalisiknya. Rerata skor yang diberikan informan ahli adalah
48.40 atau situasi buruk. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah tidak diperintahkan
undang-undang untuk membuat regulasi berkenaan dengan hal ini.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Terkait dengan kriminalisasi dan intimidasi pers, informan ahli memberi
penilaian yang bagus. Di provinsi ini tidak ditemukan suatu peraturan daerah atau
peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi aktvtas
wartawan. Termasuk tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur
kebebasan pers dalam arti yang positif. Pemerintah daerah bersifat pasif dan
menganggap ketentuan dalam UU Pers sudah cukup sebagai pedoman.
Ahli memberi nilai media sangat bebas dari pemberian penghukuman/sanksi
secara berlebihan kepada wartawan juga dalam menjalankan tugas jurnalisik (> 90).
Tidak ada pula regulasi daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan (89.40).
Etika Pers
Ketaatan terhadap etika merupakan prasyarat penting berjalannya pers
yang profesional. Menurut informan ahli, ketaatan wartawan di provinsi Sulawesi
Tengah terhadap etika pers ternyata masih kurang bagus. Peran pemerintah dalam
mendorong ketaatan etika pers dinilai jauh lebih rendah (situasi buruk). Informan
ahli berpendapat aparatur pemerintah daerah tidak kritis terhadap wartawan
yang bekerja dengan mengabaikan kode etik. Bahkan aparatur pemerintah turut
berkontribusi menyuburkan pelanggaran etika pers dengan cara menyediakan
amplop bagi wartawan.
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Mekanisme Pemulihan
Tabel 218
Mekanisme Pemulihan
No.

Mekanisme Pemulihan

Nilai
Rata-Rata

6.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di
provinsi ini

66.92

7.

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

77.53

8.

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

72.00

9.

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

72.73

10.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

71.50

11.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

55.60

Kinerja lembaga-lembaga quasi-Negara yang berkaitan dengan kemerdekaan
pers cenderung dipandang baik (di atas 70) oleh informan ahli; kecuali Dewan Pers
yang memperoleh skor 66.92 atau situasi sedang. Alasan yang dikemukakan dalam
FGD adalah karena belum maksimalnya peran ahli pers di Sulawesi Tengah yang
ditunjuk oleh Dewan Pers.
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Sepanjang aspek mengenai peran pemerintah daerah dalam mendorong pers
yang profesional di daerah, informan ahli konsisten memberikan penilaian yang
rendah. Hal serupa berlaku untuk regulasi pemerintah daerah yang mewajibkan
media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tuna rungu dan tuna netra,
skornya sangat rendah yakni 24.38 atau buruk sekali. Ironisnya terungkap dalam
wawancara dengan salah seorang informan ahli yang merupakan anggota DPRD Kota
Palu, bahwa Kota Palu merupakan salah satu daerah dengan jumlah penyandang
disabilitas yang cukup tinggi.
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19
PROVINSI MALUKU*19
A. GAMBARAN UMUM
Provinsi kepulauan ini terletak antara: 2 030’- 90 Lintang Selatan, 12401360 Bujur Timur. Batas wilayahnya, sebelah Utara dengan Laut Seram, Selatan
berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafuru, Timur berbatasan dengan
Pulau Papua, dan sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi.31
Provinsi dengan 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota ini dihuni oleh
1.686.469 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang tertinggi di kota Ambon dan yang
terendah di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Seiring dengan perkembangan waktu, dan berdasarkan data indikator
kesejahteraan rakyat (welfare indicators) 2015, tingkat kepemilikan telepon seluler
di Maluku pada 2014 mencapai 78,04 %. Sementara, tingkat pemilikan telepon,
komputer, dan internet di tahun yang sama, masing-masing mencapai 3,21%,
16,96%, dan 28,52%.
Sementara, berkaitan dengan pemanfaatan sarana informasi seperti radio
dan surat kabar/majalah, relatif masih rendah. Mendengarkan radio misalnya,
berdasarkan data 2014, di tingkat perkotaan hanya 12,30%, dan 4,61% di daerah
pedesaan. Hal serupa juga dengan kegiatan membaca surat kabar/majalah, di
perkotaan hanya 26,28 % dan pedesaan 3,52%. Sebaliknya dengan pemanfaatan
media televisi yang lebih baik, di perkotaan mencapai 91,54 % dan pedesaan 70%.
Media Massa
Media Massa di Maluku berkembang sangat pesat dan tersebar di 11
kabupaten/kota, namun terpusat di Kota Ambon. Sayangnya, perkembangan ini
hanya secara kuantitas namun tidak secara kualitas. Menurut data Dinas Informasi
dan Komunikasi Provinsi Maluku 2014, lembaga penyiaran terdiri dari 19 stasiun
televisi dan 34 radio. Sedangkan media cetak harian 14 koran, ditambah 23 mingguan
dan tabloid, serta 8 media online.
Angka tersebut terus berkembang, terutama media online. Sedangkan dari 19
stasiun tv, enam di antaranya merupakan stasiun lokal, dan sisanya swasta nasional,
plus TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Rata-rata radio di Maluku merupakan
radio swasta lokal dan hanya RRI yang merupakan lembaga penyiaran publik.
31.
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Dari sekian banyak media yang terdata di Dinas Infokom Provinsi Maluku, tidak
seluruhnya terdata di website milik Dewan Pers. Hanya 8 koran lokal yang beralamat
di Ambon yang terdata di laman Dewan Pers. Celakanya, mereka belum memenuhi
standar perusahaan pers, seperti belum berbadan hukum perseroan terbatas, tidak
memiliki modal Rp 50 juta, dan belum menggaji karyawannya sesuai upah minimum
provinsi.
Dari sekian banyak media cetak, media elektronik dan media online di Maluku,
secara kepemilikan lebih didominasi kepemilikan pribadi dan tidak berafiliasi pada
grup nasional/grup lokal atau pihak tertentu. Hanya ada dua koran harian yakni
Ambon Ekpres dan Rakyat Maluku yang merupakan milik Fajar Group/Jawa Post
Group.
Secara tiras, harian lokal rata-rata hanya dicetak sebanyak 5000 eksemplar,
bahkan ada yang dicetak di bawah angka itu. Situasi ini, boleh jadi, berkolerasi
dengan daya beli masyarakat Maluku yang juga terbatas, kebanyakan koran ini
dicetak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan bukan untuk dijual secara
eceran.
Kelangsungan hidup media massa di Maluku sepenuhnya masih bergantung
pada pendapatan suplemen atau halaman sisipan informasi pembangunan dari
pemerintah daerah. Meski, tak semua Pemda Kabupaten/Kota di Maluku mau
bekerjasama dengan seluruh media yang ada. Kondisi ini juga mempengaruhi
independensi media dalam menjalankan fungsi kontrolnya.
Untuk media siber, belum ada yang mampu bersaing secara nasional.
Secara konten, kualitas beberapa media online lokal belum cukup memadai. Tidak
melakukan update setiap hari, dan masih banyak yang melanggar etika dengan
modus plagiarism. Jumlah pengunjung media onlie terbanyak masih di bawah 5000
setiap hari.
Organisasi Wartawan
Tidak ada data resmi terkait jumlah jurnalis di Maluku. Namun jika direkap
dari seluruh jumlah media yang terdata di Dinas Infokom Provinsi Maluku total
mencapai 98. Dengan asumsi dalam setiap media terdapat lima jurnalis, maka
populasi wartawan di seluruh Maluku bisa lebih dari 500. Jumlah ini belum termasuk
jurnalis yang berkeliaran tanpa media, atau jurnalis abal-abal.
Dari sekian banyak jurnalis, terkait status keanggotaan di organisasi pers pun
sebagian besar tidak jelas. Dari laman PWI misalanya, jurnalis yang terdata sebagai
anggota 300 orang. Fenomena lain, profesi jurnalis di Maluku, kebanyakan hanya
sebagai batu loncatan. Terbukti, dalam dua tahun terakhir, ada sejumlah jurnalis
beralih profesi menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintah.
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Di Maluku ada sejumlah organisasi pers. Sampai 2014, terdata tiga organisasi
yang memiliki keanggotaan, kantor, serta kegiatan yang jelas sepanjang tahun.
Ketiganya yang telah diakui secara resmi oleh Dewan Pers: Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) Kota Ambon, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku, dan Ikatan Jurnalis
Televisi Indonesia (IJTI) Maluku.
AJI Persiapan Kota Ambon, berdiri pada 26 November 2011, sebelum
dikukuhkan sebagai AJI Kota Ambon di Kongres VIII Makassar (2 Desember
2011). Pendiri AJI Kota Ambon yang didaulat sebagai Ketua pertama yakni Insany
Syahbarwaty (Kontributor MNC Media), berhasil merangkul 25 anggota yang disaring
secara ketat sesuai aturan AD/ART AJI Indonesia.
AJI Kota Ambon lahir sebagai upaya untuk membangkitkan semangat
integritas dan independensi jurnalis dan media massa di Maluku yang arus budaya
amplop dan keberpihakan terhadap kepentingan sangatlah kuat. AJI Kota Ambon
berusaha melawan arus tersebut. Selain itu, AJI Kota Ambon terus melakukan
pelatihan jurnalisik, baik etika, hukum pers hingga mengadvokasi berbagai kasus
kekerasan pers di Maluku. Sebut saja, AJI Ambon berhasil mengadvokasi kasus
Ridwan Salamun Kontributor SUNTV yang terbunuh dalam bentrokan warga di
Fiditan, Tual. Mengadvokasi kasus Alfrets Mirulewan, pimred Pelangi Maluku, yang
dibunuh di Kisar, Maluku Barat Daya, serta kasus Rahman Patty jurnalis Kompas.com
yang dianiaya 9 anggota Denkav. Pada 24 April 2012, AJI Ambon dengan bantuan
TIFA Foundation berhasil menginisiasi lahirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
Ambon.
Dario pwipress.org diketahui jumlah keanggotaan PWI Maluku mencapai
300 orang. Namun dari jumlah ini tidak diketahui yang masih berprofesi sebagai
jurnalis dan tidak. Di Maluku di bawah kepemimpinan Fredom E. Toumahuw yang
juga menjabat Pimpinan Redaksi Harian Siwalima, PWI berhasil menggelar beberapa
kali Uji Kompetensi Wartawan (UKW). UKW merupakan syarat kompetensi yang
dilakukan Dewan Pers untuk memerangi maraknya wartawan ‘bodrex’. Organisasi
yang lahir pada 9 Februari ini merupakan organisasi pertama dan tertua di Indonesia.
Musyawarah pertama IJTI Maluku dilakukan tahun 2012, memilih koinforman
ahli SCTV Juhry Samanery sebagai Ketua IJTI Maluku pertama. Organisasi ini
beranggotakan 15 jurnalis, kebanyakan para contributor dan koinforman ahli tv
swasta nasional, ditambah dengan sejumlah jurnalis TVRI stasiun Maluku.
Sementara, terkait serikat pekerja pers, yang merupakan hak para pekerja
pers dan dijamin undang-undang – di Maluku tak satupun jurnalis tergabung atau
berinisiatif membangun serikat pekerja di media masing-masing. Beberapa kali
AJI Ambon berusaha menginisiasi dan mendorong lahirnya serikat pekerja, namun
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tak kunjung berhasil. AJI Ambon memiliki divisi serikat pekerja yang memang
untuk membantu mengadvokasi kasus-kasus perburuhan yang terjadi pada para
pekerja pers, namun tak ada satupun jurnalis yang di-PHK secara sepihak berani
memperjuangkan nasibnya. Padahal, banyak pekerja pers di Maluku masih digaji
di bawah upah minimum provinsi. Kekuatiran akan dipecat dari pekerjaannya
menyebabkan para jurnalis tidak berani menuntut hak mereka.
Kekerasan Terhadap Jurnalis
Salah satu produk nyata dari reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor
40 Tahun 1999 tenatng Pers yang merupakan bentuk pengakuan yuridis terhadap
kemerdekaan Pers.
Namun, berbagai kerangka hukum yang merupakan wujud pengakuan dan
perlindungan terhadap Kemerdekaan Pers tersebut masih sering dilanggar. Dalam
konteks Maluku, kekerasan terhadap jurnalis masih merupakan “musuh besar”
kemerdekaan Pers. Sebab, selain masih merupakan kejadian berulang, kekerasan juga
hadir dalam berbagai bentuk bahkan dalam wujud yang sangat memilukan seperti
adanya wartawan yang terbunuh ketika sedang melaksanakan tugas jurnalisiknya.
Salah satunya Saleh Tuhuteru, wartawan koran Info Baru. Ia diancam akan dibunuh
karena menulis berita tetang seorang pejabat tinggi di Maluku, Maret 2015. Proses
hukum yang pelakunya melibatkan oknum kepolisian hingga kini tak jelas.
HASIL SURVEI IKP 2016
Tabel 219
IKP Provinsi Maluku
Bidang

Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/Skor

65.81

65.16

59.62

Skor Total
Kategori

: 63.60
: Sedang

Hasil survei di Provinsi Maluku, secara umum menunjukan kondisi sedang,
yakni 63.60; dengan kemerdekaan dalam lingkungan hukum paling buruk (59.62).
Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif skor rata-rata yang dinilai oleh
10 informan ahli terkait kemerdekaan pers di Maluku dalam tiga dimensi beserta
indikator turunannya.
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KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Tabel 220
Indikator
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan berserikat

67.55

2.

Kebebasan dari intervensi

73.30

3.

Kebebasan dari kekerasan

62.94

4.

Kebebasan media alternatif

57.65

5.

Keragaman pandangan

59.57

6.

Akurat dan berimbang

67.57

7.

Akses informasi publik

74.12

8.

Pendidikan insan pers

79.90

9.

Kesetaraan kelompok rentan

50.70

Dari sembilan aspek yang diteliti menunjukan bahwa persepsi terhadap iklim
kemerdekaan pers di Maluku dilihat dari lingkungan fisik dan politik pada situasi
sedang (63.60).
Tiga aspek di antaranya (pendidikan bagi kalangan wartawan, akses informasi
publik, dan kebebasan dari intervensi) bahkan menunjukan pada situasi baik.
Berikutnya, lima aspek (akurat dan berimbang, kebebasan berserikat, kebebasan dari
kekerasan, keragaman pandangan, dan kebebasan media alternatif) menunjukan
persepsi dengan situasi sedang. Sementara, aspek kesetaraan bagi kelompok rentan
berada pada peringkat terendah (50.70), atau pada situasi buruk.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Pada dimensi ini, kebebasan wartawan bergabung serikat pekerja wartawan
sesuai hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan
mendapat nilai buruk dan terendah dibandingkan sub-indikator lainnya yaitu [42.50].
Secara faktual sebagaimana komentar-komentar informan ahli nilai rendah ini
berkorelasi dengan situasi di Maluku yang belum memiliki organisasi serikat pekerja.
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Tidak demikian dengan kebebasan wartawan dalam memilih organisasi
wartawan, yang merupakan nilai tertinggi dengan rerata skornya 82.50, lebih tinggi
dibandingkan dengan peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers
maupun organisasi profesi wartawan beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman
pelanggaran kebebasan pers.
Kebebasan dari Intervensi
Wartawan Maluku relati bebas dari intervensi namun kurang bebas dari
intervensi yang berasal dari campur tangan pemilik (56.00).
Pada dasarnya, hambatan terbesar jurnalis di Maluku saat ini terletak pada
jurnalis dan media itu sendiri dibandingkan dari pihak luar. Ada kecenderungan
bahwa isi berita tidak lagi disensor atau dibredel oleh pemerintah dan partai politik.
Sebaliknya, para pemilik, terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis
yang kini menghambat munculnya pers yang independen, dalam arti pers yang
benar-benar memperjuangkan kepentingan publik. Komentar-komentar informan
ahli menunjukan bahwa betapa konflik kepentingan antara pemilik media dengan isi
berita seringkali menyebabkan kepentingan pemilik media yang harus dimenangkan.
Kebebasan dari Kekerasan
Kekerasan terhadap wartawan di Maluku tampaknya banyak dilakukan,
baik oleh aparat Negara maupun oleh aktor-aktor non Negara atau masyarakat.
Kesimpulan ini bisa dilihat dari rendahnya penghormatan aparat Negara terhadap
kemerdekaan Pers serta rendahnya komitmen aparat dalam melindungi jurnalis
dalam melakukan pekerjaan profesionalnya. Ini tersebut, bisa dilihat dari rerata
skornya.
Tabel 221
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai
No.
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Rata-Rata
10.

11.

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan

56.70

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

70.90
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12.

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara
untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

61.20

Dari tiga subdimensi kebebasan wartawan dari kekerasan, skor terendah pada
subdimensi tindakan aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan,
yakni 56.70. Peristiwa intimidasi, ancaman pembunuhan yang disertai dengan
amukan di ruang redaksi Harian Info Baru (24/03/2015) oleh salah satu oknom Polisi
merupakan fakta yang mengkonfirmasi keadaan ini.
Kebebasan Media Alternatif
Terkait dengan kebebasan media alternatif di Maluku, rerata skor sedang pada
kontribusi positif jurnalisme warga untuk kemerdekaan pers, yakni 63.10. Namun,
rerata skor untuk subdimensi pengakuan dan perlindungan terhadap jurnalisme
warga buruk, yakni 52.20. Hal ini mengindikasikan tidak signifikannya peran
pemerintah daerah dalam melindungi apalagi mendorong keberadaan jurnalisme
warga.
Keragaman Pandangan
Media di Maluku cukup beragam. Meskipun Ambon Ekspress menguasai
pangsa pasar terbesar, tapi secara keseluruhan ada banyak media yang terbit di
Maluku. Jika ditambahkan dengan koran nasional, maka koran yang beredar di
Maluku lebih banyak lagi.
Terlepas dari itu, penilaian pada subdimensi peran pemerintah, menunjukkan
bahwa pemerintah tidak memberikan peran signifikan dalam mendorong keragaman
kepemilikan (43.50) dan pemberitaan (59.80) Nilai rerata tertinggi pada aspek yang
menyangkut pemerintah cukup mampu menahan diri untuk dan tidak membiarkan
praktik diskriminatif pada wartawan (75.40).
Akurat dan Berimbang
Seperti ditunjukkan pada dimensi Kebebasan dari Intervensi, wartawan dan
media tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar. Sebaliknya, tekanan dari dalam
yang membuat wartawan dan media tidak cukup independen dalam menyiarkan
persoalan-persoalan publik dan banyak di antara media yang tersandera oleh
kepentingan pemilik.
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Adanya intervensi pemilik pada redaksi berkorelasi dengan hak publik
mendapatkan informasi yang akurat, rerata skornya 63.40. berkaitan dengan hal ini
ahli berpandangan bahwa wartawan Maluku telah memberlakukan sensor diri (self
cencorship) dengan baik, reratanya 70.80. Dalam komentar-komentar informan ahli,
berkaitan dengan self cencorship, sepanjang yang berkaitan dengan isu SARA hal itu
dilakukan dengan baik oleh wartawan, namun jika berkaitan dengan kepentingan
politik dan ekonomi masih perlu diperbaiki oleh wartawan.
Akses Atas Informasi Publik
Untuk akses informasi publik, ada indikasi bahwa ruang terbuka luas bagi
wartawan luar negeri untuk meliput rerata skor untuk aspek ini sangat baik, 89.33.
situasi yang baik terjadi pula pada akses atas informasi publik, 76.40. Ini menunjukkan
bahwa akses informasi publik di Maluku tergolong baik. Selain ketersediaan media
yang cukup beragam, pemerintah juga cenderung memberikan dukungan untuk
akses informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung, walaupun dukungan
ini perlu ditingkatkan untuk lebih baik lagi.
Pendidikan Insan Pers
Berkaitan dengan Pendidikan Insan Pers, beragam pelatihan untuk jurnalis
atau wartawan dilakukan oleh organisasi profesi (AJI dan PWI). Rerata skor untuk
dimensi ini cukup baik yaitu 79.90.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Informasi memiliki
peratutan yang erat dengan kemungkinan masyarakat berpartisipasi secara aktif
dalam kehidupan publik. Sebab, landasan dari partisipasi publik adalah informasi
publik. Terkait dengan kesetaraan informasi ini, khusus pada subdimensi berita yang
dapat dicerna oleh penyandang disabilitas berada pada posisi yang sangat rendah,
32.00. Hal ini mengisyaratkan aksesibilitas kelompok disabilitas terhadap informasi
mengalami kesenjangan yang sangat tajam. Begitu juga berkaitan dengan upaya
khusus pemerintah memastikan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan,
menunjukan skor yang rendah, yakni 53.10. Dengan demikian peranan pemerintah
Maluku untuk mengupayakan adanya prioritas kelompok rentan menjadi bagian
pemberitaan tidak signifikan. Begitu pula peranan media daerah dalam memberi
ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan belum menunjukan skor yang
ideal, yakni hanya 67.00.
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KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan lima dimensi.
Mencakup di antaranya kebebasan mendirikan perusahaan pers, tekanan kekuatan
ekonomi, keragaman pemilik, dan keberadaan LPP.
Tabel 222
Lingkungan Ekonomi
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

78,47

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

57.04

3.

Keragaman Kepemilikan

81.10

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

52.13

5.

Lembaga Penyiaran Publik

66.88

Dari lima aspek yang diteliti, iklim kemerdekaan pers di Maluku dilihat dari
lingkungan ekonomi menunjukan persepsi pada situasi sedang (65.16).
Dua aspek di antaranya, keragaman kepemilikian media serta kebebasan
pendirian perusahaan pers, menunjukan persepsi dengan situasi baik. Lalu, aspek
peran lembaga penyiaran publik dan independensi dari kelompok kepentingan,
menunjukan persepsi pada situasi sedang. Sementara, aspek tata kelola perusahaan
pers menunjukan situasi buruk.
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Menyangkut kemerdekaan mendirikan perusahaan pers informan ahli
memberi nilai yang tinggi; dan tertinggi untuk mendirikan dan menjalankan lembaga
penyiaran, seperti perusahaan pers dan siber, rerata skornya mencapai 88.80.
Walaupun demikian informan memberi catatan kritis bahwa masih ada kendala yaitu
kanal yang terbatas. Tetapi pada dasarnya jika semua telah memenuhi persyaratan
seperti aspek legalitas, visi misi, manajemen, siaran, keuangan, dan aspek teknis
maka pihak yang berkepentingan dapat mendirikan/menjalankan.
Dalam menjalankannya media-media menghadapi kesulitan menjaga
independensi dari sumber dana terutama dari perusahaan komersial. Rerata skor
pada aspek kebebasan perusahaan dari ‘pengaruh perusahaan komersial melalui
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alokasi iklan termasuk berita pariwara terhadap isi media’ adalah 67.20. hal ini
mengidiknasikan pengaruh perusahaan komersial melalui alokasi iklan masih cukup
signifikan.
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Pada dimensi independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan
kuat, skor terendah pada aspek-aspek menyangkut penghargaan pemerintah
terhadap pers profesional, rerata skornya 43.00. Dalam komentarnya, informan ahli
mengungkapkan bahwa apresiasi atau reward Pemerintah Daerah dalam bentuk
penghargaan terhadap Pers Profesional tidak terlihat.
Toleransi wartawan atas pemberian uang dan fasilitas juga dinilai rendah,
yakni 54.50. Ini mengindikasikan bahwa wartawan di Maluku masih sangat toleran
terhadap pemberitaan uang dan atau fasilitas. Toleransi semacam ini berkembang
luas dan sejalan dengan perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah yang
sering kali menyediakan uang dan fasilitas yang sangat mengganggu independensi
wartawan dalam menulis berita. Dimensi ini juga menunjukkan penilaian informan
ahli yang cukup rendah (57.40) atas intervensi pemilik dalam ruang redaksi.
Keragaman Kepemilikan
Keragaman kepemilikan Perusahaan Pers di Maluku, rerata skor (terutama
untuk keberagaman kepemilikan media cetak dan elektronik) tergolong baik, 81.10.
Tata Kelola Perusahaan
Rerata skor pada dimensi ini berada dalam posisi yang rendah. Hak-hak
normatif seperti 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan
Pers dinilai dengan rerata 42.40. Keadaan ini dinilai menimbulkan multipleir effect
yang menyebabkan wartawan atau jurnalis cenderung toleran dengan pemberian
uang atau fasilitas dalam menjalankan tugas jurnalisiknya. Begitu pula berkaitan
dengan subdimensi transparansi kepemilikan perusahaan Pers dinilai dengan rerata
53.00.
Lembaga Penyiaran Publik
Skor terendah terdapat pada subdimensi peranan Komisi Informasi dalam
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, yakni 48.11. Hal ini
disebabkan karena Komisi Informasi merupakan lembaga yang baru dibentuk
sehingga peranannya belum terlihat. Penilaian yang rendah juga diberikan untuk
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peran Pemerintah Daerah maupun Kominfo dalam mendorong pers agar menyiarkan
kepentingan publik (59.50 dan 51.00). Artinya, baik pemerintah daerah dan Kominfo
dianggap kurang berperan oleh informan ahli dalam mendorong media penyiaran
publik dan juga pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah.
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM.
Tabel 223
Lingkungan Hukum
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Independensi lembaga peradilan

57.18

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

48.00

3.

Kriminalisasi dan intimidasi

78.50

4.

Etika pers

53.20

5.

Mekanisme pemulihan

67.57

6.

Perlindungan disabilitasi

27.50

Iklim kemerdekaan pers di Maluku dilihat dari lingkungkan hukum cenderung
menunjukan persepsi paling rendah, dengan skor rata-rata (59.62), atau pada situasi
sedang-sedang saja. Gambaran yang kurang memuaskan, terutama bisa dicermati
pada aspek perlindungan bagi kelompok disabilitias, kebebasan mempraktekan
jurnalisme, dan etika pers. Selain perhatian terhadap kaum rentan masih sangat
minim, persoalan yang patut disikapi secara sungguh-sungguh oleh kalangan
wartawan di provinsi ini adalah pada aspek menjalankan profesi sejalan dengan
prinsip-prinsip profesionalitas. Meski, secara hukum (terkait aspek kriminalisasi
dan inditimidasi, mekanisme pemulihan, serta independensi lembaga peradilan)
dipandang nyaris tak ada hambatan yang serius.
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Melihat tabel di bawah, menunjukkan bahwa rerata penilaian informan ahli
terkait dengan Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan bisa dikatakan
tidak begitu bagus, karena semuanya kurang dari 70. Dari kelima subdimensi untuk
independensi dan kepastian hukum, rerata skor tertinggi pada peranan lembaga
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peradilan dalam menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak
berpihak (imparsial), rerata skornya 61.70. Keadaan terburuk pada subdimensi
peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat Pemerintah Daerah patuh
pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan Pers, yakni
dengan rerata skor 46.90. Penyelesaian hukum terhadap berbagai kasus kekerasan
terhadap Pers yang berlarut-larut dan tidak memenuhi rasa keadilan publik memberi
pengaruh besar terhadap dimensi ini.
Tabel 224
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Nilai
Rata-Rata

7.

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

61.70

8.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

63.80

9.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

46.90

10.

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

58.50

11.

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

untuk

55.00

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Secara faktual di Maluku, tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara
tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalisiknya.
Meskipun demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa
wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalisik berdasarkan prinsip kemerdekaan
pers. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak melakukan
apapun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk
melakukan kegiatan jurnalisiknya. Berkaitan dengan subdimensi ini, informan ahli
memberikan penilaian yang buruk, yakni rerata skor 48.00.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Secara umum informan ahli memberikan penilaian yang relatif bagus terhadap
dimensi ini. Subdimensi Peraturan daerah memberlakukan sensor bagi wartawan
menempati rerata yang tertinggi dengan skor 85.00. artinya dipandang relatif
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tidak ada praktek sensor Sedangkan penilaian terendah terdapat pada subdimensi
pemerintah Daerah menggunakan keamanan nasional, ketertiban umum, dan
kesehatan, atau moral masyarakat secara umum untuk membatasi kebebasan Pers,
dengan rerata skor 66.00.
Etika Pers
Penilaian informan ahli berkaitan dengan Etika Pers menunjukan kondisi
umum yang kurang bagus. Kebiasaan Pemerintah daerah memberikan “uang
amplop” kepada jurnalis atau wartawan terkait dengan pemberitaan menyebabkan
penilaian informan terhadap subdimensi ini menjadi yang terendah, yakni dengan
rerata 52.50. Hal tidak berbeda dengan subdimensi ketaatan wartawan terhadap
UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode etik Jurnalisik, dan Kaidah Jurnalisik
juga mendapatkan penilaian yang rendah, yakni dengan rerata 53.90.
Tabel 225
Etika Pers
No.

Etika Pers

Nilai
Rata-Rata

12.

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan
standar perusahaan pers

52.50

13.

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik

53.90

Mekanisme Pemulihan
Berkaitan dengan dimensi Mekanisme Pemulihan, aspek-aspek menyangkut
penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum Perdata daripada hukum
Pidana dinilai sebagai yang terendah oleh informan ahli, yakni dengan skor rerata
51.40. Hal ini didasarkan bahwa kecenderungan penyelesaian kasus hukum yang
berkaitan dengan Pers di Maluku umumnya mengedepankan penyelesaian secara
pidana daripada mekanisme penyelesaian perdata. Sementara itu peranan Komisi
Penyiaran Indonesia di Maluku dinilai oleh informan ahli tela bekerja secara bebas
dan independen, dengan skor tertinggi dalam dimensi ini (82.71)
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Berkaitan dengan dimensi ini, penilaian informan ahli bahwa adanya regulasi
daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
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penyandang disabilitas begitu buruk, yakni dengan skor 27.50. Hal ini menunjukan
ketidakhadiran pemerintah dalam memberikan affirmasi action demi menciptakan
kesetaraan akses terhadap penyandang disabilitas.
Tabel 226
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

14.

Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan
berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti
penderita tuna-rungu dan tuna netra

Nilai
Rata-Rata
27.50
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20
PROVINSI MALUKU UTARA*20
A. GAMBARAN UMUM
Maluku Utara merupakan provinsi yang berdiri pada 04 Oktober 1999 melalui
UU No. 46 tahun 1999, dan UU N. 6 tahun 2003. Sebelumnya, wilayah ini merupakan
bagian dari Provinsi Maluku.
Secara geografis, Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan, dengan luas
mencapai 31.982 kilometer persegi, dan 70% wilayahnya lautan. Sedikitnya ada 395
pulau, pulau terbesarnya adalah Halmahera, Morotai, Obi, serta Taliabu. Aktvtas
pemerintahan lebih banyak dilakukan di Ibukota Sofifi. Di bawah koordinasi provinsi
ini ada delapan pemerintahan tingkat kabupaten, dua tingkat kota, 115 Kecamatan,
1064 desa, serta 117 kelurahan.
Peta kondisi sosial politiknya, Partai Golkar adalah partai pemenang dengan
perolehan 8 kursi di DPRD, PDI Perjuangan dengan 7 kursi, PKS 5 kursi, Nasdem 5
kursi, Hanura 4 kursi, Gerinda 3 kursi, Demokrat 3 kursi, PBB 3 kursi, PAN 3 kursi,
PKPI 2 kursi, serta PKB dan PPP masing-masing 1 kursi.
Populasi pada 2014 mencapai 1.134.869 jiwa, dengan laju pertumbuhan 2,47%.
Sebarannya, Kota Ternate, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara menjadi daerah
dengan populasi terbanyak. Kota Ternate, dalam enam tahun terakhir, menjadi
yang paling padat penduduknya (1681.68 jiwa/km), disusul Kota Tidore Kepulauan,
Halmahera Barat, serta Halmahera Utara. Sementara Pulau Morotai menjadi daerah
dengan kepadatan penduduk paling rendah. Ada beragam suku bangsa di Maluku
Utara, antara lain suku Tobelo, Galela, Ternate, Makian, Tidore, Sula, Buton, Jawa,
Sanger, Loloda, Tobaru, Kao, Bugis, Patani, Bajo, dan suku lainnya .32
Provinsi Maluku Utara mengelola anggaran rata-rata lebih dari Rp 1 trilyun.
Pada APBD 2015 misalnya, mencapai Rp 1,83 triliyun. Pendapatan terbesarnya dari
dana pemerintah pusat (82,6%), itu karena sumber daya lokal (sektor pertambangan,
pertanian, kelautan, dan jasa) belum bisa diandalkan.
Sekilas tentang potret kemerdekaan pers di wilayah ini, ada sejumlah
catatan para informan ahli. Antara lain, masih terjadi pelanggaran terhadap Kode
Etik Jurnalisik yang dilakukan perusahaan pers (redaksi) dan kalangan jurnalis.
Mereka kerap mengabaikan prinsip keberimbangan seiring banyak ditemukannya
pemberitaan yang cenderung subyektif.
32.

Wikipedia.org
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Kualitas kompetensi kalangan jurnalis pun jadi sorotan. Kualitas dan kapasitas
jurnalis di Maluku Utara masih jauh dari harapan. Hal itu bisa diamati dari karyakarya jurnalisik bermutu rendah yang cenderung mengabaikan kaidah jurnalisik yang
benar. Catatan lainnya, terkait tingkat kesejahteraan jurnalis Maluku Utara. Masih
banyak jurnalis di Maluku Utara memperoleh upah di bawah standar kelayakan.
Ekses yang ditimbulkannya, praktek amplop pun dianggap sebagai hal yang lazim.
Kondisi tersebut, ujung-ujungnya, berpontensi menimbulkan pelanggaran Kode Etik
serta mengabaikan hak publik mendapatkan informasi.
Isu lainnya, terkait kelompok wartawan tanpa surat kabar yang kerap
melakukan praktek pemerasan. Tak pelak, kondisi ini memicu citra buruk masyarakat
terhadap profesi jurnalis umumnya. Catatan terakhir, terkait praktek “jurnalisme
advertorial” yang begitu marak dilakukan sejumlah media cetak di Maluku Utara.
Jurnalisme yang mengabaikan Kode Etik ini, bahkan memicu kepercayaan publik
terhadap pers jadi menurun.
Profil Media di Maluku Utara
Persaingan antar perusahaan media di Maluku Utara belum ketat. Kendati
begitu, pangsa pasar didominasi grup kuat seperti Jawa Postt lewat Malut Post
dan Radar Halmahera.33 Kelompok media ini menjangkau hampir semua wilayah.
Sementara, media lokal tergolong kompetitif, sebut saja di antaranya Posko Malut,
Fajar Malut dan Seputar Malut.
Dari sembilan perusahaan media cetak dan online yang ada, berdasarkan
data Dewan Pers, baru enam perusahaan media cetak yang terverifikasi secara
administrasi.34
Profil Organisasi Wartawan
Di Maluku Utara ada tiga organisasi profesi jurnalis yang memenuhi standar
Dewan Pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen
(AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
PWI Maluku Utara adalah organisasi tertua dan paling banyak anggotanya.
Organisasi yang berdiri 9 Februari 1946 ini, kini beranggotakan sekitar 200 jurnalis.
Namun, menurut data 2014, hanya 145 anggota yang aktif menjadi jurnalis. Karena
ada persoalan internal, pengurus PWI Maluku Utara hingga 2016 belum defenitiv.
Roda organisasi dijalankan seorang pelaksana tugas ketua.
33.
34.

Potret Pers Maluku Utara-Laporan tahunan AJI Ternate; 2014
http://www.dewanpers.or.id/perusahaan
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Sementara AJI Kota Ternate, secara struktural merupakan bagian dari AJI
Indonesia. Pembentukannya dimotori oleh kalangan jurnalis, aktvs, dan akademisi,
pada 13 Agustus 2011. Keberadaannya kemudian diakui secara penuh setelah
dikukuhkan menjadi AJI Kota pada Kongres AJI ke VIII di Makasar (1-3 Desember
2011). Sejak berdirinya, AJI Ternate tak pernah memiliki anggota lebih dari 20 orang,
terbukti saat ini anggotanya hanya 17 orang. Kendati begitu, AJI Ternate sangat aktif
menggelar berbagai kegiatan, terutama untuk meningkatkan kompetensi anggota
dan non anggota, seperti diskusi rutin, pelatihan, dan riset. AJI Ternate, bersama
organisasi lainnya ikut mendorong tegaknya nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan
pers, pemenuhan hak kemerdekaan berekspresi dan menyatakan pendapat, serta
perlindungan hak azasi manusia.
IJTI merupakan organisasi profesi khusus untuk para jurnalis Televisi yang
terbentuk pada April 2012. Hingga saat ini IJTI Malut beranggotakan sekitar 40
jurnalis.
Selain tiga organisasi tersebut, masih ada komunitas jurnalis di tingkat lokal.
Data AJI Ternate mencatat, pada 2014 sedikitnya ada 11 komunitas.

B. HASIL SURVEI IKP
Tabel 227
IKP Provinsi Maluku Utara
Bidang

Fisik Politik

Ekonomi

Hukum

Nilai/Skor

60.07

57.44

51.89

Skor Total
Kategori

: 56.80
: Sedang

Sesuai hasil hasil survei, secara umum indeks kemerdekaan pers di Maluku
Utara dikatakan pada situasi sedang dengan kecenderung buruk. kemerdekaan pers
dalam lingkungan hukum paling rendah dan dalam kisaran kurang bebas. Sementara
dua bidang lain dalam kisaran sedang meskipun tidak jauh dari batas atas dari skor
buruk. Berikutnya akan dipaparkan skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli
atau informan ahli pada tiap-tiap indikator utama berkaitan dengan kemerdekaan
pers di Maluku Utara.
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KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK.
Tabel 228
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan berserikat

75.88

2.

Kebebasan dari intervensi

68.77

3.

Kebebasan dari kekerasan

62.42

4.

Kebebasan media alternatif

65.58

5.

Keragaman pandangan

61.89

6.

Akurat dan berimbang

52.50

7.

Akses informasi publik

57.83

8.

Pendidikan insan pers

53.33

9.

Kesetaraan kelompok rentan

41.61

Iklim kemerdekaan pers di Maluku Utara dilihat dari aspek lingkungan fisik
dan politik menunjukan persepsi pada situasi sedang (61.24).
Ada sejumlah aspek yang dipandang masih bermasalah. Di antaranya
pada aspek kesetaraan bagi kelompok rentan, akurat dan berimbang, dan aspek
pendidikan bagi kalangan wartawan yang dipandang masih dalam situasi buruk.
Begitu juga dengan beberapa aspek lainnya, seperti akses informasi publik,
keragaman pandangan, kebebasan dari kekerasan, serta aspek kebebasan dari
intervensi, dipandang masih perlu perhatian yang serius. Hanya aspek kebebasan
berserikat yang dipandang sudah dalam sitausi baik.
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Pada dimensi ini, ada sembilan subdimensi yang dinilai. Skor pada kebebasan
wartawan bergabung dengan serikat pekerja dinilai paling rendah, yakni 69.17.
Kondisi tersebut, lebih rendah dibandingkan dengan subdimensi lainnya. Ini berarti
bahwa wartawan di Maluku Utara belum mempunyai kebebasan dalam bersikap,
terutama upaya membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kondisi tersebut
sejajar dengan kecenderungan perusahaan media di wilayah ini yang cenderung
menolak pembentukan serikat pekerja.
Sebaliknya, skor terbaik pada kebebasan wartawan memilih organisasi
wartawan. Pada subdimensi ini, rata-ratanya 83,17, sedikit lebih baik ketimbang
peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers.
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Kebebasan dari Intervensi
Pada dimensi ini ada dua subdimensi yang memperoleh skor rendah, yakni
independensi redaksi dari campur tangan pemilik dan independensi dari kepentingan
politik, ekonomi, dan pemilik, masing-masing 54.17 dan 52,50.
Sebenarnya pula, hambatan terbesar bagi jurnalis di Maluku Utara pada jurnalis
dan medianya sendiri, ketimbang tekanan dari luar. Pemilik media dipandang kerap
mengintervensi ruang redaksi. Selain itu, pemerintah dan partai politik pun dinilai
masih berpeluang melakukan intervensi. Dalam sesi Focus Group Discussion (FGD),
melahirkan catatan bahwa pemilik media cenderung memanfaatkan medianya
untuk mendukung kelompok politik tertentu.
Kebebasan dari Kekerasan
Kekerasan terhadap wartawan di Maluku Utara masih saja terjadi, dan
cenderung dilakukan oleh aparat Negara. Pandangan tersebut dipicu oleh kurangnya
peran pemerintah dalam melindungi jurnalis dalam melakukan tugas jurnalisiknya.
Ini bisa dilihat dari rerata skor pada subdimensi aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan dari intimidasi yang paling rendah, yakni 67.08
berarti bahwa wartawan di Maluku Utara masih belum optimal tindakan kekerasan
dan intimidasi, seperti penganiayaan, penculikan, bahkan pembunuhan. Rerata
tersebut berbanding lurus dengan penilaian terhadap wartawan atau media yang
menjadi sasaran intimidasi, yakni 61.00, yang artinya tidak terlalu menjadi ancaman
intimidasi.
Kebebasan Media Alternatif
Pada dimensi jurnalisme warga dinilai memberikan kontribusi positif, rerata
skornya cukup tinggi, yakni 73.09. Tapi, rerata skor untuk subdimensi pengakuan
dan perlindungan terhadap jurnalisme warga masih cenderung rendah, hanya 64.17.
Ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mengambil peran mendorong dan
melindungi keberadaan jurnalisme warga.
Keragaman Pandangan
Media di Maluku Utara cukup beragam, meksi pangsa pasar lebih didominasi
grup media Jawa Postt, yakni Malut Post dan Radar Halmahera. Media yang terbit di
Maluku Utara, di antaranya Harian Posko Malut, Fajar Malut, Seputar Malut, Mata
Publik, dan Teropong Timur. Itu belum termasuk media nasional yang beredar di
provinsi ini.
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Tabel 229
Keragaman Pendangan
Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini

55.00

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

47.08

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas
dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers
dalam menjalankan profesinya

83,58

Hanya saja, dalam konteks ini peran pemerintah dinilai kurang aktif. Pada
subdimensi mendorong keragaman kepemilikan dan pemberitaan, rerata skornya
hanya 47.08. Juga pada subdimensi pemerintah mendorong keragaman pemberitaan,
skornya 55.00. Rerata tertinggi justru pada subdimensi pemerintah tidak membiarkan
praktik diskriminatif, yakni 83,58. Kondisi tersebut, menurut sejumlah informan ahli,
menunjukkan bahwa pemerintah tak lagi mempunyai pengaruh dalam mendorong
keberagaman.
Akurat dan Berimbang
Rerata pada tiga subdeminsi yang diukur sangat rendah. Hal tersebut bisa
dilihat pada subdimensi hak publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang,
skornya 51.58. Juga pada subdimensi sensor diri (self cencorship) oleh wartawan/
redaksi, hanya 53.08, dan pemilik perusahan pers yang masih ikut mengatur dan
melarang (mengintervensi) isi pemberitaan (52.83). Hal ini menunjukkan bahwa
ruang redaksi masih rentan terhadap intervensi pemilik media.
Akses Atas Informasi Publik
Penilaian dalam dimensi ini terbilang beragam. Misalnya pada subdimensi
akses informasi publik terkait kebebasan bagi wartawan asing meliput di Maluku
Utara. Kendati akses untuk mereka dirasakan masih sulit, tapi rerata skornya 60,33.
Penilaian lebih baik pada subdimensi perhatian pemerintah menyediakan sarana
yang memadai bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalisiknya (69,75).
Sementara, terkait keberadaan Komisi Informasi dinilai sangat rendah, yakni 18.33.
Kondisi tersebut, bisa jadi, karena lembaga ini meski sudah berdiri berlum jelas
kinerjanya.
Pendidikan Insan Pers
Penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan untuk peningkatan kompetensi
wartawan di Maluku Utara ternyata masih langka—kalau tidak mau disebut
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intensitasnya sangat rendah. Kalau pun ada, hal tersebut diselenggarakan secara
terbatas oleh organisasi profesi seperti AJI dan PWI. Karena itu, maklum, jika rerata
skor pada dimensi ini tergolong rendah, yakni 53.33.
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Setiap individu sejatinya mempunyai hak terhadap akses informasi yang
setara, tanpa kecuali bagi kelompok rentan, seperti penyandang cacat, ketidakadilan
gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
kelompok minoritas. Hanya, pada kenyataannya, gambarannya masih jauh dari
harapan, rerata skornya sangat rendah, yakni 19.17. Ini berarti media di Maluku
Utara belum menjamin hak yang sama bagi kelompok rentan. Lebih dari itu, peran
pemerintah pun dirasakan belum hadir (skornya 42.83). Sementara, kemauan media
memberikan ruang pemberitaan untuk kelompok rentan dinilai cukup baik, yakni
63,83.
KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Tabel 230
Lingkungan Ekonomi
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

72.09

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

44.88

3.

Keragaman Kepemilikan

83.75

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

48.97

5.

Lembaga Penyiaran Publik

50.73

Dilihat dari lingkungan ekonomi, kemerdekaan pers di Maluku Utara dipandang
pada situasi sedang-sedang saja (58.26).
Ada sejumlah hal yang dipandang mempengaruhi situasi tersebut. Di antaranya
aspek independensi dari kelompok kepentingan, tata kelola perusahaan pers, dan
lembaga penyiaran publik—semuanya dalam situasi buruk--menurut pandangan
responden perlu perhatian lebih sungguh-sungguh semua pihak terkait. Sementara
aspek keragaman kepemilikan dan kebebasan pendirian perusahaan pers dipandang
dalam situasi baik.
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Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Pada subdimensi kebebasan mendirikan dan menjalankan perusahaan pers
(baik cetak mau pun elektronik) rerata skornya tinggi, masing-masing 82.42 dan
79.92. Yang menarik justru pada subdimensi alokasi dana untuk iklan dan hibah
dari pemerintah, juga penilaiannya lumayan baik, yakni masing-masing 70,75 dan
68,67. Padahal, menurut catatan informan ahli, hal tersebut berpotensi dapat
memengaruhi kebijakan redaksi. Catatan lainnya terkait kepemilikan perusahaan
pers, masih terkonsentrasi oleh kelompok perusahaan tertentu, sehingga publik
tidak mendapatkan keragamanan pemberitaan.
Independensi dari Kelompok Kepentingan
Pada dimensi independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan,
skor terendah—bahkan terendah dari seluruh subdimensi--justru pada peran
pemerintah yang dinilai kurang dalam menghargai profesionalisme wartawan yakni
12.50. Selama ini, memang tak pernah terdengar upaya pemerintah memberikan
penghargaan atas profesionalisme pers.
Penolakan wartawan atas pemberian uang dan fasilitas juga dinilai rendah.
Ini berarti wartawan di Maluku Utara masih toleran terhadap pemberian uang
dan atau fasilitas. Relasi seperti ini berjalan masif, sejalan dengan perusahaan dan
instansi pemerintah yang “selalu” menyediakan uang dan fasilitas bagi wartawan.
Menariknya, ruang redaksi seolah menutup mata. Catatan terkait hal itu, maraknya
budaya amplop lantaran dipicu rendahnya standar upah bagi wartawan.
Keragaman Kepemilikan
Penilaian ahli pada keragaman kepemilikan Media di Maluku Utara cukup
tinggi yakni 83,75. Ini berarti, setiap individu memiliki hak dan peluang yang sama
untuk mendirikan perusahaan pers.
Tata Kelola Perusahaan
Rerata skor pada tata kelola perusahaan dalam tiga subdimensi tergolong
rendah, yakni di bawah 60. Persoalan yang paling disorot terkait gaji wartawan yang
dipatok paling sedikit 13 kali setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.
Untuk itu, skornya 43,08. Juga soal transparansi kepemilikan perusahaan pers dinilai
belum sepenuhnya transparan, serta pengelolaannya belum sepenuhnya untuk
kepentingan publik (masing-masing skor 51,17 dan 52,67).
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Lembaga Penyiaran Publik
Kehadiran lembaga penyiaran publik di Maluku Utara sangatlah penting dan
dibutuhkan. Di Maluku Utara, ada satu lembaga penyiaran publik yang selalu hadir
setiap hari, yaitu RRI yang mempunyai tiga saluran. Pemerintah Provinsi Maluku
Utara pernah merintis pembentukan lembaga penyiaran (MUTV). Tapi lembaga
ini tak bertahan lama karena pengoperasiannya lebih mengandalkan dana hibah.
Karena itu, usaha pemerintah ini pun dinilai tidak berdampak positif, terutama
komitmennya dalam mendorong hadirnya lembaga penyiaran publik. Selain itu,
peran Komisi Informasi di provinsi Maluku Utara pun dinilai sangat rendah.
Apresiasi paling tinggi justru diberikan pada proses perizinan frekuensi radio
dan televisi komunitas yang sesuai dengan peraturan tentang Standar Perusahaan
Pers. Kementerian Kominfo juga dianggap cukup berperan mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di Maluku Utara.
KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Tabel 231
Lingkungan Hukum
No.

Indikator

Nilai
Rata Rata

1.

Independensi lembaga peradilan

53.93

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

58.82

3.

Kriminalisasi dan intimidasi

66.13

4.

Etika pers

51.83

5.

Mekanisme pemulihan

52.65

6.

Perlindungan disabilitasi

12.58

Persepsi kemerdekaan pers di Maluku Utara dilihat dari lingkungan hukum
berada pada situasi buruk (53.54). Kondisi yang sangat memprihatinkan. Hampir
semua aspek pada indikator ini dipandang terhambat berbagai hal yang serius.
Tampaknya, agar “iklim” di provinsi ini mengalami peningkatan ke arah situasi yang
lebih baik, diperlukan ekstra-perhatian pada setiap aspek terkait.
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Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Ada subdemensi yang memiliki skor sangat rendah, yaitu pada peraturan
dan kebijakan yang mendorong aparat pemerintah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (30.42) serta menyangkut
menjalankan kewajiban menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (53.33).
Tapi pada independesi lembaga peradilan, justru dianggap masih cukup baik (72.00).
Sebagai catatan, di Maluku Utara, selama 2015, bisa dinyatakan tidak ada
sengketa pers yang sampai ke pengadilan. Namun, pada masa sebelumnya, ada
gugatan perdata oleh calon gubernur Maluku Utara Abdul Gafur terhadap harian
Tribun Malut. Pada perkara ini, Pengadilan Negeri Ternate memenangkan gugatan
Abdul Gafur, dan memerintahkan Tribun Malut membayar ganti rugi. Selain itu, kasus
kekerasan terhadap jurnalis, seperti yang dialami Kontributor Berita Satu Hijrah
Ibrahim sampai ke pengadilan. Dalam kasus itu pengadilan memutuskan hukuman
percobaan untuk pelaku kekerasan.
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Di Maluku Utara, tidak ada peraturan ataupun kebijakan secara tertulis
memberikan jaminan terhadap wartawan bisa menjalankan tugas jurnalisiknya.
Dengan begitu, sebenarnya pemerintah tidak melakukan upaya apa pun terkait
upaya mendorong ataupun mencegah wartawan melakukan kegiatan jurnalisiknya.
Rerata skornya 58,82.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Berbagai hal yang ditampilkan dalam dimensi ini, menunjukkan sebenarnya
hambatan yang dihadapi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalisiknya. Meski
tak ada peraturan daerah secara tertulis untuk menghukum wartawan misalnya,
namun pada kenyataannya kebijakan serupa itu kerap dialami sejumlah jurnalis dan
media. Kendati begitu, penilaian informan ahli dalam konteks ini tak buruk-buruk
amat, paling rendah (62.92) pada peraturan pemerintah daerah memberi hukuman/
sanksi secara berlebihan terhadap wartawan dan atau media. Sementara yang
tertinggi (70,42) ditunjukkan pada peraturan daerah yang memberlakukan sensor
bagi wartawan artinya relatif tidak ada kebijakan yang memberlakukan sensor.
Etika Pers
Dari dua subdemensi yang ada, skor terendah pada peran pemerintah yang
dianggap belum berperan aktif mendorong jurnalis agar taat etik, yakni 50.33. Itu
mengindikasikan pemerintah daerah tidak melakukan upaya mendorong penegakkan
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etika pers. Sebaliknya, jurnalis Maluku Utara juga dianggap kerap mengabaikan
aspek etik, terbuktinya rerata skornya 53.33.
Mekanisme Pemulihan
Pada dimensi ini, ada subdimensi dengan skor sangat rendah. Antara lain
(23.64) pada peran Komisi Informasi yang bekerja secara bebas dan independen.
Sementara skor tertiggi (60,58) pada penyelesaian perkara pers yang dipandang
mengedepankan mekanisme menurut UU Pers. Catatannya, yang terungkap pada sesi
FGD, penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers dianggap lebih bijak menyelesaikan
akar persoalan.
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Terkait konteks ini, Maluku Utara dinilai belum sepenuhnya menjamin hak
bagi penyandang disabilitas. Belum ada regulasi daerah yang mewajibkan media
masa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (seperti
penderita tuna-rungu dan tuna netra). Lebih dari itu, media di Maluku Utara pun
belum sepenuhnya menjamin hak kelompok tersebut. Karena itu sangat rendah
(12.58).
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PROVINSI BALI*21
A. GAMBARAN UMUM
Secara administrasi, Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Penduduk provinsi
ini cukup majemuk. Dari segi etnis, ada suku Bali (85,28 persen), Jawa (9,56 persen),
Madura (0,77 persen), Melayu (0,58 persen), Sasak (0,58 persen), Bali Aga (0,51
persen), Tionghoa (0,36 persen), Sunda (0,30 persen), Bugis (0,24 persen), Flores
(0,18 persen) dan sisanya etnis lainnya 1,6 persen.35 Sementara dari, segi agama,
ada Hindu sekitar 3.247.283 jiwa (83,46 persen), Islam 520.244 jiwa (13,37 persen),
Kristen Protestan 64.454 jiwa (1,66 persen), Kristen Katolik 31.397 jiwa (0,81 persen),
Budha 21.156 jiwa (0,54 persen) dan Konghucu 427 jiwa (0,01 persen).36
Secara keseluruhan, luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 Km². Jumlah
penduduk Bali tahun 2015 diperkirakan sebanyak 4.152.800 jiwa. Penduduk paling
banyak berada di Kabupaten Buleleng, diikuti Denpasar.
1. Profil Media di Bali
Persaingan media massa di Provinsi Bali cukup ketat. Laman dewanpers.or.id
mencatat ada 19 media cetak yang terbit di Bali baik harian, mingguan, dwimingguan,
maupun bulanan. Baik berbentuk koran harian, majalah, maupun tabloid. Jumlah ini
belum termasuk media cetak nasional yang juga beredar di provinsi ini. Kesembilan
belas media cetak lokal tersebut antara lain Bali Express, Bali Tribune, Bali Post, Bali
&Beyond Magazine, Tribun Bali, Warta Bali, International Bali Post, Pos Bali, Bisnis
Bali, Denpost, Fajar Bali, Nusa Bali, Radar Bali, Bali Aga, Wiyata Mandala, Tokoh,
Metro Bali, Bali Post (Majalah), Suara Bali. Dari data Dewan Pers tersebut, juga
terdapat 6 media siber, yaitu antaraBali.com, Baliandbeyond.co.id, Balipost.co.id,
bisnisBali.com, fajarBali.com, nusaBali.com.37

35.

http://Bali.bps.go.id/webbeta/website/pdf_publikasi/Peta%20Sebaran%20Penduduk%20
Menurut%20Suku%20Bangsa%20Provinsi%20Bali%20Hasil%20Sensus%20
Penduduk%202000%20dan%202010.pdf.
36.
http://Bali.bps.go.id/webbeta/website/pdf_publikasi/Bali%20Dalam%20Angka%202015.
pdf, diunduh 2 September 2016.
37.
http://dewanpers.or.id/perusahaan, diunduh 3 September 2016.
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Meski demikian, pengamatan peneliti, jumlah media cetak di Bali ini bisa
lebih dari yang tercantum di laman dewanpers.or.id tersebut. Sebab, masih ada
beberapa cetak lain, seperti Manggala, Berita Dewata, Magic Wave, Magic Ink,
dan lain sebagainya. Pun demikian dengan media cetak yang disebut itu juga memiliki
media siber, seperti denpostnews.com, posBali.com, wartaBali.com, Balitribune.
co.id, metroBali.com, Baliexpress.news (sebelumnya Baliexpressnews.com). Di luar
itu, banyak media siber yang belum tercatat di laman dewanpers.or.id, di antaranya
beritaBali.com, beritadewata.com, Balisaja.com, kabardewata.com, kabarnusa.com,
suaradewata.com, beritajalanan.com, tatkala.co, popBali.com, Baliberkarya.com,
Balimediaonline.com, semetonnews.com, dan lain sebagainya.
Selain media cetak dan media siber, masyarakat Bali juga bisa mengakses
siaran TV dan radio lokal. Data KPID Bali menyebutkan di Bali terdapat 9 lembaga
jasa penyiaran swasta televisi, dan 10 lembaga jasa penyiaran TV berjaringan. LPS
lokal Bali antara lain BaliTV, Dewata TV, ATV, BMCTV, Ambara TV, ITN TV, Viva
Sport Buleleng, Big TV, Surya Manggala. Untuk radio swasta, tercatat 50 radio yang
mengudara di Bali. Jumlah tersebut belum termasuk satu lembaga penyiaran publik
(LPP) TV yakni TVRI Bali, dua LPP yakni RRI Singaraja dan RRI Denpasar, dua LPP lokal
RPKD FM (Denpasar), Radio Gelora FM (Gianyar), serta tiga radio komunitas.38
Dari media-media yang ada di Bali tersebut, ada satu grup media yang cukup
kuat, seperti grup Bali Post (Kelompok Media Bali Post/KMB). Grup KMB memiliki
sejumlah media baik cetak, siber maupun televisi dan radio. Grup KMB ini memiliki
Bali Post, Bali Post (Majalah), Bali Post (International/ berbahasa Inggris), Denpost,
Tokoh, Bali Travel News, Bisnis Bali, Balipost.com, Bali TV, Global FM. Untuk KMB
dimiliki pengusaha lokal Bali, sedangkan Grup Jawa Post dan Kompas Gramedia milik
jaringan media besar nasional.
Selain grup lokal, kelompok perusahaan media nasional juga mengembangkan
bisnisnya di Bali. Seperti Kelompok Kompas Gramedia dan Jawa Post. Kompas
Gramedia memiliki Kompas TV yang bekerjasama dengan Dewata TV, Koran Tribun
Bali, laman Bali.tribunnews.com. Sedangkan Grup Jawa Post memiliki Nirwana TV,
Koran Radar Bali, Koran Bali Express, radarBali.jawapos.com, Baliexpress.news.
Di Bali belum ada satu pun organisasi serikat pekerja untuk pekerja media
atau wartawan berdiri. Beberapa kali pernah ada upaya membentuk serikat pekerja
media di beberapa media massa di Bali, namun berakhir dengan pemecatan
(pemutusan hubungan kerja), dan penyelesain PHK-nya, baik hukum maupun
38.

http://www.kpid-Baliprov.go.id/index.php/baca-bankdata/6/Lembaga-Penyiaran-TV-danRadio-di-Bali-yang-Sudah-Mengantongi-Izin-Th.-2015, diakses 3 September 2016
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pemenuhan hak (pesangon), menghabiskan waktu yang panjang dan berlarut-larut.
Hal ini menimbulkan rasa traumatis di kalangan jurnalis di Bali itu sendiri.
2. Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis
Selama tahun 2015 hanya satu kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terekam
yaitu kasus yang menimpa kontributor TVRI Yudha Maruta saat melakukan peliputan
di Pengadilan Negeri Denpasar pada satu desember 2015.39 Para pelaku adalah
segerombolan massa yang menghadiri sidang pembunuhan. Massa mengamuk
karena majelis hakim membatalkan persidangan. Yudha yang hendak merekam
kericuhan tersebut mendadak di kerubungi massa yang berteriak mengancam dan
hendak memukul meski sudah mengaku seorang jurnalis. Beruntung salah satu dari
kelompok massa tersebut mencegah massa bertindak lebih beringas.
Di tahun sebelumnya di tahun 2014 juga terjadi satu kasus kekerasan terhadap
jurnalis yang di alami salah salah satu anggota tim peneliti IKP, Yoyok Raharyo yang
di pukul saat mewawancarai Gubernur Bali Made Mangku Pastika di depan kantor
Gubernur pada 3 Maret 2014 lalu.40

B. HASIL IKP
Penyusunan indeks kemerdekaan pers dalam tiga dimensi, yakni kondisi
lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan
hukum. Masing-masing dimensi dijabarkan kemBali menjadi beberapa indikator
atau subdimensi.
Tabel 232
IKP Provinsi Bali
Lingkungan

Politik

Ekonomi

Hukum

Indeks

63.20

60.02

58.32

Total
Status

: 60.92
: SEDANG

39.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/01/nyoqdb361-wartawan-tvriBali-nyaris-jadi-korban-pemukulan.
40.
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/485772-wartawan-dipukul-di-depan-gubernurBali
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KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK.
Tabel 233
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan berserikat

69.30

2.

Kebebasan dari intervensi

64.91

3.

Kebebasan dari kekerasan

67.03

4.

Kebebasan media alternatif

68.41

5.

Keragaman pandangan

60.72

6.

Akurat dan berimbang

56.32

7.

Akses informasi publik

77.27

8.

Pendidikan insan pers

56.82

9.

Kesetaraan kelompok rentan

45.06

Iklim kemerdekaan pers di Bali dilihat dari lingkungan fisik dan politik
dipersepsikan pada situasi sedang (63.20) yang berkecenderungan melorot ke situasi
buruk.
Dari sembilan aspek yang diteliti, hanya akses informasi publik dinilai dalam
situasi baik. Sebaliknya aspek kesetaraan kelompok rentan dinilai paling rendah,
atau dikatagorikan dalam situasi buruk. Sementara aspek lainnya dipandang pada
situasi sedang yang berpotensi, ya itu tadi, menjadi buruk.
3. Kebebasan Berserikat Wartawan
Berdasarkan tabel di bawah terlihat rata rata informan ahli memberikan nilai
yang baik untuk dimensi kebebasan wartawan di Bali untuk berserikat, namun dalam
hal kebebasan bergabung dengan serikat pekerja, informan ahli memberikan nilai
yang lebih rendah dari subdimensi lain yaitu 63,36. Hal ini dikarenakan informan
menilai saat ini di Bali jurnalis belum mempunyai kebebasan untuk membentuk atau
bergabung dengan serikat pekerja di perusahaannya.
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Tabel 234
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Rata-Rata

10.

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi

70.45

11.

Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja

63.36

12.

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap,
dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers

72.64

13.

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers

70.73

2. Kebebasan dari intervensi
Untuk indikator kebebasan dari intervensi seperti intervensi berupa
pencabutan lisensi, pembereidelan, sensor hingga intervensi berupa menunjuk atau
memecat redaksi yang dilakukan pemerintah daerah atau parpol, informan memberi
penilaian yang bagus – cukup bebas
Namun, bukan berarti tidak ada intervensi, hal ini terlihat dari nilai rendah
yang diberikan informan pada dua aspek yang berkaitan dengan intervensi dari
kepentingan pemilik. Secara umum pemilik perusahaan media di Bali melakukan
intervensi terhadap isi pemberitaan. Informan ahli bahkan menilai campur tangan
pemilik pada redaksi di Bali sangat tinggi khususnya pada salah satu grup media yang
terbesar di Bali. Nilai yang diberikan pun rendah yaitu 49,64.
Tabel 235
Kebebasan dari Intervensi
No.

Kebebasan dari Intervensi

Nilai
Rata-Rata

14.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor
oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita

83.73

15.

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk
seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau
anggota redaksi perusahaan pers

74.45

16.

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

49.64
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17.

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan
tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik

51.82

4. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Situasi kebebasan wartawan dari kekerasan di Bali pada tahun 2015 dinilai
kondusif oleh informan. Aparat Negara tidak lagi menggunakan metode represif
untuk menghalangi kerja-kerja jurnalisik. Pada kurun waktu 2015 tidak ada kasus
jurnalis yang mengalami tindak kekerasan dari aparat Negara. Nilai rata rata yang
diberikan pun cukup tinggi (80,09).
Nilai sedang diberikan pada tiga subdimensi, tidak ada cara cara represif
yang dilakukan aparat Negara kepada wartawan, meski masih dijumpai ancaman
secara halus di lapangan. Aparat hukum juga dinilai lamban dalam memberikan
perlindungan kepada wartawan dari ancaman dan intimidasi dari kelompok ormas
yang tidak menyukai isi pemberitaan (57.73)
Namun dalam hal bagaimana aparat hukum melindungi wartawan dari
ancaman,intimidasi dan kekerasan dari kelompok non Negara dalam hal ini Ormas,
informan menilai situasi tersebut buruk dengan memberi skor rendah 52,27. Aparat
di nilai lamban dalam memberikan perlindungan tersebut.
Tabel 236
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

Nilai
Rata-Rata

18.

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan

80.09

19.

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

68.73

20.

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara
untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

52.27
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5. Kebebasan Media Alternatif
Rata rata skor sedang diberikan informan ahli pada kebebasan media
alternatif seperti terlihat pada tabel di bawah. Hal ini mengindikasikan masyarakat
sipil mempunyai kebebasan dalam menciptakan media-media alternatif, meski
pemerintah daerah tidak melakukan tindakan apapun. Namun bebasnya warga
menciptakan media alternatif ini tidak di imbangi dengan kesiapan mental
menghadapi kebebasan media alternatif tersebut. Adanya gugatan hukum dari
pejabat pemerintah daerah karena status sosial warganya menjadi skor rata
rata pada aspek menyangkut perlindungan pemerintah daerah atas partisipasi
masyarakat dalam menciptakan alternatif media tidaklah tinggi hanya 57,09.
Sementara informan mengakui jurnalisme warga memberi kontribusi yang positif
dengan memberi skor 79,73.
6. Keragaman Pandangan dalam Media
Skor rata rata sedang diberikan informan pada keragaman pandangan dalam
media seperti terlihat pada tabel di bawah. Namun nilai ini juga menunjukkan
pemerintah tidak aktif dalam mendorong keragaman berita maupun keragaman
kepemilikan media di Bali. Nilai yang lebih baik yaitu 70.73 diberikan informan pada
upaya pemerintah untuk tidak mendikrisminasikan wartawan berdasarkan SARA
dalam menjalankan kerjanya.
Tabel 237
Keberagaman Pandangan dalam Media
Nilai
Rata-Rata

No.

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

21.

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah

22.

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

59.50

23.

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik
diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas
sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya

70.73

61.90

7. Akurasi dan Keberimbangan Berita
Pada dimensi Akurasi dan Keberimbangan Berita, nilai rata rata seluruh
dimensi di bawah 60. Hal ini menunjukkan informan ahli menilai tingkat akurasi
dan keberimbangan berita di Bali cukup rendah meskipun belum terlalu buruk.
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Permasalahan akurasi, penayangan berita atau foto yang vulgar dan tidak layak
masih terjadi.
Tabel 238
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No.

Akurat dan Berimbang

Nilai
Rata-Rata

24.

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam
berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di
daerah ini

53.64

25.

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self cencorship)

59.90

26.

Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi)
isi pemberitaan

55.36

8. Akses Informasi Publik
Tabel di bawah tentang Akses atas Informasi Publik menggambarkan provinsi
Bali dalam kondisi yang baik dalam menyediakan akses informasi bagi wartawan
dalam mencari maupun menyebarkan berita. Skor tertinggi 89,45 diberikan
menyangkut kebebasan wartawan asing biasanya wartawan Australia yang datang
untuk meliput berita tentang warga Negaranya yang terlibat kasus hukum di Bali.
Sedangkan nilai lebih terendah dalam dimensi ini diberikan informan pada kebebasan
mencari, meliput atau memperoleh informasi publik yaitu 69.91.
Tabel 239
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

Nilai
Rata-Rata

27.

Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

76.73

28.

Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan pers

73.40

29.

Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

69.91

30.

Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini

89.45
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9. Pendidikan Insan Pers di Daerah
Terkonsentrasinya perusahaan media di ibukota provinsi membuat jurnalis
yang berada di luar Denpasar tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan
kesempatan mengikuti pelatihan wartawan. Masih sedikitnya lembaga profesi
yang melakukan uji kompetensi serta tidak berkelanjutan menjadi alasan informan
memberi nilai rata rata 56.82 untuk indikator utama ini.
10. Akses bagi Kelompok Rentan
Tabel di bawah memperlihatkan betapa buruknya perhatian pada kelompok
rentan baik dari pemerintah daerah maupun media untuk menyediakan informasi
yang udah di cerna bagi kelompok rentan tersebut. Meski pada subdimensi
tersedianya ruang pemberitaan mendapat nilai skor rata rata yang lebih baik, namun
motif tersedianya ruang pemberitaan bagi kelompok rentan khususnya penyandang
disabilitas dan kaum miskin menjadi pertanyaan.
Permasalahan pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus G30S PKI dianggap
tabu untuk diberitakan meskipun Bali merupakan salah satu wilayah terjadi
pelanggaran HAM yang massif.
Tabel 240
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai
Rata-Rata

31.

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas

64.09

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum
adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

44.18

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyadang
disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)

26.91

32.

33.
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KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Lima dimensi digunakan merangkum pengaruh kondisi ekonomi di Bali pada
kemerdekaan pers di Bali. Kelima dimensi tersebut di antara kebebasan mendirikan
perusahaan pers, tekanan kekuatan ekonomi, keragaman pemilik dan keberadaan
LPP. Berikut paparan penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi
Tabel 241
Lingkungan Ekonomi
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

69.35

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

52.11

3.

Keragaman Kepemilikan

72.73

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

58.33

5.

Lembaga Penyiaran Publik

55.96

Iklim kemerdekaan pers di Bali dilihat dari lingkungan ekonomi dipersepsikan
dalam situasi sedang (60.02). Dari lima aspek yang diteliti, persoalan yang dinilai
serius pada aspek independensi dari kelompok kepentingan serta lembaga penyiaran
pubik. Sebailknya pada aspek keragaman pemilikan, dipandang dalam katagori baik.
11. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Tabal di bawah mencerminkan kenyataan bahwa pemerintah daerah masih
mampu mengendalikan media. Pengendalian isi berita ini dilakukan dengan
memanfaatkan fakta bahwa untuk bertahan hidup, media membutuhkan pendanaan.
Dalam FGD, seorang informan ahli bahkan mengatakan sebanyak 80 persen media di
Bali masih menggantungkan sumber pendanaan dari iklan pemerintah dan subsidi.
Untuk menjaga ‘perasaan’ pemerintah setempat, perusahaan pers juga tak malu
malu untuk menyensor berita yang menyudutkan pemerintah daerah. Hal ini juga
diakui informan ahli lain yang merupakan Kabag Humas sebuah kabupaten yang
mengatakan media saat ini kerap meminta-minta iklan pada pemerintah daerah
setempat. Skor rata rata pada tiga subdimensi terkait adanya ketergantungan dana
pada pemerintah atau perusahaan iklan komersial buruk atau sedikit di batas-atas
nilai ‘buruk’.
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Tabel 242
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Nilai
Rata-Rata

6.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

85.73

7.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta
radio, dan tv komunitas

76.55

8.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

82.90

9.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

82.11

10.

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

55.09

11.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

59.70

12.

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita pariwara

50.91

13.

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

71.73

14.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

68.36

12. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Pada dimensi independensi dari kepentingan kelompok yang kuat ini terlihat
informan menilai wartawan/perusahaan media tidak bebas dari kepentingan (52.11).
Kelompok yang paling kuat mempengaruhi adalah kekuatan ekonomi pemasok iklan
yang berasal dari pemerintah daerah/parpol dan perusahaan besar dan kepentingan
pemilik perusahaan. Dua kelompok tersebut membuat nilai rata rata indepensi
media mendapat nilai rendah yaitu 48,64.
Informan juga menilai penghargaan bagi pers professional di Bali juga rendah.
Terkait penerimaan amplop atau fasilitas lainnya, wartawan/ media di Bali dinilai
bersikap toleran. Masih kentalnya kepentingan kelompok/pemilik perusahaan
dalam isi berita membuat media di Bali dinilai belum menempatkan publik dalam
pemberitaannya.
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Tabel 243
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata-Rata

15.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

62.82

16.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media

59.09

17.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

36.36

18.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar
atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

48.64

19.

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

53.64

13. Keragaman Kepemilikan
Keragaman kepemilikan di Bali dinilai sudah memadai, munculnya media
media baru dianggap sudah menawarkan alternatif bagi masyarakat Bali dalam
memilih berita (72.73)
14. Tata Kelola Perusahaan
Munculnya media media baru memang memberi keragaman pemberitaan,
namun sayangnya tata kelola perusahaan media-media baru tersebut masih dianggap
jauh dari prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan sesuai kepentingan publik.
Secara umum, hampir seluruh perusahaan media di Bali memberikan jurnalis
upah tidak sesuai dengan UMP dan jaminan sosial lainnya sesuai peraturan Dewan
Pers. Informan memberikan nilai 49.56 dimana kondisi tersebut dinilai buruk.
Tabel 244
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

Nilai
Rata-Rata

20.

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

59.09

21.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

67.64

22.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu
tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

49.56
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15. Lembaga Penyiaran Publik
Dalam tabel di bawah terlihat bahwa pemerintah daerah dan lembaga
penyiaran publik tidak memberikan dampak yang maksimal mendorong kemerdekaan
pers di Bali.
Lembaga seperti Kementerian Kominfo, Dewan Pers, dan Komisi Informasi
mendapat nilai yang buruk dibawah 50. Hanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
yang mendapat nilai yang lebih baik, hal ini mungkin di karenakan KPI bersikap aktif
merespon pelanggaran pelanggaran di lembaga penyiaran TV.
Tabel 245
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

Nilai
Rata-Rata

23.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan publik

62.27

24.

Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

54.55

25.

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers

79.38

26.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

41.00

27.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

49.55

28.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

68.27

29.

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

42.27

KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kondisi lingkungan hukum akan memperlihatkan seberapa jauh komitmen
Lembaga Peradilan, aparat penegak hukum dalam menjalankan semangat kebebasan
pers sesuai Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.
Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan
kondisi lingkungan hukum di Bali.
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Tabel 246
Lingkungan Hukum
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi lembaga peradilan

51.96

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

31.88

3.

Kriminalisasi dan intimidasi

86.14

4.

Etika pers

66.41

5.

Mekanisme pemulihan

67.74

6.

Perlindungan disabilitasi

19.50

Kondisi kemerdekaan pers di Bali dilihat dari lingkungan hukum dipersepsikan
sangat dinamis. Reratanya 58.32, atau pada situasi sedang yang berpotensi mengarah
ke buruk.
Ada tiga aspek—dari enam aspek yang diteliti—yang dipandang sangat
mempengaruhi situasi tersebut. Yakni perlindungan bagi kaum disabilitas, kebebasan
mempraktekan jurnalisme, serta independensi lembaga peradilan. Ke tiganya
dipersepsikan dalam situasi buruk. Sebaliknya dengan aspek kriminalisasi, dipandang
patut dikatagorikan dalam situasi baik.
16. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Terkait dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradiLan, tabel
di bawah menunjukkan rata rata informan ahli memberikan penilaian yang relatiF
tidak begitu bagus karena semuanya kurang dari 60.
Rendahnya nilai pada dimensi ini kemungkinan karena pandangan apriori
informan ahli pada lembaga peradilan secara umum. Selama tahun 2015 tidak ada
satu kasus pun mengenai persoalan Pers yang sampai ke pengadilan, sementara
Bali justru menjadi model pengungkapan kasus pembunuhan wartawan dengan
terungkapnya kasus pembunuhan wartawan Radar Bali, AA Gde Narendra Prabangsa.
Pandangan itu kiranya tidak lepas dari fakta bahwa hanya satu kasus
pembunuhan jurnalis yang bisa diusut hingga selesai yaitu pembunuhan wartawan
harian Radar Bali, AA Narendra Prabangsa tahun 2009. Kasus ini dilatarbelakangi

312 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

pemberitaan penyimpangan proyek di Dinas Pendidikan dalam proyek pembangunan
taman kanak kanak internasional di Bangli.41.
Sebanyak 8 tersangka pelaku pembunuhan ditangkap, termasuk otak
pembunuhan, Nyoman Susrama yang juga adik kandung bupati Bangli saat itu
Nengah Arnawa. Susrama dihukum penjara seumur hidup.
Dengan rata rata skor yang rendah yaitu 20.40 memperlihatkan
ketidakpercayaan informan ahli bahwa lembaga peradilan akan mengedepankan
Undang-undang Kebebasan Pers daripada menggunakan undang-undang yang
membatasi seperti UU ITE, UU pencemaran nama baik dan sebagainya.
Tabel 247
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Nilai
Rata-Rata

7.

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

35.00

8.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

20.40

9.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

27.00

10.

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati
dan melindungi kemerdekaan pers

59.09

11.

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

59.55

17. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Skor rata rata 31,88 pada dimensi kebebasan mempraktikkan jurnalisme
ini memperlihatkan informan menilai dengan tidak adanya peraturan/kebijakan
tertulis yang melindungi kerja kerja jurnalisik wartawan merupakan bukti lemahnya
perlindungan wartawan dan memberikan nilai yang rendah.
18. Krimininalisasi dan Intimidasi Pers
Terkait dengan kriminalisasi dan intimidasi pers, penilaian yang diberikan
informan ahli relatif bagus. Tiga subdimensi mendapat nilai diatas 90 mengindikasikan
tidak ada peraturan yang menghambat wartawan dalam menjalankan kerja
kerja jurnalisiknya di Bali. Rerata skor terendah menyangkut pemerintah daerah
41.

http://megapolitan.kompas.com/read/2009/05/25/16205011/Polisi.Prabangsa.Dibunuh.
karena.Pemberitaan.
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menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban atau kesehatan atau moral
masyakarat untuk membatasi pers.
Tabel 248
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai
Rata-Rata

12.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

92.22

13.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalisik

90.56

14.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

90.50

15.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

76.82

19. Etika Pers
Nilai yang sedang di atas 60 diberikan informan ahli menanggapi permasalahan
sejauh mana UU Pers, Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalisik dan Kaidah
jurnalisik di jalankan di Bali. Hal ini memperlihatkan pemahaman dari pemerintah
maupun wartawan akan pentingnya kode etik dalam kerja kerja jurnalisik masih
belum memadai.
Tabel 249
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

Nilai
Rata-Rata

16.

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan
standar perusahaan pers

68.73

17.

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik

64.09
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19. Mekanisme Pemulihan
Dari enam indikaor mekanisme pemulihan, seluruhnya mendapat penilaian
rata rata relatif baik dengan yang terendah 64,91 dan tertinggi 79,90.
Hal ini dikarenakan Bali merupakan satu satunya wilayah di mana kasus
pembunuhan terhadap jurnalis dapat diungkap dan pelakunya dijebloskan ke dalam
penjara. Maka tidaklah mengeherankan dimensi mekanisme pemulihan mendapat
nilai yang bagus.
Tabel 250
Mekanisme Pemulihan
No.

Mekanisme Pemulihan

Nilai
Rata-Rata

18.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen
di provinsi ini

79.90

19.

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

65.91

20.

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

68.18

21.

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

64.17

22.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

70.82

23.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

72.40

20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Tidak adanya peraturan daerah yang mewajibkan media menyiarkan berita
yang dapat dicerna penyandang disablitas membuat skor rata rata subdimensi ini
menjadi yang paling terendah danpaling buruk di antara indikaor lainnya (19.20)
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22
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT*22
A. GAMBARAN UMUM
Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki
luas wilayah 20.153,15 km2. NTB secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi
sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undangundang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT.
Profil Media di NTB
Dari data yang dihimpun, di NTB hari ini terdapat 136 Media Cetak, elektronik
dan online. Terdapat keunikan, media cetak di NTB jumlah terbesarnya berada di
Kabupaten dan Kota Bima (32 media), dan bukan di ibu kota provinsi Mataram yang
hanya terdapat 3 media cetak.
Untuk media elektronik, jumlah terbesar di Kota Mataram, sebanyak 20
Media, terdiri dari 5 televisi dan 15 radio, menyusul Kabupaten/Kota Bima sebanyak
4 media, terdiri dari 1 Tv dan 3 radio.
Sementara media online terbesar ada di Kota Mataram (21 media), menyusul
Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa dengan masing-masing 7 media
online.
Dilihat dari pemiliknya, sebagian media dimiliki oleh korporasi yang berafiliasi
dengan perusahaan media besar seperti Lombok Post group yang merupakan grup
Jawa Post. Kelompok Lombok Post Group memiliki 4 Media Cetak, Dua Media online,
1 televisi dan 1 radio. Grup lainnya, ‘Suara NTB’ yang berafiliasi dengan Bali Post
Group memiliki 1 Media Cetak, 1 Radio dan 1 media online. Sementara di Kota Bima
terdapar Bima Express Group yang memiliki 1 Media Cetak, 1 televisi , 2 radio dan 1
media online.
Selebihnya media cetak, elektronik (tv dan radio) dan media online dimiliki
oleh perusahaan-perusahaan pribadi yang tidak berafiliasi dengan grup media besar.
Persoalan Kemerdekaan Pers secara Umum
Secara umum situasi kemerdekaan pers di NTB sudah cukup baik. Tidak
terdapat kasus-kasus atau isu-isu yang mencoreng kemerdekaan pers selama tahun
2015.
Isu paling menonjol dan membutuhkan perhatian adalah adanya intervensi
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atau campur tangan kepentingan penguasa, partai politik bahkan pemilik perusahaan
media ke ruang redaksi media. Situasi ini dikhawatirkan akan menurunkan nilai
independensi dan kualitas informasi yang diterima publik.
Persoalan kesejahteraan wartawan juga masih menjadi sorotan. Sebagian
wartawan di NTB bekerja dengan upah di bawah UMP, tanpa jaminan sosial bahkan
tanpa kontrak kerja dengan media yang mempekerjakannya.
Banyaknya media-media baru, terutama media online dan media cetak yang
dibangun tanpa didasari profesionalitas juga dikhawatirkan akan mempengaruhi
mutu karya jurnalisik yang dihasilkan. Besarnya jumlah wartawan menjadi tidak
produktif menghasilkan karya jurnalisik yang baik, karena pemahaman yang minim
akan etika pers dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. HASIL SURVEI IKP
Tabel 251
IKP Provinsi Nusa Tenggara Barat
Linkungan

Politik

Ekonomi

Hukum

Skor

70.52

65.19

67.88

Total
Status

: 68.55
:SEDANG

Secara umum IKP di NTB dalam kondisi sedang menuju baik atau agak bebas.
Kondisi aspek aspek kemerdekaan pers dalam lingkungan politik paling baik dan
cukup bebas. Sementara aspek-aspek dalam lingkungan ekonomi dan hukum agak
bebas / dalam tataran sedang. Tampaknya informan ahli menilai bahwa aspek-aspek
kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi paling problematis dan cenderung ke
situasi buruk.
Sebagaimana akan dilihat lebih rinci di bawah ini di Bidang Fisik dan Politik:
nilai terbaik diberikan pada indikator perizinan meliputi keleluasan bagi wartawan
asing di provinsi NTB (91,29). Menyusul kebebasan dari pencabutan lisensi, izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh pemda atau parpol di NTB (85,67). Sementara
penilaian terburuk diberikan pada akses penyandang disabilitas atas berita yang
disampaikan oleh media (24,31), karena baik peraturan maupun upaya mendorong
media ke arah tersedianya berita yang didapat dicerna penyandang disabilitas masih
belum terlihat sama sekali. Upaya pemerintah mendorong keberagaman kepemilikan
media juga dinilai buruk (49,29) menyusul pelatihan kapasitas bagi wartawan yang
dinilai masih belum terlihat (53,47).
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Bidang Ekonomi: Secara umum informan ahli memberikan nilai ‘sedang’ pada
indikator bidang ekonomi. Kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers
masih di NTB dinilai baik oleh informan ahli. Aspek-aspek menyangkut kebebasan
individu atau entitas/kelompok bisnis untuk mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber, dinilai sangat baik memberikan dan merupakan
nilai tertinggi (83,40). Mendirikan perusahaan media berbeda dengan mengelolanya.
Dalam hal ini berbagai media di NTB menurut penilaian ahli tampaknya memiliki
cukup ketergantungan pada alokasi subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari
pemerintah daerah sehingga hal itu dapat mempengaruhi kebijakan redaksi media
(68,38).
Hal ini seiring dengan Independensi media dari kelompok kepentingan yang
kuat, informan ahli memberi penilaian buruk (41,79). Kondisi yang hampir sama juga
terjadi pada ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah dan partai politik,
karena situasi ekonomi. Untuk ini informan ahli memberikan nilai buruk (55,07).
Kondisi ini kiranya memiliki hubungan sebab-akibat dengan upaya pemerintah
memberikan penghargaan bagi pers profesional, yang rendah. Pemerintah yang
seharusnya memperkuat profesionalisme justru turut memperburuk. Di tataran
paling hilir adalah buruknya kinerja wartawan yang masih banyak mentolerir
pemberian uang atau asilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan mempengaruhi isi media, situasinya buruk (54,73).
Pada indikator tata kelola Perusahaan yang baik, informan ahli memberikan
nilai sedang. Hanya saja penilaian buruk diberikan pada sub indikator menyangkut
kesejahteran wartawan (46,07). Di NTB informan ahli menyebutkan sebagain besar
watawan masih belum memperoleh hak-hak kesejahteraannya meliputi gaji paling
sedikit 13 kali sesuai UMP dalam setahun. Sebagian wartawan bahkan tidak memiliki
jaminan sosial dan kontrak kerja tertulis dengan perusahaan tempat mereka bekerja.
Bidang Hukum: Secara umum informan ahli memberikan penilaian sedang
pada indikator bidang hukum. Beberapa sub indikator yang diberikan penilaian
sangat baik adalah tidak adanya peraturan daerah yang memberlakukan sensor
bagi media (95,38). Hal senada juga berlaku pada sub indikator peraturan daerah
yangdapat memidana, wartawan karena pemberitaannya (94,62) dan tidak adanya
peraturan daerah yang memberikan sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau
media karena pemberitaannya (94,23)
Sementara itu penilaian paling buruk diberikan informan ahli pada indikator
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (10.00). Informan ahli menilai sama
sekali tidak ada upaya pemerintah berupa regulasi di NTB untuk mewajibkan media
menyiarkan berita-berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Penilaian
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buruk juga diberikan informan ahli pada sub indikator tersedianya peraturan daerah
yang mendorong aparat pemerintah daerah untuk patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (35,83).
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik
Nilai rata-rata untuk kondisi Fisik Politik ini adalah 71.76 dengan nilai minimal
57.59 dan maksimal 92.59.
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Tabel 252
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan berserikat

76.13

2.

Kebebasan dari intervensi

71.35

3.

Kebebasan dari kekerasan

80.09

4.

Kebebasan media alternatif

75.43

5.

Keragaman pandangan

66.42

6.

Akurat dan berimbang

65.42

7.

Akses informasi publik

78.01

8.

Pendidikan insan pers

53.47

9.

Kesetaraan kelompok rentan

54.93

Iklim kemerdekaan pers di Nusa Tenggara Barat dilihat dari lingkungan fisik
dan politik dipersepsikan dalam situasi baik (70.52).
Dari sembilan aspek yang diteliti, hanya dua di antaranya (pendidikan bagi
kalangan wartawan dan kesetaraan kelompok rentan) yang dipandang dalam situasi
buruk. Sedikit lebih baik dari aspek tersebut adalah aspek akurat dan berimbang
serta keragaman pandangan yang dipersepsikan dalam situasi sedang. Sementara
yang lainnya dikatagorikan dalam situasi baik.
1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
Berdasarkan data dalam tabel tersebut di di bawah, situasi kebebasan
berserikat bagi wartawan menurut informan ahli secara umum dalam situasi baik
(70-89). Kendati demikian, untuk sub dimensi 1 menyangkut kebebasan wartawan
memilih organisasi sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak
bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini sudah baik. Namun, informan
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menunjukan bahwa masih ada arahan dari redaksi atau pemilik perusahaan pers
kepada wartawan untuk masuk ke organisasi tertentu.
Kondisi yang sama juga terjadi pada aspek-aspek yang menyangkut kinerja
organisasi profesi wartawan memajukan kebebasan pers Sebagian informan ahli
menilai organisasi profesi wartawan di NTB masih belum maksimal memajukan
kebebasan pers.
Tabel 253
Kebebasan Berserikat Wartawan
Kebebasan Berserikat Wartawan

Nilai
Rata-Rata

1.

Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati
nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi
wartawan di daerah ini

78.53

2.

Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan
hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja
wartawan

71.00

3.

Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan pers

82.13

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers

72.87

2. Kebebasan dari Intervensi
Secara umum masalah kebebasan dari intervensi berada pada situasi baik
dengan rata-rata 71,35. Kendati demikian sebagian peneliti, pada keempat indikator
masih memberikan penilaian rendah.
Kendati tidak ada informasi tentang pencabutan lisensi dan izin usaha atau
pembredelan, akan tetapi sebagian informan menilai sensor pemerintah daerah
karena isi berita masih terjadi di NTB. Beberapa intervensi pemerintah antara lain:
(1) pejabat daerah yang memaksakan SKPD untuk berlangganan koran tertentu; (2)
permintaan dari pejabat yang meminta wartawan dipindahkan dari pos tertentu
karena merasa tidak cocok dengan wartawan yang bersangkutan; dan (3) Pemda
masih melakukan intervensi pada materi pemberitaan.
Sebagian informan menilai campur tangan pemilik media massa masih kental
pada ruang redaksi dan dalam membuat pemberitaan, redaksi media massa di
NTB masih tersandera kepentingan politik, ekonomi termasuk kepentingan pemilik
modal. Kasus intervensi ini dinilai kerap terjadi pada momen-momen politik seperti
Pilkada. Antara lain dalam pemberitaan kasus perceraian dan pernikahan Gubernur
NTB dengan istri keduanya, yang terjadi bersamaan dengan pelaksanaan Pilgub NTB
2015.
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Tabel 254
Kebebasan dari Intervensi
Kebebasan dari Intervensi

Nilai
Rata-Rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor
oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di
daerah ini

85.67

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk
seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau
anggota redaksi perusahaan pers

81.67

7.

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

56.87

8.

Pers di bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa
tersandar oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan
pemilik

61.20

3. Kebebasan dari Kekerasan
Untuk dimensi Kebebasan dari Kekerasan, para informan ahli secara umum
menilai situasi yang terjadi di NTB masih dalam kategori baik. Tidak ada kejadian luar
biasa seperti penganiayaan, pembunuhan dan penculikan terhadap wartawan, yang
dicatat informan terkait hal ini. Akan tetapi upaya mempengaruhi dan menghalangi
pemberitaan masih ditemukan; salah satunya adalah kasus dugaan perkosaan oleh
oknum anggota Brimob Polda NTB yang dilaporkan oleh Lembaga Advokasi Rakyat
(LARD) sekitar Nov 2015. Dalam kasus ini oknum aparat berusaha menekan korban
agar tidak berbicara pada media, termasuk upaya oknum aparat tersebut mendekati
media agar kasusnya tidak diberitakan.
Di kota dan Kabupaten Bima, informan ahli menyebutkan kasus intimidasi dari
aparat kepolisian masih terjadi.
4. Kebebasan Media Alternatif
Dimensi Kebebasan Media Alternatif dinilai infoman ahli dalam situasi baik.
Salah satu program yang mendapat penilaian positif adalah keberadaan Kampung
Media yang diinisiasi oleh Pemda NTB meskipun sebagian informan menilai Kampung
Media belum berfungsi maksimal.
Sementara soal kontribusi jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers juga
dinilai baik, kendati keberadaan mereka sejauh ini belum terakomodir dengan baik,
terutama menyangkut peningkatan mutu dan kapasitas para jurnalis warga.
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5. Keragaman Pandangan
Dimensi Keberagaman Pandangan, dinilai mayoritas informan ahli masih pada
situasi sedang. Sementara mayoritas informan ahli memandang pemerintah tidak
melakukan praktik diskriminasi atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau
kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya; namun juga tidak
melakukan upaya untuk mendorong keragaman di NTB.
Tabel 255
Keragaman Pandangan
Keragaman Pandangan
9.

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini

Nilai
Rata-Rata
58.53

10. Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

49.29

11. Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap
insan pers dalam menjalankan profesinya

89.27

6. Akurat dan Berimbang
Secara umum, dimensi Akurat dan Berimbang dinilai dalam posisi sedang oleh
mayoritas informan. Sejumlah informan memandang masih terjadi praktik ketidakberimbangan dalam pemberitaan media di NTB. Penilaian ini karena sebagian media
cenderung menjadi corong pemerintah. Hal ini terjadi karena menurut sejumlah
informan porsi pemberitaan dan keberpihakan terhadap pemerintah masih tinggi.
Sementara untuk aspek menyangkut upaya wartawan menerapkan sensor
diri masih belum optimal dilakukan oleh wartawan dan jajaran redaksi. Pemberitaan
yang bias gender, dinilai menjadi salah satu bentuk kurangnya sensor diri dalam
pemberitaan. Kelompok perempuan dalam hal ini masih dideskreditkan atau
mendapat stigma negatif dari pemberitaan pers. sementara itu sebagian informan
memandang intervensi pemilik perusahaan masih kerap mewarnai isi pemberitaan
media di NTB.
7. Akses dan Informasi Publik
Secara umum indikator Akses dan Informasi Publik di NTB dinilai informan ahli
sudah cukup baik. Hanya saja beberapa ahli memandang adanya situasi yang masih
kurang baik pada beberapa sub indikator.
Sebagian informan menilai, akses informasi publik sudah mulai terlihat dengan
penyediaan ruang jumpa pers, press release. Sebagian informan memandang akses
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tersebut masih sangat kurang tersedia di lembaga pemerintahan seperti Pemprov,
Pemkot, pemkab maupun SKPD, terutama menyangkut informasi yang dinilai
merugikan pihak pemerintah.
Sejauh ini dalam catatan informan ahli belum ada kasus sengketa informasi
di KI yang melibatkan pers, ruang untuk mencari mencari, meliput atau memperoleh
informasi publik di NTB juga sudah cukup baik. Jika membutuhkan informasi lain dari
wartawan asing, kehadiran mereka untuk meliput juga tidak mengalami hambatan,
kehadiran mereka bahkan dianggap memdatangkan manfaat bagi NTB yang tengah
membangun citra yang baik sebagai daerah.
Tabel 256
Akses dan Informasi Publik
Akses dan Informasi Publik

Nilai
Rata-Rata

12. Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

72.07

13. Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan pers

77.50

14. Kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di
daerah ini

73.00

15. Wartawan luar negeri dizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini

91.29

8. Pendidikan Insan Pers
Informan ahli menilai pada indikator ini situasi di NTB buruk (53.47)), karena
sejauh ini tidak ada upaya sistematis untuk pelatihan wartawan bagi peningkatan
kapasitas mereka.
9. Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan
Seperti tampak pada tabel di bawah nilai total untuk indikator-utama ini buruk
(54.93). Hal ini terutama disebabkan kepentingan penyandang disabilitas hampir
tidak pernah diperhitungkan. Pemerintahpun dipandang tidak cukup melakukan
upaya afirmatif agar persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan.
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Tabel 257
Akses dan Informasi Publik
Akses dan Informasi Publik

Nilai
Rata-Rata

16. Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas

77.93

17. Upaya-upaya khusus pemerintah untuk memastikan persoalan
kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh
perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran
HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi

59.80

18. Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyadang
disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)

24.31

KONDISI BIDANG EKONOMI
Informan ahli memberikan nilai rata-rata 65.19 untuk bidang Ekonomi.
Suatu kondisi yang mengindikasikan bahwa kemerdekaan pers dalam lingkungan ini
kurang bebas. Berikut penjelasan terhadap masing-masing subbidang Ekonomi.
Tabel 258
Lingkungan Ekonomi
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

73.79

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

56.61

3.

Keragaman Kepemilikan

77.47

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

59.13

5.

Lembaga Penyiaran Publik

65.96

Persepsi terhadap iklim kemerdekaan pers di Nusa Tenggara Barat dilihat dari
lingkungan ekonomi berada pada situasi sedang (68.55) yang cenderung mengarah
ke baik.
Dari lima aspek yang diteliti, dua di antaranya dipandang perlu perhatian
yang lebih besar lagi, yakni aspek independensi dari kelompok kepentingan dan tata
kelola perusahaan pers. Keduanya dipersepsikan pada situasi sedang.
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10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Secara umum nilai rata-rata yang diberikan informan ahli untuk indikator
Kebebasan Pendirian dan operasionalisasi Perusahaan Pers, berada pada situasi
baik. Artinya di NTB terdapat kebebasan untuk mendirikan dan mengoperasionalkan
perusahaan pers. Beberapa catatan yang muncul dari informan ahli terkait
perizinan adalah, proses izin mendirikan lembaga penyiaran swsta yang masih
sulit, dan ketersediaan frekuensi yang terbatas. Disamping itu informan ahli juga
menyebutkan bahwa selain biaya resmi, ada biaya-biaya lain yang harus disediakan
lembaga penyiaran swasta untuk memperoleh izin. Salah satu pembiayaan itu antara
lain; biaya pelaksaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang semestinya menjadi
tanggungan Negara, dalam pelaksanaannya dibebankan kepada perusahaan
pemohin izin frekuensi.
Informan ahli menyoroti alokasi dana untuk iklan dari pemerintah yang dinilai
dapat mempengaruhi ruang redaksi. Di NTB, sebagian media masih menggantungkan
pemasukan iklan untuk opersional perusahaan media mereka dari iklan pemerintah.
Media cetak terbesar di NTB (Lombok Post) bahkan sebagian sahamnya dimiliki
Pemda NTB. Situasi ini dinilai rentan mempengaruhi kebijakan redaksi.
Karena ketergantungan pada iklan sebagai sumber operasional perusahaan
pers, dinilai informan ahli rentan mempengaruhi kebijakan redaksi. Perusahaan
komersial termasuk perusahaan tambang besar seperti PT Newmont Nusa Tenggara,
dinilai sering melakukan intervensi, salah satunya berita tentang pembuangan tailing
perusahaan tambang ini ke laut selama ini sangat jarang terekspose ke publik.
Kepemilikan perusahaan pers di NTB masih didominasi oleh
kelompok perusahaan tertentu: Lombok Post Group (grup Jawa Post)
menguasai Harian Lombok Post, Radar Lombok, Radar Mandalika,
Radar Sumbawa, Radar Bima, Lombok Post FM, Lombok Post TV.
Bali Post Group menguasari Harian Suara NTB, Global FM Lombok, Suarantb.com
Selebihnya adalah media-media cetak dengan oplah terbatas, media online dan
televisi yang dibangun oleh perusahaan yang tak berafiiasi dengan grup media
tertentu.
Tabel 259
Kebebasan Pendiriandan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Kebebasan Pendirian
dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

Nilai
Rata-Rata
83.40
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2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
Menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta
radio, dan tv komunitas

80.00

3.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?

74.29

4.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

79.57

5.

Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah
mengendalikan kebijakan redaksi?

67.14

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

68.38

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi olehperusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita pariwara

66.00

8.

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

66.07

9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

77.14

11. Independensi Dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Indikator Independensi Dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, masih dinilai
ada pada situasi yang buruk hingga sedang. Penilain buruk diberikan pada sub
indikator menygkut sikap wartawan/media dalam mentolerir pemberian uang
dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media.
Sebagian wartawan di NTB dinilai masih mentolerir pemberian amplop dari
individu atau lembaga/perusahaan. Hanya sebagian kecil wartawan yang menolak
amplop. Informan ahli mencatat beberapa bentuk pemberian dari narasumber,
individu, lembaga/perusahaan yang dapat mempengaruhi isi media antara lain;
pemberian amplop, THR dan Parcel di hari-hari keagamaan, ajakan kunjungan ke
luar daerah bahkan atau press gathering.
Penghargaan pemerintah bagi pers profesional juga dianggap masih rendah,
ada informan ahli yang bahkan meniliai penghargaan itu sama sekali tidak ada (0),
penghargaan yang diberikan pemerintah hanyalah penghargaan bagi berita-berita
promosi pariwisata, dan bukan pada kualitas kerja wartawan, sehingga secara ratarata indikator ini dinilai dalam situasi buruk.
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Situasi ekonomi di NTB dinilai informan ahli masih menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah. Andalan utama pemasukan dana bagi perusahaan
pers di NTB antara lain dari perusahaan-perusahaan besar, Pemda dan Parpol
terutama menjelang momen pemilu, Langganan koran dari instansi pemerintah, dan
berita advertorial dari perusahaan/ pemda/ parpol.
Intervensi pemilik media pada ruang redaksi juga dinilai masih belum baik.
Beberapa informan bahkan menyebutkan bahwa intervensi pemilik perusahaan pers
sangat berpengaruh pada kebijakan ruang redaksi
Tabel 260
Independensi Dari Kelompok Kepentingan
Independensi Dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata-Rata

1. Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

72.60

2. Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media

54.73

3. Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

41.79

4. Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar
atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

55.07

5. Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

56.73

12. Keragaman Kepemilikan
Kepemilikan media di NTB dinilai sudah cukup beragam. Karena itu informan
ahli memberikan nilai rata-rata 77.47. Hanya saja beberapa media masih dikuasai
oleh grup media besar (Jawa Post Group), hanya beberapa media kecil, media online
dan media televisi yang dimiliki oleh individu.
13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Indikator Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
dinilai masih dalam situasi sedang. Beberapa informan ahli bahkan menilai situasi
untuk indikator ini di NTB masih buruk sekali. Kepentingan publik masih dikalahkan
oleh kepentingan komersial perusahaan pers. Sementara kepemilikan perusahaan
pers masih belum transparan sehingga sulit untuk diketahui publik.
Sorotan paling tajam juga diberikan pada sub indikator kesejahteraan
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wartawan. Sebagian besar wartawan mssih menerima gaji di bawah UMP. Sangat
sedikit perusahaan yangmemberikn 13 kali gaji sesuai UMP,dan jaminan sosial.
sesuai Peraturan Dewan Pers tentang Standar perusahaan Pers. Sebagian wartawan
bahkan bekerja dengan gaji berdasarkan jumlah berita yang termuat daa tanpa
memiliki kontrak kerja dengan perusahaan pers tempat mereka bekerja
Tabel 261
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Nilai
Rata-Rata

6. Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

66.87

7. Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

67.71

8. Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam
satu tahun, jaminan soSial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

46.07

14. Lembaga Publik
Indikator utama Lembaga Penyiaran Publik secara umum dinilai dalam situasi
sedang. Dalam catatan dan penilaiannya, sejumlah informan ahli memberikan
penilaian buruk untuk beberapa indikator.
Menyangkut kebebasan lembaga penyiaran publik [LPP] dalam membuat
berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik, sebagian informan
ahli menilai LPP masih berorientasi pada kepentingan penguasa/pemerintah dalam
pemberitaannya dan masih jauh dari kepentingan publik. Sumber pendanaan
LPP dari pemerintah diniliai menjadikan berita-berita LPP lebih berorientasi pada
kepentingan pemerintah bukan kepentingan publik.
Dorongan dari pemerintah daerah untuk memperkuat hadirnya lembaga
Penyiaran yang berorientasi pada publik di NTB juga dinilai masih sangat rendah;
mengindikasikan pemda tidak menaruh perhatian serius untuk menghadirkan
lembaga penyiaran yang berorientasi publik.
Proses perizinaan frekwensi radio dan televisi komunitas oleh sebagian
informan dinilai masih belum sesauai dengan peraturan. Masih terdengar adanya
keluhan dari pemohon izin pengelolaan lembaga penyiaran tentang pungutan tak
resmi dan mekanisme proses perizinan yang kurang jelas.
Peran Dewan Pers dan Komisi Informasi dalam mendorong pers agar
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menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah oleh sebagian informan dinilai masih
belum terlihat, belum maksimal. Berbeda dengan upaya Komisi Penyiaran
Independen Daerah (KPID) yang dinilai sudah ‘baik’ meskipun belum maksimal. Salah
satu indikator yang dinilai informan ahli adalah Warna penyiaran (terutama televisi)
masih didominasi televisi nasional. Program-program dengan isu-isu lokal masih
sangat minim.
Tabel 262
Lembaga Publik
Lembaga Publik

Nilai
Rata-Rata

9.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan publik

71.79

10.

Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

64.40

11.

Perizinan frekuensi radio dan televise komunitas di daerah ini
diproses sesuai peraturan

68.85

12.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini?

44.57

13.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

68.93

14.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

73.33

15.

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

63.64

KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Nilai rata-rata untuk Bidang Lingkungan Hidup adalah 67.88.
Tabel 263
Lingkungan Hukum
No.

Nilai
Rata-Rata

Indikator

1.

Independensi lembaga peradilan

69.99

2.

Kebebasan mempraktekan jurnalisme

78.00
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3.

Kriminalisasi dan intimidasi

89.33

4.

Etika pers

62.20

5.

Mekanisme pemulihan

74.54

6.

Perlindungan disabilitasi

10.00

Iklim kemerdekaan pers di Nusa Tenggara Barat dilihat dari lingkungan hukum
dipersepsikan pada situasi sedang (67.88).
Dari enam aspek yang diteliti, ada satu sub-dimensi yang dinilain paling
rendah, bahkan sangat rendah. Yakni aspek perlindungan bagi kelompok disabilitas
yang dinilai dalam situasi sangat buruk. Sementara aspek kriminalisasi dan intimidasi
dipandang pada situasi baik, bahkan berkecenderungan mengarah ke sangat baik.
15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Secara umum Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga
Peradilan di NTB, dinilai informan ahli sudah baik. Lembaga peradilan bekerja secara
independen (80.36). Salah satu kasus sengketa pers yang ditangani Pengadilan
Negeri Bima sudah menggunakan UU Pers sebagai acuan majelis hakim
Sorotan tajam dari informan ahli terlihat pada indikator menyangkut
tersedianya peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers (35.83). Mayoritas informan menilai tidak ada upaya nyata dari
pemerintah untuk mendorong aparaturnya patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Berkaitan dengan ini kinerja SKPD
dalam menerapkan penghormatan dan perlindungan kemerdekaan pers untuk itu,
tidak terlihat adanya upaya serius untuk hal teebut. Namun tidak pula ada kasuskasus yang mencederai kemerdekaan pers. Untuk itu informan memberi nilai 75.20
(baik)
16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Pada indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, tidak ada peraturan
daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalisiknya. Informan ahi
memberikan nilai rata-rata 78.00. Kendati demikian sejauh ini tanpa peraturan
tersebut, tidak ada upaya atau peraturan yang menghambat kerja wartawan
menjalankan tugas jurnalisiknya.
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17. Kriminalisasai dan Intimidasi Pers
Pada indikator Kriminalisasai dan Intimidasi Pers, secara umum informan ahli
menilai situasi yangterjadi di NTB sudah baik. Tidak ada peraturan daerah yang bisa
memidanakan wartawan, memberikan sanksi atau sensor terhadap pemberitaan
wartawan.
Tabel 264
Kriminalisasai dan Intimidasi Pers
Kriminalisasai dan Intimidasi Pers

Nilai
Rata-Rata

1.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

94.62

2.

Peraturan di daerah ini member penghukuman/sanksi secara berlebihan
kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalisik

94.23

3.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

95.38

4.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban
umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk
membatasi kebebasan pers

83.00

18. Etika Pers
Indikator Etika Pers oleh informan ahli dinilai masih dalam situasi sedangsedang saja. [66.67] Sejumlah informan menilai tidak ada upaya pemerintah daerah
mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.
Namun ketaatan wartawan di NTB terhadap UU Pers, Peraturan Dewan Pers,
kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik juga masih mendapat penilaian buruk oleh
mayoritas informan ahli. (57.73) Selain masih terjadinya pelanggaran terhadap etika
pers, informan ahli bahkan menilai sebagian wartawan di NTB tidak memahami atau
bahkan belum membaca peraturan-peraturan menyangkut pers tersebut.
19. Mekanisme Pemulihan
Indikator Mekanisme Pemulihan jika kemerdekaan pers dilanggar, dinilai oleh
informan ahli di NTB dalam situasi baik. (75.54) Beberapa catatan yang diberikan
informan ahli dalam indikator ini antara lain:
KPID NTB sudah bekerja cukup baik meskipun masih terpengaruh kepentingan
oknum yang memiliki pengaruh kuat. Karena bekerja menggunakan anggaran APBD,
kemandirian KPID dipertaruhkan.
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Penyelesaian Perkara Pers di NTB juga dinilai sudah mulai mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers, kendati demikian penggunaan Hukum Pidana untuk
sengketa pers masih dominan dibanding hukum Perdata.
Tabel 265
Mekanisme Pemulihan
Mekanisme Pemulihan

Nilai
Rata-Rata

1.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan
independen di provinsi ini

90.00

2.

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

84.92

3.

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

82.23

4.

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara
adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti
penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.

73.27

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

78.54

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata dari pada hukum pidana

71.08

5.

6.

20. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas
Indikator perlindungan hukum bagi enyandang disabilitas, menurut informan
ahli sangat buruk. Hal ini karena belum ada peraturan atau upaya pemerintah
menyikapi hal tersebut (10.00)
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23
PROVINSI PAPUA BARAT*23

A. GAMBARAN UMUM
Papua Barat adalah sebuah Provinsi yang mempunyai arti penting bagi
perkembangan Pers di Indonesia. Pembentukan Provinsi Papua Barat, yang
merupakan pemekaran dari Provinsi Irian Jaya saat itu, tidak lepas dari peran para
pekerja pers yang terus memberitakan keinganan rakyat Papua untuk memekarkan
suatu wilayah agar mendapat kesejahteraan yang lebih layak.
Ada beberapa media di Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini
pemberitaannya sangat konservatif masih menjadi rujukan utama. Meskipun
demikian, secara pelan tetapi pasti, dominasi surat kabar ini mulai tergerus dengan
hadirnya media cetak baru seperti Radar Sorong, dan beberapa koran lokal lainnya.
Papua Barat adalah provinsi termuda ketiga di Indonesia. Provinsi Papua Barat
dimekarkan dari Provinsi Papua berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999. Berdasarkan
Inpres No. 1 tahun 2003 provinsi ini bernama Irian Jaya Barat. Kemudian sejak 6
Februari 2007 resmi bernama Provinsi Papua Barat.
Penduduk Papua Barat majemuk dari berbagai etnis Papua, Jawa, Sunda,
Tionghoa, Batak, Melayu, Minangkabau, Bali, Madura, dsb. Demikian pula dari segi
agama Kristen Protestan, Katolik, Islam Budha, dan Hindu.
Hingga tahun 2010 penduduk Papua Barat telah mencapai 760.422 jiwa. Pada
tahun 2015, penduduk Provinsi Papua Barat mencapai 871 ribu jiwa lebih. Penduduk
Papua Barat masih didominasi oleh laki-laki, meskipun perbandingan antara jumlah
penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Berdasarkan proyeksi penduduk,
pada tahun 2015 52,72 persen penduduk Provinsi Papua Barat adalah laki-laki (448
ribu jiwa), dan 47,28 persen lainnya adalah penduduk perempuan (401,8 ribu jiwa).42
Tingkat kepadatan penduduk di Papua Barat pada tahun 2015 sebesar 871
510 jiwa/Km², naik dari tahun sebelumnya (2014) yang sebesar 849 809 jiwa/Km².
Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk Papua Barat tahun 2015 sebesar
2,55, naik dari tahun sebelumnya (2014) yang sebesar 13,88. 43

42.
43.

Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2005-2015 (BPS, 2015).
Ibid.

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

333

Dari jenis alat komunikasi dan informasi di Papua Barat selama tahun 2014,
penggunaan Telepon Seluler memiliki jumlah akses yang lebih meningkat dibanding
lainnya, dengan persentase mencapai 79.10 persen, dengan Kota Sorong sebagai
pengguna telepon seluler terbanyak, dengan persentase 99.01 persen.44
Profil Media
Persaingan media massa di Provinsi Papua Barat cukup ketat. Laman
dewanpers.or.id mencatat ada 15 media cetak dan eletronik yang beroperasi dan
terbit di Provinsi Papua Barat. Jumlah ini belum termasuk media cetak nasional yang
juga beredar di provinsi ini. Kelima belas media cetak lokal tersebut antara lain,
Tabura Pos, Sorong Pos, Papua Barat Pos, Raja Ampat Pos, Cahaya Papua, Radar
Sorong, Teropong News, Suara Pesisir, Kabar Triton, Kasuari Pos, Manokwari TV,
Cenderawasih Chanel, Mega Vision, Media Papua, Fajar Papua.
Berdasarkan data Dewan Pers, dari 15 media cetak di Papua Barat, hanya ada
4 media yang telah terverifikasi secara administrasi dan 11 media lainnya belum
memenuhi standar perusahaan pers. Keempat media yang telah terverifikasi
tersebut, yaitu, Sorong Pos, Raja Ampat Pos, Radar Sorong, dan Teropong News
Selain media cetak dan media siber, masyarakat Papua Barat juga bisa
mengakses siaran TV dan radio lokal. Data KPID Papua Barat menyebutkan di Papua
Barat terdapat 3 lembaga jasa penyiaran televisi dan 3 jasa penyiaran ‘TV jaringan’,
belum termasuk satu LPP TVRI, empat saluran (chanel) yang disiarkan LPP RRI, yakni
Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4.45
Dari media-media yang ada di Papua Barat tersebut, ada beberapa grup media
yang cukup kuat, seperti grup Jawa Post (Radar Sorong). Grup Jawa Post menguasai
media cetak di Papua Barat dan mempunyai oplah terbesar. Grup ini memiliki koran
Radar Sorong dan Manokwari Pos.
Selain grup lokal, kelompok perusahaan media nasional juga mengembangkan
bisnisnya di Papua Barat. Grup paling besar adalah Kelompok Kompas Gramedia.
Grup ini memiliki Kompas TV Biro Sorong
Radar Sorong dan Manokwari Pos masih menjadi koran paling banyak dibaca di
DIY, sekaligus merupakan koran tertua kedua di Papua Barat. Surat kabar tersebut dibaca
oleh 1.000 – 200.000 orang per hari.46 Surat kabar Papua Barat Pos yang merupakan
44.
45.

Ibid.
http://kpid.jogjaprov.go.id/lembaga-penyiaran/lembaga-penyiaran-swasta,diunduh tanggal
29 Juni 2016.
46.
Simangunsong, 2015, Kedaulatan Rakyat, Menjaga Keseimbangan Koran Cetak dan
Media Daring, diunduh dari http://liputan.tersapa.com/kedaulatan-rakyat-menjagakeseimbangan-koran-cetak-dan-media-daring/ tanggal 29 Juni 2016.
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pemain baru di Papua Barat pada awal berdiri di provinsi ini mencetak 2 ribu eksemplar
setiap hari, tapi kini mengalami penurunan dan hanya mencetak seribu eksemplar.47
Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan
Di Papua Barat, ada beberapa organisasi profesi jurnalis, seperti Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat, PWI Kota Sorong dan Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) serta Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pers Republik Indonesia
(DPD-Aspri) Papua Barat, Namun, hanya PWI Kota Sorong dan AJI Papua yang masih
“hidup” dan melakukan berbagai kegiatan.
PWI Papua Barat adalah organisasi profesi jurnalis yang tertua dan paling
banyak memiliki anggota. Organisasi in berdiri 9 Februari 1946 dan saat ini
mempunyai jumlah anggota sekitar 1.000 orang. Namun, menurut data 2013, hanya
317 yang masih aktif menjadi jurnalis.
Pengurus PWI Papua Barat diketuai oleh Ferdinand Teniwut dan sekretaris
Steven Jendeday untuk periode 2011-2016. Namun hingga saat akhir massa jabatan,
Pengurus PWI Papua Barat tidak lagi bergerak karena telah dibekukan oleh PWI Pusat
Aji Papua dikukuhkan di Jayapura, dimana AJI Papua hingga saat ini masih
membawahi wilayah Papua Barat. Ketua Aji Papua saat ini Evert Yumalena.
Meskipun kemerdekaan wartawan untuk mendirikan serikat pekerja pers
telah dijamin oleh peraturan perundangan, tapi kenyataannya organisasi serikat
wartawan tidak berkembang dengan baik bahkan tak nampak ada di Provinsi Papua
Barat.
Sebagian besar aktvitas pemerintah dan masyarakat Papua Barat bergantung
pada anggaran Negara. Daya baca masyarakat tinggi tetapi tidak dibarengi dengan
daya beli. Akibatnya, perusahaan-perusahaan pers berebut pasar terbatas.
Pemasukan dari penjualan tidak mencukupi. Media tergantung kepada pendapatan
iklan dari perusahaan yang jumlanya sedikit.
Untuk menambah pemasukan, media akhirnya tergantung kepada pemasukan
dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun 13 kabupaten dan kota, dalam bentuk
inforial. Sebagian pemda terikat kontrak pembelian dalam jumlah besar.
Perusahaan pers cetak yang hingga kini berdiri dengan kokoh adalah Papua
Barat Pos, walaupun mengalami banyak tantangan. Papua Barat Pos merupakan
perusahaan yang dinilai lebih sehat dibandingkan dengan beberapa perusahaan
media yang ada di Papua Barat.
47.

Muhammad, Farras, 2015, Tujuh Jam Sebelum Surat Kabar Terbit, diunduh dari http://
liputan.tersapa.com/tujuh-jam-sebelum-surat-kabar-terbit/ tanggal 29 Juni 2016.
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Kekerasan terhadap Jurnalis
Kasus kekerasan terhadap pers di Papua Barat masih menjadi perhatian utama.
Hingga pengumpulan data dilakukan masih kerap terjadi tindakan pengancaman dan
intimidasi kepada pekerja pers yang melakukan liputan di lapangan.
Kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat di Papua
Barat jauh lebih sering terjadi dibandingkan dengan kekerasan terhadap jurnalis
terkait dengan kemerdekaan pers. Kekerasan-kekerasan itu menghambat atau
bahkan menghancurkan kebebasan bereskpresi di Papua Barat yang merupakan hak
setiap warga Negara.
Kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil ada yang berlatar belakang agama
(misalnya, pelarangan pembangunan rumah ibadah/Masjid) di Manokwari, Ibu kota
Papua Barat, berlatar belakang politik (terutama isu Papua Merdeka). Pada kasus
kedua, peristiwa terakhir yang cukup mendapatkan perhatian banyak pihak adalah
pembubaran paksa aksi demo masa KNPB yang menuntut kemerdekaan Papua di
Manokwari dan beberapa kota di Papua Barat.
Persoalan Media
Secara umum, profesionalisme jurnalis di Papua Barat belum pada tingkat
yang ideal. Model liputan masih terpaku kepada agenda seremonial dan kurang
menggali persoalan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, model liputan lebih
seremonial dan lebih banyak mengedepankan talking news.
Persoalan-persoalan publik yang sangat serius jarang menjadi fokus utama.
Misalnya, isu-isu intoleransi dan isu kemerdekaan Papua yang dalam beberapa
tahun ini meningkat tajam di Papua Barat tidak mendapatkan liputan yang memadai.
Sebagai contoh, pada 2015, demo organisasi Papua merdeka yang meminta
penentuan pendapat merdeka tidak menjadi liputan utama media. Kemungkinan
besar karena takut akan ancaman terhadap tekanan aparat dan penguasa, meskipun
perlu ditulis agar Pemerintah Nasional memahami akar persoalan di dalam
masyarakan yang meminta merdeka, dan hal ini dengan memberikan perhatian
penuh pada kesejahteraan rakyat di Papua.
Dalam beberapa kasus, media massa tidak berpihak kepada kelompok
minoritas yang hak-haknya dilanggar. Setali tiga uang, kasus pembungkaman
terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat juga jarang menghiasi media
massa lokal. Padahal, kasus-kasus kekerasan masyarakat sipil sering terjadi di Papua
Barat
Media massa di Papua Barat juga jarang mengangkat secara serius persoalan
tanah, kasus paling sensitif di Papua Barat.
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Pelanggaran etika jurnalisik juga masih terus terjadi seperti menerima amplop,
copy paste, persoalan akurasi dan cara dalam memberitakan isu-isu khusus seperti
soal kekerasan seksual terhadap anak. Para jurnalis juga masih suka mengikuti press
tour yang diadakan instansi pemerintah dengan menggunakan dana publik.
Persoalan utama kemerdekaan pers bukan pada faktor eksternal, tapi lebih
pada media dan jurnalis. Kesimpulan semacam ini telah banyak disuarakan oleh para
jurnalis, pengamat, dan aktvs LSM selama wawancara mendalam dengan informan
ahli dan FGD. Meskipun kekerasan masih terjadi, tapi rendahnya profesionalisme
jurnalis telah menghambat jurnalis dan media untuk berperan maksimal dalam proses
demokrasi. Sebaliknya, yang kemudian terjadi, media banyak mempublikasikan
berita-berita seremonial yang tidak kritis terhadap kekuasaan sehingga gagal dalam
menampilkan dirinya sebagai ruang publik demokratis dimana persoalan-persoalan
penting bagi publik dibicarakan dan didiskusikan secara rasional tanpa intervensi
pemerintah, kekuasaan politik, dan modal. Ketidakkritisan liputan media itu juga
membuat media di Papua Barat gagal dalam melaksanakan perannya sebagai kontrol
sosial dalam masyarakat sesuai amanah undang-undang (lihat pasal 6 UU Pers No.
40 Tahun 1999).
Peraturan Daerah
Saat ini, tengah dibahas rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Penyiaran di Papua Barat. Perda mengenai penyiaran ini berusaha mendorong
penyiaran content lokal yang lebih banyak dari saat ini. Selain itu, Perda ini juga
ditujukan untuk mendorong keanekaragaman kepemilikan dan siaran serta dalam
rangka mengukuhkan sistem siaran jaringan yang berbasis lokal.
Selama ini, penyiaran yang didominasi Jakarta dan hal itu telah menghambat
kemajuan siaran lokal. Sebaliknya, yang kemudian terjadi adalah dominasi isi
siaran Jakarta yang menghancurkan keberagaman. Oleh karena itu, keberadaan
Perda diharapkan akan lebih mampu mengangkat siaran budaya lokal yang secara
bersamaan akan mendorong keberagaman.

B. HASIL SURVEI IKP
Nilai IKP Papua Barat berada pada peringkat 23 dari 24 provinsi yang dinilai.
Papua Barat mendapat nilai rata-rata 52,56 (buruk). Nilai rata-rata untuk lingkungan
politik dan lingkungan ekonomi dalam kategori sedang. Masing-masing 57,9
dan 61,27. Sementara itu nilai buruk ada pada lingkungan kebebasan pers dalam
lingkunan hukum. Aspek lingkungan hukum inilah dan indek lingkungan politik yang
meski sedang cenderung buruk membuat indeks rata-rata IKP di Papua Barat terjun
ke kategori buruk.
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Tabel 266
IKP Provinsi Papua Barat
Bobot Indeks Kebebasan Politik

57.98

Bobot Indeks Kebebasan Ekonomi

61.27

Bobot Indeks Kebebasan Hukum

45.11

Bobot Indeks Kebebasan Pers

52.56

Sebagaimana akan dirinci di bawah ini pers atau media relatif sudah bebas
dalam arti tidak lagi menghadapi intervensi dari Negara terkait kebijakan redaksi
media. Pemerintah Papua Barat tidak lagi mempunyai instrumen untuk menghambat
kemerdekaan pers.
Hambatan terbesar kemerdekaan pers di Papua Barat adalah dari kalangan
wartawan atau media. Para informan ahli menilai bahwa media lokal di Papua Barat
banyak yang digunakan oleh para pemilik demi kepentingan politik praktis atau
melindungi kepentingan mereka yang lain. Akibatnya, media sering tidak kritis dalam
peliputan dan pembuatan berita terutama kentika menyangkut pemiliknya.
Meski informasi sangat penting, dan hak atasnya dimiliki semua orang secara
setara peran pemerintah rendah dalam menjamin kelompok rentan dan disabilitas
untuk mendapatkan informasi. Tidak ada kebijakan terkait media yang secara
langsung menjamin kelompok rentan dan disabilitas untu mendapatkan informasi.
Di Ppaua Barat memang telah ada Pergub mengenai Komite Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, tapi belum efektif. Pern pemerintah
daerah juga kurang dalam mendorong kemerdekaan pers yang profesional –
mengharuskan aparat-aparat pemda menghormati dan melindungi Kemerdekaan
Pers yang sesungguhnya telah dijamin dalam UU Pers.
KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK.
Tabel 267
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan berserikat

84.43

2.

Kebebasan dari intervensi

63.80
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3.

Kebebasan dari kekerasan

58.04

4.

Kebebasan media alternatif

43.88

5.

Keragaman pandangan

60.96

6.

Akurat dan berimbang

67.82

7.

Akses informasi publik

47.34

8.

Pendidikan insan pers

44.00

9.

Kesetaraan kelompok rentan

41.50

Iklim kemerdekaan pers di Papua Barat berdasarkan lingkungan fisik dan
politik dipersepsikan masih banyak kendala. Skor rata-rata secara keseluruhan hanya
mencapai 57.98, atau pada batas bawah situasi sedang.
Setidaknya ada beberapa aspek yang dinilai paling mempengaruhi situasi
tersebut. Antara lain, aspek kesetaraan bagi kelompok rentan, kebebasan media
alternatif, pendidikan bagi kalangan wartawan, serta akses informasi publik, yang
seluruhnya dikatagorikan dalam situasi buruk. Sementara hanya aspek kebebasan
berserikat yang dipandang sudah dalam katagori baik.
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Berdasarkan tabel 2.1. terindikasi bahwa kebebasan berserikat bagi wartawan
sangat baik. Semua indikator di atas 70. Dari empat indikator ‘kebebasan berserikat’,
menjalankan organisasi profesi wartawan merupakan yang terendah. Di Papua
terdapat 4 organisasi profesi wartaan tapi hanya dua yang masih aktif yaitu PWI
Kota Sorong dan AJI Papua
Tabel 268
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi

91,40

2.

Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja

95,22

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap,
dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers

76,78

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers

78,50
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2. Kebebasan dari Intervensi
Untuk indikator utama kebebasan wartawan dari intervensi pihak luar, rerata
nilai yang diberikan oleh informan kurang bagus untuk dua aspek, yakni ‘independensi
redaksi dari campur tangan pemilik’ dan independensi dari kepentingan politik,
ekonomi, dan pemilik. Keduanya mendapatkan nilai rata-rata buruk yaitu 49,20 dan
43,30. Hal ini mengindikasikan media-media di Papua Barat tidak independen dari
campur tangan pemilik dan kepentingan politik ekonomi lain.
Nilai rata-rata yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini menarik. Tampaknya
jurnalis di Papua Barat mendapat tantangan lebih besar dari media itu sendiri
dibandingkan dari pemerintah. Pemerintah dan partai politik tidak mempunyai
kemampuan untuk melakukan sensor dan pembredelan atas isi berita. Sebaliknya,
para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis itulah yang
kini menghambat munculnya pers yang independen. Yang dimaksud independen
disini adalah pers yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik. Menurut
informan ahli pers di Papua Barat banyak digunakan pemilik untuk melindungi atau
memperjuangkan kepentingan pemilik.
Tabel 269
Kebebasan dari Intervensi
No.

Kebebasan dari Intervensi

Nilai
Rata-Rata

1.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor
oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita

86.40

2.

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk
seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau
anggota redaksi perusahaan pers

76.30

3.

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

49.20

4.

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan
tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik

43.30

3. Kebebasan dari Kekerasan
Wartawan di Papua Barat tampaknya banyak menghadapi kekerasan dari
aktor-aktor non Negara dan aparat penegak hukum tidak memberikan perlindungan
yang seharusnya diberikan kepada jurnalis untuk melakukan pekerjaannya secara
profesional. Skor rerata untuk indikator aparat penegak hukum dan keamanan
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melindungi wartawan dari intimidasi paling rendah, yakni 53.00 (buruk). lebih rendah
dari aspek-aspek bebas dari kekerasan oleh aparat Negara.
Tabel 270
Kebebasan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

Nilai
Rata-Rata

1.

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan

58,30

2.

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

62,80

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara
untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

53,00

3.

4. Kebebasan Media Alternatif
Indikator utama kebebasan media alternatif mendapat nilai buruk. Di satu
sisi pemerintah tidak mengambil peran signifikan dalam mengakui dan melindungi
keberadaan jurnalisme warga (47.50). Di sisi lain peran jurnalisme warga di Papua
Barat dinilai masih kurang baik.
Tabel 271
Kebebasan Media Alternatif
No.

Kebebasan Media Alternatif

Nilai
Rata-Rata

1.

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

47.50

2.

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

40.25

5. Keragaman Pandangan
Media yang ada di Papua Barat cukup beragam: Cahaya Papua, Papua Barat Pos,
dan Kasuari Pos, Teropong News, Media Papua, Kobar News, Tabura News, dan Radar
Sorong. Jika ditambahkan dengan koran-koran nasional, maka koran yang beredar di
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Papua Barat lebih banyak lagi. Meskipun demikian Radar Sorong (Grup Jawa Post)
menguasai pangsa pasar terbesar. Tabel di bawah ini menunjukkan informan ahli
cenderung memberikan nilai baik menyangkut peran pemerintah dalam mendorong
keragaman kepemilikan (71,00) namun, untuk keragaman pemberitaan lebih rendah
(69,00). Ahli menilai jauh lebih rendah lagi pada aspek kewajiban pemerintah daerah
untuk memajukan non diskriminasi dalam kerja jurnalisik.
Tabel 272
Keragaman Pandangan
No.

Keragaman Pandangan

Nilai
Rata-Rata

1.

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah

69,00

2.

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

71,00

3.

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik
diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas
sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya

48,25

6. Akurat dan Berimbang
Untuk ‘akurasi dan berimbang’ informan ahli secara umum menilai indikatorutama ini sedang. Untuk aspek yang menyangkut ‘pemilik melakukan intervensi atas
isi pemberitaan’ informan memberi penilaian terendah.
7. Akses Atas Informasi Publik
Menurut ahli di Papua Barat relatif ada cukup kebebasan mencari, meliput
dan memperoleh informasi publik (64.00) dan jikalau ada sengketa informasi Komisi
Informasi di Papua Barat cenderung buruk.
Tantangan terbesar untuk indikator utama ini terletak pada tidak bebasnya
wartawan untuk meliput di Papua (23.75) dan meski sudah disediakan namun sarana
wartawan untuk mencari menemukan memperoleh dan menyebarkan informasi
(37.30) dari pemda masih terasa kurang.
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Tabel 273
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

Nilai
Rata-Rata

1.

Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

37,30

2.

Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan pers

59,17

3.

Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

64,00

4.

Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini

23,75

Di Papua Barata terdapat lembaga clearing house yang digunakan untuk
membatasi akses setiap jurnalis asing yang ingin meliput di Papua Barat. Bahkan,
setiap jurnalis asing yang berhasil mendapat akses liputan ke Papua Barat, kerap
dikuntit atau dikawal dalam melakukan pekerjaannya sehingga jurnalis tidak leluasa
dalam menjalankan tugas publiknya.
Tim peneliti menilai, pembatasan akses jurnalis di Papua justru akan
berdampak lebih buruk bagi rakyat Papua Barat, lebih jauh Indonesia. Pembatasan
akan mendorong kemunculan lebih banyak situs-situs / online yang jauh dari prinsipprinsip kerja jurnalisme yang mengedepankan verifikasi dan konfirmasi. Informasi
yang beredar melalui internet, yang tidak bisa dicegah penyebarannya, seringkali
sulit diverifikasi kebenarannya. Keterbukaan akses jurnalis di Papua Barat justru
akan memberikan publik informasi yang lebih kredibel dan dapat dipercaya serta
dapat pula menjadi mata dan telinga terpercaya bagi pemerintahan Indonesia.
8. Pendidikan Insan Pers
Sebagai kota transit dengan rata-rata pendidikan terbanyak penduduknya
adalah SLTA, Papua Barat tidak banyak menyediakan beragam pelatihan untuk
jurnalis atau wartawan. Pelatihan-pelatihan itu hanya beberapa kali dilakukan baik
oleh institusi pendidikan, lembaga masyarakat sipil ataupun asosiasi profesi (AJI &
PWI). Oleh karena itu, rerata skor untuk dimensi pendidikan pers cukup rendah,
yakni 44,00.
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9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Terkait dengan kesetaraan informasi terutama bagi kelompok rentan, erata
nilai yang diberikan oleh informan ahli ternyata relatif rendah. Seperti bisa dilihat
pada tabel, informan ahli memberikan skor yang rendah untuk peran pemerintah
memastikan kelompok rentan mendapatkan informasi (46.80) sedangkan peran
media tidak jauh berbeda, skornya sedikit lebih baik (60.60) Jauh lebih buruk lagi
adalah upaya media menyiarkan berita yang dapat dipahami oleh penyandang
disabilitas (9.56). Peran afirmatif Negara sangat penting dalam mendorong
kesetaraan informasi.
KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Berikut paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi.
Tabel 274
Lingkungan Ekonomi
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

74.33

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

59.96

3

Keragaman Kepemilikan

81.50

4

Tata Kelola Perusahaan Pers

57.25

5

Lembaga Penyiaran Publik

45.35

Iklim kemerdekaan pers di Papua Barat dilihat dari lingkungan ekonomi,
kendati belum pada situasi yang diharapkan, namun cenderung dipersepsikan lebih
baik ketimbang bidang fisik dan politik. Skor rata-ratanya 61.27, atau pada situasi
sedang.
Ada tiga aspek, setidaknya dipandang perlu perhatian khusus, yakni lembaga
penyiaran publik, tata kelola perusahaan pers, serta independensi dari kelompok
kepentingan. Sementara aspek keragaman kepemilikan dan kebebasan pendirian
perusahaan pers dipandang sudah dalam situasi baik.
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Dimensi kebebasan mendirikan dan mengoperasionalisasikan perusahaan
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media secara umum baik. Aspek yang buruk menyangkut pelayanan dari pemerintah
daerah yang memungut biaya pada media elektronik secara ilegal.
Di Papua Barat meskipun masih dalam kisaran baik proses pendirian
perusahaan media elektronik / lembaga penyiaran tampaknya tidak semudah media
cetak. Jika melihat pendapat para informan ahli, rendahnya nilai untuk kebebasan
mendirikan lembaga penyiaran seperti TV swasta, radio dan TV Komunitas di antara
karena kelangkaan kanal, kerumitan persyaratan, dan rendahnya peran KPID dalam
memberikan dukungan terhadap lembaga penyiaran komunitas. Ini berbeda dengan
media cetak atau siber yang tidak dibatasi kanal. Secara khusus menyangkut aspek
pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran,
baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak,
informan ahli memberi nilai 54.75 (buruk)
Tabel 275
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Nilai
Rata-Rata

6.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

85.60

7.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta
radio, dan tv komunitas

75.60

8.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

93.33

9.

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

54.75

10.

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

66.63

11.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

82,88

12.

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita pariwara

67,11

13.

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

76.10

14.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

83.44

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

345

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Untuk dimensi independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan
yang kuat, skor terendah diberikan kepada sejauh mana pemerintah memberikan
penghargaan bagi pers profesional. Rerata skornya adalah 24,30. Hal ini
mengindikasikan bahwa pemerintah Papua Barat tidak memberikan penghargaan
bagi pers yang telah bekerja secara profesional. Selama ini, mamang bukan
profesionalisme pers yang dihargai, banyak dana di humas pemerintah yang
disediakan bagi wartawan yang justru mengganggu profesionalisme wartawan.
Tabel 276
Independensi dari Kelompok Kepentingan
No.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata-Rata

15.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam
pemberitaannya

76,80

16.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media

64,88

17.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

24,30

18.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan
pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan
politik lain sebagai sumber pendanaan

59.10

19.

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

77.20

Sikap pemerintah daerah seperti ini setali tiga uang dengan banyaknya
wartawan yang toleran terhadap pemberian uang dan fasilitas (64,88). Hal ini
mengindikasikan masih berkembangnya budaya “amplop” untuk wartawan.
Perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah sering kali menyediakan uang dan
fasilitas yang sangat mengganggu independensi wartawan dalam menulis berita.
Menyangkut intervensi pemilik peusahaan informan ahli menambahkan
media tidak diintervensi secara langsung oleh pemilik, tapi rasa tidak enak yang
berkembang dalam budaya masyarakat Papua Barat pada akhirnya membuat berita
lebih cenderung kepada pemilik.
3. Keragaman Kepemilikan
Untuk keragaman kepemilikan di Papua Barat, informan ahli menilai bahwa
situasnya sudah baik (81.50). Gambaran beragamnya kepemilikan media di Papua
Barat menjadi alasan atas penilaian ini.
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4. Tata Kelola Perusahaan
Rerata nilai yang diberikan oleh informan untuk tata kelola perusahaan
cenderung buruk. Kepentingan publik tidak cukup menjadi orientasi dalam tata
kelola perusahaan, ahli memberi nilai sedang sedikit di atas batas atas nilai buruk
(57.60). Pendapatan yang wartawan peroleh juga cenderungt tidak sesuai dengan
peraturan yang telah ditentukan (58.75). Informasi mengenai kepemilikan cukup
dianggap transparan.
Tabel 277
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

Nilai
Rata-Rata

20.

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

57.60

21.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

63.90

22.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam
satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

58,75

5. Lembaga Penyiaran Publik
Di Papua Barat terdapat satu lembaga penyiaran publik, yakni RRI yang
mempunyai empat saluran. Lembaga ini dianggap cukup bebas membuat beirta
secara obyektif. Ironis meski Papua Barat mendapat dana otonomi yang besar peran
pemerintah daerah dalam mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran
publik masih rendah 38.40 (buruk).
Penilaian yang buruk juga diberikan pada Dewan Pers dalam mendorong pers
agar menyiarkan kepentingan publik. Artinya oleh informan ahli kedua lembaga ini
dianggap kurang berperan dalam mendorong media menyiarkan kepentingan publik
di tingkat daerah.
Nilai lebh buruk lagi dan sangat buruk diberikan kepada Kominfor, KPI dan
Komisi Informasi. Lembaga-lembaga ini dianggap tidak memiliki kontribusi terhadap
kemajuan lembaga penyiaran publik.
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Tabel 278
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

Nilai
Rata-Rata

23.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif
dan merepresentasikan kepentingan publik

61,80

24.

Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

38.40

25.

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers

64.00

26.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

31.89

27.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

50.70

28.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

30.11

29.

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

28.13

KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kondisi lingkungan hukum akan dilihat berdasarkan independensi dan
kepastian lembaga peradilan, kebebasan wartawan dalam mempraktikkan
jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, mekanisme pemulihan, kode etik, dan
juga perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Uraian berikut akan
memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers dalam
lingkungan hukum di Provinsi Papua Barat.
Tabel 279
Lingkungan Hukum
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi Lembaga Peradilan

46.06

2.

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

36.00

3.

Kriminalisasi dan Intimidasi

63.48

4.

Etika Pers

59.55
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5.

Mekanisme Pemulihan

61.29

6.

Perlindungan Disabilitasi

23.00

Iklim kemerdekaan pers di Papua Barat berdasarkan lingkungan hukum
dipersepsikan paling banyak masalah. Rerata secara keseluruhannya hanya 45.11,
atau dalam situasi buruk. Hal tersebut bisa dicermati pada enam aspek yang diteliti,
nyaris ta satu pun menunjukan adanya keterbukaan bagi kebebasan pers di provinsi
ini.
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Imparsialitas lembaga peradila di Papua Barat mendapat penilaian buruk
oleh informan ahli (42.50) Demikian pula dalam penggunaan prinsip Kemerdekaan
Pers dalam penyelesaian perkara pers (41.00). Sebenarnya di Provinsi Papua Barat,
selama tahun 2015, tidak ada kasus pers. Namun, pada kasus-kasus sebelumnya
dimana lembaga peradilan kurang berpihak pada wartawan dan pers dan hal ini
sangat mempengaruhi penilaian informan ahli. Di sisi lain, dalam berbagai kasus
yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi menunjukan kurang berpihaknya
lembaga peradilan termasuk kepentusan pengadilan pada hak tersebut. Akibatnya,
dalam konteks lembaga peradilan, hampir semua informan ahli memberikan skor
yang relatif buruk.
Sementara itu ahli berpendapat bahwa tidak cukup ada upaya dari pemda
dalam bentuk kebijakan atau tindakan agar aparat pemerintah maupun satuan
kerja pemda patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers yang telah dijamin dalam UU Pers.
Tabel 280
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

42.50

2.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers
daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

41,00

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

38,13
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4.

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati
dan melindungi kemerdekaan pers

45.60

5.

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

45,30

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Di Provinsi Papua Barat, tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara
tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalisiknya.
Meskipun demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa
wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalisik berdasarkan prinsip kemerdekaan
pers. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak melakukan apapun terkait
dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan
kegiatan jurnalisiknya. Rerata nilai yang diberikan informan ahli terkait dengan hal
ini adalah 36.00 (buruk)
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Untuk indikator utama bebas dari kriminalisasi informan memberi nilai ratarata sedang. Hingga saat ini, Papua Barat tidak memiliki suatu peraturan daerah atau
peraturan lainnya yang ditujukan untuk mengkriminalisasikan, menghukum atau
menghalangi wartawan.
Sementara itu, nilai 74.40 (baik) diberikan untuk aspek yang menyangkut
penggunaan alasan keamanan nasional, ketertiban atau kesehatan atau moral
masyakarat oleh pers untuk membatasi pers. Dengan nilai ini maka informan ahli
tidak menemukan adanya praktek tersebut.
Tabel 281
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai
Rata-Rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

49.75

8.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalisik

51.80

9.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

59.00
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10.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

74.40

4. Etika Pers
Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting berjalannya pers
yang profesional dan demokratis. Menurut informan ahli, ketaatan wartawan di
Papua Barat terhadap etika pers ternyata masih kurang bagus (67,20). Sementara
itu, peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers dinilai jauh lebih
rendah dan rendah dibandingkan dengan ketaatan wartawan di Papua Barat dalam
menaati etika pers. (51.90) Ini mengindikasikan eratnya kaitan dengan indikator
terdahulu terhadap peran pemerintah dalam menghargai profesionalisme media
– atau mendorong aparatnya patuh pada penghormatan dan perlindungan hak
atas Kemerdekaan Pers. Pemerintah daerah bukannya melakukan upaya-upaya
mendorong ditaatinya etika pers melainkan menyediakan, mencederai etika pers
seperti menyediakan amplop di lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri. Ini terjadi
di hampir semua instansi pemerintahan di Papua Barat.
Tabel 282
Etika Pers
No.

Nilai
Rata-Rata

Etika Pers

11

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

51.90

12

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan
Dewan Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik

67.20

5. Mekanisme Pemulihan
Pada indikaor utama menyangkut mekanisme pemulihan kinerja Komisi
Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi di Papua Barat dinilai sedang.
Penilaian terendah (55,11) diberikan informan ahli terkait dengan kinerja
aparat hukum di Papua Barat dalam memproses perkara kekerasan-kekerasan
yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan
secara hukum. Selama kasus–kasus kekerasan dan intimidasi terhadap pers tidak
diselesaikan dengan baik maka kemerdekaan pers di Provinsi Papua Barat akan
selalu terancam.
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Sejauh ini ahli menilai jika menyangkut perkara pers maka mekanisme UU Pers
didahulukan daripada mekanisme pengadilan (76.25) dan Dewan Pers dinilai bebas
dan independen daam mananganai sengketa pers (83.75)
Tabel 283
Mekanisme Pemulihan
No.

Mekanisme Pemulihan

Nilai
Rata-Rata

13.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen
di provinsi ini

83.75

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

58.50

15.

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

59.33

16.

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas
kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti
penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan

55.11

17.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

76.25

18.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

62.50

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Konsisten dengan penilaian informan ahli terhadap peran pemerintah
yang rendah dalam menjamin agar kelompok rentan mendapatkan informasi,
begitu juga peran pemerintah dalam mendorong jaminan informasi atas disabilitas.
Pemerintah daerah Papua Barat telah memiliki Pergub No. 13 tahun 2013 tentang
Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, tapi hal itu tampaknya
belum efektif dalam konteks media. Rerata penilaian informan ahli untuk regulasi
pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh penyandang disabilitas buruk sekali (23.00).

352 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

24
PROVINSI PAPUA*24

A. GAMBARAN UMUM
Provinsi Papua dan Papua Barat sebelum tahun 2004 berada dalam satu
provinsi yaitu Irian Jaya.48 Pada tahun 2010 jumlah penduduk Papua sebanyak
2.833.381, lebih dari setengah jumlah penduduk Papua, yaitu 1.698.250 jiwa bukan
asli Papua. Sisanya, 1.135.131 jiwa, adalah penduduk asli Papua terdiri dari 225 suku
asli Papua.49
Masing-masing suku asli Papua memiliki bahasa berbeda. Suku-suku asli di
Papua di antara Ansus, Amungme, Asmat, Ayamaru, mendiami daerah Sorong; Bauzi,
Biak, Dani, Empur, mendiami daerah Kebar; Amberbaken, Hatam, mendiami daerah
Ransiki; Oransbari, Iha, Komoro, Mee, mendiami daerah pegunungan Paniai; Meyakh,
mendiami Kota Manokwari, Moskona, mendiami daerah Merdei, Nafri, Sentani,
mendiami sekitar danau Sentani, Souk, mendiami daerah Anggi dan Manyambouw,
Waropen, Wamesa mendiami daerah sebelah selatan Teluk Wondawa (wandamen),
Muyu, Tobati, Enggros, Korowai, dan Fuyu.
Hingga kini, wilayah Papua sebagian besar masih merupakan hutan lebat.
Juga sebagian besar penduduknya kurang menikmati pendidikan dan harus hidup
dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi geografis dan demografis seperti
ini menjadi titik sulit perkembangan media di Papua. Jarak antara satu konsentrasi
penduduk dengan konsentrasi penduduk lain sangat jauh.
Media di Papua
Perubahan penting pascareformasi terhadap pers adalah hilangnya ancaman
bredel. Dampaknya, seperti terjadi di daerah-daerah lain banyak media baru tumbuh
di Papua. Sejumlah penggiat lembaga swadaya masyarakat di Papua yang tergabung
di Forum Kerjasama LSM Papua menerbitkan Jujur Bicara (Jubi).50
Isinya kental dengan gaya advokasi. Gaya penulisan ini memperkaya khasanah
jurnalisik di Papua. Sebelumnya, sudah terbit Mingguan Tifa Papua dan Harian
Cenderawasih Pos.
48.
49.
50.

Nama Papua resmi menggantikan Irian Jaya sejak 2001.
http://www.papua.go.id
Kini Tabloid Jubi berkembang menjadi beberapa media: tabloidjubi.com (online) dan
Koran Jub (harian). Sementara itu, Tabloid Jubi (cetak) tidak terbit lagi.
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Selain Jubi, terbit puluhan media lokal lain d Papua. Sejak reformasi, tercatat
ada puluhan media cetak, baik harian dan mingguan. Jumlah ini belum termasuk media
online, radio dan televisi lokal. Yang menarik adalah media-media ini berkembang di
wilayah masing-masing. Ada tiga wilayah yang pertumbuhan media lokalnya cukup
berkembang, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.
Untuk di Kota Jayapura, kini ada 20 media lokal, terdiri tujuh harian, tiga
mingguan, enam media online, tiga televisi, dan satu radio. Ke-20 media itu yakni,
Cenderawasih Pos (harian), Bintang Papua (harian), Papua Pos (harian), Bisnis Papua
(harian), Pasific Pos (harian), Harian Pagi Papua (harian), Koran Jubi (harian), Papua
Bangkit (mingguan), Suara Perempuan Papua (mingguan), Majalah Lanny (mingguan),
KabarPapua.co (online), Wartaplus.com (online), Waiyai News.com (online),
LintasPapua.com (online), SuaraPapua.com (online), Tabloidjubi.com (online), Jaya
TV (televisi), Papua TV (televisi), TVRI Papua (televisi), dan Radio Republik Indonesia
Nusantara V Jayapura (radio).
Sedangkan di Kabupaten Mimika, ada 12 media lokal, di antara lima media
cetak, empat radio, dua online, dan satu televisi. Media cetak di Papua yaitu Radar
Timika (harian), Timika Ekspres (harian), Salam Papua (harian), Harian Papua (harian),
dan Landas (bulanan). Untuk media radio, yakni Radio Publik Mimika,Radio Bumi
Mimika, One RC FM, dan Suara Tiga Raja FM. Untuk media online, yakni Papualink.
com dan MimikaNews.com. Untuk televisi, hanya satu, yakni Mimika TV.
Sementara itu di Kabupaten Merauke ada enam media lokal terdiri tiga harian,
yakni Papua Selatan Pos, Arafura News, Metro Merauke. Lalu ada dua media televisi,
yakni KM TV dan Merauke TV. Sedangkan media online baru MetroMerauke.com.
Seiring bertambahnya jumlah media, jumlah wartawan di Papua juga
mengikuti. Kini tiga organisasi wartawan di Indonesia hadir juga di Papua, seperti
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan
Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Strategi Bertahan
Tidak hanya di Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke, di
beberapa daerah lain di Papua mulai tumbuh beberapa media meski tidak sesemarak
ketiga daerah tersebut. Beberapa media rontok di tengah jalan. Penyebabnya adalah
permodalan cekak, sumber daya manusia terbatas, dan daya baca masyarakat yang
masih rendah.
Media-media baru bartahan dengan mengandalkan iklan dari pemerintah.
Selama ini, iklan ucapan selamat atas pelantikan pemerintah lebih dominan
ketimbang iklan dari dunia usaha.
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Distribusi koran hanya dapat menjangkau wilayah yang sangat terbatas.
Buruknya infrastruktur menghambat distribusi koran. Penjualan koran rendah karena
tidak dapat menjangkau pembaca. Pengiriman koran ke wilayah lain mengandalkan
kapal laut atau pesawat udara. Biaya operasional pengiriman melalui pesawat sangat
mahal. Ditambah lagi jadwal penerbangan yang tidak menentu. Tak jarang, koran
Jayapura tiba di kabupaten lain dalam keadaan basi karena tiba di tujuan sehari
kemudian.
Agar dapat bertahan, pengelola media cetak di Papua, termasuk di Kota
Jayapura, ‘main akrobat’. Salah satu yang menjadi tren adalah kontrak kerjasama
halaman dengan pemerintah daerah. Melalui kontrak ini, media memperoleh
pemasukan iklan, sedangkan ‘pelanggan’ (pemerintah daerah) mendapatkan
‘halaman pemberitaan’.
Meskipun tak 100 persen sama kerjasama ini mirip advertorial. Di halaman
tersebut koran menulis berita-berita yang ‘mendukung’ pemerintah daerah, dapat
berupa liputan kisah sukses pembangunan, laporan kegiatan kepala daerah atau
perjalanan kepala dinas. Bisa pula diisi komentar tokoh masyarakat, asal isinya
positif.
Media Seremonial
Gagasan model kerjasama antara media dengan Pemerintah Daerah ini
muncul pada tahun 2002. Saat itu Gubernur Papua Jaap Salossa bertemu dengan
para wartawan dalam acara temu konsultas untuk mencari ‘titik temu’. Setahun
kemudian, pemerintah Provinsi Papua merintis kontrak kerjasama dengan
Cenderawasih Pos dan Papua Pos. Sejak itu, kerjasama terus diperluas. Saat ini,
Pemerintah Provinsi Papua telah menjalin lebih dari 10 media cetak yang beredar di
Papua untuk kerjasama halaman.
Kerjasama halaman ini ‘mewabah’ – bukan hanya digelar oleh pemerintah
provinsi tapi juga pemerintah kabupaten, baik di Papua maupun Papua Barat. Koran
terbesar di Papua, Cenderawasih Pos, misalnya, kini berhasil mengikat kerjasama
lebih dari lima kabupaten. Nilai kerjasama ini berkisar antara Rp 300 juta – Rp 500
juta, per kabupaten per tahun. Jumlah seperti ini cukup membantu biaya cetak.
Halaman kerjasama dirancang dalam format yang persis sama dengan halaman
berita. Walau ada satu dua yang memberi banner menandakan, jika halaman itu
adalah halaman kerjasama dengan sebuah daerah pemerintahan atau kabupaten. Isi
halamannya pun berisi “puji-pujian” dan “buka-tutup acara” dari pemerintah daerah
yang mengontraknya.

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

355

Halaman media cetak di Jayapura lebih banyak disita oleh penyataan pejabat
dan acara seremonial. Berita yang menggunakan warga sebagai narasumber jarang
muncul, kecuali dalam berita kecelakaan atau kriminalitas. Akibatnya, sikap kritis
jarang terlihat. ‘Berita kasus’ atau ‘berita miring’ hanya ditulis jika kasusnya sudah
muncul lebih dulu, telah diketahui publik atau telah ditangani para penyidik.
Kebiasaan terpaku pada narasumber pejabat, boleh jadi juga didorong oleh
sistem ‘target’ yang ditetapkan pengelola media. Di Cenderawasih Pos, misalnya,
tiap wartawan diwajibkan menyetor tiga judul berita setiap hari. Jika lebih, akan
ada catatan prestasi, dan itu berarti ‘bonus’. Sejumlah media malah memberi upah
berdasarkan jumlah setoran berita. Tiap berita nilainya Rp 5.000-Rp 7.500.
Akibat sistem kejar setoran ini, sikap kritis jadi tumpul. Wartawan cenderung
memungut berita pada lembaga pemerintahan, yang pejabatnya lebih mudah bicara
dan tempatnya lebih gampang dijangkau, ketimbang memburu berita langsung
kepada masyarakat di pedesaan.
Selain itu, dampak pemasukan media lokal yang terbatas, juga berimbas
kepada pemberian gaji wartawan yang tak layak. Dari puluhan media lokal yang ada
di Papua, hanya satu-dua menggaji wartawannya di atas Upah Minimum Provinsi
(UMP). Sisanya, sangat tak layak bagi kehidupan pekerja wartawan yang beresiko,
baik terkait keselamatan kerja, maupun persoalan problem kesehatannya. Gaji
rendah ini jelas sangat rawan wartawan terpapar suap.
Menurut Ketua Dewan Pers periode 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo dalam
sebuah tulisannya yang dimuat buletin Dewan Pers berjudul: “Kebebasan Pers dan
Masa Depan Papua” dikatakan, menutup informasi dan menghambat kebebasan
pers di Papua sama halnya dengan mempertaruhkan masa depan Papua.
Pertanyaannya sekarang, apakah kebebasan atau kemerdekaan pers di Papua
masih dibatasi? Secara umum, kebebasan pers di Papua sama dengan daerah lain
di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menyatakan membebaskan
wartawan asing meliput di Papua seperti ke daerah lain, yang selama ini dinilai
tertutup bagi wartawan asing. Tapi pernyataan ini belum didukung jajarannya.
Sehingga, pernyataan Presiden tak berdampak apapun pada kemerdekaan pers di
Papua.
Selain itu, walau tak ada pernyataan resmi dari Negara bahwa Papua masuk
dalam kategori wilayah konflik; dalam kenyataannya masih ada berbagai gejolak dan
aksi-aksi penembakan antara kelompok sipil bersenjata dengan aparat keamanan di
Papua, terutama di beberapa kabupaten yang berada di wilayah pegunungan tengah
Papua. Akibatnya, meliput di Papua meski lebih leluasa sejak sekitar empat tahun
terakhir, tapi terasa masih mencekam.
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A. HASIL IKP
Nilai indeks kemerdekaan pers di Papua dalam situasi Sedang, dengan nilai
rata-rata 63,88. Tiga lingkungan yaitu fisik politik, ekonomi, dan hukum semuanya
memiliki nilai rata-rata sedang. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 284
IKP Provinsi Papua
Bobot Indeks Kebebasan Politik

63.70

Bobot Indeks Kebebasan Ekonomi
Bobot Indeks Kebebasan Hukum
Nilai IKP Papua

63.75
63.40
63.88

Secara komparatif indek kemerdekaan pers di 3 lingkungan yakni politk,
ekonomi dan hukum praktis tidak ada perbedaan mencolok; ketiganya dalam kisaran
‘sedang’. sebagaimana kita akan temukan dalam uraian di bawah ini
Pers atau media sudah agak bebas dalam arti tidak lagi menghadapi
intervensi dari pihak luar atas kebijakan redaksi media. Pemerintah Papua tidak
mempunyai instrumen untuk menghambat kemerdekaan pers. Oleh karena itu,
terkait dengan keberadaan beragam peraturan yang menghambat kemerdekaan
pers di Papua, informan ahli cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi yang
mengindikasikan tidak adanya regulasi di daerah Papua yang menghambat.
Hambatan terbesar kemerdekaan pers di Papua adalah dari kalangan wartawan
atau media itu sendiri. Para informan ahli memberikan catatan serius mengenai hal
ini, dan cenderung menilai bahwa media lokal di Papua banyak yang digunakan
oleh para pemilik demi kepentingan politik praktis atau melindungi kepentingan
lain. Akibatnya, media seringkali tidak kritis terutama ketika persoalan yang hendak
diangkat bersentuhan dengan kepentingan pemiliknya.
Meski tak banyak, namun intimidasi dan kekerasan yang dilakukan kepada
wartawan masih ada. Selain itu, aparat juga mempunyai komitmen rendah dalam
mengusut kasus-kasus kekerasan jurnalis. Informan ahli bahkan memberikan skor
rendah untuk hal ini.
Peran pemerintah daerah masih sangat buruk dalam menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers dan menjamin kelompok rentan dan disabilitas untuk
mendapatkan informasi. Tak ada kebijakan terkait media yang secara langsung
menjamin kelompok rentan dan disabilitas untuk mendapatkan informasi.
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KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK
Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan indikator
utama, sebagai berikut
Tabel 285
Lingkungan Fisik dan Politik
No.

Indikator

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan Berserikat

76.13

2.

Kebebasan Dari Intervensi

68.11

3.

Kebebasan Dari Kekerasan

72.82

4.

Kebebasan Media Alternatif

67.67

5.

Keragaman Pandangan

61.38

6.

Akurat dan Berimbang

62.64

7.

Akses Informasi Publik

48.63

8.

Pendidikan Insan Pers

57.62

9.

Kesetaraan Kelompok Rentan

51.51

Iklim kemerdekaan pers di Papua dilihat dari lingkungan fisik dan politik
dipersepsikan dalam situasi sedang (63.70). Masih banyak kendala di provinsi ini,
rupanya, yang menghambat kebebasan pers. Dari sembilan aspek yang diteliti,
setidaknya ada dua aspek yang dinilai mempengaruhi situasi tersebut. Yakni, akses
informasi publik serta kesetaraan bagi kelompok rentan. Keduanya dikatagorikan
dalam situasi buruk. Sementara kebebasan dari kekerasan adalah satunya-satunya
aspek yang diniali baik.
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
Tabel 286
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Nilai
Rata-Rata

10.

Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi

86.67

11.

Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja

82.92
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12.

Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap,
dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers

63.31

13.

Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers

71.85

Nilai Rata-rata

76,13

Berdasarkan tabel di atas terlihat bawah secara umum semua aspek kebebasan
berserikat bagi wartawan dalam situasi baik (76,13). Nilai terendah terletak pada
organisasi profesi wartawan untuk beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman
pelanggaran kebebasan pers (63,31) yang berarti kebebasan organisasi wartawan
di Papua dalam bersikap dan beroperasi tanpa ancaman tidak sebaik kebebasan
memilih organisasi. Meskipun demikian organisasi profesi wartawan di daerah ini
masih dinilai memajukan kebebasan pers, dengan nilai 71,85.
Nilai paling tinggi diberikan untuk kebebasan wartawan dalam memilih
organisasi wartawan. Pada indikator ini, rata-rata nilai yang diberikan oleh informan
ahli adalah 86.67, sedikit lebih baik dibandingkan dengan kebebasan wartawan
bergabung dengan serikat pekerja dengan skor rata-rata adalah 82.92. Dengan nilai
ini menunjukkan bahwa situasi kebebasan wartawan untuk bergabung atau tidak
bergabung dalam organisasi profesi maupun organisasi wartawan dalam situasi baik.
2. Kebebasan dari Intervensi
Indator utama kebebasan wartawan dari intervensi secara umum dalam
situasi sedang dengan nilai 68,11. Rata-rata nilai yang diberikan oleh informan
kurang bagus untuk dua indikator, yakni independensi redaksi dari campur tangan
pemilik dan independensi dari kepentingan politik, ekonomi, dan pemilik. Masingmasing skor rerata untuk dua indikator itu adalah ini adalah 46,83 dan 66,85.
Tabel di bawah ini memberikan petunjuk menarik bahwa pada dasarnya
hambatan terbesar jurnalis di Papua saat ini adalah pada media itu sendiri
dibandingkan dari pihak Negara. Pemerintah dan partai politik tak lagi mempunyai
kemampuan untuk melakukan sensor dan pembredelan atas isi berita. Sebaliknya,
para pemilik, terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis, yang kini
menghambat munculnya pers yang independen, dalam arti pers yang benar-benar
memperjuangkan kepentingan publik.
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Tabel 287
Kebebasan dari Intervensi
No.

Kebebasan dari Intervensi

Nilai
Rata-Rata

14.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor
oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita

76.08

15

Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk
seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau
anggota redaksi perusahaan pers

78.85

16.

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa

46.83

17.

Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan
tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik

66.85

Nilai Rata-Rata

68,11

3. Kebebasan dari Kekerasan
Kekerasan terhadap wartawan di Papua tampaknya banyak dilakukan oleh
aktor-aktor non-Negara atau masyarakat. Aparat penegak hukum yang harusnya
memberi perlindungan pada wartawan dari tindak kekerasan termasuk yang
dilakukan oleh aktor non Negara dianggap paling buruk meski dalam kisaran sedang,
68.62
Meski demikian, informan ahli memberikan nilai yang baik untuk indikator
utama ‘kebebasan dari kekerasan’ (77.82)
Tabel 288
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
Nilai
Rata-Rata

No.

Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

18.

Tindakan oleh aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi
atau menghalangi pemberitaan

73.00

19.

Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi,
tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum
aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi
pemberitaan

76.85
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20.

Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau
perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara
untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan

68.62

Nilai Rata-Rata

72,82

4. Kebebasan Media Alternatif
Terkait dengan kebebasan media alternatif, rata-rata nilai yang diberikan
informan ahli sedang (67.67). Kontribusi jurnalisme warga di provinsi Papua dinilai
tidak terlalu menonjol. Dalam pada itu, pemerintah daerah ironisnya dalam rezim
partisipatoris ini justru juga tidak mengambil peran signifikan dalam melindungi
apalagi mendorong keberadaan jurnalisme warga. (69.08)
Tabel 289
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Rata-Rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

21.

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

69.08

22.

Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

66.25

Nilai Rata-Rata

67,67

5. Keragaman Pandangan dalam Media
Peran pemerintah dinilai tidak signifikan dalam mendorong keragaman
kepemilikan dan pemberitaan. Informan ahli cenderung memberikan nilai yang buruk
untuk peran pemerintah dalam mendorong keragaman berita dan kepemilikan,
masing-masing rata-rata skornya adalah 51.54 dan 61.92. Semakin rendah nilai
semakin tidak berperan. Nilai rerata tertinggi diberikan pada indikator pemerintah
tidak membiarkan praktik diskriminatif, yakni 70.69.
Ketiadaan peran pemerintah itu dilatar-belakangi oleh anggapan ahli bahwa
memang pemerintah daerah sendiri menyadari mereka tidak lagi mempunyai peran
dalam mendorong keberagaman kepemilikan apalagi berita. Barangkali, yang bisa
dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mendorong media-media alternatif
atau komunitas, yang sayangya juga tidak banyak dilakukan.
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Tabel 290
Keberagaman Pandangan dalam Medi
No.

Keberagaman Pandangan dalam Medi

Nilai
Rata-Rata

23.

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah

51.54

24.

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media

61.92

25.

Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya

70.69

Nilai Rata-Rata

61,38

6. Akurat dan Berimbang
Menurut informan ahli wartawan dan media tidak mendapatkan tekanan dari
pihak Negara. Sebaliknya, tekanan dari dalam yang membuat wartawan dan media
tidak cukup independen dalam menyiarkan persoalan-persoalan publik. Banyak
diantara media yang tersandera oleh kepentingan pemilik.
Hanya saja untuk indikator publik mendapatkan informasi yang akurat dan
berimbang baik dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan media
tergolong sedang dan cenderung buruk, yakni 57.31. Kategori sedang juga diberikan
untuk indikator wartawan memberlakukan sensor diri (self cencorship) yakni 67.08
dan seringnya pemilik perusahaan pers intervensi isi pemberitaan, yakni 63.54.
Tabel 291
Akurasi dan Keberimbangan Berita
Nilai
Rata-Rata

No.

Akurasi dan Keberimbangan Berita

26.

Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah
ini

57.31

27.

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

67.08

28.

Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi)
isi pemberitaan

63.54

Nilai Rata-Rata

62,64
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7. Akses Atas Informasi Publik
Untuk akses informasi publik, tabel di bawah ini menunjukkan bahwa ratarata nilai untuk wartawan luar negeri yang diberi izin untuk meliput di Papua berada
pada posisi buruk, yakni 51.46. Sedangkan yang paling rendah adalah pada indikator
peranan Komisi Informasi (KI) daerah Papua dalam mendukung kemerdekaan pers
di Papua, yakni 38.08.
Sementara yang paling tinggi nilainya pada subdimensi kebebasan mencari,
meliput, dan memperoleh informasi publik, yakni rata-rata 62.31 (sedang). Ini
menunjukkan publik di Papua relatif masih mengalami kesulitan mengakses
informasi publik. Selain ketersediaan media yang cukup beragam baik elektronik,
cetak, ataupun online, pemerintah juga cenderung memberikan dukungan akses
informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung meski sangat terbatas.
Tabel 292
Akses Atas Informasi Publik
Nilai
Rata-Rata

No.

Akses Atas Informasi Publik

29.

Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

42.69

30.

Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan pers

38.08

31.

Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

62.31

32.

Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini

51.46

Nilai Rata-Rata

48,63

8. Pendidikan Insan Pers
Untuk Provinsi Papua, persoalan pendidikan memang masih menjadi masalah
utama di provinsi ini. Sebab selain masalah sarana dan prasarana, serta pembiayaan,
adalah kurangnya tenaga pendidikan di provinsi paling timur nusatara Indonesia ini.
Hal ini juga berpengaruh pada masyarakatnya dalam memperoleh pendidikan atau
pelatihan pada bidang jurnalisik atau sejenisnya.
Apalagi hingga kini, lembaga atau institusi pendidikan yang khusus membidangi
jurnalisik di Provinsi Papua belum ada. Yang ada, hanya menempel sebagai salah satu
bidang studi di perguruan tinggi, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)
dan Stikom Muhammadiah Papua di Kota Jayapura. Rata-rata skor untuk indikator
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pendidikan pers di Papua berada pada posisi sedang dan cenderung buruki, yakni
57.62
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Melaui informasi itulah, individu bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan publik.
Melalui informasi itu pula, individu dapat mengambil sikap yang tepat dalam
menghadapi perubahan-perubahan lingkungan. Informasi karenanya menjadi
bagian dari mekanisme bertahan hidup. Oleh karena itu, setiap individu haruslah
mempunyai akses informasi yang setara sehingga setiap individu tanpa kecuali dapat
mengambil manfaat informasi bagi hidupnya, utamanya untuk kelompok rentan.
Rata-rata nilai yang diberikan oleh informan ahli ternyata relatif rendah
(51.51). Ini mengindikasikan bahwa media di Papua belum memberikan hak akses
yang sama bagi kelompok rentan. Hal ini tergambarkan kuat pada rendahnya upaya
afirmasi pemerintah untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan informasi
(47.69) dan jauh lebih rendah lagi kemauan media dalam menyediakan berita yang
mudah dicerna oleh penyandang disabilitas, yakni 36.08.
Meski demikian informan ahli berpendapat bahwa berbeda dengan
pemerintah media di Papua cukup baik dalam memberi ruang pemberitaan bagi
kelompok rentan (70.77)
Tabel 293
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Nilai
Rata-Rata

No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

33.

Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas

70.77

34.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin,
masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok
minoritas menjadi bagian pemberitaan

47.69

35.

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyadang
disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu tuna netra)

36.08

Nilai Rata-Rata

51,51
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KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI
Kondisi lingkungan ekonomi di Papua dalam situasi sedang dengan nilai ratarata 63.75. Kondisi lingkungan ekonomi disusun dari lima indikator utama yaitu
kebebasan mendirikan perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan,
keragaman pemilik, tata kelola perusahaan, dan lembaga penyiaran publik.
Tabel 294
Lingkungan Ekonomi
No.

Lingkungan Ekonomi

Nilai
Rata-Rata

1.

Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

70.87

2.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

61.80

3.

Keragaman Kepemilikan

83.77

4.

Tata Kelola Perusahaan Pers

51.64

5.

Lembaga Penyiaran Publik

57.02

Iklim kemerdekaan pers di Papua dilihat dari lingkungan ekonomi pun
dipersepsikan masih banyak kendala. Situasinya dikatagorikan sedang (63.75).
Setidaknya ada satu aspek yang dipandang sangat mempengaruhi situasi tersebut.
Yakni, terkait tata kelola perusahaan pers yang dikatagorikan dalam situasi buruk.
Sementara, aspek keragaman kepemilikan dan kebebasan pendirian perusahaan
pers dipandang sudah dalam situasi baik.
10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Seperti bisa dilihat pada tabel di bawah ini, rata-rata skor tertinggi diberikan
informan ahli untuk aspek-aspek menyangkut kinerja pemerintah daerah dalam
memungut biaya kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak, yakni 84.00. Sedangkan terendah pada
aspek yang menyangkut sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan
hibah dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi, yakni 54.23 yang
mengindikasikan ketergantungan media pada subsidi pemerintah. Dengan kata lain
kebebasan perusahaan media secara finansial rendah menyangkut kebebasan dari
iklan pemerintah.
Untuk kebebasan individu dan perusahaan pers menjalankan perusahaan
pers atau siber, rata-rata skornya mencapai 80.31 (baik). Namun informan memberi
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penilaian sedikit lebih rendah ketika menyangkut pendirian media elektronik seperti
radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunita, rata-rata skornya 75.23.
Dari tabel di bawah dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya media
cukup tergantung bukan saja pada subsidi pemerintah, melainkan juga pada iklan
dari pemda dan perusahaan komersial meskipun tingkat ketergantungannya tidak
terlalu buruk (skor diatas 60)
Tabel 295
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Nilai
Rata-Rata

6.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

80.31

7.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta
radio, dan tv komunitas

75.23

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun
dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

83.64

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada
lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti
biaya perizinan, retribusi, dan pajak

84.00

10.

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

67.69

11.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

54.23

12.

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial
melalui alokasi iklan termasuk berita pariwara

63.46

13.

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya
pada pemodal tertentu

61.92

14.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers
mempengaruhi keragamanan pemberitaan

79.62

8.

9.

di

daerah

ini

Nilai Rata-Rata

70,87

11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tabel di bawah menunjukkan bahwa independensi media menghadapi
tantangan dari rendahnya pemda menghargai profesionalisme pers (41.77) dan
berbagai kekuatan politik ekonomi sebagai sumber pendanaan karena sistem
ekonomi yang berlaku (53.00).
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Berbeda dengan banyak daerah lain informan ahli Papua menilai bahwa
wartawan di provinsi relatif cukup bebas dari praktek menerima ‘amplop’ (73.46)
dan cukup baik menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya (76.92)
Seorang informan memberi catatan bahwa sekalipun toleransi terhadap pemberiaan
uang dan fasilitas di Papu rendah terdapat perusahaan-perusahaan dan instansi
pemerintah yang sering kali menyediakan uang dan fasilitas yang sangat mengganggu
independensi wartawan dalam menulis berita.
Tabel 296
Independensi dari Kelompok Kepentingan
No.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata-Rata

15.

Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

76.92

16.

Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media

73.46

17.

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional

41.77

18.

Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar
atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan

53.00

Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

63.85

Nilai Rata-Rata

61,80

19.

12. Keragaman Kepemilikan
Untuk keragaman kepemilikan di Papua, penilaian informan ahli cukup tinggi,
rata-rata penilaian informan ahli untuk keberagaman kepemilikan media cetak dan
elektronik adalah 83.77 (baik). Gambaran mengenai jumlah media di awal laporan
menjadi rujukan akan keragaman kepemilikan media.
13. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Nilai rata-rata yang diberikan oleh informan untuk indikator utama tata kelola
perusahaan adalah 51,64 (buruk). Hal ini mengindikasikan buruknya tata kelola
perusahaan media di Papua. Dari segi kesejahteraan ekonomi wartawan – informan
menilai bahwa media telah memberi upah yang rendah atau tidak menjalankan
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar
Perusahaan Pers mendapat penilaian yang paling rendah, yakni 27.69 (buruk sekali).
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Transparansi kepemilikan perusahaan pers mendapatkan penilaian sedikit
lebih baik yaitu 60.00 (sedang). Banyaknya media tidak cukup memberikan informasi
mengenai kepemilikan karena perusahaan-perusahaan media di daerah belum
masuk ke dalam bursa efek sebagai perusahaan terbuka. Implikasinya masih banyak
media yang kepemilikannya tidak bisa dilacak dengan baik.
Tabel 297
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

Nilai
Rata-Rata

20.

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

67.23

21.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini

60.00

22.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam
satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers

27.69

Nilai Rata-Rata

51,64

14. Lembaga Penyiaran Publik
Sulit dipungkiri meskipun media swasta penting untuk menjaga keragaman
informasi, kehadiran lembaga penyiaran publik tetap diperlukan; diperlukan baik
untuk keragaman maupun dalam rangka membangun Negara demokratis. Di Papua,
ada dua lembaga penyiaran publik, yakni Radio Republik Indonesia (RRI) yang
mempunyai empat saluran dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Kehadiran mereka
dalam membuat berita dan merepresentasikan kepentingan publik dinilai cukup baik
(72.31)
Meski demikian Negara tidak cukup afirmatif dalam memperkuat kehadiran
lembaga penyiaran publik di Papua. Cukup ironis karena Papua merupakan sebuah
provinsi dengan sumber pendanaan pembangunan yang cukup besar. Pemerintah
daerah Papua sesungguhnya dapat memperkuat kehadiran lembaga ini dengan
mengalokasikan anggaran di APBD. Seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini,
menyangkut upaya pemerintah tersebut dinilai ‘sedang’ dengan rata-rata skor
61.08. Di Papua Negarapun tidak cukup baik dalam mefasilitasi pendirian radio dan
tv komunitas (52.73)
Berbagai lembaga Negara yang berkaitan degan pengembangan media dan
kemerdekaan pers seperti Kemen Kominfo, KPI, dan Komisi Informasi dinilai oleh
informan ahli sangat kurang dalam mendorong lembaga penyiaran menyiarkan
aspirasi masyarakat (antara 40 -5 49). Hal ini tidak berlaku bagi Dewan Pers.
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Tabel 298
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

Nilai
Rata-Rata

23.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan publik

72.31

24.

Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

61.08

25.

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers

52.73

26.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

48.38

27.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat
di daerah ini

73.77

28.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

43.38

29.

Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

45.23

Nilai Rata-Rata

57,02

KONDISI LINGKUNGAN HUKUM
Kemerdekaan Pers dalam lingkungan hukum di Papua berada dalam kisaran
Sedang 63,40. Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait
dengan kondisi lingkungan hukum di Papua dalam mendorong kemerdekaan pers.
Tabel 299
Lingkungan Hukum
No.

Indikator

Nilai
Rata-rata

1.

Independensi Lembaga Peradilan

64.48

2.

Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme

69.15

3.

Kriminalisasi dan Intimidasi

73.94

4.

Etika Pers

74.81

5.

Mekanisme Pemulihan

55.82

6.

Perlindungan Disabilitasi

33.46
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Iklim kemerdekaan pers di Papua berdasarkan lingkungan hukum dipersepsikan
dalam situasi sedang (63.40). Setidaknya ada dua hal yang dipandang paling
mempengaruhi stuasi tersebut. Yakni, aspek perlindungan bagi kelompok disabilitas
serta mekanisme pemulihan. Keduanya dikatagorikan pada situasi buruk. Sementara
aspek etika pers dan kriminalisasi dan intimidasi dipandang sudah mengalami
kemajuan, dengan kata lain, situasinya dikatagorikan baik.
15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Secara umum untuk indikator-utama ini ahli menilai situasinya Sedang.
Lembaga peradilan dinilai cukup imparsial (66.08) dan agak mengedepankan prinsip
kemerdekaan pers daripada pembatasan kemerdekana (63.85). Di tahun 2015,
sebenarnya tak ada kasus pers di Papua. Namun, karena pengalaman sebelumnya
dimana lembaga peradilan kurang berpihak pada prinsip-prinsip kemerdekaan
pers dan karena pengadilan dalam berbagai keputusan menyangkut kemerdekaan
berekspresi51 juga kurang berpihak pada hak asasi tersebut maka informan ahli
memberi penilaian sedang.
Sehubungan dengan hal ini kepatuhan satuan kerja pemerintah daerah untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dinilai baik yakni 72.15. Namun
menyangkut aparat pemerintah daerah itu sendiri, ahli memberi penilaian yang
lebih rendah (68.08) Kondisi yang kurang optimal ini diperlemah dengan tiadanya
kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemda patuh pada kewajiban hukumnya
(52.23).
Tabel 300
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Nilai
Rata-Rata

7.

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak (imparsial)

66.08

8.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

63.85

9.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan
melindungi kemerdekaan pers

52.23

51.

Kemerdekaan Pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi (lihat kerangka kerja
IKP)
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10.

Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

untuk

11.

Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi kemerdekaan pers

72.15

Nilai Rata-Rata

64,48

68.08

16. Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme
Untuk wilayah Provinsi Papua, tak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara
tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya.
Meskipun demikian, tak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa
wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalisik berdasarkan prinsip kemerdekaan
pers.
Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah tak melakukan
tindakan legal apapun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah
wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya. Rata-rata skor yang diberikan
informan ahli terkait dengan hal ini adalah 69.15 (sedang).
17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Terkait dengan kebebasan pers dari kriminalisasi dan intimidasi, informan
ahli cenderung memberikan penilaian yang relatif bagus. Seperti disinggung di awal,
di Papua, hingga saat ini, tak ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan
lainnya yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi wartawan. Sehingga,
tak mengherankan jika informan ahli memberikan penilaian lumayan bagus.
Di Papua tidak ditemukan adanya peraturan yang memidana wartawan
karena pemeberitaan (65.77) peraturan yang dapat memberi penghukuman secara
berlebihan pada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalisiknya (74.08), atau
yang dapat memberlakukan sensor (76.58). Pemerintah daerah selama tahun 2015
dianggap tidak menggunakan berbagai alasan pembatas seperti keamanan nasional
atau ketertiban umum untuk membatasi kemerdekaan pers (73.50)
Tabel 301
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai
Rata-Rata

12.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

65.77

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

371

13.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalisik

74.08

14.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

76.58

15.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

73.50

18. Etika Pers
Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting berjalannya pers
yang profesional dan demokratis. Menurut informan ahli, ketaatan wartawan di
Papua terhadap etika pers cukup baik (74.81) Peran pemerintah dalam mendorong
ketaatan etika pers dinilai jauh lebih rendah (70.00) dibandingkan dengan ketaatan
wartawan di Papua itu sendiri terhadap etika pers (79.62) Ha ini mengindikasikan
pemerintah daerah tak melakukan berbagai upaya agar wartawan mentaati etika
pers. Penyediaan amplop di lembaga-lembaga pemerintah merupakan gambaran
yang justru mencederai etika pers.
19. Mekanisme Pemulihan
Dari segi kelembagaa tampaknya hanya Dewan Pers yang dinilai cukup bebas
dan independen dalam menangani sengketa pers oleh karena itu mendapat nilai baik.
Sementara KPI dan KI cenderung dinialai kurang bebas dan independen. Tak jauh
dari kinerja kedua lembaga tersebut terakhir aparat hukum juga hanya dinilai sedang
dalam upaya pemulihan hak kemerdekaan pers yang dilanggar. Hal ini menandakan
dan menegaskan bahwa Dewan Pers lebih dipercaya masyarakat Papua dibanding
lembaga lainnya (KI dan KPI) dalam hal penanganan persoalan pers.
Dari segi pilihan hukum maka penggunaan UU Pers sebagai pilihan prioritas
dibanding perdata dan pidana juga mendapat nilai sedang. ketika perkara pers
mengandung unsur-unsur di luar keranga UU Pers tampaknya informan ahli menilai
bahwa hukum perdata kurang digunakan daripada hukum pidana.
Tabel 302
Mekanisme Pemulihan
No.

Mekanisme Pemulihan

Nilai
Rata-Rata

16.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen
di provinsi ini

70.38
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17.

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

56.67

18.

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

55.42

19.

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas
kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti
penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan

63.25

20.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

62.50

21.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

52.22

Nilai Rata-Rata

55,82

20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Konsisten dengan penilaian informan ahli terhadap peran pemerintah yang
rendah dalam mendorong kemerdekaan pers dan menjamin agar kelompok
rentan mendapatkan informasi, begitu juga peran pemerintah dalam mendorong
jaminan informasi atas disabilitas. Rata-rata penilaian informan ahli untuk regulasi
pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh tuna rungu dan tuna netra relatif rendah, yakni 33.46 (buruk)
PENUTUP
Dari keseluruhan analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di Papua dapat
disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.
Berdasarkan kesimpulan di atas, laporan ini memberikan rekomendasi sebagai
berikut.
a. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendorong kemerdekaan pers
dengan cara, misalnya, membuat kebijakan agar instansi pemerintah tidak
lagi menyediakan amplop bagi wartawan. Selain itu, dalam rangka mendorong
keragaman pandangan dan kepemilikan, pemerintah daerah dapat mendorong
lahirnya media komunitas, citizen journalism, ataupun memfasilitasi pelatihan
wartawan. Dengan begitu, keberagaman kepemilikan dan pandangan akan lebih
terjaga.
b. Wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers. Saat ini, tantangan
terbesar jurnalis adalah pada dirinya sendiri, dan terutama pemilik. Ketaatan
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wartawan pada etika pers dan bekerja profesional akan lebih menjami
kemerdekaan pers di Papua.
c. Aparat penegak hukum harus lebih mempunyai komitmen dalam melindungi
jurnalis dengan mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan. Dengan begitu,
aparat penegak hukum akan memberikan kontribusi positif bagi kemerdekaan
pers.
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BAB III: TEMUAN-TEMUAN POKOK IKP 2016
A. Dewan Penyelia Nasional
Tabel 303
Perbandingan Penilaian Survei dengan Penyelia Nasional
HASL
SURVEI

RATA-RATA
PENYELIA
NlASIONAL

HASIL INDEKS
FINAL [70%
SURVEI; 30%
PENYELIA]

Kebebasan Berserikat

73.72

61.00

69.90

Kebebasan dari Intervensi

66.31

54.67

62.81

Kebebasan dari Kekerasan

68.35

65.00

67.34

Kebebasan Media Alternatif

68.88

69.00

68.92

Keragaman Pandangan

65.30

61.00

64.01

Akurat dan Berimbang

63.71

57.00

61.69

Akses Informasi Publik

69.82

59.33

66.68

Pendidikan Insan Pers

66.45

65.33

66.11

Kesetaraan Kelompok Rentan

49.99

51.67

50.49

Kebebasan Pendirian
Perusahaan

67.84

63.67

66.59

INDIKATOR

HASIL
SURVEI

RATA-RATA
PENYELIA
NASIONAL

HASIL INDEKS
FINAL [70%
SURVEI; 30%
PENYELIA]

Independensi dari Kelompok
Kepentingan

56.14

57.00

56.40

Keragaman Kepemilikan

71.85

60.00

68.30

Tata Kelola Perusahaan

57.63

59.00

58.04

Lembaga Penyiaran Publik

61.25

59.67

60.78

Independensi Lembaga Peradilan

59.33

65.00

61.03

Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

61.78

63.33

62.24

Kriminalisasi dan Intimidasi

78.87

76.67

78.21

Etika Pers

60.85

61.00

60.89

Mekanisme Pemulihan

65.87

70.33

67.21

Perlindungan Disabilitas

26.85

22.33

25.49

INDIKATOR
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Proses penelitian IKP dilakukan juga dengan meminta sejumlah ahli pers untuk
menjadi penyelia nasional – maksudnya meminta mereka memberi penilaian atas
20 indikator utama IKP dengan perspektif nasional. Untuk itu penyelia mendapat
kesempatan melihat dan mendengar laporan dari koordinator-koordinator peneliti
nasional memaparkan dan menjelaskan hasil rerata atas 20 indikator di tingkat
provinsi. Penilaian penyelia mendapat bobot 30% sedangkan penilaian ahi tingkat
provinsi mendapat bobot 70%. Gabungan antara hasil survei, dimana informan
diminta penilaiannya perspektif dengan cakupan lokal, dengan penilaian penyelia
untuk melihat dengan perspektif dalam cakupan nasional menjadi hasil Indeks
Kemerdekaan Pers Indonesia 2015.
Dengan metode ini maka pandangan yang bersifat lokal dilengkapi dengan
‘bird eye view’. Ibarat hutan, pandangan ahli lokal dapat memberi gambaran detil
atas pohon-pohon di masing-masing daerah dan bidang, sedangkan penyelia
memberi pandangan menyeluruh mengenai ‘hutan’ itu sendiri di seluruh provinsi.
Dari tabel di atas tampak bahwa penyelia – yang notabene adalah ahli yang
diminta memberi pandangan dalam perspektif dengan cakupan nasional – cenderung
bersikap lebih kritis daripada informan ahli dengan cakupan provinsi. Seperti tampak
pada tabel di atas, dua belas (12) indikator atau 60% indikator utama dinilai lebih
rendah daripada penilaian ahli lokal.
Secara keseluruhan hasil akhir Indeks Kemerdekaan Pers tidak menunjukkan
perbedaan signifikan. Meski demikian patut dicatat bahwa dalam ‘bird eye view’
aspek-aspek kemerdekaan pers menyangkut ‘kebebasan berserikat’, ‘kebebasan
dari intervensi’, dan ‘keragaman kepemilikan’ dipandang jauh lebih problematis
daripada pandangan ahli lokal. Pandangan yang cukup kritis juga diberikan pada
aspek menyangkut akses informasi publik.
Keragaman kepemilikan. Sebuah pengadilan di Eropa pada tahun 1992
pernah menyatakan bahwa media merupakan salah cara terbaik bagi publik untuk
menemukan dan merumuskan pendapat serta mengambil sikap terhadap pimpinan
politik. Media memiliki peran sangat vital dalam mendiseminasi berita, dan
menstimulasi perdebatan publik. Menjadi persoalan besar tentunya jika informasi
yang disebarkan hanya informasi yang menyangkut kepentingan pemilik media.
Persis demi mengamankan peran penting media tersebut kepemilikan
media tidak dapat dimonopoli di sejumlah orang. Menerima monopolisasi sarana
komunikasi hanya akan menegaskan ‘kebebasan pers adalah kebebasan dari mereka
yang memiliki media’. Sehubungan dengan hal ini terdapat selisih skor yang cukup
besar antara penyelia (nasional) dan informan ahli (lokal) untuk aspek ‘keragaman
kepemilikan’ (hampir 12 angka). Artinya ada perbedaan persepsi yang cukup besar
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antara penyelia-nasiolan (memberi nilai Sedang 6.00) dan informan ahli lokal
(memberi nilai Baik 71.85)
Sesungguhnya perbedaan ini tidak terlalu mengherankan karena memang
ada cakupan pandangan yang berbeda. Dalam batas ruang lingkup provinsi tampak
bahwa kepemilikan media sangat beragam. Apalagi jika dilihat secara periodik
– yakni era otoritarian dibandingkan dengan awal-awal masa reformasi jumlah
media membludak. Laporan IKP dari berbagai daerah mengemukakan tendensi
menjamurnya media tersebut. Ledakan jumlah perusahaan media bisa sampai 5 kali
dari era sebelumnya.52
Akan tetapi ketika persoalan ini dilihat lebih tinggi dalam cakupan yang lebih
luas, ternyata ada pola yang sama dalam kepemilikan media, yaitu bahwa banyak
media di berbagai provinsi tersebut dikuasai oleh sejumlah kelompok media. Dengan
kata lain dari perspektif nasional ini maka kepemilikan media tidaklah seberagam
dalam perspektif lokal. Sehubungan dengan ini hasil riset yang dilakukan oleh
Yanuar Nugroho (et.al) memetakan ada 12 grup media yang mendominasi media di
Indonesia.53 Ditambahkan oleh Winters bahwa kelompok-kelompok media besar ini
menguasai lima dari enam surat kabar Indonesia dengan sirkulasi tertinggi dan empat
situs media berita online terbesar. Mayoritas jaringan radio di kota-kota besar dan
sebagian besar stasiun radio lokal juga mereka kuasai. Kepemilikan stasiun televisi
terkonsentrasi di lima perusahaan yang menguasai 96.5% seluruh stasiun televisi
nasional.54 Lebih dari itu kepemilikan media-media ini didominasi sekelompok oligark
yang menggerakan pengaruhnya untuk mengendalikan sumber daya informasi dan
komunikasi.55
Akses informasi publik. Sebagaimana dikemukakan di atas menjadi persoalan
besar jika informasi yang disebarkan hanya informasi yang menyangkut kepentingan
pemilik media, dan bahaya tersebut dalam demokrasi elektoral seperti yang terjadi
saat ini tampaknya sangat mudah terjadi. Para kandidat harus membeli akses media
untuk dapat bersaing dalam pilkada atau pilpres. Sehubungan dengan hal ini penyelia
nasional mengoreksi skor informan lokal sebesar 10 point untuk aspek ‘kebebasan
informasi publik’. Koreksi itu bukan terutama karena tidak tersedianya lembaga
dan sarana bagi publik untuk akses atas informasi-publik akan tetapi karena kendali
pemilik perusahaan media terhadap redaksi.
Aspek Kebebasan dari intervensi juga dinilai berbeda secara tajam antara
52.
53.
54.
55.

Winters Jeffrey A. Di Prisma vol 33, 2014, hl 25
Yanuar Nugroho (et.al)
Ibid.
Ibid.
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penyelia-nasional dengan informan ahli lokal (dengan selish 12) demikian pula
pada aspek-aspek menyangkut ‘kebebasan berserikat’ (dengan selisih 11). Penyelia
nasional memberi ‘koreksi’ atas kebebasan berserikat dan kebebasan dari intervensi
dibandingkan dengan informan lokal. Bahkan menurut penyelia media masih belum
cukup bebas dari intervensi (54.67).
Akurasi dan Berimbang. Menarik pula disimak bahwa penyelia-nasional
memberi nilai yang cenderung Buruk pada aspek ini (57.00) meski masih dalam
kisaran ‘Sedang’. kecenderungan buruk ini mengindikasikan kegelisahan penyelia
atas profesionalisme media. Konstribusi positif media pada hidup bersama sangat
ditentukan oleh bagaimana membuat laporan secara akurat dan faktual. Dalam
berbagai isu sensitif yang ditandai dengan ketegangan antar komunitas wartawan
perlu bukan hanya menjaga keberimbangan akan tetapi jga mencegah berbagai
bentuk stereotyping dan bahkan menantang berbagai asumsi yang memungkinkan
intoleransi. Sehubungan dengan hal ini berbagai inisiatif yang mengarah pada
jurnalism etis perlu mendapat dukungan.

B. Lingkungan Fisik dan Politik
Kondisi lingkungan fisik dan politik adalah salah satu dari tiga aspek lingkungan
yang mempengaruhi nilai indeks kemerdekaan pers secara keseluruhan. Indikatorindikator utama berguna untuk menggali informasi mengenai ketersediaan
perlindungan politik terhadap kebebasan pers. Ada sembilan indikator utama yang
mempengaruhi nilai nilai lingkungan fisik dan politik:
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
2. Kebebasan dari Intervensi
3. Kebebasan dari Kekerasan
4. Kebebasan Media Alternatif
5. Keragaman Pandangan
6. Akurat dan Berimbang
7. Akses atas Informasi Publik
8. Pendidikan Insan Pers
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Kesembilan indikator ini menilai tentang kebebasan berserikat, kebebasan
dari intervensi dan bebas dari intimadasi, kekerasan, teror. Indikator ini menilai
apakah terdapat intervensi dari pemerintah dan aktor non Negara terhadap media
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dan jurnalis, serta mengukur seberapa besar ancaman, intimidasi, serta kekerasan
terhadap wartawan dalam aktifitas mengumpulkan dan menyebarkan informasi.
Indikator ini juga mencakup kebebasan media alternatif, akurasi dan
keberimbangan berita, akses atas informasi publik, serta pendidikan bagi wartawan.
Ada juga indikator yang menilai bagaimana pemenuhan hak kelompok rentan.
Kelompok rentan yang dimaksud di sini tidak hanya kelompok penyandang disabilitas,
juga kesetaraan gender/perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.
Nilai rata-rata untuk lingkungan fisik dan politik adalah 65.65, yakni situasi
sedang yang mengarah ke situasi baik. Kendati rentangnya begitu tipis, namun
bukannya tanpa kendala. Salah satu faktor penghambatnya adalah adanya intervensi
yang berasal dari internal perusahaan pers (pemilik perusahaan). Problem yang
sama sebenarnya juga datang dari luar insititusi pers, namun kadarnya tak sebesar
intervensi dari pemilik perusahaan.
Berikut adalah grafis nilai lingkungan fisik dan politik yang terinci dalam
masing-masing indikator utama. Dari bagan 1 terlihat bahwa nilai tertinggi diberikan
untuk indikator kebebasan berserikat. Sementara itu untuk nilai terendah adalah
untuk indikator kesetaraan kelompok rentan.
Bagan 1
Nilai Indikator Utama Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Sumber: Diolah dari riset IKP 2016, DP

Sebagian besar informan ahli dalam konteks ini tidak memiliki keraguan
bahwa kalangan jurnalis di negeri ini memiliki kebebasan dalam memilih atau
menentukan sikapnya. Undang-undang Pers No. 40/1999 juga menjamin kebebasan
setiap wartawan untuk memilih dan membentuk organisasi wartawan (pasal 7).
Lebih dari itu, berserikat dan berkumpul adalah hak setiap orang, tak terkecuali
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kalangan wartawan, yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan
kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan, dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang.
Kebebasan berserikat juga dijamin UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusian (HAM). Pasal 24 menyebutkan setiap orang berhak untuk berkumpul,
berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
Organisasi Profesi
Saat ini ada tiga organisasi profesi wartawan yang diakui oleh Dewan Pers,
yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Wartawan bebas untuk bergabung atau
tidak bergabung dalam organisasi wartawan. Salah satu indikator menjadi wartawan
profesional adalah tercatat dalam organisasi profesi wartawan.
Meski di banyak daerah muncul organisasi-organisasi profesi wartawa baru
yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers, itu pun tak menghalangi wartawan untuk
bergabung. Bahkan perusahaan media menganjurkan untuk bergabung dengan
organisasi profesi wartawan. Gambaran tersebut sesuai dengan persepsi informan
ahli yang rata-rata baik atas indikator-utama ini. Kecenderungan yang merebak
setelah era reformasi. Sejarah mencatat, suatu kemustahilan bagi kalangan jurnalis
menentukan sikapnya secara bebas di masa pemerintahan Orde Baru.
Sementara, bagi organisasi yang sudah terverifikasi, Dewan Pers menetapkan
standar yang harus dipatuhi oleh setiap organisasi profesi. Hal tersebut seperti
proses verifikasi bagi kelompok pewarta foto indonesia agar memenuhi standar
sebagai organisasi yang diakui.
Organisasi profesi wartawan dinilai dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari
ancaman pelanggaran kebebasan pers. Mereka mampu menjadi pendamping dan
garda depan yang mengayomi anggotanya, bahkan diharapkan mampu mendorong
pemajuan kebebasan pers.
Serikat Pekerja
Serikat pekerja wartawan tergolong tidak populer. Keberadaannya, boleh jadi,
dianggap tidak sepenting organisisasi profesi semacam AJI, IJTI, dan PWI. Serikat
pekerja bahkan dipandang sebagai momok bagi perusahaan media.
Hingga awal 2015, jumlah serikat pekerja di Indonesia 38 lembaga. Yang aktif
sekitar 24 lembaga. Sementara, jumlah media, total lebih dari 2.000. 56
56.

AJI dan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen dalam Laporan Tahunan AJI
2015.
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Bagi kalangan pekerja media, serikat pekerja cenderung dihindari meski
sebenarnya keberadaannya dipandang penting, terutama ketika terjadi perselisihan
pekerja. Menyikapi hal tersebut, selama ini wartawan lebih mengandalkan organisasi
profesi, itu lantaran perusahaan media tidak mendorong berdirinya serikat pekerja
di dalam perusahaan.
Tapi, menariknya, tak sedikit kalangan wartawan yang tidak mau bergabung
dalam serikat pekerja. Bukan karena ada larangan, tetapi karena kekhawatiran dalam
diri mereka jika bergabung dengan serikat pekerja. Kekhawatiran ini dipicu lantaran
stigma bahwa serikat pekerja identik dengan sengketa buruh.
Kendati begitu, skor yang cukup baik untuk kondisi serikat pekerja. Tidak ada
larangan secara tertulis dan eksplisit untuk membentuk, mendirikan, dan bergabung
dengan serikat pekerja.
2. Kebebasan dari Intervensi
Sepanjang era reformasi, masalah terkait pencabutan lisensi, pencabutan
izin usaha, dan pembredelan oleh pemerintah dan atau partai politik tidak pernah
terjadi. Demikian pula sepanjang 2015 belum ada catatannya. Namun, bukannya tak
ada masalah. Persoalan yang kerap dihadapi kalangan media, antara lain, dipicu oleh
materi pemberitaan. Terkait hal ini, kerap tim redaksi direcoki oleh sesuatu yang
disebut dengan intervensi.
Menariknya, intervensi paling kuat berasal dari pemilik media. Kencenderungan
media seperti itu, menurut pandangan kebanyakan informan ahli terutama dari
pemilik yang merangkap sebagai ketua partai politik atau partai politik yang
berpengaruh. Kebijakan redaksional yang terjadi di media seperti itu sulit dibantah
lebih mementingkan kepentingan politik pemiliknya ketimbang kepentingan publik.
Karena itu redaksi cukup sulit bersikap independen. Dalam beberapa kasus, anggota
redaksi bertahan dalam situasi intervensi pemilik, atau mundur dari redaksi dengan
membawa independensi keredaksiannya. Ada juga yang ‘halus,’ yang kerap dilakukan
pihak di luar media, seperti partai politik maupun oknum pemerintah.
Sepanjang situasi tersebut terus berlanjut, tampaknya pers di negeri ini sulit
melepaskan diri dari pengaruh berbagai kepentingan, baik politik mau pun ekonomi.
Dalam konteks ini, persepsi kebanyakan informan ahli cenderung pesimistis dalam
kategori sedang.
3. Kebebasan dari Kekerasan
Ancaman kekerasan bisa datang dari tubuh Negara maupun dari aktor non
Negara. Ketika muncul ancaman dari luar aparat Negara, maka Negara harus hadir
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melindungi insan pers. Tapi untuk beberapa peristiwa, Negara memiliki andil dalam
aksi-aksi kekerasan terhadap wartawan.
Aparat Negara masih dinilai belum mengambil peran dalam melindungi
wartawan dari ancaman kekerasan. Untuk menyebut contoh, Kamis 5 November
2015, tiga wartawan di Lumajang, yaitu Abdul Rohman dari Kompas TV, Ahmad
Arif Ulinnuha dari JTV, dan Wawan Sugiarto dari TV One, mendapat ancaman
pembunuhan. Ketiganya menerima pesan pendek yang menyatakan akan dibom jika
terus melakukan liputan tentang tambang ilegal Lumajang dan jika terus mengusut
keterlibatan salah satu anggota DPRD Lumajang. Atas kasus ini aparat kepolisian
tidak nampak mengambil tindakan semestinya.57
Peristiwa tersebut mengingatkan kasus yang hampir serupa yang menimpa
Tempo 12 tahun silam (2003). Kala itu, kantor redaksi majalah ini diserbu massa
yang memprotes berita yang dilansirnya dengan judul “Ada Tomi di Tenabang”.
Kendati saat itu hadir petugas kepolisian, toh mereka tak mampu mengamankan
awak redaksi Tempo dari tindak kekerasan fisik yang dilakukan perwakilan massa
pendemo.
Selain itu, masih ada sederet peristiwa lainnya, antara lain, aksi kekerasan
aparat terhadap jurnalis di Riau yang tengah meliput kecelakaan pesawat terbang,
jurnalis yang dihalau aparat tatkala meliput bentrok antar-suporter sepak bola di
Jakarta, serta terhadap jurnalis di Bandung yang sedang meliput peristiwa kebakaran
di Lembaga Pemasyaratan Bancuey.
Yang tak kalah memprihatinkan juga terkait sejumlah peristiwa sebelum
2015. Pasalnya, terhadap kasus tersebut proses peradilannya sampai saat ini belum
jelas juntrungannya. Antara lain, kasus pembunuhan terhadap Fuad Muhammad
Syafruddin, wartawan Bernas yang akrab disapa Udin di Jogjakarta pada tahun
1996, dan Herliyanto, freelance di Probolinggo, Jawa Timur, tahun 2006. Terkatungkatungnya sejumlah kasus tersebut, tak hanya menjadi perhatian banyak kalangan
di dalam negeri, juga lembaga dunia sekaliber UNESCO. Karena itu, pantas dijadikan
cacatan kelam bagi pers nasional.
Seluruh peristiwa tersebut, masalahnya dipandang hanya “secuil” catatan
mengecewakan yang menyeruak. Terbukti skor rata-rata nasional tergolong sedang.
4. Kebebasan Media Alternatif
Indikator utama ini menilai seberapa besar perkembangan arus informasi
yang dimainkan oleh kanal-kanal informasi warga seperti melalui media sosial dan
57.

http://daerah.sindonews.com /read/ 1060231/ 23/ penebar-teror-pembunuh-wartawandilepas-kebebasan-pers-terancam-1447092119
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blog dalam kerangka jurnalisme warga. Meski tidak diakui sebagai produk pers tetapi
informasi yang disampaikan melalui jurnalisme warga dapat menjadi pilihan di tengah
dominasi media. Jurnalisme warga juga menjadi penyegar di tengah monotonnya
informasi yang diproduksi media utama. Begitu juga dengan pemerintah daerah
terbuka terhadap kehadiran media alternatif. Gambaran tersebut bisa diamati dari
persepsi para informan ahli yang memberikan nilai 68,92, kondisi yang mengarah ke
situasi baik. Namun, dalam konteks ini bukan berarti tidak ada masalah.
Para informan ahli memberikan nilai rendah jika dihadapkan pada pengakuan
dan perlindungan dari pemerintah daerah untuk keberadaan jurnalisme warga. Di
beberapa daerah bahkan materi jurnalisme warga sempat dipersoalkan di meja
hukum.
Secara umum jurnalisme warga dianggap sudah memberikan kontribusi positif
terhadap kemerdekaan pers. Karena jurnalisme warga dipandang sebagai kekuatan
media sosial. Serta merta, sejumlah media massa mainstream pun berlomba
membuka ruang bagi mereka. Motifnya tergolong klasik, guna mendongkrak tiras
dan rating. Setiap orang bebas mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun
jurnalisme warga harus tetap memertimbangkan etika pers.
Begitu pun pemerintah, tak sekedar menyambut hangat, bahkan ikut
meramaikan. Sudah hal lumrah bila mereka latah membuat situs di jalur media sosial.
Bagi kalangan pemerintah yang tanggap, sepedas-pedasnya kritik, tetap dipandang
sebagai sesuatu yang bernilai tambah—setidaknya untuk koreksi diri. Kondisi ini
tersebut dipandang sedang yaitu 68,92.
5. Keragaman Pandangan
Keragaman pandangan dalam pemberitaan juga dipengaruhi oleh keragaman
kepemilikan. Pemerintah daerah dapat mendorong terjadinya keragaman pandangan
dalam pemeritaan, misalnya dengan menyediakan dan melaksanakan pelatihanpelatihan bagi wartawan untuk topik khusus seperti kesetaraan gender, penyandang
disabilitas, masyarakat hukum adat, dan kelompok minoritas lainnya.
Peran pemerintah dalam konteks tersebut dinilai sedang dalam mendorong
keragaman pandangan, 64,01. Pemerintah daerah tidak memberikan peran signifikan
dalam mendorong keragaman kepemilikan maupun keragaman pemberitaan. Lebih
dari itu, pelatihan-pelatihan khusus untuk wartawan lebih banyak dilakukan oleh
institusi di luar pemerintah.
6. Akurat dan Berimbang
Media yang profesional mampu menyajikan berita yang akurat dan berimbang.
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Tidak hanya dalam berita, tetapi juga dalam rubrik opini dan kolom tajuk. Materi
mencerminkan bagaimana akurasi dan keberimbangan dipertimbangkan oleh
redaksi dengan baik.
Ukuran dari patuhnya media pada prinsip akurasi dan keberimbangan bisa
dilihat dari berapa berapa besar pengaduan terhadap media tersebut.
Jajaran redaksi tidak harus direpotkan oleh banyaknya permintaan dan
imbauan dari pejabat atau institusi di luar pers. Awak media harus mampu memegang
teguh kode etik jurnalisik khusus untuk prinsip akurasi dan berimbang. Sensor untuk
menegakan kode etik jurnaslistik harus dilakukan tanpa harus menunggu pihak luar
mengingatkan.
Namun, masalah selalu ada. Masih saja ada berita disajikan dengan tingkat
akurasi yang ceroboh, bahkan melanggar prinsip keseimbangan. Ada sejumlah hal
yang dituding sebagai biang masalahnya, mulai dari tekanan pemilik perusahaan
yang memaksakan kepentingan tertentu, hingga kompetensi awak redaksi tidak
memadai. Skor rata-rata untuk indikator-utama ini 61,69 situasi sedang yang
mengarah ke buruk.
7. Akses Informasi Publik
Era baru keterbukaan informasi publik datang saat Undang-Undang No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ditetapkan. Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah salah satu perangkat pemerintah
yang bertugas mengelola informasi dan dokumentasi di suatu Badan Publik.
Nilai rata-rata indikator ini tergolong sedang, 66,68. Pemerintah telah
memahami informasi publik adalah hak setiap warga Negara. Sebagian pemerintah
daerah telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
PPID bertugas membuat ketegorisasi informasi menjadi dua jenis: rahasia atau
tidak rahasia. Pengelompokan setiap informasi oleh PPID harus dipertimbangkan
agar tidak merugikan kepentingan publik.
Pemerintah daerah menyadari akan pentingnya pengelolaan informasi
sebagai upaya untuk memperbaiki citra lembaga. Mereka mewujudkan kesadaran
ini dalam bentuk penyediaan sarana untuk mendukung aktifitas wartawan. Beberapa
pemerintah provinsi telah menyediakan ruang wartawan disertai komputer bahkan
jaringan internet.
Ada Kesadaran akan perlunya dukungan kerja kepada wartawan secara
fisik. Tetapi, akses atas materi informasi itu sendiri masih rendah nilainya. Untuk
informasi publik yang dianggap akan menuai gugatan dan persoalan tidak mudah
mendapatkannya. Bahkan, kalangan wartawan di beberapa daerah menyebut APBD
sebagai buku suci yang tidak boleh dijamah oleh wartawan.
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Sengketa informasi terjadi. Masyarakat menggugat sengketa informasi
melalui jalan Komisi Informasi di daerah. Komisi Informasi (KI) menjadi harapan
bagi wartawan agar dapat memperoleh informasi publik yang disimpan rapat oleh
pemerintah. Tetapi kondisi KI itu sendiri memprihatinkan. Putusan-putusan KI di
daerah diabaikan oleh pemerintah. Kengganan untuk menggugat sengketa informasi
terjadi karena KI dinilai tidak mampu mendorong keterbukaan informasi di daerah.
Yang lebih memprihatinkan KI di daerah tidak didukung oleh pemerintah
daerah, seperti minimnya sarana dan prasaranan KI. Beberapa daerah KI hanya
menempati ruangan seukuran 3X3 meter persegi, bahkan beberapa tidak memiliki
kantor. Disamping itu kompetensi anggota KI di beberapa daerah dinilai rendah.
Penguasaan materi dan pengetahuan mengenai keterbukaan informasi dari anggota
DPRD menentukan terpilihnya anggota KI daerah yang kompeten.
Wartawan luar negeri
Untuk soal kebebasan wartawan luar negeri untuk melakukan liputan
wartawan luar negeri mendapatkan nilai baik. Presiden Jokowi memang pernah
menyatakan kebebasan wartawan luar negeri di Papua58 pada tanggal 10 Mei
2015. Kebebasan untuk meliput dengan prosedur formal terjadi, bahkan di Papua.
Tapi dalam beberapa kasus wartawan luar negeri masih didampingi oleh aparat
pemerintah dalam kegiatan-kegiatan peliputan.
8. Pendidikan Bagi Wartawan
Pelatihan wartawan dapat diselenggarakan oleh organisasi wartawan,
universitas, atau perusahaan media yang ada di daerah tersebut. Pelatihan bagi
wartawan tidak merata dilakukan di daerah. Uji kompetensi yang menjadi kewajiban
perusahaan media pun belum menjadi keharusan. Standar kualitas wartawan dengan
demikian tidak merata. NIlai yang diberikan informan ahli adalah 66,11, sedang.
Nilai untuk ketersediaan pelatihan wartawan, kendati cenderung sedang,
namun trennya mengarah ke situasi baik. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi
wartawan dianggap belum cukup. Keterlibatan organisasi profesi, pihak swasta dan
pemerintah setempat masih dianggap kurang dalam memberikan pelatihan untuk
wartawan.
Untuk beberapa daerah seperti di Papua, wartawan lebih banyak lulusan SMA.
Mereka menjadi wartawan karena memang terpaksa tidak ada pekerjaan lain, atau
sedang menunggu mendapatkan kesempatan menjadi PNS.
58.
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9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Secara umum nilai kesetaraan akses bagi kelompok rentan adalah buruk
(50,49). Pemerintah abai dalam upaya memastikan dan mendorong media
menjangkau kelompok rentan. Namun, dari sisi lain, media dianggap lebih baik dan
memiliki sedikit kepedulian terhadap masalah kelompok rentan. Beberapa media
memberikan rubrik yang ditujukan buat kalangan ini, meski tidak dominan dalam
beberapa kali penerbitan. Bentuknya seperti lipuran khusus atau rubrik khusus.
Namun, media penyiaran masih dinilai rendah dalam hal menyediakan fasilitas
bahasa isyarat dalam siaran berita.
Kelompok rentan bukan saja mereka yang penyandang disabilitas. Kelompok
rentan mencakup pula mereka yang menjadi korban ketidaksetaraan gender,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, anak-anak, dan korban pelanggaran
HAM masa lalu serta kelompok minoritas. Mereka adalah kelompok yang mestinya
menjadi subjek tindakan afirmasi pemerintah.
Peran pemerintah tergolong rendah mendorong media juga melayani
kelompok rentan. Kelompok rentan bukan isu yang menarik dan kurang memberikan
efek sosial politis, sehingga tidak menjadi topik penting.
Akses dan keterwakilan perspektif kelompok marginal juga masih
memprihatinkan. Penilaian paling buruk adalah untuk ketersediaan akses
penyandang disabilitas. Hanya TVRI nasional saja (di siaran berita tertentu) yang
dilengkapi dengan ahli bahasa isyarat. Oleh sebab itu, rupanya, informan ahli
cenderung memberikan nilai buruk. Meskipun ada juga TV swasta yang menyiarkan
acara yang disertai dengan pembawa berbahasa isyarat, siaran semacam itu hanya
untuk siaran sementara (musiman). Biasanya sehubungan dengan masa pengurusan
perpanjangan izin siaran.
Dari sembilan indikator utama bidang fisik dan politik terlihat bahwa aspekaspek kebebasan dimana Negara wajib menahan diri untuk tidak campur tangan
seperti kebebasan berserikat, kebebasan dari intervensi Negara, kebebasan dari
kekerasan cenderung baik. Sementara itu, indikator-indikator utama dimana Negara
diharapkan peran aktifnya seperti mendorong kesetaraan akses bagi kelompok rentan
pada media dalam kategori buruk. Aspek-aspek yang mengandung bobot yang besar
pada kebebasan untuk (freedom to) seperti prinsip akurasi dan keberimbangan,
pendidikan awak media kebebasan media alternative dalam tataran sedang atau
agak bebas.
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C. Kondisi Lingkungan Ekonomi
Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan lima indikator
utama [dimensi]. Kelima dimensi ini mencakup kebebasan mendirikan perusahaan
pers, tekanan kekuatan ekonomi, keragaman pemilik dan keberadaan LPP. Berikut
paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi.
Bidang ini terdiri atas 5 indikator utama berikut ini:
1.
2.
3.
4.
5.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Independensi dari kelompok kuat
Keragaman kepemilikan
Tata kelola perusahaan pers yang baik
Lembaga penyiaran publik

Bagan di bawah ini menunjukkan situasi indeks ekonomi di 24 provinsi. Papua
Barat yang masuk kategori indeks kemerdekaan pers ‘buruk’ ternyata dalam bidang
ekonomi lebih baik dari dari sebagian provinsi yang masuk kategori sedang. Indeks
ekonomi Papua Barat lebih baik daripada Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Riau,
Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali, Jawa Timur. Papua Barat bahkan
jauh lebih baik dari pada indeks ekonomi DKI Jakarta.
Bagan 2
Indeks Ekonomi

Sumber: Diolah dari riset IKP 2016, DP
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Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Tabel 304
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Nilai
Rata-Rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan perusahaan pers cetak dan siber

82.92

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan
menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan TV swasta, serta
radio, dan TV Komunitas

75.88

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak

75.92

Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

74.89

5.

Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

59.33

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah
daerah mempengaruhi kebijakan redaksi

63.38

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita pariwara

59.49

8.

Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

61.55

9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

65.00

3.

4.

Ada empat aspek di bawah indikator-utama mengenai kebebasan pendirian
dan operasionalisasi perushaan yang dinilai informan baik. Ada pula 5 aspek lain
yang dinilai sedang.
Perizinan merupakan aspek penting kebebasan media; karena seperti pada
banyak Negara termasuk di Indonesia pada masa otoritarian Orde Baru perizinan
bisa menjadi cara efektif untuk mengendalikan berita dan akhirnya kualitas informasi
yang diberikan pada publik pun menjadi kurang bermutu. Pembatasan itu misalnya
dengan tidak memperbaharui izin terbit sebuah media atau menjadi alat untuk
mencegah wartawan yang kritis pada pemerintah meliput dan melaporkan kegiatan
pemerintah.
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Tampaknya sejak rezim perizinan ditinggalkan sejak 1999 independensi
pendirian media tidak lagi jadi persoalan – terutama di media cetak. Sebagaimana
tampak pada tabel berikut ini mengenai Data Media per Provinsi, pada tahun
2015 saja jumlah media cetak dan elektronik serta online menjamur. Hal-hal yang
menyangkut pelayanan publik pemerintah dalam aspek pendirian perusahaanpers tampaknya memberi ruang kebebasan. Tidak demikian dalam operasionalisasi
perusahaan.

No.

Provinsi

Tabel 305
Data Media Provinsi
Cetak
Online

Televisi

Radio

1.

Aceh

10

23

-

-

2.

Sumatera Utara

95

32

1

39

3.

Riau

66

69

12

50

4.

Kepri

48

40

13

42

5.

Sumatera Barat

-

-

-

-

6.

Sumatera Selatan

72

14

10

33

7.

Bengkulu

27

4

5

22

8.

Lampung

33

15

11

33

9.

Banten

10.

Jawa Barat

61

-

-

67

11.

DKI Jakarta

361*

-

47

59

12.

Jogjakarta

13

5

17

43

13.

Jawa Timur

142

31

33

50

14.

Bali

19

6

19

50

15.

NTB

52

28

6

18

16.

Sulawesi Selatan

-

-

-

-

17.

Sulawesi Tengah

7

6

5

42

18.

Maluku

37

8

20

34

19.

Maluku Utara

8

1

8

9

20.

Papua

18

9

8

5

21

Sulawesi Utara

--

--

--

--

22

Papua Barat

15

3

1

23

Kalimantan Barat

9

2

8

28

24

Kalimantan Selatan

20

5

27

38

* Termasuk media cetak dan online.
Sumber: Laporan riset IKP 2016 Provinsi-provinsi
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Sulit dipungkiri bahwa pendanaan dan struktur kepemilikan perusahaan
media menentukan kelangsungan hidup dan kemerdekaan media. Sumber
pendanaan mendorong tumbuhnya keberagaman dan peningkatan kualitas. Ahliahli dalam riset IKP ini berpandangan bahwa pemerintah daerah telah memungut
biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran maupun media cetak.59 Akan tetapi
tampaknya kelangsungan hidup media-media di daerah yang begitu menjamur cukup
bergantung pada alokasi dana iklan dari pemerintah. Pada aspek ini independensi
media di provinsi dianggap paling problematis (59.33) diikuti dengan ketergantungan
pengelola media terhadap iklan perusahaan swasta di daerah (59.49).
Keberlanjutan perusahaan-perusahaan media cetak dan penyiaran di sejumlah
daerah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Bali dan bahkan
Jawa Timur cenderung sangat dipengaruhi oleh alokasi dana untuk iklan, pariwara
maupun subsidi dan kerjasama dari pemerintah daerah. Ketergantungan tidak
sehat pada perusahaan komersial melalui iklan juga terjadi – termasuk di provinsiprovisi besar seperti DKI, JATIM, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Bali. Implikasinya,
keadaan ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan perusahaan swasta untuk
mengendalikan redaksi.
INDEPENDENSI DARI KELOMPOK KEPENTINGAN KUAT
Tabel 306
Independensi dari Kelompok Kepentingan
No.

Independensi dari Kelompok Kepentingan

Nilai
Rata-rata

1

Perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam
pemberitaan nya

68.91

2

Wartawan/media di daerah mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan mempengaruhi isi media.

54.19

3

Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.

46.43

4

Situasi ekonomi di daerah menciptakan ketergantungan perusahaan
pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.

53.95

Adanya intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi

57.36

5
59.

UU Penyiaran
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Skor rata-rata dari indikator utama ‘independensi dari kelompok kepentingan’
adalah 56.77 – di bibir bawah nilai sedang (nyaris buruk). Hanya aspek ‘penempatan
kepentingan publik dalam pemberitaan’ oleh perusahaan pers yang dinilai cukup
aman (68.91). Penelitian ini mengindikasikan media di berbagai provinsi relatif
menyadari bahwa publik memiliki hak atas dan arti penting publik memperoleh
informasi yang benar; meski di beberapa tempat lain perusahaan pers dirasa lebih
mementingkan kepentingan bisnis pemilik dan mengabaikian kepentingan publik.
Elemen yang informan ahli menganggap paling bermasalah adalah apresiasi
pemerintah daerah terhadap pers yang profesional (46.43) Pemerintah Daerah
dianggap membiarkan kinerja pers tidak profesional. Penyediaan anggaran untuk
‘membayar’ wartawan, pemberian pena-emas tanpa alasan-alasan yang jelas bagi
pemajuan kemerdekaan pers adalah beberapa contoh dari rendahnya penghargaan
pemerintah dalam menciptakan pers-profesional. Karena cara-cara ini justru
menjauhkan wartawan dari sikap profesionalisme. Sementara itu di berbagai institusi
pemda – banyak terjadi praktek pemberian ‘amplop’
Kalaupun pemberian “award” bisa dianggap sebagai salah satu bentuk
apresiasi pemerintah, lembaga quasi pemerintah seperti Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID), pernah – pada tahun-tahun sebelumnya – memberikan penghargaan
kepada media lokal. Itupun tergantung ketersediaan dana pada masing-masing KPID.
Buruknya indikator ini juga dipengaruhi oleh aspek masih tingginya sikap
wartawan/media mentolerir penerimaan uang atau fasilitas yang mempengaruhi
isi berita (54.19). Buruknya independensi wartawan/media di elemen ini seringkali
dikaitkan dengan remunerasi yang diterima oleh jurnalis masih di bawah standar
kehidupan layak. Lebih dari itu berkaitan dengan konsistensi menjunjung etika
jurnalistik.
Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi juga dinilai sebagai
elemen yang meski tidak masuk dalam ukuran buruk tapi jauh dari nilai baik. (57.36)
Keadaan ini pada gilirannya mengganggu independensi pers dari kelompok kuat.
Intervensi kepentingan kelompok kuat terutama dirasakan perusahaan-perusahaan
pers yang pemiliknya adalah pengurus partai politik tertentu atau berafiliasi pada
partai politik. Terutama dalam masa-masa Pilkada.
Informan ahli daerah pada umumnya memberi penilaian baik menyangkut
keberagaman kepemilikan (71.85). Pandangan umum informan ahli ini
mengindikasikan bahwa terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan cetak,
penyiaran dan media siber di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya jumlah
media atau lonjakan berdirinya media-media massa di provinsi menjadi rujukan akan
keberagaman media.
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Perspektif dari daerah ini tentunya berbeda jika dilihat secara nasional. Ketika
media-media yang berdiri dan kuat di daerah terutama didominasi oleh mediamedia besar. Penelitian berjudul ‘Mapping the Landscape of the Media Industry in
Contemporary Indonesia”60 yang dilakukan pada 2012 menunjukan bahwa terdapat
12 media grup yang mendominasi media-media di Indonesia. Ke dua belas grup
tersebut adalah MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota Teknologi,
Visi Media Asia, Jawa POST Group, Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media
Holding, Media Group, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media.
Keberagaman ini juga mendapat catatan di berbagai daerah seperti di NTB
dimana pemilik sesungguhnya dari perusahaan pers seringkali tidak jelas; pemilik
formal sebagaimana tertuang di atas kertas berbeda dengan pemilik de facto. Dengan
kata lain di berbagai daerah keragaman kepemilikan terjadi secara formal dan tidak
secara materiel. Keberagaman kepemilikan harus juga dilihat dalam lingkungan
politis yang dianggap sedang-sedang saja. Belum sempurnanya keberagaman pemilik
juga dilihat karena memang tidak banyak pemilik modal yang mau mengembangkan
bisnis atau mau bertaruh di bisnis media.
Tata Kelola Perusahaan Baik
Untuk indikator utama tata kelola perusahan skor rerata nasional di bawah 60
yang mengindikasikan bahwa kualitas ini sedang-sedang saja. Indikator ini terdiri atas
3 aspek yaitu aspek (orientasi) kepublikan, transparansi dan jaminan kesejahteraan
bagi wartawan. Pada aspek orientasi-kepublikan informan beranggapan bahwa
kepentingan publik masih menjadi tujuan media, namun masih sedikit perusahaan
yang menerapkan firewall – dengan kata lain masih banyak perusahaan media
yang belum dapat memisahkan urusan komersial dengan kepentingan news-room.
Sebagian informan menganggap bahwa porsi pemberitaan untuk kepentingan publik
masih terbatas; sementara kepentingan bisnis atau pribadi pemilik perusahaan pers
dinilai lebih dominan. Di beberapa tempat dijumpai adanya ‘berita berbayar’ (inforial
yang tidak dinyatakan sebagai iklan).
Aspek transparansi menyumbang indikator ini tidak jatuh ke dalam kategori
buruk. Informan menilai bahwa trasparansi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi cukup baik (61,27). Seperti diungkapkan di atas, menyangkut transparansi
kepemilikan perusahaan pers tidak bisa dilihat secara legal-formal saja. Masih
banyaknya pemilik perusahaan ‘tersembunyi’ mengakibatkan skor aspek transparansi
60.

Centre for innovation policy and governance, Nugroho Yanuar (et.al) "Mapping the
Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia", 2012, by CIPG, HIVOS,
Manchester Business School commissioned by Ford Foundation
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tidak tergolong baik. Di beberapa daerah terjadi ‘silang-kepemilikan’ sehingga siapa
pemilik sesungguhnya menjadi kabur.
Kesejahteraan wartawan mendapat nilai yang paling rendah (50.68) dalam
tata kelola perusahaan media dan dianggap masih buruk. Meskipun Dewan Pers
telah membuat ketentuan tentang upah minimum bagi wartawan – setara 13 kali
Upah Minimum Regional (UMR) setiap tahunnya disamping tunjangan lain - yang
wajib diberikan oleh perusahaan pers, ketentuan itu belum berlaku merata. Hanya
di media-media besar dan nasional ketentuan ini dijalankan. Di berbagai daerah
pendapatan wartawan bahkan masih di bawah UMR; di berbagai daerah lain
sejumlah wartawan belum mendapat jaminan kesejahteraan yang layak. Disinyalir
oleh sejumlah informan bahwa rendahnya upah karena memang banyak media
di daerah dimiliki oleh perseorangan/pejabat publik yang memang tidak memiliki
tujuan jangka panjang untuk memajukan perusahaan pers tersebut. Disamping fakta
tersebut di beberapa daerah informan beranggapan bahwa standar minimum yang
ditetapkan oleh Dewan Pers itu sendiri dianggap masih terlalu rendah.
Media Massa Publik
Tabel 307
Media Massa Publik
No.

Media Massa Publik

Nilai
Rata-Rata

1.

Lembaga penyiaran publik bebas dalam membuat berita secara
objektif, dan merepresentasikan kepentingan publik

66.66

2.

Pemerintah daerah setempat mendorong dan memperkuat hadirnya
lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik

59.03

3.

Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di darah yang
besangkuan diproses sesuai dengan peraturan.

68.16

4.

Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
Masyarakat.

51.81

5.

Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi Masyarakat.

65.36

6.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi Masyarakat.

61.88

7.

Komisi Informasi mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat?

57.02

Berdasarkan tabel 307 di atas terlihat bahwa nilai skor rata-rata tertinggi
untuk indeks kemerdekaan pers Indonesia pada indikator utama media massa
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publik berada pada aspek ‘Kesesuaian Proses Perizinan Frekuensi Radio dan Televisi
Komunitas dengan Peraturan’. Pada aspek ini skor yang diberikan informan ahli
68.16. Artinya informan-informan pada umumnya menganggap bahwa kinerja
pelayanan pemerintah dalam memberi izin cukup baik. Skor ‘sedang’ demikian
dipengaruhi oleh adanya prosedur perizinan yang cukup jelas. Hal yang membuat
hasilnya sebatas pada penilaian sedang terutama karena praktik ‘EDP Mandiri’ bagi
lembaga-lembaga penyiaran; yaitu Evaluasi Dengar Pendapat yang seharusnya
didanai oleh pemerintah dibebankan kepada lembaga penyiaran yang dievaluasi.
Adanya praktik yang menyimpang ini alasannya karena KPID tidak memiliki dana
yang stabil sementara EDP harus segera dilakukan.
Pada aspek yang menyangkut upaya-upaya berbagai lembaga Negara dan
‘quasi Negara’ dalam mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat maka kinerja
Kementrian Kominfo mendapat nilai terendah (51.81) dibanding Dewan Pers, Komisi
Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi. Dengan skor ini informan menganggap
bahwa kinerja Kemen-Kominfo dalam mendorong pers menyiarkan aspirasi
masyarakat masih buruk. Jika ditelusuri lebih lanjut skor buruk ini terjadi karena
kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pendidikan kepada TV/Radio yang sebenarnya bisa
dilakukan oleh Kominfo dinilai sangat kurang.
Menarik pula untuk melihat aspek yang menyangkut kebebasan lembaga
penyiaran publik (seperti TV RI dan RRI) dalam membuat berita. Sejumlah informan
ahli beranggapan bahwa LPP merepresentasikan kepentingan publik dan memiliki
kebebasan membuat berita secara obyektif. Bahkan RRI ataupun radio publik lokal
di beberapa daerah masih memiliki perspektif yang kritis. Meski demikian nilainya
dianggap sedang (66.66). Belum banyak Radio Siaran Pemerintah Daerah yang
berfungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal. Sebagian besar radio-pemda
secara stuktur berada di bawah dinas tertentu dari pemerintahan daerah, sehingga
berfungsi sebagai unit pelaksana teknis yang berfungsi sebagai penerus informasi
pemerintah semata.
Masalah lain adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten
maupun keuangan yang dimiliki oleh LPP. Sayang, meskipun kinerja aspek ini masih
‘sedang’ nilainya, upaya pemerintah daerah untuk mendorong atau memperkuat
lembaga penyiaran berorientasi pada publik dianggap kurang; skor untuk aspek
ini lebih rendah lagi (59.03). Secara garis besar, kondisi kemerdekaan pers dalam
lingkungan ekonomi menghadapi sejumlah kendala khususnya pada aspek-aspek
‘independensi dari kelompok-kuat’ dan yang menyangkut ‘tata kelola perusahaan
pers’.
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Toleransi pada pemberian uang (amplop) dan tingkat kesejahteraan yang
rendah sama-sama dalam kisaran penilaian rendah sangat problematis dalam menjaga
kemerdekaan pers. Rendahnya kedua skor ini seakan-akan menunjukkan hubungan
sebab-akibat atas dua aspek tersebut; namun tidak sesederhana hal tersebut.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah memperburuk keadaan dengan rendahnya
kinerja pemerintah daerah dalam mendorong profesionalitas wartawan. (46.43).
Masih adanya anggaran untuk media di APBD yang dalam praktek digunakan untuk
menyogok, atau bentuk-bentuk ‘award’ adalah beberapa contoh yang menunjukan
rendahnya penghargaan pemerintah daerah pada profesionalitas media.
Melihat data-data diatas dapat dikatakan hal berikut ini. Industri media sejak
reformasi merupakan bidang usaha yang terbuka. Siapapun dengan mudah dan
murah dapat mendirikan usaha-media. Dengan berdirinya berbagai perusahaan pers
terbuka pula lapangan kerja yang besar. Namun peluang tersebut tidak diimbangi
dengan upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalitas wartawan baik dalam hal
kompetensi maupun integritas wartawan.
Keberadaan dan fungsi media massa publik, khususnya Radio Siaran Pemerintah
Daerah diharapkan mengambil peran lebih besar dalam memberikan informasi yang
independen. Yang dimaksud disini tidak semata-mata menjadi “Public Relations”
pemda atau instansi tertentu, melainkan berfungsi sebagai lembaga penyiaran
publik lokal, yang menjadikan kebutuhan informasi masyarakat sebagai tuntunan.
Sebagai kesimpulan akhir, kemerdekaan pers dalam Linkungan bidang Ekonomi
mendapatkan nilai sedang (61.87). Situasi sedang bisa diartikan belum dalam kondisi
“aman”. Ketergantungan perusahaan pers terhadap situasi ekonomi dan keuangan
di luar mereka, sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan
dan tingkat independensi media tersebut dari kekuatan ekonomi di luar. Apalagi
menghadapi kekuatan “persekongkolan” antara kekuatan ekonomi dan politik.

D. Lingkungan Hukum
Kondisi lingkungan hukum adalah salah satu dari tiga aspek lingkungan yang
mempengaruhi nilai indeks kemerdekaan pers secara keseluruhan. Indikatorindikator utama berguna untuk menggali informasi mengenai ketersediaan
perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Ada enam indikator utama yang
mempengaruhi nilai-nilai kondisi lingkungan hukum yaitu:
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
2. Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme
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3.
4.
5.
6.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Etika Pers
Mekanisme Pemulihan
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian informan ahli dari 24
provinsi terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Indonesia dalam mendorong
kemerdekaan pers.
Nilai rata-rata dalam pembobotan untuk lingkungan hukum adalah 61,33
dalam situasi sedang (Agak Bebas). Dibandingkan dengan lingkungan politik dan
ekonomi, lingkungan hukum cenderung dinilai paling buruk.
Indeks Hukum
Papua Barat yang kondisi kemerdekaan persnya dinilai buruk sangat
dipengaruhi oleh indeks hukum. Ini juga berlaku untuk beberapa provinsi lain.
Kemerderkaan Pers di Jawa Barat meski masuk dalam kategori Agak Bebas, indeks
hukum masuk dalam kategori Kurang Bebas, begitu juga dengan Riau dan Sumatera
Barat.
Bagan 3
Indeks Hukum

Sumber: Diolah dari riset IKP 2016, DP

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Indeks terkait dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan,
dalam situasi sedang atau Agak Bebas karena semuanya kurang dari 70 namun di atas
55. Dari kelima aspek untuk Indikator Utama ‘Independensi dan kepastian hukum’
maka menurut informan indikator imparsialitas pengadilan merupakan indikator
terbaik (64.23) dengan nilai ‘sedang’. sementara provinsi-provinsi lain agak bebas
di beberapa daerah seperti DIY, SUMUT, Riau, SULSEL, JATIM, Bali dan Papua Barat

398 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

imparsialitas lembaga peradilan masih dianggap bermasalah – atau dianggap buruk
sementara di tempat lain dipandang lebih baik.
Jika menelisik lebih lanjut di daerah-daerah ini buruknya imparsialitas
pengadilan dipengaruhi oleh berbagai hal. Sebelumnya perlu dicatat bahwa hampir
tidak ada perkara pers pada tahun 2015 yang masuk ke pengadilan.61 Ketika sebagian
besar provinsi pada tahun 2015 tidak terjadi kasus pers, di Sulawesi Selatan terdapat
kasus kekerasan terhadap wartawan yang proses hukumnya ‘mandeg’ di kepolisian.
Meski tidak terjadi banyak perkara buruknya imparsialitas lembaga peradilan adalah
karena praktek di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan lembaga peradilan kurang
berpihak pada prinsip-prinsip kemerdekaan pers. Ditambah lagi dengan masih
adanya aparat penegak hukum yang lebih menggunakan KUHP dalam perkara pers
khususnya menggunakan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik daripada
mekanisme yang ada di UU Pers.
Sementara itu wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk
mendorong aparatnya patuh kepada kewajiban menghormati kebebasan pers
tidak dimanfaatkan secara maksimal62 Pada umumnya di daerah tidak ditemukan
adanya kebijakan dengan maksud tersebut. Kalaupun ada kebijakan yang dilahirkan,
di beberapa kabupaten/kota pemerintah setempat mengeluarkan surat edaran
yang mengharuskan penyebaran informasi dari satu pintu yaitu HUMAS. Di sisi
lain informan pada umumnya beranggapan karena UU Pers telah menjamin
penghormatan dan perlindungan atas kemerdekaan pers; upaya pemerintah daerah
tidak lagi diperlukan. Karena, sudah seharusnya aparat setempat patuh pada
kewajiban menghormati kemerdekaan pers tanpa harus dikeluarkan kebijakan dari
pemerintah sekalipun.
Sehubungan dengan hal ini mayoritas informan menilai ‘tidak ada upaya
nyata dari pemerintah darah untuk mendorong aparaturnya patuh pada kewajiban
menghormati dan melindungi pers’. Pemda sesungguhnya dapat membuat kebijakan
berupa pemberian sanksi administasi pada aparatnya jika masih memberi ‘amplop’
pada wartawan/media, atau kebijakan peningkatan kapasitas aparat berupa
pendidikan HAM yang bermuatan hak atas kemerdekaan pers. Namun hal ini tidak
dilakukan. Tidak adanya upaya signifikan pemda tersebut menjadikan aspek ini
memiliki skor buruk; dan bahkan terburuk (49.54)
61.
62.

Lihat lampiran No. 2 Kasus kasus pers di provinsi tahun 2015 hal 434.
Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru Soeharto berlangsung ledakan desentralisasi yang
membawa akibat beralihnya kekuasaan politik dari nasional ke tingkat lokal. Dengan
otonomi yang luas pemerintah memiliki wewenang yang cukup besar untuk menyelesaikan
berbagai persoalan hak asasi manusia.
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Dari sudut pandang informan, informan-informan yang berasal dari masyarakat
sipil lebih kritis (53.16) daripada dua kelompok informan lain yakni pemerintah
(69) dan bisnis (62.11). Masyarakat sipil bukan hanya lebih kritis dalam menilai,
juga beranggapan bahwa kualitas indikator utama ini buruk (kurang bebas). Aspek
yang menjadi keprihatinan masyarakat sipil adalah pemerintah daerah dianggap
kurang mewajibkan aparatnya patuh pada kewajiban menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers (50.57). Masyarakat sipil juga menyorot imparsialitas pengadilan.
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
Seperti tidak ada ketentuan di daerah yang mewajibkan aparatnya patuh pada
kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekana pers; pada umumnya
tiada pula ketentuan di daerah yang menjamin wartawan bebas menjalankan tugas
jurnalisiknya. Lagi-lagi kiranya karena secara nasional telah ada jaminan legal bagi
wartawan untuk mempraktekan jurnalisme; sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 1999. Meski demikian perlu dicatat bahwa jaminan legal
secara nasional bukan tanpa resiko ‘dibengkokan’. Di sebuah kabupaten seorang
bupati pernah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh SKPD-nya untuk tidak
menerima kedatangan atau permintaan wawancara dari tiga perusahaan media di
ibukota provinsi dengan alasan diragukan kemampuan jurnalisiknya.
Rerata skor yang diberikan informan ahli terkait dengan kategori utama ini
adalah 61.78 atau Agak Bebas. Bisa diduga informan-informan ahli yang berasal dari
pemerintah umumnya menganggap pemerintah daerah sudah dengan baik menjamin
wartawan menjalankan tugas jurnalisiknya; sementara informan dari bisnis dan
masyarakat sipil memberi penilaian yang lebih rendah dan rata-rata menganggap
sedang-sedang saja. Pengecualian terjadi di provinsi DIY dimana penilaian informan
pemerintah (47.50) lebih pesimis daripada dari kalangan masyarakat sipil (70.40).
Pengecualian juga terjadi pada provinsi Maluku. Semua informan di Maluku menilai
bahwa kebebasan mempraktekkan jurnalisme pada 2015 dalam situasi buruk (48.00);
dan diantara tiga kelompok informan kalangan bisnis tampaknya yang paling menilai
buruk kebebasan tersebut (36.67) dibanding pemerintah (50.00) dan masyarakat
sipil (55.00). Sementara di Sumatera Utara skor akhir rata-rata untuk indikatorutama ini di Provinsi tersebut dalam kisaran ‘buruk’ (50.36). Informan dari kalangan
bisnis dan masyarakat sipil menilai situasi indikator-utama ini dalam kisaran buruk
sementara dari kalangan pemerintah sedang-sedang saja.
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
Sebagaimana tampak pada tabel 309 terkait dengan ‘kriminalisasi dan
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intimidasi pers’, informan ahli cenderung memberikan penilaian yang baik; baik
yang berasal dari pemerintah, bisnis maupun masyarakat sipil (78.86). Bahkan rerata
skor terendah dari indikator ini yakni pada aspek ‘penggunaan limitasi hak’ masih
dalam kisaran baik (73.80). Tidak ditemukannya peraturan-peraturan di daerah
yang ditujukan untuk menghukum atau menghalang-halangi wartawan pada tahun
2015 menjadi alasan tingginya skor untuk indikator-utama menyangkut kriminalisasi
terhadap pers. Meski pada umumnya di semua provinsi tidak ada regulasi di
daerah yang mengkriminalisasi atau mengintimidasi pers, sejumlah informan masih
terpengaruh oleh keadaan dimana pemerintah daerah sempat membatasi arus
informasi. Oleh karena itu skor di indikator-utama ini tidak dalam kisaran ‘baik
sekali’. Hal ini misalnya terjadi di Aceh kisruh antar umat beragama di Singkil pada
Oktober 2015 dimana pemerintah daerah sempat membatasi arus informasi masih
mempengaruhi pandangan informan.
Dilihat dari sisi kelompok-informan, informan dari kalangan masyarakat sipil
umumnya lebih kritis dibanding informan pemerintah dan bisnis dalam menilai
indikator utama ini; meskipun skor akhir rerata nasional dari masyarakat sipil memberi
nilai ‘baik’ (75.76). Kecenderungan ini tidak berlaku di Sumut dan Sulawesi Tengah
dimana pandangan pemerintah atas persoalan ini lebih buruk daripada masyarakat
sipil. Berbeda dengan kecenderungan umum, di provinsi provinsi Sumatera Barat,
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah pandangan dari kalangan bisnis terhadap
kebebasan dari kriminalisai dan intimidasi lebih tinggi dari dua kelompok informan
lain.
Tabel 308
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena
pemberitaannya

80,26

8.

Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalisik

80,53

9.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan

82,89

10.

Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers

73,80

Etika Pers
Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting berjalannya
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pers yang profesional dan demokratis. Etika pers adalah bagian dari ‘kebebasan
untuk’ yang dimiliki media. Kualitas etika pers ternyata masih kurang baik – untuk
indikator ini informan ahli cenderung berpendapat dalam kisaran sedang (60.85).
Peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers dinilai lebih rendah
(59.76) dibandingkan dengan ketaatan wartawan (61.97) dalam menaati etika pers.
Tentu pemerintah tidak perlu campur tangan dalam media, namun menyangkut
pengembangan etika pers pemerintah dapat melakukan dengan tidak membiarkan
aparatnya memberi uang/fasilitas atau melaporkan wartawan yang berindikasi
melanggar etika pers kepada perusahaan media itu sendiri atau Dewan Pers.
Dilihat dari perspektif informan, umumnya pandangan masyarakat sipil pada
indikator utama “Etika Pers” ini lebih kritis daripada informan di kedua kategori lain.
Artinya masyarakat sipil termasuk jurnalis umumnya lebih prihatin atas praktek etika
yang dijalankan oleh kalangan pers. Pandangan diametral terjadi antara informan
dari pemerintah dan masyarakat sipil pada aspek yang menyangkut upaya pemda
mendorong wartawan mentaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.
Informan dari kalangan pemerintah cenderung menilai indikator utama ini baik (71),
sedangkan dari kalangan masyarakat sipil menilai buruk (52).
Kecenderungan ini berbeda di beberapa provinsi. Di provinsi-provinsi Jawa
Barat, Maluku Utara, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Utara skor rerata
dari indikator utama ‘etika pers’ berada dalam kisaran ‘buruk’, sementara yang lain
umumnya ‘sedang’.
Jika umumnya pandangan masyarakat sipil lebih kritis dari dua kategori
informan lainnya, kecenderungan itu tidak berlaku di sejumlah provinsi. Di provinsiprovinsi DKI dan Sulawesi Selatan pandangan dari kalangan pemerintah justru lebih
kritis daripada kalangan masyarakat sipil atas persoalan etika ini. Sementara itu di
provinsi-provinsi Papua, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, kalangan bisnis justru
lebih kritis dari kedua kelompok informan lain.
Tabel 309
Etika Pers
No.

Etika Pers

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan
standar perusahaan pers

59,76

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalisik dan kaidah jurnalisik

61,97
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Mekanisme Pemulihan
Dari enam indikator yang ada dalam indikator-utama ‘mekanisme
pemulihan’, lima indikator mendapatkan penilaian yang baik atau sedang. Hal ini
mengindikasikan bahwa secara umum mekanisme pemulihan jika pelanggaran hak
kemerdekaan pers terjadi dalam kisaran Sedang/Agak Bebas. Seperti terungkap
dalam komentar informan ahli, selama kasus Udin dan Herliyanto tidak terpecahkan
maka kemerdekaan pers tidak akan pernah dianggap baik. Selain kasus Udin, pada
kenyataannya, banyak kasus kekerasan yang tidak terselesaikan dengan baik. Ini
menunjukkan rendahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menyelesaikan
kasus-kasus kekerasan yang menimpa wartawan secara adil. Skor rerata aspek ini
adalah 62.91. Namun rerata skor paling rendah (60.79) terletak pada aspek pilihan
penyelesaian perkara pers yang ‘tidak mengedepankan hukum perdata tapi masih
memilih jalur pidana’. Sedangkan kinerja mekanisme penyelesaian oleh Dewan Pers
dianggap baik dan paling baik daripada institusi lain. Sementara itu informan ahli
beranggapan bahwa independensi Dewan Pers dalam menangani sengketa pers
‘baik’ dan independensi lembaga ini dianggap lebih baik daripada lembaga-lembaga
quasi-Negara lain yang berkaitan dengan kemerdekaan pers atau kemerdekaan
mencari-mengolah dan menyebarkan informasi.
Informan-informan ahli di provinsi-provinsi Maluku Utara, Jawa Barat,
Sulawesi Selatan dan Papua menganggap kinerja mekanisme pemulihan ‘buruk’ –
di bawah rata-rata nasional. Jika dilihat dari sisi kelompok informannya, berbeda
dengan umumnya, informan-informan pemerintah di provinsi-provinsi NTB, DKI,
dan Papua Barat memberi pandangan yang lebih kritis daripada masyarakat sipil dan
bisnis dalam hal ‘mekanisme pemulihan’.
Tabel 310
Mekanisme Pemulihan
No.

Mekanisme Pemulihan

Nilai
Rata-rata

1.

Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen
di provinsi ini

75.64

2.

Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan
independen

68.06

3.

Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen

68.30

4.

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas
kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti
penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan

62.91
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5.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme
menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum

67.09

6.

Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

60.79

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Konsisten dengan penilaian informan ahli terhadap peran pemerintah yang
rendah dalam mendorong kemerdekaan pers dan dalam menjamin agar kelompok
rentan mendapatkan informasi di lingkungan politik; begitu juga peran pemerintah
dalam mendorong jaminan informasi bagi disabilitas dipandang sangat buruk dan
paling rendah. Rerata penilaian informan ahli untuk regulasi pemerintah yang
mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tuna rungu
dan tuna netra relatif rendah, yakni 27.12.
Kesimpulan Lingkungan Hukum
Jaminan hukum untuk akses disabilitas pada media dalam kenyataannya
memang belum ada. Meskipun demikian patut diakui bahwa pelembagaan
kebebasan sipil termasuk kemerdekaan pers secara nasional memberi warna positif
terhadap sistem hukum di daerah. Hampir tidak ada regulasi daerah yang dibuat
yang bertentangan dengan hak atas kemerdekaan pers, sebagaimana dijamin dalam
peraturan perundang undangan yang lebih tinggi seperti UUD 1945, UU Pers dan UU
HAM.
Jaminan konstitusi atas kebebasan berekspresi – mencari, mengolah dan
menyebarkan informasi – dan kebebasan pers sebagaimana dijabarkan dalam UU
Pers memberi landasan hukum yang cukup kuat untuk tidak adanya regulasi yang
mengkriminalkan kerja pers (semua kelompok informan memandang indikator
ini baik). Meski demikian di beberapa daerah kriminalisasi masih membayangbayangi pers terutama karena pengalaman masa lalu. Pengalaman buruk masa lalu
ini mempengaruhi pandangan informan terhadap indikator utama ‘independensi
lembaga peradilan’. Sehubungan dengan hal ini penyelesaian berbagai kasus
kekerasan terhadap awak media perlu dipercepat sehingga tingkat kepercayaan
terhadap peradilan dapat meningkat.
Dengan pelembagaan hukum kemerdekan pers di tingkat nasional yang telah
berjalan cukup baik, pemerintah daerah tidak berkepentingan untuk membuat
regulasi di daerah baik untuk melindungi maupun mendorong berfungsinya
kemerdekaan pers. Ketersediaan jaminan legal tidak selalu berarti terjaminnya
penegakan hukum. Hampir di seluruh provinsi kepatuhan aparat pemerintah
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daerah untuk menjalankan kewajibannya menghormati melindungi dan memenuhi
Kemerdekaan Pers masih sangat problematis.
Di beberapa provinsi, mengikuti trend ‘rezim transparansi pemerintah’ dan
‘partisipasi masyarakat’, terdapat regulasi keterbukaan informasi. Meski demikian di
beberapa tempat lain terdapat regulasi yang berpotensi mengancam kemerdekaan
pers misalnya di Provinsi Aceh, yaitu Qanun Jinayah.
Perlu pula dicatat meski telah berkembang berbagai regulasi di tingkat nasional
pemerintah daerah maupun media-media masih perlu meningkatkan upaya agar
etika pers tersebut dijalankan. Dibanding dua kelompok informan-informan lainnya,
masyarakat sipil melihat persoalan etika masih krusial untuk ditingkatkan. Etika
pers secara nasional cenderung buruk. Hal ini ditandai pula dengan rendahnya upah
yang diberikan oleh perusahaan media pada wartawan, masing tingginya toleransi
wartawan/media dalam menerima ‘amplop’, dan kurang optimalnya akurasi dan
keberimbangan dalam pemberitaan.
Data dalam tabel di bawah ini menunjukan tingginya pengaduan yang sebagian
besar merupakan pelanggaan etik juralistik
Tabel 311
Lembaga, institusi, Masyarakat, Pemerintah, Aparat Penegak Hukum,
Organisasi Wartawan dan Media, sebagai Pengadu dan Teradu
1 Januari - 31 Desember 2015
No.

Wilayah

Mengadukan Media

Diadukan oleh
Media

1.

DKI Jakarta

401

405

2.

Sumatera Utara

105

105

3.

Jawa Barat

55

50

4.

Jawa Timur

44

41

5.

Bali

32

32

6.

Riau

22

20

7.

Jawa Tengah

14

17

8.

Aceh

18

18

9.

Sumatera barat

15

15

10.

Bengkulu

13

16

11.

Sumatera Selatan

12

14
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12.

Banten

11

14

13.

Kalimantan Barat

10

10

14.

Jambi

10

9

15.

Jayapura

7

8

16.

Lampung

8

6

17.

Sulawesi Selatan

9

9

18.

Kalimantan Tengah

7

7

19.

NTT

6

6

20.

Sulawesi Tengah

5

6

21.

Sulawesi Utara

5

5

22.

Kalimantan Selatan

8

5

23.

Papua

3

4

24.

Sulawesi Tenggara

3

8

25.

Maluku

2

3

26.

DI Yogyakarta

2

2

27.

Kalimantan Timur

2

2

28.

Sulawesi Barat

2

3

29.

Kepulauan Riau

4

5

30.

Maluku Utara

1

1

31.

Bangka Belitung

1

1

32.

NTB

1

1

33.

Kalimantan Utara

0

0

34.

Gorontalo

0

0

838

838

Jumlah

Sumber Laporan IKP 2016 DKI merujuk pada laporan bidang pengaduan Dewan Pers
2016
Pelembagaan mekanisme pemulihan melalui Dewan Pers, Komisi Informasi
Publik dan Komisi Penyiaran secara umum dipandang telah hadir meski masih perlu
dioptimalkan kehadirannya, baik dari segi independensi maupun kinerja sesuai
mandatnya.
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E. IKP Dalam Tiga Kategori
Nilai Indeks Kemerdekaan Pers untuk 24 Provinsi adalah 63.44. Artinya secara
umum situasi Kemerdekaan Pers di Indonesia (24 provinsi) ‘agak bebas’. Pada bagian
ini skor baik dan baik sekali digabung dalam satu kategori menjadi kategori Baik/
Cukup Bebas; dan buruk dan buruk sekali digabung menjadi ‘buruk/kurang bebas.
Maka terdapat 3 kategori yaitu Cukup Bebas, Agak Bebas dan Kurang Bebas.
Bagan 4
Indeks Kemerdekaan Per Menurut 3 Bidang untuk Seluruh Provinsi

Sumber: Diolah dari riset IKP 2016, DP

Tampak pada bagan di bawah ini bahwa kemerdekaan Pers untuk 24 provinisi
secara keseluruhan baik di lingkungan politik, ekonomi dan hukum Agak Bebas.
Bila dibandingkan, nilai untuk kebebasan fisik dan politik adalah yang tertinggi;
sementara indeks ekonomi sedikit lebih baik daripada indeks hukum.
Jika dilihat dari sisi latar belakang informan; penilaian informan ahli berlatar
belakang pemerintah dan bisnis/pengusaha tidak terpaut jauh; bisa disebut seimbang.
Informan ahli dari kalangan masyarakat sipil secara umum lebih kritis dalam memberi
penilaian atau umumnya informan ahli berlatar pemerintah dan bisnis memberikan
nilai lebih baik daripada informan berlatar belakang masyarakat sipil. Bagaimanapun
juga seluruh informan ahli menilai sedang untuk ketiga lingkungan kecuali informan
pemerintah yang menilai bahwa kemerdekaan pers di lingkungan politik Cukup
Bebas (bagan 5)
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Bagan 5
Indeks Kemerdekaaan Pers Berdasarkan Tiga Kelompok Informan

Sumber: Diolah dari riset IKP 2016, DP

Perbandingan Indeks Provinsi dalam Tiga Bidang
Dari tabel di bawah ini nilai rata-rata provinsi Papua Barat dan Bengkulu
kurang dari 55. Hal ini mengindikasikan bahwa informan ahli menilai kemerdekaan
pers di kedua provinsi tersebut dalam situasi Kurang Bebas. Sementara empat (4)
provinsi memiliki indeks rata-rata kemerdekaan pers dalam kategori baik, yaitu
Kalimatan Barat, Aceh, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Selatan. Keempat provinisi
tersebut dalam situasi Cukup Bebas. Sementara itu, 18 provinsi mendapat nilai ratarata sedang. Kemerdekaan pers di 18 provinsi ini dalam kondisi ‘agak bebas’.
Dari Indeks rata-rata untuk 3 bidang di 24 provinsi indeks tertinggi fisik
politik dan ekonomi berada di Kalimantan Barat, tertinggi dari seluruh provinisi.
Sementara yang paling rendah untuk keduanya adalah Bengkulu. Bengkulu adalah
Provinisi dengan indeks rata-rata terendah dari seluruh provinisi. Akan tetapi indeks
kemerdekaan pers di lingkungan hukum di Kalimantan Barat tetap yang paling baik
sedangkan yang paling buruk berada di Papua Barat.
Tabel 312
Perbanding Indeks Kemerdekan Pers Per Provinsi dan Per Bidang
PERINGKAT

Provinsi

Indeks
Prov

Politik

Ekonomi

Hukum

1.

Kalimantan Barat

75,68

77,24

76,83

72,84

2.

Aceh

72,39

75,43

66,99

71,47

3.

Kepulauan Riau

70,60

71,54

69,33

70,09
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4.

Kalimantan Selatan

70,34

72,46

69,54

67,89

5.

Banten

69.92

69.94

67.39

69.92

6.

NTB

68,55

70,52

65,19

67,88

7.

Lampung

67,99

69,73

66,97

66,21

8.

Sumatera Selatan

69,27

74,06

63,84

65,97

9.

DIY

66,54

67,71

65,73

65,41

10.

Papua

63,88

63,70

63,75

63,40

11.

Maluku

63,60

65,81

65,16

59,62

12.

DKI

62,75

65,88

55,10

63,09

13.

Sulawesi Utara

62,02

64,50

62,19

58,48

14.

Jawa Timur

61,90

65,06

56,95

60,54

15.

Sulawesi Tengah

61,44

62,12

62,17

60,06

16.

Bali

60,92

63,20

60,02

58,32

17.

Sumatera Utara

58,45

61,38

53,77

57,26

18.

Jawa Barat

58,17

61,76

56,28

54,33

19.

Sumatera Barat

58,02

59,71

59,45

54,80

20.

Riau

57,66

60,40

59,60

52,73

21.

Sulawesi Selatan

57,09

58,39

56,68

55,56

22.

Maluku Utara

56,80

60,07

57,44

51,89

23.

Papua Barat

52,56

57,98

61,27

45,11

24.

Bengkulu

52,34

56,10

47,14

50,28

Bila diamati lebih jauh, Indeks Fisik Politik di Sumatera Selatan lebih tinggi
dari pada Kepulauan Riau Kalimantan Selatan, Banten. Padahal untuk nilai ketiga
bidang Sumatera Selatan berada pada peringkat 8, sementara itu Kepulauan Riau
pada peringkat 3 dan Kalimantan Selatan pada peringkat 4.
Hal yang menarik lainnya adalah kebebasan fisik dan politik di Papua hanya
satu peringkat di bawah DI Yogyakarta, dan provinisi-provinsi di Jawa lainnya seperti
DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara itu indeks kemerdekaan pers di
lingkungan fisik politik provinsi Papua jauh lebih baik dari Papua Barat.
Provinsi dengan Kategori Baik
Empat provinsi masuk dalam kategori Cukup Bebas yaitu Kalimantan Barat,
Aceh, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. Dari empat provinsi tertinggi ini tetap
bidang ekonomi dari Kemerdekaan Pers kondisinya dianggap oleh informan ahli
paling rendah. Bahkan informan di tiga dari empat provinsi tersebut memberi nilai
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sedang pada lingkungan ekonomi. Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Kepulauan
Riau, dan Kalimantan Selatan.
Jika dilihat lebih lanjut aspek-aspek yang menjadi problematis di 4 daerah
dengan kategori baik ini pada umumnya sama seperti di berbagai provinsi lain.
Informan-informan ahli dari 4 provinsi dengan skor tertinggi dan dalam kisaran ‘baik’
ini memandang lebih optimis dibanding dengan informan-informan dari provinsi lain.
Indikator-indikator di bidang ekonomi, yang di berbagai provinsi merupakan
persoalan besar, seperti ‘toleransi wartawan/media dalam menerima pemberian
uang dan/dengan tujuan mempengaruhi isi media’, ‘ketergantungan media pada
pemerintah terutama melalui iklan’ juga mendapat penilaian buruk dri informan.
Sebagai contoh di tiga provinsi tersebut di atas indikator yang menyangkut
‘keragaman kepemilikan’ tetap dipandang oleh semua kategori informan memiliki
skor ‘baik’. Namun untuk aspek ‘independensi dari kelompok kepentingan’ provinsi
Keppri dan Banten skor ‘sedang’ yang cenderung buruk (antara 55 dan 57). Jika di
provinsi Kepri informan dari bisnis paling prihatin atas kondisi ini (43.67) dibanding
dua kelompok informan lain, di Banten informan masyarakat sipil yang memiliki
pandangan paling kritis (42.67). Di provinsi Aceh aspek ‘tata kelola perusahaan’ yang
dianggap paling buruk (58.30) meski tidak sampai jatuh pada kategori kurang bebas;
dan dari skor ini informan masyarakat sipil Aceh lah yang paling kritis melihat kondisi
menyangkut tata kelola perusahaan.
Ketika menelusuri lebih lanjut persoalan yang dianggap informan paling
problematis pada indikator-utama itu adalah tingginya toleransi wartawan/media
di ketiga daerah ini dalam menerima pemberian uang dan atau fasilitas dengan
tujuan mempengaruhi isi media dengan skor rata-rata buruk. Di Aceh pandangan
ini didominasi oleh informan masyarakat sipil dan pemerintah, sementara di Keppri
pandangan ini merata di seluruh informan dan informan dari kalangan pemerintah
dan bisnis lebih berpandangan sangat kritis terhadap fenomena ini (dalam kisaran
40 – 53)
Disamping itu ketiga provinsi menghadapi persoalan berupa masih
tergantungnya perusahaan pers pada pemerintah daerah terutama dalam hal
ekonomi, dengan hasil rata-rata buruk. ketergantungan itu antara lain melalui
iklan atau pariwara. Pandangan ini terutama berasal dari kalangan masyarakat sipil
maupun bisnis.
Provinsi Dengan Kategori Buruk/Buruk Sekali
Dari 24 provinsi yang menjadi obyek provinsi, provinsi Papua Barat dan
provinsi Bengkulu memiliki nilai buruk, dan keduanya berada dalam posisi paling
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rendah. Pandangan para informan, baik dengan latar belakang pemerintah maupun
dengan latar belakang masyarakat sipil, umumnya sama di hampir semua indikator.
Di semua bidang sekitar 55% dari indikator utama dipandang buruk oleh
informan. Dalam lingkungan bidang politik 5 dari 9 indikator-utama berada dalam
kisaran buruk. Pada lingkungan ekonomi yang nilainya paling buruk dibanding 2
bidang lain, 3 dari 5 indikator utama dinilai oleh informan buruk. Di bidang hukum
skor rerata sedikit lebih baik dari bidang ekonomi dengan 4 dari enam dalam kondisi
buruk.
Seperti umumnya provinsi lain aspek-aspek ‘kemerdekan dari’ relatif
terlembaga. Secara regulasi tidak ada peraturan di daerah yang memungkinkan
pemerintah untuk mengkriminalisasi dan mengintimidasi pers – dalam
pelaksanaannya/secara fisik politik secara umum wartawan bebas berserikat,
akses atas informasi publik sudah relatif mudah dan cukup bebas dari ancaman
pencabutan lisensi maupun sensor. Ancaman intervensi terutama terjadi dalam
konteks kepentingan pemilik media.
Sehubungan dengan hal ini kendati individu/entitas bisnis bebas untuk
mendirikan dan menjalankan perusahaan pers atau lembaga penyiaran, namun
keberlanjutan perusahaan masih sangat dipengaruhi pemerintah daerah, perusahaan
komersial dan partai politik. Selain itu, kepemilikan media masih didominasi pemilik
modal tertentu dengan tata kelola perusahaan yang masih buruk. Peran pemerintah
daerah, Dewan Pers, KIP dan Komisi Informasi untuk mendorong agar perusahaan
pers dan lembaga penyiaran menyampaikan aspirasi masyarakat masih dianggap
rendah.63
Di Papua Barat problem ancaman intervensi terutama berasal dari para
jurnalis dan media itu sendiri dibandingkan dari pihak luar. Pemerintah dan partai
politik tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan sensor dan pembredelan
isi berita, melainkan para pemilik perusahaan media, terutama yang mempunyai
kepentingan politik praktis yang kini menghambat hadirnya pers sunguh-sungguh
memperjuangkan kepentingan publik.64 Disamping itu di Papua Barat tidak banyak
menyediakan pelatihan untuk jurnalis atau wartawan. Akses pada informasi termasuk
pengakuan akan media alternatif, serta izin bagi wartawan luar negeri untuk meliput
masih mengalami keterbatasan. Akses jurnalis asing yang ingin meliput di Papua
Barat dibatasi. Jurnalis asing yang mendapat akses untuk liputan di provinsi ini
kerap dikuntit atau dikawal dalam melakukan pekerjaannya. Disinyalir infrastruktur
informasi yang sangat terbatas dan pandangan elit Jakarta atas situasi sosial politik
di Papua Barat mempengaruhi situasi ini.
63.
64.

Laporan dari tim riset Bengkulu.
Laporan dari tim riset Papua Barat.
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Keterbatasan keterbatasan ini disertai dengan rendahnya kepatuhan aparat
pemerintah atas kewajibannya untuk menghormati melindungi dan memenuhi
kemerdekaan pers. Pengalaman buruk dalam penegakan hukum mewarnai penilaian
informan atas kualitas independensi lembaga peradilan dan kualitas penanganan
perkara pers oleh aparat hukum.
Di provinsi ini kebebasan mendirikan perusahaan pers dan menjalankannya
cukup baik tapi dalam cakupan terbatas – yaitu terutama untuk media cetak.
Kelangkaan kanal dan kerumintan prasyarat serta rendahnya dukungan KPID pada
lembaga penyiaran komunitas dianggap sebagai sebab utama untuk mendirikan dan
mengoperasionalisasikan media siber. Wartawan di Papua Barat juga masih toleran
terhadap pemberitaan uang dan atau fasilitas. Toleransi semacam ini berkembang
luas dan sejalan dengan perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah yang
sering kali menyediakan uang dan fasilitas yang sangat mengganggu independensi
wartawan dalam menulis berita.

F. Independensi Media Baik
Persekongkolan Ekonomi dan Politik Menghantui
Profesionalism Media Terancam
Seringkali kebebasan pers di Indonesia dinilai secara dikotomis dan sangat
umum – entah dianggap sudah baik atau dianggap kebablasan. Cara melihat seperti
ini tidak berhasil menunjukan aspek-aspek yang masih bermasalah dan sebaliknya
yang telah berprestasi. Menurut pandangan informan aspek-aspek yang menyangkut
kebebasan berserikat, kebebasan mendirikan dan mengoperasikan perusahaan,
kebebasan dari kriminalisasi dari Negara terhadap media serta jurnalisme warga
dipandang baik atau sudah Cukup Bebas. Namun, persoalan-persoalan yang
menyangkut akses kelompok rentan terhadap media dan penghargaan pemerintah
terhadap profesionalisme pers masih dianggap buruk. Sementara itu persoalanpersoalan yang menyangkut rule of law (independensi pengadilan, impunitas,
mekanisme pemulihan), kemandirian perusahaan pers dari kepentingan kuat,
intervensi pemilik bisnis pers terhadap rapat redaksi, dan monopoli bisnis pers
membayang-bayangi kualitas kemerdekaan pers di Indonesia.
Terdapat 42 indikator utama (59.15%) dinilai sedang. Sementara itu 19
indikator (26.74%) dinilai baik. Kesembilan belas indikator tersebut adalah yang
mengindikasikan berkurangnya campur tangan Negara dan pelembagaan akses
informasi seperti kebebasan berserikat, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi,
akses atas informasi publik dan keragaman kepemilikan. Sembilan (9) indikator
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lainnya atau 14.08 % yang menyangkut (a) akses kelompok rentan pada media, (b)
penghargaan pemerintah terhadap profesionalitas media dan (c) ketergantungan
perusahaan pers pada kelompok yang kuat berkualitas buruk dan atau buruk sekali.
Informan yang berasal dari Negara mempunyai kecenderungan yang lebih
optimis dibanding 2 kelompok informan yang lain. Empat puluh dari 71 indikator atau
56.3% indikator dianggap ‘baik’ atau cukup bebas. Informan pemerintah memiliki
keprihatinan yang sama dengan kecenderungan umum informan dalam hal akses
marginal terhadap media, sikap ‘diam’ PEMDA dalam menghargai profesionalisme
pers, serta aspek-aspek yang menyangkut kesejahteraan jurnalis. Sedangkan semua
aspek kemerdekaan pers yang dianggap ‘baik’ secara umum juga merupakan
pandangan pemerintah.
Seperti kecenderungan umum informan ahli, informan dari kalangan bisnis
juga menganggap aspek-aspek akses marginal terhadap media dan sikap ‘diam’
Negara dalam mendorong aparat pemerintah daerah untuk patuh pada kewajiban
menghormati kemerdekaan pers ‘buruk’. Demikian pula dengan sikap afirmasi
terhadap kelompok rentan. Informan dari kalangan bisnis memiliki kecenderungan
yang sama dengan kecenderungan umum atas aspek-aspek yang ‘baik’ dan juga
menilai tata kelola perusahaan sudah sesuai dengan kepentingan publik dan alokasi
subsidi tidak mengendalikan kebijakan redaksi.
Pandangan informan dari kalangan masyarakkat sipil lebih ‘kritis’ dibanding
dari dua kelompok informan lain. Terdapat 22 indikator yang oleh kelompok
informan ini dianggap ‘buruk’. Lima belas indikator yang dianggap baik pada dasarnya
menyangkut kebebasan dari campur tangan pemerintah termasuk campur tangan
dalam pemberitaan, kebebasan mendirikan dan menjalankan organisasi wartawan
dan perusahaan pers; sikap non-diskriminatif pemerintah serta Kontribusi jurnalisme
warga terhadap kemerdekaan pers.
Sementara indikator-indikator yang dianggap Buruk oleh informan masyarakat
sipil seperti informan lain, dengan menambah sejumlah aspek. Disamping akses
masyarakat marginal pada media, dan lemahnya upaya pemerintah daerah dalam
memajukan kemerdekaan pers, kelompok ini juga menunjukkan keprihatinan pada
(a) indepensi redaksi dari campur tangan pemilik dan (b) ketergantungan perusahaan
pers pada kelompok kuat.
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G. Indeks Kemerdekaan Pers 2015: Agak Bebas
Bagan 6
Indeks Kemerdekaan Pers 24 Provinsi Tahun 2015

Sumber: Diolah dari riset IKP 2016, DP

Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia berada dalam posisi agak bebas; baik
pada bidang hukum, politik dan ekonomi. Dari segi cakupan tidak merata. Indeks
Kemerdekaan Pers kumulatif di 24 provinsi di Indonesia berada dalam posisi agak
bebas. Posisi ini tidak cukup aman karena ‘hanya’ 26% aspek-aspek kemerdekaan
pers yang baik. Ada lima (5) indikator utama lain yang mengancam memperburuk
kemerdekaan pers yaitu (a) independensi media dari kelompok kepentingan (56.14)
(b) tata kelola perusahaan (57.63), (c) independensi lembaga peradian (59.33) (d)
etika pers (60.85) dan (e) kehadiran lembaga penyiaran publik (61.25)
Posisi ‘agak bebas’ ini meliputi baik pada bidang hukum, politik dan ekonomi.
Dari segi cakupan geografis tidak terlalu merata. Lima (5) provinsi dianggap oleh
informan ahli ‘cukup bebas’ (antara 70 -89) yaitu Kalimantan Barat, Aceh, Banten,
Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. Dua provinsi yaitu Papua Barat dan
Bengkulu dianggap ‘kurang bebas’ sedangkan. Sementara 18 provinsi-provinsi
seperti Sumatera Utara, NTB, Lampung, DIY, Maluku, SULUT, Sulteng, DKI, JATIM ,
Jabar, Riau, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Sumbar dianggap ‘agak bebas’
Bidang politik dan bidang hukum mempengaruhi kualitas kemerdekaan
pers di provinsi-provinsi dengan indeks baik. Jurnalisme warga di provinsi-provinsi
ini dipandang memberi sumber informasi alternatif yang bermanfaat bagi publik’;
berbanding terBalik dengan Bengkulu yang kurang berkembang.
Sedangkan pada provinsi-provinsi yang ‘kurang bebas’ terdapat beberapa
aspek yang sangat problematis. Disamping perhatian media dan pemerintah terhadap
kelompok marginal yang sangat buruk, pemerintah daerah dipandang kurang
memajukan kemerdekaan pers. Tantangan lain di provinsi yang ‘kurang bebas’ ini
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adalah persoalan keragaman; terutama dalam hal kepemilikan baik karena kurang
transparan maupun karena adanya perusahaan pers yang sangat mendominasi
pemberitaan dan penyebaran informasi. Ada kebutuhan untuk memberi akses
informasi pada kelompok rentan tapi belum ada political will dari Negara maupun
bisnis.

H. Perbandingan Bidang Politik, Ekonomi Dan Hukum
Indeks Kemerdekaan Pers dalam Bidang Politik di 24 provinsi paling tinggi
dibanding dengan bidang lainnya baik menurut pandangan informan pemerintah
(71.63), bisnis (69.46) maupun masyarakat sipil (61.20). Bagi informan pemerintah
IKP bidang hukum lebih baik daripada ekonomi; sedangkan masyarakat sipil dan bisnis
memandang bidang ekonomi justru lebih buruk daripada bidang hukum. Pandangan
masyarakat sipil terhadap kemerdekaan pers lebih kritis daripada pemerintah dan
bisnis dalam semua bidang meski tidak berlaku di seluruh 24 provinsi.
Tabel 313
Perbandingan tiga bidang dan latar belakang informan
Informasi
Bidang

Indeks

Pemerintah

Bisnis

Masyarakat
sipil

Politik

65,65

71,63

69,46

61,20

Ekonomi

61,87

66,29

66,98

57,86

Hukum

61,33

68,23

64,48

56,49

TOTAL

63,44

69,51

67,29

58,87

Politik
Kemerdekaan pers dari kekuatan-kekuatan Negara sudah cukup baik (dalam
kisaran sedang). Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media, upaya
pemerintah untuk mendorong keragaman kepemilikan dan akses kelompok
marginal terhadap informasi dari media merupakan aspek-aspek kemerdekaan pers
yang paling mendapat sorotan negatif bagi ketiga kelompok informan. Persoalan
berikutnya adalah kemandirian dari kepentingan politik dan ekonomi.
Kebebasan berorganisasi dan berserikat, kebebasan dari sensor/pembredelan,
intimidasi, disrkriminasi dan kebebasan wartawan meliput relatif terlembaga.
Sementara jurnalisme warga memberi kontribusi positif atau memberi sumber
informasi alternatif bagi masyarakat. Dalam kebebasan berorganisasi dan berserikat
meski sudah cukup terlembaga tantangan berasal dari perusahaan pers yang memberi
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stigma terhadap serikat pekerja dan berusaha menghalang-halangi terbentuknya
serikat pekerja. Sebaliknya keinginan di kalangan jurnalis untuk bergabung dalam
serikat pekerja rendah.
Ekonomi
Dalam bidang ekonomi Kemerdekaan Pers masih menghadapi kendala
khususnya pada aspek independensi dari kelompok kuat politik maupun ekonomi.
Bagi informan dari kelompok masyarakat sipil situasi kebebasan (ber) ekonomi
dalam konteks usaha di bidang media di Indonesia, tidak terlalu menggembirakan.
Penilaian yang dianggap paling buruk oleh masyarakat sipil diberikan kepada
indikator ‘Independensi dari Kelompok Kepentingan’ (51,30 atau situasi buruk).
Berbeda dengan masyarakat sipil, informan ahli yang berlatar kelompok
bisnis (usaha) menganggap bahwa indeks kebebasan pers dalam dimensi ekonomi
(berusaha) berada dalam keadaan “sedang” (66,98). Bahkan nilai “sedang” yang
diberikan mendekati batas atas (69). Bisa dibilang nilai sedang yang ‘tebal’. Dengan
demikian, menurut informan ahli dari kelompok bisnis (usaha), situasi ekonomi
di Indonesia cenderung baik-baik saja, paling tidak dianggap tidak ada faktor
pengganggu dalam iklim berbisnis media di negeri ini. aspek yang paling dianggap
baik dan memberi kontribusi besarnya nilai ekonomi bagi informan dari kalangan
bisnis adalah pada indikator “Keragaman Kepemilikan” dimana informan ahli yang
berlatar belakang pengusaha memberikan nilai 77,07 atau situasi baik.
Hal yang membuat berbisnis media bagi sebagian orang tidak menarik, bukan
karena adanya peraturan/regulasi tertentu, melainkan tantangan yang mungkin
tidak sama jika berbisnis di bidang yang lain. Bagi pebisnis yang belum pernah terjun
ke bisnis media, bisnis media mungkin tidak ‘menjajnjikan’ secara ekonomi buat
mereka.
Mendekati pendapat informan dari kalangan bisnis, bagi informan dari
kelompok berlatar belakang pemerintah, situasi kebebasan (ber) ekonomi di
Indonesia dinilai sedang (66,29). Artinya mereka menganggap situasi berbisnis di
dalam dunia pemberitaan atau media, iklim yang tercipta dianggap cukup memadai.
Seperti informan dari bisnis indikator “Keragaman Kepemilikan” merupakan aspek
yang paling baik dan baik (74,99).
Secara umum, ketergantungan perusahaan media di provinsi terhadap sumber
dana dari kegiatan disseminasi informasi dari pemerintah daerah dan bentuk-bentuk
kerjasama yang saling-tergantung cukup membuat media atau perusahaan media
kurang independen. Meski tak tertulis dan terang-terangan, kesadaran pengelola
media di level pengambil keputusan (departemen usaha) untuk menjaga hubungan
baik dengan pemberi dana, disadari bersama. Disamping itu, tingkat kesejahteraan
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wartawan yang rendah menjadi tantangan bagi dunia jurnalisik. Di sisi lain toleransi
wartawan terhadap suap masih tinggi (amplop). Kedua aspek ini memberi kesan
adanya hubungan sebab akibat.
Hukum
Indonesia memiliki hukum yang baik bagi kemerdekaan berekspresi – dan
kemerdekaan pers. Secara nasional kerangka kerja hukum ini dijamin dalam
konstitusi (Pasal 29) dan sejumlah undang-undang organik (UU Pers, UU HAM) di
bawahnya yang sesuai dengan standar hak asasi internasional. Indonesia juga telah
meratifikasi sejumlah konvensi hak asasi manusia yang mengakui kebebasan atas
informasi. Badan-badan untuk menjamin hak atas mencari, mengumpulkan dan
membagi informasi juga telah tersedia terutama dalam lingkup nasional.
Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, persoalannya berbeda.
Pemerintah daerah cukup patuh untuk tidak membuat regulasi yang bertentangan
dengan UU yang menjamin Kemerdekaan Pers. Tidak banyak pemerintah daerah
mengambil inisiatif membuat regulasi yang menjamin kemerdekaan pers. Meski di
sejumlah daerah pemerintah setempat mengeluarkan PERDA mengenai kebebasan
atas informasi dan regulasi-regulasi berkenaan dengan transparansi tidak pula
cukup upaya untuk menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalisiknya atau
mengharuskan aparatnya patuh pada kewajiban menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers.
Absennya Negara membuat regulasi menyangkut kemerdekaan pers
mengindikasikan aplikabilitas dari UU Pers No. 40/1999. Tiadanya urgensi untuk
membuat kebijakan menyangkut pers juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan pers
yang merdeka di daerah, karena rezim desentralisasi membuka ruang politik yang
besar di daerah. Dan hal ini membutuhkan pers yang merdeka.

PERSOALAN-PERSOALAN STRATEGIS.
I. Kewajiban Melindungi Kemerdekaan Pers
Kewajiban Negara untuk melindungi Kemerdekaan Pers (KP) secara umum
dipandang sudah cukup baik. Terutama dalam dua hal yakni, dalam hal pelembagaan
akses informasi publik dan dalam hal kebebasan dari kriminalisi serta intimidasi oleh
Negara selama tahun 2015.
Meski demikian perlu tetap dicatat bahwa kualitas ini tidak merata satu
provinsi dengan provinsi lain dan tidak menggambarkan kualitas pelayanan dalam
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pemberian informasi publik. Kewajiban Negara terutama pemerintah-pemerintah
daerah dalam menghormati Kemerdekaan Pers tidak cukup. Praktek pembiaran
bersuburnya ‘suap’ di lingkungan pemda; alokasi dana APBD bagi jurnalis untuk
tujuan yang tidak jelas adalah sebagian contohnya.
Masih banyak aspek yang perlu mendapat perhatian Negara agar perlindungan
Kemerdekaan Pers menjadi lebih optimal seperti independensi dari kelompok kuat,
tata kelola perusahaan, tersedianya media massa publik, kebebasan ruang redaksi
dari pemilik perusahaan, upaya peningkatan kompetensi kalangan jurnalis dan
mekanisme pemulihan ketika terjadi pelanggaran KP.

J. Independensi Wartawan/Media
Media cukup mandiri. Selama 2015 media relatif cukup bebas dari ancaman
pembredelan dan bebas dari tekanan kekuasaan. Namun secara internal ada masalah
serius terutama dari kalangan jurnalis/masyarakat sipil menyangkut kebebasan
redaksi dari campur tangan pemilik media. Hal ini terutama terjadi ketika pemilik
perusahaan berafiliasi pada kekuatan politik setempat seperti partai politik dan
pemerintah daerah. Disamping itu kemerdekaan media terancam oleh kekuatan–
kekuatan ekonomi yang tidak berkepentingan memajukan kemerdekaan pers dan
justru cenderung melemahkan/ memberangus independensi media.

K. Pluralisme Pandangan Dan Media
Keragaman kepemilikan secara pro-forma ditingkat lokal dinilai baik. Dalam
prakteknya, secara nasional keragamanan kepemilikan dibayang-bayangi oleh
konglomerasi media. Monopolisasi perusahaan media mengancam keragaman
pandangan. Oleh karena itu keragaman media menjadi penting termasuk tersedianya
ruang bagi media publik, media komunitas dan jurnalisme warga.
Informan-informan ahli lokal memandang bahwa keragaman media cukup
baik terutama karena menimbang bahwa bisnis media memang unik – sehingga tidak
banyak pemilik modal tertarik untuk menanam modalnya di bisnis ini atau mendirikan
perusahaan media. Maka di banyak provinsi ahli memaklumi jumlah media yang
ada. Sekalipun dalam jumlah belasan tidak anggap bahwa telah terjadi monopolisasi
kepemilikan media. Meski demikian ahli juga melihat bahwa konsentrasi kepemilikan
media sedikit banyak mempengaruhi kualitas laporan.
Pandangan yang mengobservasi kepemilikan media secara langsung ini lebih
lengkap dengan bird eye view – yaitu melihat persoalan ini bagaikan burung elang
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yang terbang tinggi. Jika kita melihat keberadaan media-media di berbagai provinsi
secara lebih tinggi atau secara nasional ditemukan bahwa media atau jaringan
berbagai media yang ada di berbagai daerah cenderung dimiliki oleh sejumlah orang/
entitas bisnis tertentu. Seperti disinggung di atas Penelitian mengenai Pemetaan
Media yang dilakukan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kepemilikan media
secara nasional didominasi oleh 12 perusahaan media besar saja.65 Hal ini di satu sisi
dapat mengancam kehidupan media-media lokal, di sisi lain keragaman pandangan.
Yang mengkuatirkan dari aspek ini adalah banyak media lokal berdiri saat
pemilihan kepala daerah, yang dalam prakteknya dengan tujuan semata untuk
memenangkan pemilihan. Kemunculan ini mengkuatirkan bukan saja karena
kesinambungannya diragukan melainkan juga publik pun terancam memperolah
informasi beragam yang akurat dan seimbang.
Meskipun secara lokal kepemilikan media dinilai cukup baik, ahli juga
berpandangan bahwa tidak serta merta terjadi keragaman pandangan. Dalam
mendorong keragaman pandangan peran pemerintah belum baik. Dalam hal
ini tentunya tidak dimaksudkan agar pemerintah campur tangan dalam urusan
redaksi. Banyak hal lain dapat dilakukan tapi tampaknya belum dilakukan misalnya,
aktif memonitor dan mengevaluasi dampak dari konsentrasi media; menyediakan
pelatihan sensitif-gender, difabel, minoritas etnis atau keyakinan bagi awak pers;
atau mefasilitasi diskusi di antara stakeholder media untuk mendorong keragaman
pandangan. Seperti penilaian di ke 24 provinsi secara substansi akses dan jaminan
aksesibilitas kelompok marginal terhadap kebutuhan informasi tidak tersedia meski
diakui bahwa TVRI cukup mengupayakan hal tersebut.
Sumber-sumber informasi komplementer dari media-media mainstream
tersedia meski tidak secara merata. Jurnalisme warga cukup memberi kontribusi
positif meski secara pelaporan masih banyak yang harus diperbaiki. Peran dan
perlindungan bagi Radio dan TV komunitas belum dioptimalkan.

L. Profesionalisme Media
Profesionalisme wartawan di Indonesia pada umumnya dipandang cukup
menggembirakan. Namun, masih terdapat sejumlah masalah yang membuat
profesionalisme ini tidak optimal; dan masih harus ditingkatkan. Di antaranya
kurangnya pemerintah daerah menghormati profesionalisme wartawan. Kedua,
kepatuhan wartawan dan pengelola media terhadap etika jurnalisik, misalnya karena
65.
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masih menerima suap dan banyaknya iklan terselubung. Ketiga adalah suburnya
media online baik yang dikelola oleh media-mainstream maupun tidak. Sejumlah
media-media online ini tidak terjangkau Etika Pers.
Masih ada kesadaran dari wartawan dan pengelola untuk menyaring
informasi yang akan disiarkan kepada masyarakat dalam rangka penegakan etika.
Bagaimanapun perlu dicatat bahwa masih banyak pula media massa yang belum
memiliki kesadaran tersebut.

M. Mekanisme Pemulihan
Potensi terjadinya perkara pers selalu ada. Dewan Pers setiap tahunnya
mengalami peningkatan jumlah pengaduan. Undang-undang Pers yang menganut
rezim etika pers mengambil jalan ‘mediasi’ sebagai mekanisme pemulihan atas
pelanggaran Kemerdekaan Pers. Terdapat juga lembaga Ombdusman dan Komisi
Informasi yang mendapat mandat untuk menentukan sah tidaknya informasi
dibatasi.
Selama 2015 Dewan pers dipandang cukup mendukung kemerdekaan pers
dan menjalankan mekanisme yang ada di UU Pers secara independen. Namun,
daya jangkaunya masih rendah – sebatas ibu kota provinsi dan belum mencapai
tingkat kabupaten/kota. Penanganan perkara pers di daerah-daerah dianggap masih
lamban. Berbagai inisiatif seperti membuat MoU dengan berbagai lembaga penegak
hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan mendapat apresiasi yang cukup meski
realisasinya belum optimal.
Dalam pelaksanaannya mekanisme mediasi umumnya dinyatakan efektif. Ada
local wisdom yang juga bisa dikembangkan. Setelah mediasi dilakukan pada tempattempat dan sengketa tertentu dibutuhkan mediasi dengan pendekatan adat.
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BAB IV: PENUTUP
Seiring dengan proses demokrasi, media dan kemerdekaan pers mengalami
kemajuan signifikan di Indonesia. Dengan jatuhnya rezim otoritarian, Indonesia
memang menjadi tanah subur bagi menjamurnya media. Undang-undang Pers
dengan tegas menyatakan hak asasi warga negara atas kemerdekaan pers dan
karenanya terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran. Media massa juga menunjukkan gairah yang tinggi dalam
memperdebatkan berbagai gagasan yang di masa-masa sebelumnya diharamkan.
Berbagai persoalan publik seperti korupsi, bencana, kebobrokan infrastruktur,
buruknya pelayanan publik, toleransi beragama dan pendidikan menjadi persoalan
yang banyak diangkat oleh media.
Meski demikian kondisi kemerdekaan pers di Indonesia tidak sepenuhnya
bebas. Kualitas Kemerdekaan Pers ‘agak bebas’ dibayang-bayangi oleh kemandirian
media massa dari kepentingan kuat, yang ditandai sejumlah indikator Kemerdekaan
Pers tersebut di atas. Indeks ini juga menegaskan bahwa perlu diambil sejumlah
langkah untuk memperbaiki akses pada media dan independensi media. Telah
banyak praktek yang memberi insentif pada upaya-upaya tersebut, baik di tataran
wartawan berupa pengangkatan kualitas wartawan, peningkatan tanggung jawab etis
wartawan dan perusahaan media. Insentif paling utama setelah rezim otoriatarian
adalah melalui regulasi UU Pers.
Keragaman dalam media adalah prinsip penting yang mengalir dari
kemerdekaan ekspresi dari media. Kemerdekaan pers mensyaratkan ‘tidak boleh ada
individu atau kelompok yang tereksklusi dari akses pada media’. Karena keragaman
dalam media menjaga alasan-adanya media yaitu untuk menggali kebenaran dan
memajukan demokrasi. Untuk menjaga keragaman perspektif maka kepemilikan
media tidak boleh dimonopoli di tangan segelintir orang. Riset IKP Indonesia 2015
menemukan bahwa secara umum keragamanan kepemilikan tidak serta merta
menghasilkan keanekaragaman perspektif. Indikator-indikator yang menunjuk
keragaman perspektif masih rendah. Sehubungan dengan hal ini patut dicatat bahwa:
Pertama, media belum memberi tempat bagi ‘the voice of the voiceless’. Belum
semua kelompok masyarakat memiliki akses pada media untuk didengar suaranya
dan mendapat informasi dengan akurat. Berbagai isu krusial seperti intoleransi,
kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi terhadap masyarakat adat,
minoritas, miskin kota serta penyandang disabilitas yang perlu diketahui oleh publik
adalah sebagian dari kelompok masyarakat yang suaranya sering diabaikan. Kalaupun
diangkat tidak semua perspektif ditemukan dalam media-media mainstream.
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Perspektif perempuan dan akhir-akhir ini perspektif korban gusuran sering diabaikan.
Berbagai perkara yang dihadapi perempuan cenderung memberi stigma pada kaum
perempuan.
Kedua, lemahnya keragaman ditandai oleh kecenderungan media menjadi alat
bagi kepentingan kuat, baik kuat secara ekonomis maupun politis. Persekongkolan
kekuatan ekonomi dan politis atau penyatuan kedua kekuatan ini mengancam
Kemerdekaan PERS di bawah kendali Oligarki. Berbagai peraturan perundangundangan memberi peluang untuk menciptakan konglomerasi media elektronik.
Misalnya, menurut undang-undang Penyiaran No. 32/2002 perusahaan media
hanya dibolehkan memiliki stasiun TV/Radio beroperasi di satu kota. Namun dalam
prakteknya pemilik stasiun siaran mensiasati peraturan dengan membentuk holding
company. Dengan begitu mereka bisa memiliki lebih dari satu stasiun pada satu
tempat. Dalihnya setiap stasiun dikelola oleh perusahaan yang berbeda; padahal
perusahaan-perusahaan tersebut sesungguhnya bernaung di satu atap.
Ketiga, bahaya ini di arus paling ujung dari pencarian dan penyebaran
informasi melalui media massa diperberat dengan: (a) Independensi ruang redaksi
dimana berbagai tekanan dari pemilik kepada redaksi seringkali mengakibatkan
sulitnya menghasilkan keragaman dalam berita. Pemimpin redaksi kerap tidak bisa
menghindari tekanan dari pemilik media terutama karena kepentingan politik. (b)
Banyak wartawan atau pemilik media massa yang bahkan tidak mengetahui atau
pernah membaca kode etik jurnalistik sebagaimana ditentukan di dalam peraturan
Dewan Pers dan UU Pers alih-alih memahami dan menjalankan Kode Etik jurnalisme
dan profesiolisme media. Di sana sini ditemukan bahwa perspektif redaksi itu
sendiri tidak dalam perspektif pluralisme (c) Pengetahuan dan sensitifitas wartawan
terhadap korban yang masih terbatas. Sementara itu (d) Media massa publik seperti
TVRI/RRI kurang berkembang.
Implikasi terburuk adalah rendahnya akses atas media bagi kelompokkelompok marginal termasuk penyandang disabilitas.
Rekomendasi:
- Stakeholder pers perlu menguatkan kehadiran media-media independen.
- Di tengah keringnya keragaman perspektif dan pemilik maka posisi strategis media
massa publik (baik TV maupun Radio), radio-radio komunitas dan jurnalisme
warga perlu diperkuat.
- Hal ini dilakukan antara lain dengan memperkuat pengelolaan media massa
publik secara profesional, peningkatan kemampuan jurnalistik RRI dan TVRI dan
reformasi undang-undang penyiaran dan RTRI sehingga mampu mengakomodir
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operasionalisasi lembaga penyiaran publik (LPP), mendorong Lembaga Penyiaran
Publik untuk menjaga netralitas dalam pemilu; Memperbaiki UU untuk
melarang praktek holding company dalam menjalankan perusahaan pers dan
mengendalikan kepemilikan izin siaran tidak di satu tangan.
Kekerasan terhadap wartawan. Pada tahun 2015 tidak banyak kasus kekerasan
terhadap wartawan terjadi, baik oleh Negara maupun aktor Non-negara. Namun,
beberapa waktu terakhir kekerasan mengalami eskalasi. Kekerasan akhir-akhir ini
bukan saja dalam bentuk fisik seperti penghilangan paksa dan psikis [misalnya,
intimidasi] melainkan pula dalam bentuk kekerasan ekonomi. Pelaku kekerasan
bukan saja dari Negara seperti kepolisian dan anggota TNI, akan tetapi juga nonNegara dari preman, perusahaan, sesama wartawan dan massa partai politik.
Problem terbesar dari berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan adalah
impunitas. Hingga kini masih ada proses hukum atas berbagai kasus kekerasan yang
dialami oleh jurnalis. Sementara itu banyak perusahaan pers yang tidak melakukan
pembelaan yang cukup pada wartawan yang jadi korban dan tidak mendorong
proses hukum jika terjadi kekerasan pada wartawan.
Rekomendasi:
- Aparat penegak hukum baik kepolisian, kehakiman bekerjasama dengan Dewan
Pers segera menyelesaikan berbagai ‘hutang’ kasus seperti kasus Udin di DIY
- Mengembangkan panduan peliputan bagi korban-korban perempuan dan anak
dengan memperhatikan perspektif dan kepentingan perempuan dan anak.
- Mendesak perusahaan pers memberi pendampingan pemulihan dan bekerjasama
dengan organisasi profesi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap
wartawan.
- Stakeholder pers bekerjasama membentuk satuan tugas penangananan kekerasan
terhadap wartawan dan mendorong lahirnya paralegal pers khususnya di daerahdaerah yang terpencil seperti Maluku Utara, Papua Barat dan lain-lain.
Self regulation komunitas pers yang selama ini dijalankan untuk menjaga
kualitas Kemerdekaan Pers perlu dipertahankan dan diperkuat. Peningkatan
penerapan kode etik jurnalistik harus disertai dengan peningkatan akuntabilitas
perusahaan media, antara lain dengan memperkuat standar kinerja perusahaan
pers, seperti:
a. Mengharuskan perusahaan pers untuk mendirikan serikat pekerja wartawan.
b. Mengharuskan setiap perusahaan pers memiliki editorial guideline yang
merupakan panduan untuk memutuskan layak tidaknya berita diangkat.

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

425

c. Memastikan adanya lembaga ombudsman dalam struktur perusahaan pers, yang
berfungsi menjaga media berorientasi pada publik, menjaga etik jurnalistik dan
profesionalitas wartawan, dan menjadi akses publik kepada media.
d. Perusahaan media memperhatikan kesejahteraan jurnalis berdasarkan
kompetensinya.
e. Memperbaiki sistem rekrutmen wartawan di perusahaan-perusahaan pers
baik untuk peningkatan profesionalisme wartawan maupun untuk memperluas
keragaman perspektif di media massa.
f. Menegakan sikap profesionalisme di kalangan jurnalis dan perusahaan media yang
selama ini disuarakan oleh Dewan Pers diteguhkan oleh pemangku kepentingan
pers. Untuk ini ketegasan memberi sanksi pada wartawan yang melanggar kode
etik jurnalistik diperlukan; gaul dari perusahaan pers terhadap wartawannya dan
maupun dari Dewan Pers dalam memberi teguran pada perusahaan media.
Peningkatan kompetensi wartawan baik dalam rangka memperluas
keragaman perspektif maupun dalam meningkatkan kepatuhan pada kode etik
dan profesionalisme wartawan. Pendidikan baik dalam arti luas maupun dalam arti
sempit pelatihan jurnalistik merupakan jalan yang paling membawa dampak untuk
memperbaiki kualitas wartawan.
Berbagai upaya yang selama ini telah dilakukan seperti peningkatkan kualitas
kompetensi anggota dari organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers secara
periodik perlu ditingkatkan. Demikian pula peningkatan kualitas uji kompetensi
oleh Dewan Pers. Hal lain yang perlu dilakukan dalam rangka ini adalah Dewan
Pers mandorong pemerintah-pemerintah Daerah untuk maintreaming Hak atas
Kemerdekaan Pers dengan tidak lagi mengalokasikan dana untuk media/jurnalis
di APBD, dan berkerjasama dengan Dewan Pers dalam meningkatkan kompetensi
wartawan
Ujaran Kebencian. Berita yang memuat ‘ujaran kebencian’ harus ditanggapi
secara hati-hati. Karena di satu sisi merupakan tindakan yang dilarang. Di sisi lain
yang disebut ‘ujaran kebencian’ belum tentu memiliki intensi untuk menyebar
kebencian. Yang paling penting adalah pembuataan penyebaran berita harus selalu
disertai dengan verifikasi atau investigasi lebih lanjut.
Rekomendasi khusus bagi Dewan Pers. Dewan pers merupakan ‘jangkar’
bagi penegakkan kode etik jurnalistik dan profesionalisme wartawan. Sehubungan
dengan hal ini sejumlah hal direkomendasikan pada Dewan Pers.
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(a) Dewan Pers tegas dalam menegakkan kode etik dan aturan-aturannya (tidak
boleh partisan).
(b) Mendekati Presiden/Mendagri agar melarang pemerintah daerah dan pusat
menyediakan “amplop” bagi wartawan.
(c) Melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggara uji kompetensi secara
reguler
(d) Menginventaris kasus-kasus yang ada di Dewan Pers dan yang mandeg untuk
mendorong proses penanganan secara lebih efektif dan kemudian menggunakan
kewenangannya mendorong berbagai kasus di kepolisian untuk diproses
secepatnya.
(e) Menggunakan kewenangannya mengkoordinasikan, memantau dan mengawal
lembaga negara dan organisasi profesi (Pedoman Penanganan Kasus terhadap
Wartawan)
(f) Mendorong dan memperkuat gerakan literasi media
(g) Menerbitkan hasil riset Indeks Kemerdekaan Pers secara populer dalam bentuk
buku seri sebagai bahan informasi dan edukasi masyarakat
(h) Membangun trust fund dari berbagai perusahaan pers besar, sehingga
masyarakat memiliki media alternatif (media itu dari publik, oleh publik, untuk
publik) seperti News.
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LAMPIRAN 1
TABEL 1
PROPORSI INFORMAN BERDASARKAN PROVINSI
PROPORSI INFORMAN
(Frekuensi)

PROPORSI INFORMAN
(%)

Aceh

10

3.3%

Banten

13

4.3%

DIY

12

4.0%

Malut

12

4.0%

Sumut

14

4.6%

Maluku

10

3.3%

Sumbar

15

5.0%

Riau

14

4.6%

Bengkulu

14

4.6%

Jabar

10

3.3%

Lampung

16

5.3%

Sulut

12

4.0%

Palembang

10

3.3%

Kalsel

12

4.0%

Kalbar

14

4.6%

Sulsel

10

3.3%

Jatim

13

4.3%

Kepri

12

4.0%

NTB

15

5.0%

DKI

14

4.6%

Sulteng

15

5.0%

Bali

11

3.6%

Papua Barat

12

4.0%

Papua

13

4.3%

Total

303

100.0%

WILAYAH
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TABEL 2
PROPORSI INFORMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PROPORSIINFORMAN
Frekuensi

PROPORSI INFORMAN (%)

Laki-laki

248

81.8%

Perempuan

55

18.2%

Total

303

100.0%

JENIS KELAMIN

TABEL 3
PROPORSI INFORMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN/PROVINSI
GENDER
LAKI-LAKI
PEREMPUAN

WILAYAH
Aceh

Frekuensi
Persen

Banten

Frekuensi
Persen

DIY

Frekuensi
Persen

Malut

Frekuensi
Persen

Sumut

Frekuensi

Maluku

Frekuensi

Persen
Persen
Sumbar

Frekuensi
Persen

Riau

Frekuensi
Persen

Bengkulu

Frekuensi
Persen

Jabar

Frekuensi
Persen

434 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

TOTAL

8

2

10

80.0%

20.0%

100.0%

13

0

13

100.0%

0.0%

100.0%

9

3

12

75.0%

25.0%

100.0%

10

2

12

83.3%

16.7%

100.0%

14

0

14

100.0%

0.0%

100.0%

7

3

10

70.0%

30.0%

100.0%

13

2

15

86.7%

13.3%

100.0%

9

5

14

64.3%

35.7%

100.0%

8

6

14

57.1%

42.9%

100.0%

8

2

10

80.0%

20.0%

100.0%

Lampung

Frekuensi
Persen

Sulut

Frekuensi
Persen

Palembang

Frekuensi
Persen

Kalsel

Frekuensi
Persen

Kalbar

Frekuensi
Persen

Sulsel

Frekuensi
Persen

Jatim

Frekuensi
Persen

Kepri

Frekuensi
Persen

NTB

Frekuensi
Persen

DKI

Frekuensi
Persen

Sulteng

Frekuensi
Persen

Bali

Frekuensi
Persen

Papua Barat

Frekuensi
Persen

Papua

Frekuensi
Persen

Total

Frekuensi
Persen

15

1

16

93.8%

6.3%

100.0%

11

1

12

91.7%

8.3%

100.0%

7

3

10

70.0%

30.0%

100.0%

11

1

12

91.7%

8.3%

100.0%

12

2

14

85.7%

14.3%

100.0%

8

2

10

80.0%

20.0%

100.0%

10

3

13

76.9%

23.1%

100.0%

11

1

12

91.7%

8.3%

100.0%

12

3

15

80.0%

20.0%

100.0%

9

5

14

64.3%

35.7%

100.0%

13

2

15

86.7%

13.3%

100.0%

10

1

11

90.9%

9.1%

100.0%

10

2

12

83.3%

16.7%

100.0%

10

3

13

76.9%

23.1%

100.0%

248

55

303

81.8%

18.2%

100.0%

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

435

TABEL 4
PROPORSI INFORMAN MENURUT PEKERJAAN
PROPORSI INFORMAN
(Frekuensi)

PROPORSI INFORMAN
(%)

Advokat / pengacara

11

3.6%

Akademisi

54

17.8%

Jurnalis

105

34.7%

Komisioner lembaga (KPU,
KPID, KIP)

34

11.2%

NGO

25

8.3%

PNS / birokrat

30

9.9%

Politisi

11

3.6%

TNI / Polri

15

5.0%

Wiraswasta

2

0.7%

Wiraswasta / karyawan
swasta

13

4.3%

Tidak menjawab

3

1.0%

303

100.0%

PEKERJAAN

Total

436 Indeks Kemerdekaan Pers 2016
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437

NTB

Kepri

Jatim

Sulsel

Kalbar

Kalsel

Palembang

Sulut

Lampung

Jabar

Bengkulu

Riau

Sumbar

Maluku

Sumut

Malut

DIY

Banten

Aceh

PROVINSI

Frekuensi

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

10.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

8.3%

1

12.5%

2

10.0%

1

7.1%

1

7.1%

1

6.7%

1

0.0%

0

0.0%

0

8.3%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Advokat /
pengacara
2

1

0.0%

0

8.3%

1

30.8%

4

10.0%

1

14.3%

2

8.3%

1

20.0%

2

25.0%

3

12.5%

2

40.0%

4

28.6%

4

14.3%

2

20.0%

3

20.0%

2

21.4%

3

25.0%

3

41.7%

5

7.7%

1

20.0%

Akademisi

9

46.7%

7

33.3%

4

46.2%

6

30.0%

3

50.0%

7

58.3%

7

20.0%

2

33.3%

4

31.3%

5

30.0%

3

21.4%

3

14.3%

2

46.7%

7

20.0%

2

57.1%

8

25.0%

3

25.0%

3

23.1%

3

30.0%

Jurnalis

1

6.7%

1

33.3%

4

7.7%

1

10.0%

1

7.1%

1

25.0%

3

10.0%

1

16.7%

2

6.3%

1

20.0%

2

7.1%

1

14.3%

2

13.3%

2

20.0%

2

0.0%

0

0.0%

0

8.3%

1

23.1%

3

0.0%

Komisioner
lembaga
NGO
(KPU,
KPID, KIP)
3
0

TABEL 5
PROPORSI INFORMAN MENURUT PEKERJAAN/PROVINSI

2

2

20.0%

3

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

7.1%

1

8.3%

1

20.0%

2

0.0%

0

6.3%

1

0.0%

0

14.3%

2

7.1%

1

0.0%

0

20.0%

2

0.0%

0

0.0%

0

16.7%

2

7.7%

1

20.0%

2

0

20.0%

3

0.0%

0

0.0%

0

30.0%

3

14.3%

2

0.0%

0

20.0%

2

8.3%

1

12.5%

2

0.0%

0

7.1%

1

21.4%

3

6.7%

1

10.0%

1

7.1%

1

16.7%

2

0.0%

0

15.4%

2

20.0%

PNS /
birokrat
Politisi

PEKERJAAN

0

0

0.0%

0

8.3%

1

7.7%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

8.3%

1

0.0%

0

0.0%

0

7.1%

1

0.0%

0

6.7%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

8.3%

1

0.0%

0

0.0%

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

8.3%

1

0.0%

0

7.7%

1

0.0%

Tidak
menjawab
1

0

6.7%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

7.1%

1

0.0%

0

10.0%

1

0.0%

0

12.5%

2

0.0%

0

7.1%

1

7.1%

1

0.0%

0

10.0%

1

7.1%

1

8.3%

1

0.0%

0

7.7%

1

10.0%

TNI / Polri

0

0.0%

0

0.0%

0

7.7%

1

10.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

1

0.0%

0

16.7%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

6.3%

1

0.0%

0

0.0%

0

14.3%

2

0.0%

0

0.0%

0

7.1%

1

8.3%

1

0.0%

0

7.7%

1

0.0%

0

10

14

100.0%

15

100.0%

12

100.0%

13

100.0%

10

100.0%

14

100.0%

12

100.0%

10

100.0%

12

100.0%

16

100.0%

10

100.0%

14

100.0%

14

100.0%

15

100.0%

10

100.0%

14

100.0%

12

100.0%

12

100.0%

13

100.0%

Wiraswasta Total
Wiraswasta / karyawan
swasta

Kalbar
Sulsel
Jatim
Kepri
NTB
DKI
Sulteng
Bali
Papua Barat
Papua

Frekuensi
Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen
Persen
Persen

Frekuensi

0

2

7

1
0

7.1%

1
3

14.3%

2
0

0.0%

0
0

0.0%

0

0

7.1%

1

1

0.0%

0

0

0.0%

0

10

100.0%

14

13

100.0%

1

0

0.0%

7.1%

1

10.0%

3

0

0.0%

50.0%

0

0.0%

1
1

0.0%

14.3%

0

30.0%

1
0

0.0%

0.0%

1

12

100.0%

10.0%

2

0.0%

6

0

7.7%

30.0%

0

0.0%

4

0

0.0%

10.0%

1

7.7%

0
0

0.0%

10.0%

0

0.0%

15

100.0%

4

0

16.7%

7.7%

0

0.0%

4

1

0.0%

46.2%

0

0.0%

1
0

8.3%

30.8%

3

0.0%

0
3

0.0%

0.0%

1

14

100.0%

33.3%

1

0.0%

7

0

0.0%

33.3%

0

6.7%

0

0

0.0%

8.3%

0

0.0%

0
0

20.0%

0.0%

2

20.0%

15

100.0%

1

0

7.1%

6.7%

0

0.0%

9

0

0.0%

46.7%

0

0.0%

1

1

0.0%

0.0%

1

0.0%

0
2

14.3%

0.0%

3

7.1%

11

100.0%

5

1

0.0%

64.3%

0

0.0%

3

1

0.0%

7.1%

0

0.0%

0

0

6.7%

0.0%

1

12

100.0%

6.7%

1

9.1%

1

0

0.0%

13.3%

0

9.1%

1

1

0.0%

20.0%

2

0.0%

4

1

9.1%

33.3%

1

9.1%

1
0

9.1%

20.0%

2

36.4%

1
4

9.1%

0.0%

0

9.1%

13

100.0%

303

100.0%

2

15.4%

8.3%

13

0

0.0%

4.3%

0.0%

2

2

15.4%

0.7%

0.0%

15

0
0.0%

5.0%

8.3%

3

2
15.4%

1.0%

16.7%

11

1
7.7%

3.6%

8.3%

30

1
7.7%

9.9%

8.3%

25

1
7.7%

8.3%

0.0%

34

3
23.1%

11.2%

16.7%

105

0
0.0%
34.7%

33.3%

54

1
7.7%
17.8%

0.0%

11

100.0%

3.6%
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PROVINSI

Aceh

Banten

Frekuensi

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Persen

Persen

Frekuensi

KASUS- KASUS TERHADAP JURNALIS

DIY

Malut

Sumut

Maluku

Sumbar

Riau

Bengkulu

Jabar

Lampung

Sulut

Palembang

Kalsel

LAMPIRAN 2

Advokat /
pengacara

1. Provinsi Aceh

2

3

30.0%

3

3

0.0%

Akademisi

0

1

20.0%

Jurnalis

12

100.0%

0

1

0.0%

14

100.0%

0.0%

0

0.0%

1

8.3%

1

1

0

0.0%

23.1%

1

1

8.3%

3

0

0

8.3%

23.1%

2

0

0.0%

5

0

1

16.7%

7.7%

0

0

0.0%

0

3

0

0.0%

0.0%

3

41.7%

8

25.0%

25.0%

1

0.0%

3

25.0%

2

0.0%

0

2

57.1%

8.3%

2

21.4%

2

20.0%

0

7

20.0%

0.0%

3

20.0%

2

13.3%

1

2

46.7%

0.0%

2

20.0%

1

14.3%

1

3

14.3%

6.7%

4

14.3%

2

7.1%

1

3

21.4%

7.1%

4

28.6%

1

20.0%

1

5

30.0%

7.1%

2

2

6.3%

40.0%

4

31.3%

Komisioner
lembaga
NGO
(KPU,
KPID, KIP)
0

8.3%

2

2

20.0%

2

0

0.0%

0

1

0.0%

0

1

10.0%

1

0

0.0%

0

1

0.0%

0

13

100.0%

10

1

0.0%

1

0

15.4%

20.0%

2

0

0.0%

7.7%

1

7.1%

16.7%

2

1

0.0%

0.0%

1

10.0%

0

6.7%

0

3

6.7%

20.0%

1

1

0.0%

0.0%

1

21.4%

0

7.1%

2

0

7.1%

7.1%

0

0

0.0%

14.3%

2

0.0%

1

0.0%

1

1

12.5%

0.0%

0

Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe T. Sofianus mengeluarkan pernyataan yang
dianggap melecehkan profesi wartawan pada Rabu, 28 Oktober 2015. Di hadapan
pengunjuk-rasa mahasiswa Universitas Malikussaleh, Sofianus menyebutkan:
“Wartawan baru menaikkan berita setelah dibayar”. Pernyataan ini memancing
amarah wartawan di Lhokseumawe dan Aceh Utara.

6.3%

Politisi

8.3%

0

7.7%

0

0.0%

0

7.7%

12

100.0%

Tidak
menjawab

0

7.7%

0.0%

10

100.0%

Wiraswasta Total
Wiraswasta / karyawan
swasta

0

7.1%

TNI / Polri

0

0.0%

0.0%

1

15

100.0%

7.1%

0

0.0%

0

0

0.0%

0.0%

0

14

100.0%

10.0%

2

0.0%

0

0

0.0%

0.0%

1

14

100.0%

0.0%

0

14.3%

0

0

0.0%

0.0%

1

10

100.0%

7.1%

0

0.0%

0

0

0.0%

0.0%

0

7.1%

16

100.0%

0

1

0.0%

0.0%

0

0.0%

12

100.0%

2

0

6.3%

0.0%

0

0.0%

0

0

12.5%

0.0%

0

Polres Lhokseumawe menahan dua “wartawan” beritaatjeh.net, Umar Effendy
dan Mawardi pada 2 September 2015. Keduanya ditahan karena diduga
mencemarkan nama baik Anggota DPR Aceh Azhari Cagee. Selanjutnya, Azhari
Cagee melaporkan kedua wartawan ini atas berita di “beritaatjeh.net” yang
berjudul “Diduga Anggota DPR Aceh Booking Beberapa Kamar Hotel Bersama
Dua Wanita Cantik”. Dalam berita itu disebutkan bahwa anggota DPRA dari Partai
Aceh berinisial AI memborong beberapa kamar hotel bersama dua wanita cantik.
Cagee mengatakan media itu tidak mengonfirmasikan terlebih dahulu sebelum
mengunggah berita itu. Karena merasa difitnah dan namanya dicemarkan,
Azhari Cagee melaporkan dua wartawan itu ke Mapolres Lhokseumawe pada
Senin, 4 Mei 2015. Kasus tersebut berakhir damai, setelah wartawan meminta
maaf secara terbuka.

0.0%

10

100.0%

12

100.0%

0

0.0%

0.0%

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0

1

10.0%

0.0%

0.0%

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0

100.0%

0.0%

•

PEKERJAAN

0.0%

Wartawan atjehpost.com menerima ancaman dan intimidasi melalui pesan
instan Facebook dari yang diduga orang dekat Gubernur Zaini Abdullah pada
17 Februari 2015. Ancaman itu terjadi sehari setelah mendapat surat protes
dari Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh lantaran memberitakan dugaan
korupsi dan nepotisme Gubernur Zaini Abdullah, hari ini redaksi ATJEHPOST.
Co mendapat ancaman teror fisik. Ancaman datang dari pemilik akun Facebook
bernama Usman Usman yang menghubungi Pemimpin Redaksi ATJEHPOST.Co
lewat pesan Facebook Massangger sekitar pukul 14,45 WIB.
PNS /
birokrat

•

2

3

12.5%

•

10.0%

1

12.5%

0.0%

0

0

8.3%

20.0%

0.0%

2

0

8.3%

20.0%

0.0%

2

1

0.0%

10.0%

8.3%

1

3

16.7%

20.0%

25.0%

2

7

33.3%

20.0%

58.3%

2

1

25.0%

0.0%

8.3%

0

0

8.3%

0.0%

Sepanjang tahun 2015, tidak terlalu banyak kasus kekerasan maupun
pengekangan terhadap kemerdekaan pers di Aceh. Secara umum kasus-kasus
tersebut berakhir secara damai. Berikut sejumlah kasus yang berhasil dihimpun
berdasarkan data-data sekunder.
• Sejumlah jurnalis bekerja di wilayah Kabupaten Nagan Raya melakukan aksi
protes karena sudah tidak tahan terhadap diskriminasi oknum pejabat daerah
setempat, 24 April 2015.
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2. Provinsi Riau
Selama tahun 2015 terjadi sejumlah kasus terhadap wartawan diantaranya:
a) Sekuriti Bandara SSK II Pekanbaru menghalangi wartawan Riau Televisi, Irwan,
melakukan peliputan di Kantor BMKG Pekanbaru pada 4 Juli 2015.
b) Pemukulan terhadap wartawan Harian Detil Zulkifli Panjaitan yang dilakukan
Bupati Indragiri Hulu Yopie Arianto pada 30 Juli 2015 di Rengat. Antara korban
dan pelaku sempat berdamai, namun belakangan Zulkifli didampingi pimpinan
Detil membuat laporan ke Polda Riau.
c) Pemukulan terhadap wartawan Riauonline Zuhdy Febrianto pada 5 Desember
2015. Zuhdy dipukul aparat kepolisian saat meliput Kongres Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI) di Pekanbaru. Akibat pemukulan tersebut Zuhdy mengalami luka
cukup parah di bagian kepala, sehingga harus dijahit di rumah sakit. Kasus ini
dilaporkan Zuhdy ke kepolisian yang diadvokasi AJI Pekanbaru dan didampingi
pengacara dari LBH Pers Pekanbaru. Sebaliknya, polisi juga melaporkan Zuhdy,
dengan tuduhan melakukan provokasi dan menghina lembaga kepolisian.

3. Provinsi Kepulauan Riau
Sepanjang tahun 2015, tidak terjadi satu pun kasus kekerasan yang menimpa
pekerja media di Kepri. Namun ada sejumlah kasus yang melibatkan wartawan di
Kepri yang terjadi tahun 2015 diantaranya adalah:
a) Puluhan wartawan dari media surat kabar dan elektronik lokal maupun nasional
dilarang masuk untuk meliput debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Karimun di Hotel Aston, Senin (23/11/2015).
b) Wartawan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Batam menggelar aksi unjuk
rasa di depan kantor KPLP Kantor Pelabuhan Batam, Kecamatan Batuampar,
Kota Batam, Kamis (17/10/2015). Aksi yang dilakukan merupakan bentuk rasa
kekecewaan wartawan yang dihalang-halangi saat akan melakukan peliputan
kedatangan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meresmikan tiga kapal patroli
di Pelabuhan Bongkar muat Batuampar pada Sabtu (17/10/2015).
c) Petugas Satpam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam
mengusir awak media yang hendak melakukan peliputan kasus pembacokan
yang terjadi di Kavling Melati, Kecamatan Sagulung, yang sedang dirawat di
rumah sakit tersebut, Selasa (22/9/2015).
d) Pada 24 April 2015 sejumlah wartawan di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten
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Karimun, tidak diizinkan meliput kunjungan Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus
Kepulauan Riau di Meral, Karimun, Provinsi Kepri. Pihak yang melakukan
pelarangan adalah Petugas Bea Cukai.
4. Provinsi Sumatera Selatan
Pada Oktober 2015, Hasandri Agustiawan, salah satu Redaktur di Koran Berita
Pagi melaporkan salah satu anggota Kepolisian di daerah Kertapati Palembang telah
melakukan pelecehan profesi dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya terhadap
dirinya dengan menyebutkan bahwa dirinya (Hasandri Agustiawan) adalah jurnalis
abal – abal dan kerjanya hanya memeras.
Kasus ini sempat menjadi berita di beberapa harian di Sumsel khususnya di
Palembang. Penyelesaian kasus sempat masuk kelaporan Polda Sumsel tapi tidak
mendapatkan respon positif dari pihak aparat.
Sampai saat ini kasus tersebut ‘hilang’, karena tidak ada tindak lanjut dari pihak
kepolisian dan Hasandri Agustiawan saat ini masih menjalankan profesinya sebagai
jurnalis di Koran Berita Pagi Sumsel.
5. Provinsi Lampung
Kasus kekerasan terhadap jurnalis
(wartawan) maupun institusi media
massa di Provinsi Lampung yang terjadi
sepanjang tahun 2015 sebagai berikut :
a) Pelarangan liputan pasien terusir,
Winda Sari, terhadap sejumlah
wartawan media cetak dan online
oleh petugas keamanan RSUDAM pada 8 Januari 2015
b) Perlakuan tak menyenangkan berupa kata-kata kasar terhadap wartawan Tribun
Lampung Reni Fitriani oleh oknum perusahaan pengelola Pasar Bambu Kuning
pada 27 Januari 2015
c) Intimidasi terhadap wartawan Radar Lampung Hermansyah oleh Kepala Samsat
Way Kanan Hazimi pada 19 Februari 2015
d) Pengancaman terhadap wartawan Kompas.com Eni Muslihah oleh anggota
DPR RI Henry Yosodiningrat pada Juli 2015 terkait berita gubernur dan Henry
Yosodiningrat merokok di dalam ruangan Pemprov Lampung.
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e) Intimidasi terhadap wartawan Radar Lampung Yoga Pratama dan teraslampung.
com Mas Alina oleh Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi pada September
2015
f) Kasus Penggerebekan dan Salah tangkap wartawan Tribun Lampung an Ridwan
Hardiansyah tanggal 4 Maret 2015
g) Kasus penganiayaan Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten
Pesawaran terhadap wartawan tanggal 12 Agustus 2015.
h) Kasus intimidasi dan pemerasan oleh oknum wartawan kepada Kepala Sekolah
Dasar di Kecamatan blambangan Umpu Bulan Juni 2015
i)

Kasus intimidasi dan pemerasan oleh oknum wartawan kepada Kelompok Tani
Kecamatan Sidomulyo Bulan Januari 2015

6. Provinsi Bengkulu

7. Provinsi Sumatera Barat
8. Provinsi Sumatera Utara
9. Provinsi DKI
Meski di Jakarta hambatan melakukan peliputan relatif kecil, tapi ancaman
kekerasan terhadap jurnalis masih selalu muncul, terutama berasal dari organisasi
masyarakat dan aparat. Data kekerasan jurnalis yang dirangkum AJI menunjukkan
sepanjang 2015 setidaknya terjadi lima kekerasan terhadap jurnalis dan media, mulai
dari pemidanaan, intimidasi dengan mobilasasi massa, hingga kekerasan fisik. Pelaku
mulai dari politisi, massa politisi, aparat, masyarakat, hingga petugas keamanan sipil.
Catatan akhir tahun Lembaga Bantuan Hukum Pers lebih besar lagi, yakni ada
delapan kasus kekerasan (fisik dan nonfisik) terhadap pers, baik secara langsung
maupun tidak langsung, termasuk pemidanaan narasumber yang terjadi di Jakarta.
Salah satunya kasus pemidanaan yang dilakukan Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah
Korps Mubaligh Jakarta, Edy Mulyadi, terhadap Pemimpin Redaksi Jakarta Post
Meidyatama Suryodiningrat, atau Dimas, dengan pasal penistaan agama. Polisi
menetapkan Dimas sebagai tersangka menjelang akhir 2014. Hingga tahun 2015
berakhir, proses hukum kasus ini tidak jelas, dan menariknya status tersangka juga
tidak dicabut.
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Tabel 6
Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Sepanjang 2015 di Jakarta
Tanggal

Keterangan

Pelaku

14 Desember Ketua DPR RI Setya Novanto melaporkan Pemimpin Politisi
Redaksi Metro TV Putra Nababan ke Bareskrim Mabes Polri
atas tuduhan pencemaran nama baik terkait pemberitaan.
1 Desember

Aparat kepolisian gabungan dari Polres Metro Jakarta Polisi
Pusat dan Polda Metro Jaya melakukan intimidasi dan
kekerasan terhadap tiga jurnalis yang bekerja di media
asing saat meliput aksi ratusan mahasiswa Papua.

28 Agustus

Massa politisi Burzah Zarnubi berjumlah 50 orang, Massa
menggeruduk kantor redaksi Detik.com. Sekitar 10 orang terorganisasi
berupaya masuk ke ruang redaksi Detik.com dengan
berteriak-teriak mencari-cari reporter yang menulis berita
tersebut terkait berita berdemonstrasi di rumah dinas
Gubernur DKI Jakarta, Jalan Senopati, Jakarta Pusat,

27 April

4 wartawan yang sedang meliput aksi demo puluhan Petugas
penghuni Apartemen Cempaka Mas – Jakarta dikeroyok keamanan
sipil
puluhan petugas keamanan (satpam) apartemen ini.

Maret

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang diketuai Fauzan LSM
Rahmantu. Lembaga swadaya ini melaporkan Tempo Ke
Badan Reserse Kriminal Polri terkait dengan artikel “Bukan
Sembarang Rekening Gendut” edisi 19-25 Januari 2015
pada halaman 34-35

Sumber: Diolah dari data AJI dan berbagai sumber pemberitaan
10. Provinsi Jawa Barat
Sepanjang 2015 tidak ada kasus kekerasan terhadap wartawan yang terdata.
Selain itu, berdasarkan data di penegak hukum, tidak ada laporan kekerasan terhadap
jurnalis yang berlanjut hingga ke pengadilan. Namun, berdasarkan penelusuran
peneliti mendapati adanya catatan Lembaga Bantuan Hukum Pers terkait kasus
kekerasan terhadap jurnalis di wilayah Jawa Barat pada tahun 2015, sebagai berikut:
a) Jurnalis MNC Media, Ii Solihin, dan beberapa jurnalis media lain yang hendak
meliput kunjungan Menteri Perindustrian (Menperin) di pabrik sepatu Nike, PT
Changshin Reksa Jaya, diusir paksa petugas keamanan pabrik, Senin, 27 April
2015. Korban kemudian melaporkan ke Polres Garut. Petugas PT Changshin
Reksa Jaya, dilaporkan melanggar UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pasal
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335 KUHP mengenai Perbuatan Tidak Menyenangkan. Hingga Mei 2016, kasus
ini masih ditangani pihak kepolisian setempat.
b) Panitia seminar jurnalistik yang dilaksanakan SMANSA Jurnalistik Club (SJC)
Sukabumi melarang jurnalis meliput kegiatan yang digelar pada Sabtu, 21
November 2015. Seorang panitia sempat menghalangi jurnalis di pintu
masuk dengan alasan pihaknya tidak mengundang jurnalis. Pelarangan tidak
hanya ditujukan kepada jurnalis, tapi juga dua orang staf Humas dan Protokol
Pemerintah Kota Sukabumi yang akan mendokumentasikan kegiatan kepala
daerah Kota Sukabumi.
c) Puluhan awak media di Cianjur menggelar aksi protes Rabu, 30 September
2015, atas perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh oknum
keamanan PT QL Agrofood. Demo dipicu oleh tindakan tidak menyenangkan
dilakukan petugas pengamanan (satpam) perusahaan PT QL Agrofood
terhadap Eky Rizky (23), jurnalis Cianjur Ekspres. Peristiwa terjadi saat Eky
hendak meliput peninjauan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cianjur
beserta Badan Lingkungan Hidup Cianjur dan masyarakat di PT QL Agrofood,
Selasa, 29 September 2015. Perusahaan peternakan ayam potong ini diduga
mencemari lingkungan dengan membuang limbah cair langsung ke sungai serta
menimbulkan bau kotoran ayam ke pemukiman warga. Tidak hanya melarang
Eky, petugas kemanan perusahaan juga menghina, mengancam hingga memukul
Eky di bagian punggung dan leher bagian belakang. Humas PT QL Agrofood Dede
Supyanudin akhirnya meminta maaf dan menyesalkan peristiwa itu. Keempat
satpam pun dipanggil untuk meminta maaf langsung kepada jurnalis.
d) Seorang dokter berinisial VQ yang menjabat Kepala Unit Instalasi Gawat Darurat
(IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi, Kabupaten Bogor, merampas
kamera milik kontributor televisi Trans7, Juanda. Perbuatan sewenang-wenang
itu terjadi pada Jumat, 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu Juanda
hendak meliput korban luka-luka kecelakaan tabrakan beruntun di Jalan Raya
Bogor-Sukabumi yang dirawat di ruang IGD RSUD Ciawi.
e) Direktur Utama RSUD Ciawi Drg.Hesti Iswandari Soedarsono sempat minta maag
kepada jurnalist setelah kejadian itu. Namun Anggota Dewan Penasihat Forum
Wartawan Harian Bogor (FWHB) Soewidia Henaldi yang hadir pada pertemuan
antara jurnalis dengan jajaran direksi RSUD Ciawi beberapa jam setelah kejadian,
mempersoalkan pihak RSUD yang terkesan melindungi dan menyembunyikan
pelaku perampasan kamera, sehingga Soewidia bermaksud mengirimkan somasi
terhadap RSUD Ciawi dan Pemkab Bogor karena dinilai telah melecehkan jurnalis.

444 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

11. Provinsi Banten.
12. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 7
Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis selama 2015
No.

Kasus

Waktu

Tempat

22 Januari
2015

Kulonprogo
(lokasi
pembangunan
bandara)

Aktor

1.

Pelemparan Batu oleh
Warga

Warga
masyarakat

2.

Pelarangan liputan oleh
8 April 2015
panitia penyelenggara acara
Bandung Conference and
Beyond 2015. Wartawan
dilarang mewawancarai
Menlu Retno Marsudi.

Balai Senat UGM, Panitia
Yogyakarta
penyelenggara
acara

3.

Intimidasi kepada wartawan 4 Mei 2015
pada peliputan kegiatan
presiden Joko Widodo.

Pantai Goa
Cemara,
Bantul

Kepala Biro Pers
Istana Albiner
Sitompul

13. Provinsi Jawa Timur
Survei kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2015 di Jatim menunjukkan
hasil yang cukup baik. Sepanjang tahun 2015 tidak ada kekerasan fisik yang serius
kepada jurnalis. Kalaupun ada kekerasan fisik hal itu terjadi karena ketidak sengajaan,
misalnya jurnalis terjebak saat khaos massa.
Masalah yang mengemuka di Jatim adalah kekerasan non fisik yang bisa
mengganggu aktivitas jurnalis atau insan pers dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Kekerasan non fisik itu terjadi dalam berbagai skala dan bentuk. Kekerasan
itu di antaranya, pelarangan liputan, pembatasan liputan, pengusiran jurnalis, hingga
ancaman pembunuhan.
Terdapat dua kasus kekerasan yang paling menojol di tahun 2015 yaitu:
(a) ancaman pembunuhan terhadap 3 jurnalis di Kabupaten Lumajang pada bulan
Mei 2015. Kasus ini berlatar belakang peliputan penutupan lokasi tambang
pasir yang berujung terbunuhnya seorang aktivis lingkungan bernama Salim
Kancil. Kasus tambang pasir itu melibatkan banyak pengusaha lokal serta
pejabat aparatur desa. Tewasnya aktivis lingkungan itu menarik perhatian publik
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dan menjadi berita nasional sehingga jurnalis di Kab Lumajang kian intens
memberitakan perkembangan penutupan tambang pasir, bahkan ada media
massa yang beberapa kali membuat laporan mendalam kasus lingkungan itu.
Hingga akhirnya ada salah seorang pengusaha tambang pasir yang tidak senang
usahanya diusik lantas mengirimkan ancaman pembunuhan kepada 3 jurnalis
televisi yakni Iwan (TVone), Rahman (Kompas TV), dan Akhmad Arif (JTV).
Ancaman dilakukan melalui pesan singkat (SMS) yang ditujukan kepada 3 jurnalis
TV itu pada tanggal 5 Nopember 2015. Isi ancaman pada pokoknya pelaku
akan mengirim bom bondet (bahan peledak ikan) ke rumah jurnalis atau saat
mereka bekerja di jalanan. Selanjutnya SMS ancaman itu dilaporkan ke Polda
Jatim pada 6 Nopember 2015. Proses hukum telah dilakukan apparat penegak
hukum, saat survei Dewan Pers berjalan, diketahui majelis hakim PN Lumajang
telah memvonis bersalah pelaku teror wartawan itu dengan hukuman penjara
1 tahun 6 bulan dan denda Rp 500 juta atau subsider satu bulan kurungan.
Sayangnya Majelis hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap jurnalis
itu menggunakan UU Nomor 11/2008 tentang ITE bukannya UU Nomor 40/1999
tentang Pers. (b) penyerbuan ruang redaksi media televisi oleh oknum para
militer di Kota Surabaya pada bulan April 2015.
(b) Ancaman Pembunuhan di Lumajang. Adapun kasus penyerbuan ruang redaksi
oleh paramiliter ormas terjadi di kantor media SBO TV (Grup Jawa Pos) di Surabaya
pada 16 April 2016. Saat itu berlangsung acara talk show yang membahas
tentang Dualisme kepengurusan Persebaya Surabaya yang diperebutkan oleh
dua elit di Surabaya yakni La Nyala Mattaliti vesus Saleh Mukadar. 10 menit
sebelum talk show berakhir, tiba-tiba datang 3 orang berbadan kekar yang
belakangan diketahui sebagai anggota paramiliter ormas, Mereka nyelonong
masuk ke ruang redaksi, lantas membanting pot bunga yang menjadi property
studio. Tak berhenti sampai di situ, salah satu penyerbu mendatangi salah satu
nara sumber Salah Mukadar lalu menampar Saleh. Semua aksi penyerbuan itu
terekam kamera yang saat itu dalam posisi live show.
Berbeda dengan kasus di Lumajang yang perkaranya bisa tuntas hingga
ke peradilan, kasus penyerbuan SBO TV itu tidak bisa ditindak lanjuti, karena
pihak SBO TV maupun narasumber talk show Saleh Mukadar tidak melaporkan
kejadian itu ke kepolisian. Padahal organisasi profesi Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) secara resmi mengeluarkan press
rilis yang protes dan mengecam aksi penyerbuan paramiliter ormas ke SBO TV.
Di luar dua kasus menonjol itu sejumlah kekerasan non-fisik lainnya, adalah:
(c) pembatasan liputan kepada wartawan di SKPD Kabupaten Sampang. Bupati
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sampang mengeluarkan SK yang melarang Kepala SKPD menerima tamu sebelum
jam 13.00 WIB. Kendati tidak menyebut langsung larangan kepada wartawan,
namun dalam praktiknya wartawan Kabupaten Sampang kesulitan mengakses
informasi terkait berita-berita SKPD Sampang.
(d) Di Kabupaten Pamekasan, Bupati menyeru kepada jurnalis untuk tidak
mengekspose salah satu peserta pawai HUT Kemerdekaan RI yang menggelar
drama dengan mengusung property beratribut PKI.
(e) Di Kabupaten Sumenep, (lihat data kekerasan). Dalam situasi perang dingin
antara pers dengan anggota DPRD, khususnya Komisi B, muncul kelompok
wartawan dengan mendirikan paguyuban baru, belakangan pemerintah daerah
lebih memberi akses kepada kelompok baru itu dari pada organisasi profesi
yang sudah ada. Sengketa antara pemda dengan wartawan bisa berujung pada
penghentian langganan media dari wartawan yang dinilai tidak akomodatif atas
kepentingan pemda.
IMPUNITAS
Disamping itu masih ada dua perkara lama yang hingga kini masih menjadi
keprihatinan publik Jatim, yakni kasus kematian Herliyanto, wartawan lepas di
Kabupaten Pobolinggo dan kasus pengroyokan dan pemukulan apparat kepolisian
terhadap tiga wartawan saat meliput aksi damai Fahlun Dafa (Falun Gong).
Herliyanto (wartawan lepas Tabloid Delta Pos Sidoajo) meninggal dunia pada
29 April 2006 lalu. Penyebab kematian Herliyanti sudah jelas yakni PEMBUNUHAN
terkait pemberitaan. Kesimpulan itu didasarkan penelusuran Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Malang serta penyidikan yang dilakukan Polres Probolinggo. Hanya
saja akhir dari proses peradilan tidak menggembirakan. Para tersangka (3 orang)
pembunuhan dilepas dengan berbagai pertimbangan, seperti sakit jiwa dan kurang
bukti.
Dari telaah referensi dan diskusi dari informan ahli di Jatim, masih ditemukan
sejumlah kejanggalan atas hasil penuntutan dan keputusan di pengadilan terhadap
tersangka pelaku pembunuhan Herliyanto. Kejanggalan itu seperti:
- Tidak ada dokumen resmi dari dokter mana yang menyebutkan tersangka sakit
jiwa
- Belum ada kesaksian dari rumah sakit jiwa (RSJ Lawang) terkait benar atau
tidaknya tersangka berada dalam perawatan rumah sakit
- Tidak ada pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit atas kaburnya tersangka dari
rumah sakit
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-

Belum ada upaya dari pihak kepolisian setempat untuk mencari keberadaan
tersangka setelah dikabarkan kabur dari rumah sakit jiwa
- Belum ada upaya kepolisian untuk mencari 4 pelaku lain yang disebut-sebut
terlibat kasus ini, padahal saksi itu berpeluang menjadi bahan bukti baru untuk
membuka kasus ini.
- Perkara pembunuhan korban Herliyanto belum berkekuatan hukum tetap
(inkracht) karena belum ada putusan Mahkamah Agung atas kasasi yang diajukan
jaksa penuntut umum
Kilas balik kasus pembunuhan dan proses penegak hukum atas korban
Herliyanto sebagai berikut: Pada 29 April 2006, terjadi peristiwa tragis yang menimpa
wartawan Probolinggo, Herliyanto. Ia ditemukan tewas di sebuah jalan setapak di
kawasan hutan jati Klenang, hutan yang membelah Desa Tarokan, Banyuanyar
dengan Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jatim. Tubuh ayah
dua anak itu bersimbah darah, dengan sembilan luka bacokan benda tajam. Mulai
punggung, perut hingga kepalanya. Saat ditemukan, korban dalam posisi tengkurap
dengan usus terburai sekitar 30 meter dari sepeda motornya. Polisi menyimpulkan
korban yang akrab dipanggil Herly itu meninggal setelah dibacok dengan senjata
tajam. Sepeda motor korban ditemukan di tempat kejadian, namun block notes dan
hand phone milik Herliyanto raib.
Herliyanto yang akrab dipanggil Harly di kalangan wartawan Probolinggo
dikenal sebagai wartawan lepas dari Harian Radar Surabaya. Belakangan ia juga
menulis untuk Tabloid Delta Pos yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo. Dari
informasi sejumlah saksi dari kalangan wartawan, Harly kerap menulis berita kasuskasus penyimpangan atau korupsi di lingkup Kabupaten Probolinggo. Di antara
tulisan-tulisannya seperti: tentang penyelewengan beras untuk rakyat miskin
di Kecamatan Tiris. Terakhir, Herliyanto menelisik penyimpangan dana di Desa
Tulupari, Probolinggo, Jawa Timur. Kasus pemalsuan tandatangan yang dilakukan
oleh seorang oknum guru bantu dan ambrolnya plengsengan sungai yang baru
saja dibangun di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris. Penyelewengan air bersih di Desa
Pedagangan, Kecamatan Tiris (tulisan terakhir Harly di muat di Delta Pos edisi 1-7
Mei 2006 atau seminggu sebelum dia dibunuh).
Tidak diketahui pasti tulisan yang mana yang menyebabkan korban dibunuh,
namun Polres Probolinggo dalam berkas perkara meyakini korban dibunuh karena
tulisannya tentang dugaan kasus korupsi Jembatan Rejeng di Kecamatan Tiris,
Probolinggo.
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Kepolisian Probolinggo telah memanggil beberapa saksi untuk mengungkap
kasus pembunuhan Herliyanto. Saksi-saksi itu berasal dari keluarga korban dan
warga desa yang sempat bertemu dengan Herliyanto sebelum ia dibunuh. Setelah
memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti, polisi mulai mendapat titik terang.
Diperkirakan pelakunya berjumlah tujuh orang.
Polres melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 3 orang, yaitu SS, St, dan
NDP. SS adalah saksi kunci. Polisi menyatakan SS dalam kondisi sehat saat ditangkap.
Namun saat memasuki peradilan di Pengadilan Negeri Kraksaan, Probolinggo,
pada tahun 2007, Majelis Hakim kemudian membuat keputusan pengadilan, yaitu
membebaskan SS karena sakit jiwa dengan kemungkinan untuk sembuh sangat
kecil. Dalam persidangan hakim menunda sidang hingga empat kali untuk memberi
kesempatan pada jaksa menghadirkan tersangka yang ‘tiba-tiba’ sakit jiwa. Hakim
memutuskan SS bebas tanpa dapat menghadirkannya di pengadilan. Selanjutnya
hakim juga membebaskan terdakwa St dan NDP karena tidak cukup alat bukti dan
saksi utama (SS) dinyatakan sakit jiwa. Atas putusan majelis hakim PN Kraksaan itu,
lantas Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga kini belum ada putusan
dari MA.
Hari ini sudah lebih dari 10 tahun peristiwa tragis yang menimpa wartawan
Probolinggo, Herliyanto. Sayangnya, hingga kini kasus tersebut masih misterius.
Pasalnya, otak pembunuhan diduga masih berkeliaran bebas. Bahkan pelaku
pembunuhan (operator) SS dan kawan-kawan dibebaskan karena alasan sakit jiwa,
namun keberadaan SS kini belum diketahui.
Publik pun masih mengingat jelas, kengerian saat itu. Kasus ini menjadi
keprihatinan dunia pers baik di dalam maupun di luar negeri. Organisasi profesi seperti
AJI dan PWI mengutuk pembunuhan yang dilakukan terhadap Herliyanto. Bahkan
kasus ini, menjadi perhatian dunia. Organisasi wartawan International Federation of
Journalist (IFJ), Reporter Without Border dan United Nation of Education Sosial and
Cultural Organisation (UNESCO) PBB ikut mengutuk peristiwa itu.
Mencermati perkembangan kasus Herliyanto ini, informan ahli Jatim
bersepakat memasukkan kasus ini sebagai catatan kekerasan wartawan di Jatim
yang tak terselesaikan dan menuntut menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah
selama perkaranya masih belum kadaluarsa. Ini mencegah terjadinya impunitas
perkara pembunuhan wartawan di Indonesia.
14. Provinsi Bali
Selama tahun 2015 hanya satu kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terekam
yaitu kasus yang menimpa kontributor TVRI Yudha Maruta saat melakukan peliputan
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di Pengadilan Negeri Denpasar pada satu desember 2015.66 Para pelaku adalah
segerombolan massa yang menghadiri sidang pembunuhan. Massa mengamuk
karena majelis hakim membatalkan persidangan. Yudha yang hendak merekam
kericuhan tersebut mendadak di kerubungi massa yang berteriak mengancam dan
hendak memukul meski sudah mengaku seorang jurnalis. Beruntung salah satu dari
kelompok massa tersebut mencegah massa bertindak lebih beringas.
15. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selama tahun 2015, ada beberapa kasus yang melibatkan wartawan:
- Di Mataram (Juli 2015) terdapat satu kasus pengusiran wartawan oleh
komandan Denpom Mataram saat hendak meminta konfirmasi atas kasus
anggota TNI yang dilaporkan menganiaya istrinya. (http://www.jpnn.com/
read/2015/07/01/312732/Anggota-TNI-AD-Diduga-Hajar-Istri,-WartawanDibentak-di-Denpom)
- Di Kota Bima Ir. Khairudin M. Ali, MAP, anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Umum (Panwaslu) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan oleh Ketua KPU
Kota Bima, Dra. Nurfarhaty, MSi atas dugaan pencemaran nama baik dengan
menggunakan berita di portal www.bimakini.com sebagai alat bukti. Penyidik
Polres Bima Kota memropses kasus tersebut.
- Pimpinan redaksi bimakini.com, Sofiyan Asy’ari sempat dipanggil untuk dimintai
keterangan. Namun menolak memberikan keterangan, karena menganggap
kasus itu delik aduan.
- Khairudin M. Ali juga melaporkan kasus terebut ke Dewan Pers. Setelah dipelajari,
Dewan Pers juga menilai kasus tersebut tidak layak dilanjutkan dan meminta penyidik
menghentikan kasus tersebut, namun diabaikan, sehingga berlanjut ke persidangan.
Menurut Majelis Hakim, Khairudin hanya mengkritik Institusi KPU Kota Bima.
Kritiknyapun dianggap wajar, karena statusnya sebagai anggota Panwaslu.
Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut. Praktik baik muncul
dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima atas kasus Khairudin M. Ali yang
menegaskan pentingnya penyebutan nama dibarengi tuduhan. Tanpa
penyebutan nama artinya tak ada korban, sehingga dakwaan pencemaran nama
baik dan delik aduan tak terpenuhi.
- Di kota Bima, Salahuddin alias Andre Wartawan TVRI Biro Bima yang sedang
melaksanakan tugas jurnalisnya di SMA 2 Woha, mendapat perlakuan tidak
66.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/01/nyoqdb361-wartawantvri-bali-nyaris-jadi-korban-pemukulan
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mengenakan dari Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) setempat, karena diancam
untuk dibunuh oleh preman suruhan dari wakil kepala sekolah.
Kasus ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh residivis narkoba, Andi
kepada wartawan Koran Stabilitas Bima, Safrudin, di Lingkungan Gindi Kelurahan
Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Munculnya pengancaman pembunuhan
itu karena residivis narkoba masih menyimpan dendam saat Safrudin menulis
berita penangkapan Andri soal kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kejadian itu
dilaporkan ke Polresta Bima.

16. Provinsi Maluku
Selama 5 tahun terakhir, tercatat enam kasus. Pada tahun 2015 Saleh
Tuhuteru, wartawan koran Info Baru diancam akan dibunuh karena menulis berita
tetang seorang pejabat tinggi di Maluku, Maret 2015. Proses hukum yang pelakunya
melibatkan oknum kepolisian ini pun tak jelas juntrungannya.
17. Provinsi Maluku Utara
18. Provinsi Kalimantan Barat
Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis beberapa tahun belakangan masih
terjadi di Kalimantan Barat. Meski begitu jumlahnya relatif sedikit. Tercatat pada
2015
(a) Pemukulan terhadap jurnalis Tribun Pontianak di Kabupaten Ketapang Kalimantan
Barat bernama Subandi.
Subandi mengalami pemukulan saat sedang mengetik materi berita di salah satu
warung kopi di Jl Diponegoro Ketapang, Jumat 23 Oktober 2015. Pelaku pemukulan
adalah preman. Pemukulan yang dilakukan dua preman itu terkait pemberitaan
mengenai pembuatan sumur pantek milik salah satu pejabat di Pemkab Ketapang.
(http://pontianak.tribunnews.com/2015/10/23/setelah-dianiaya-preman-kembalimengejar-wartawan-tribun-ini-cerita-saksi).
Kasus ini kemudian ditangani kepolisian di Ketapang, dan disidangkan di
Pengadilan Negeri (PN) Ketapang 16 Desember 2015. Mauludin (49) dan Denof (52),
dua terdakwa penganiaya wartawan Tribun Pontianak divonis enam bulan penjara.
Putusan tersebut dijatuhkan majelis hakim dalam sidang putusan yang digelar di
ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Selasa, 16 Februari 2016.
19. Provinsi Kalimantan Selatan
Di Kalimantan Selatan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis cukup banyak
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dengan motif yang beragam. Misalnya, penutupan media melalui tekanan pengusaha
X kepada pemilik; pemindahan dan pemecatan jurnalis, serta penyerangan sekaligus
pemukulan terhadap wartawan. Semua karena isi pemberitaan yang dianggap
memojokkan baik terhadap pengusaha, pejabat publik, politisi maupun aparat.
Contoh kasus seorang pengusaha kedapatan membawa sabu dibandara,
namun tidak ada pemberitaan karena pengusaha tersebut dekat dengan aparat. Juga
ada kasus lain selama ini hampir tidak pernah diberitakan mengenai korban sawit,
karena pemilik perusahaan medianya adalah pengusaha sawit. Juga ada wartawan
yang dipindahtugaskan oleh Pimpinan redaksinya karena isi berita yang dimuatnya
menyoal kebijakan salah satu pejabat. Merasa dipermalukan, tekananpun dilakukan
kepada Pimpinan redaksi untuk menegur wartawan yang memuat berita tersebut.
Ada beberapa korban yang tidak mau melanjutkan kasus yang menimpanya
karena bersinggungan dengan pejabat publik. Seperti kasus penyerangan dan
pemukulan terhadap salah satu jurnalis TVRI ketika sedang memandu acara dialog.
Penyerangan dilakukan karena dalam dialog yang mengundang narasumber dari
perwakilan parpol pemenang pemilu dianggap memojokkan ke salah satu pihak.
Kebetulan yang menjadi pimpinan daerah adalah dari partai tersebut dan sedang
menonton acaranya. Merasa terpojok, dia kemudian mengirimkan ‘orang-orangnya’
untuk menghentikan tayangan tersebut. Ada beberapa saksi mengatakan bahwa
beberapa orang datang menyerang ke acara tersebut dan juga melakukan pemukulan
kepada jurnalisnya. Acarapun sontak terhenti. Selanjutnya dilakukan mediasi oleh
pihak TVRI sendiri. Ada keinginan dari PWI bid. hukum untuk mengangkat kasus
tersebut kepermukaan agar menjadi pembelajaran buat yang lain. Kebetulan korban
juga angota PWI. Namun yang bersangkutan mengatakan bahwa kasus ini sudah
selesai dan tidak ingin diperpanjang lagi. Dari informasi lebih lanjut, setelah kejadian
tersebut jurnalisnya sudah tidak bekerja lagi di TVRI. Tidak ada penjelasan apakah
jurnalisnya yang memang memilih berhenti bekerja di media tersebut atau ada
tekanan dari pihak lain.
20. Provinsi Sulawesi Utara
21. Provinsi Sulawesi Selatan
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Tabel 8
Kasus terhadap jurnalis 2015 -- 2016
Korban

Perkembangan
kasus

No.

Kronologis kasus/tgl

1.

Aksis di depan kampus UNM berujung pada
tindakan kekersan terhadap jurnalis Metro
TV, Tempo, Rakyat Sulsel dan Celebes TV

2.

Korban menelfon napi untuk
mengkonfirmasi atas pemberitaan bahwa
sabu yang ditemukan di Makassar diduga
bagian dari jaringannya. Tidak terima
dikonfirmasi pelaku, melalui saluran telpon,
mengancam akan membunuh korban.

Darwiaty jurnalis
Sindo Biro Parepare

3.

Tanggal 6 Februari: mendapat tindak
kekerasan oleh aparat Brimob di Pangkep
saat meliput kecelakaan lalu lintas.Tajuddin
diancam dan ditempeleng. Foto yang
diabadikannya pun dihapus.

Jurnalis Pare Pos, Tidak melapor di
Tajuddin
kepolisian

4.

20 Mei: Jurnalis GoTV, Aksa, terkena panah
saat meliput di Kampus Unismuh Makassar.

Jurnalis go TV
Aksa

5.

6 Juni: Jurnalis Pare TV diusir Wali Kota Jurnalis pare tv
Parepare. Insiden itu terjadi saat jurnalis
sedang meliput sebuah kegiatan.

Tidak ada
laporan di
kepolisian

6.

17 Juni: Jurnalis INews TV, Nur Bone, terkena Jurnalis I news tv
panah yang dilepaskan oleh orang tidak Nur bone
dikenal.

Proses hukum
tidak jalan

7.

7 Agustus: Jurnalis Go-Cakrawala, Daeng Jurnalis
Siujung, dianiaya oleh massa pasangan calon Go-Cakrawala,
bupati di Kantor KPUD Selayar.
Daeng Siujung,

Proses kasus
tidak jalan di
kepolisian

8.

10 September: Jurnalis Koran Tempo Jurnalis Koran
Proses hukum
Makassar, Didit Hariyadi, menjadi korban Tempo Makassar, tidak berjalan
begal.
Didit Hariyadi

9.

13 September: Jurnalis Radar Bone, Lukman Jurnalis Radar
Sardi, diancam oleh oknum polisi di Bone
Bone, Lukman
Sardi,

10.

23 Oktober: Jurnalis Trans TV/CNN, Ahmad Jurnalis Trans TV/
K Syamsuddin, dihalang-halangi dan CNN, Ahmad K
kameranya ditutup oleh pejabat humas Syamsuddin
pemerintah provinsi saat sedang meliput.

Dalam porses
kepolisian;
sudah satu tahun
lamanya
Dalam proses
kepolisian

Tidak ada
laporan di
kepolisan

Proses hukum
jalan di tempat
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11.

19 November: Jurnalis pojoksulsel.com, Jurnalis
Asrul, dipidanakan oleh Direktur Terminal pojoksulsel.com,
Metro Makassar dengan pasal hate-speech. Asrul

12.

2 Desember: Jurnalis Tribun Timur, Abdul
Azis Alimuddin, dan jurnalis Sindo, Jumardin
Nurdin, diduga dipukuli oleh oknum polisi
saat meliput pilkada

Proses di
kepolisian dan
dimediasi

Jurnalis Tribun
Timur, Abdul Azis
Alimuddin, dan
jurnalis Sindo,
Jumardin Nurdin,

22. Provinsi Sulawesi Tengah
Tabel 9
Daftar tindakan kekerasan/intimidasi/pelecehan terhadap wartawan 2015
No.

TANGGAL/
BULAN

KRONOLOGIS

PELAKU

PENYELESAIAN

1.

13/Februari

AHWAN
Kantor Harian Sulteng Post,
AHMAD
pada pukul 19.00 wita
(Pengusaha)
diobrak-abrik oleh salah
seorang warga. Akibatnya
sejumlah perangkat komputer
di kantor redaksi tersebut
hancur. Motif dari aksi
penyerangan tersebut dipicu
oleh ketidak senangan
pelaku atas nama Sulteng
Post Group Mercusuar, yang
dinilai merupakan nama
media yang sudah dibuatnya
terlebih dahulu. Karena aksi
penyerangan ini, seluruh
tugas-tugas redaksi Sulteng
Post saat itu terganggu.

Kasus berlanjut
hingga ke
Pengadilan Negeri
Palu. Pelaku divonis
percobaan selama 6
bulan penjara.

2.

27/Mei

Supriyanto, wartawan
harian Umum Radar Sulteng
menjadi korban penikaman
dan perampasan hand phone
oleh sejumlah pelaku, di Jalan
Macan. Motif murni kriminal.

Proses sudah
penyidikan hingga
ke Pengadilan
Negeri.
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3.

6/Oktober

Seorang wartawan Palu
Ekspress, Andri Gultom
mendapat ancaman dari
Kepala Desa Siwongi,
Kecamatan Kulawi, Kabupaten
Sigi, karena menulis terkait
penyimpangan dana
ADD. Ancaan diterima
saat wartawan mencoba
mengonfirmasi lewat
handphone. Sang Kades
menyampaikan kalimat
ancaman berupa “kenapa kau
jelek-jelekan saya, awas kau
ee”. Selain itu Kades tersebut
dilaporkan wartawan karena
telah melakukan pencemaran
nama baik dengan menyebut
bahwa wartawan memeras
meminta bonus.

4.

8/Oktober

Pemerintah Kabupaten
Donggala menambah
anggaran Bagian Humas
sebesar Rp800 juta dalam
APBD-P tahun 2015. Uang
tersebut disampaikan
untuk biaya operasional
wartawan selama meliput
kegiatan Pemkab. Namun
hal ini dibantah sejumlah
wartawan di Donggala,
karena setiap meliput
wartawan tidak pernah
dibiayai operasionalnya
oleh Pemkab. Hal ini disebut
sebagai pelecehan terhadap
wartawan. Karena terkait
penambahan anggaran
tersebut terjadi pembekakan
anggaran yang dilakukan
Pemkab.

FANI
(Kepala
Desa)

KASMAN
LASSA
(Bupati
Donggala)

Laporan sendiri
dibuat di Polres
Sigi terkait
pengancaman dan
pencemaran nama
baik. Namun di
tahap penyelidikan
polisi tidak bisa
menemukan adanya
unsur pidana.

Hanya berakhir di
DPRD Donggala
dengan tidak
disetujuinya
anggaran tersebut.
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5

10/Oktober

Polda Sulteng mengadukan
Radar Sulteng ke Dewan Pers
atas dasar pemuatan berita
Radar tanggal 5 Oktober
2015 Terkait “Polda Diamkan
Kasus Reklamasi”. Radar
ditembuskan surat ke Dewan
Pers pada tanggal 10 Oktober
2015.

POLDA
SULTENG
(Bidang
Humas)

.

6

9/November

Kepala SMK Negeri 1 Palu
di hadapan murid-muridnya
pada upacara hari Senin,
dinilai melakukan penghinaan
terhadap profesi wartawan.
Sang Kepala SMK, menyebut
bahwa wartawan telah
menghancurkan lembaga
sekolah karena mencari-cari
kesalahan sekolah.

MISRAN
(Kepala
Sekolah)

Berakhir dengan
permohonan maaf
Kepala SMK Negeri
1 Palu.

7.

19/November Bupati Donggala di depan
publik mengatakan,
mendoakan agar wartawan
yang memberitakannya
dengan tidak benar rejekinya
akan dicabut oleh Allah
SWT dan mendoakan
wartawan tersebut ditabrak
mobil. Adapun kalimat
yang disampaikan adalah
“Saya doakan wartawan
yang menfitnah saya itu di
putuskan oleh Allah rejekinya.
Kalau dia naik motor, mudahmudahan di tabrak mobil
sampai meninggal,”

KASMAN
LASSA
(Bupati
Donggala)

Tidak ada
permohonan maaf.
Hanya bantahan
bahwa kalimat
tersebut tidak
ditujukan untuk
semua wartawan.

23. Provinsi Papua Barat
24. Provinsi Papua
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LAMPIRAN 3
TABEL - TABEL PENILAIAN INFORMAN AHLI ATAS INDIKATOR-INDIKATOR INDEKS
KEMERDEKAAN PERS 2016 – 24 PROVINSI

Lampiran 3.1. Provinsi Aceh
Tabel 1.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

10

70

100

87.80

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

10

60

100

86.90

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

10

55

100

83.90

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

10

70

95

82.60

Tabel 1. 2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

10

80

100

93.50

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

10

50

100

87.00

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

10

30

100

64.10
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8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

10

30

95

65.70

Tabel 1. 3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

10

56

100

89.80

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

10

55

100

81.60

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

10

55

90

75.90

Tabel 1.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

10

40

100

70.20

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

10

56

100

83.80
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Tabel 1.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

10

10

89

59.90

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

10

5

90

53.80

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

10

80

100

88.50

Tabel 1.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

10

40

97

68.50

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

10

56

95

83.70

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

10

55

95

72.50

Tabel 1.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

10

30

95

69.20
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

10

80

97

89.40

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

10

35

95

80.70

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

10

70

95

85.70

Tabel 8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

10

50

100

76.50

Tabel 1.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

10

50

90

68.10

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

10

25

95

55.50
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

10

1

60

36.60

Tabel 1.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

10

56

100

81.30

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

10

56

95

81.60

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

10

60

100

81.80

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

10

60

100

83.40

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

10

25

80

58.70

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

10

35

96

70.70

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

10

25

95

64.30

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

10

25

100

68.60
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

10

30

95

69.00

Tabel.1.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

10

55

95

76.10

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

10

40

98

74.80

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

10

1

90

47.60

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

10

30

90

53.50

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

10

55

95

72.30

Tabel 1. 12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

10

40

100

71.20
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Tabel 1. 13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

10

40

100

73.20

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

10

5

95

53.70

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

10

10

80

48.00

Tabel 1. 14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

10

31

95

67.70

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

10

30

95

68.60

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

10

60

95

79.40

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

10

30

92

61.30

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

10

30

95

79.60

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

10

30

90

65.50
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

10

30

98

74.80

Tabel 1. 15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

10

60

100

87.30

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

10

60

100

85.60

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

20

90

56.50

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

50

90

70.00

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

31

90

66.10

Tabel 1. 16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10

30

90

65.40

Tabel 1. 17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

10

60

100

85.00

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

10

60

100

87.60

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

10

60

100

89.10

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

10

25

95

75.50

Tabel 1.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

10

25

90

70.50

12.

Wartawan di daerah ini menaati
UU Pers, Peraturan-Peraturan
Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik
dan kaidah jurnalistik

10

30

90

64.40
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Tabel 1.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

10

55

100

88.00

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

10

30

95

78.00

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

10

75

95

89.00

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

10

55

100

84.20

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

10

55

95

85.70

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

10

40

95

80.50

Tabel 1.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

10

0

49

22.50
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Lampiran 3.2. Provinsi Sumatera Utara
Tabel 2. 1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

14

60

100

81.07

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

14

40

100

76.36

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

14

50

90

70.57

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

14

50

95

71.14

Tabel 2. 2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

14

56

100

83.29

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

14

50

100

82.14

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

14

20

80

56.07

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

14

25

70

57.00
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Tabel 2. 3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

14

50

80

62.36

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

14

40

75

59.29

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

14

30

85

62.14

Tabel 2.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

14

0

71

52.93

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

14

0

100

69.64
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Tabel 2.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

14

5

75

44.86

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

14

0

80

43.21

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

14

30

100

69.64

Tabel 2.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

14

40

85

60.07

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

14

60

80

65.36

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

14

0

70

54.36

Tabel 2.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

14

30

80

61.21
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

14

20

100

60.57

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

14

330

100

73.86

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

14

35

100

76.79

Tabel 2.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

14

30

80

54.86

Tabel 2.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

0

0

0

0

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

0

0

0

0
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

14

0

70

32.57

Tabel 2.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

10

56

100

81.30

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

14

10

100

62.57

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

14

10

80

60.71

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

14

40

90

61.07

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

14

10

70

53.64

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

14

10

90

52.93

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

14

0

70

50.79

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

14

0

90

56.50
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

14

10

90

60.79

Tabel.2.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

14

40

90

67.86

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

14

0

90

45.43

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

14

0

70

48.14

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

14

0

80

44.07

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

14

0

70

49.71

Tabel 2. 12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

14

0

100

61.00
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Tabel 2. 13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

14

10

70

55.07

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

14

20

70

50.21

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

14

28

65

50.14

Tabel 2. 14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

14

10

75

55.00

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

14

0

60

40.36

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

14

0

65

47.21

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

14

0

70

46.93

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

14

0

90

56.71

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

14

0

70

49.29

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

473

25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

14

10

83

56.36

Tabel 2. 15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

14

0

75

56.86

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

14

0

65

49.36

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

0

70

45.43

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

30

70

58.79

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

20

70

55.71

Tabel 2. 16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14

0

70

50.36

Tabel 2. 17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

14

60

100

76.64

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

14

60

100

75.71

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

14

56

100

75.79

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

14

50

100

69.79

Tabel 2.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

14

20

80

52.57

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

14

30

69

55.50
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Tabel 2.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

14

50

100

72.36

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

14

0

70

52.00

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

14

50

95

70.36

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

14

25

75

57.21

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

14

25

90

61.43

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

14

25

75

57.86

Tabel 2.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

10

0

70

32.57
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Lampiran 3.3. Provinsi Bengkulu
Tabel 3.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

14

55

100

78.00

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

11

0

80

33.18

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

14

35

100

69.64

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

14

30

80

63.29

Tabel 3.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

14

35

100

75.79

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

14

20

82

51.36

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

14

0

80

37.71

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

14

10

70

34.64
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Tabel 3.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

13

54

100

79.69

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

14

50

100

69.36

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

13

50

90

71.00

Tabel 3.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

14

0

80

40.79

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

14

20

90

66.07
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Tabel 3.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

14

20

80

50.64

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

14

0

80

50.21

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

14

50

100

85.14

Tabel 3.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

14

0

80

46.43

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

14

20

81

50.86

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

14

10

70

43.64

Tabel 3.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

14

10

89

62.86

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

479

21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

12

30

90

65.42

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

14

10

100

65.71

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

14

56

100

81.86

Tabel 3.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

14

29

90

54.07

Tabel 3.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

14

20

68

43.86

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

14

0

60

33.43
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

14

0

30

11.43

Tabel 3.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

14

56

100

77.93

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

14

50

89

71.43

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

5

60

90

79.00

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

7

50

90

73,43

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

14

10

67

43.00

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

12

10

67

40.25

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

14

10

85

40.14

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

14

10

80

35.36

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

481

9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

14

10

75

43.64

Tabel. 3.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

14

0

75

41.64

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

14

0

70

36.21

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

14

0

65

31.07

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

14

10

70

48.64

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

14

0

75

41.64

Tabel 3.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

14

0

70

36.21
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Tabel 3.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

14

0

65

31.07

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

14

10

70

48.64

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

11

25

56

44.64

Tabel 3.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

14

30

80

64.64

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

13

30

90

57.92

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

11

40

100

78.09

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

14

0

85

32.29

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

13

0

56

34.77

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

14

0

89

50.79
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

12

0

70

41.42

Tabel 3.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

0

0

0

0

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

0

0

0

0

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

0

70

70.00

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

0

85

56.07

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

0

75

48.29

Tabel 3.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

5

0

75

55.00

Tabel 3.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

13

30

100

93.62

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

13

55

100

94.38

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

13

65

100

95.15

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

13

20

100

65.38

Tabel 3.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

14

0

80

42.86

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

14

10

75

51.14
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Tabel 3.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

13

20

100

71.54

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

12

20

100

62.50

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

11

20

100

58.18

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

0

0

0

0

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

11

70

100

85.00

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

2

80

80

80.00

Tabel 3.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

12

0

50

5.83
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Lampiran 3.4. Provinsi Riau
Tabel 4.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

14

55

100

85,4

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

14

0

100

64,29

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

14

50

100

80,30

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

14

30

100

73,93

Tabel 4.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

14

20

100

75,36

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

14

10

100

65,36

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

14

0

80

42,93

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

14

0

85

46,43
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Tabel 4.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

14

20

100

62,64

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

14

30

100

61,79

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

14

10

100

57,93

Tabel 4.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

14

0

100

54,71

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

14

0

100

66,07
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Tabel 4.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

14

0

100

62,07

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

14

0

100

63,21

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

14

20

100

76,07

Tabel 4.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

14

20

100

62,64

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

14

30

100

61,79

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

14

10

100

57,93

Tabel 4.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

14

0

100

52,50
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

14

0

100

58,57

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

13

20

100

71,15

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

13

0

100

66,15

Tabel 4.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

13

10

100

66,92

Tabel 4.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

13

30

100

66,00

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

14

10

100

41,57
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

14

0

80

21,79

Tabel 4.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

14

10

100

79,29

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

14

0

95

65,93

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

14

0

100

53,93

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

14

0

100

62,86

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

14

10

100

51,00

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

14

0

100

40,43

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

13

10

100

49,23

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

14

10

100

65,71
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

13

0

100

55,00

Tabel. 4.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Nilai
Tertinggi Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

14

50

100

72,86

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

14

0

80

51,14

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

14

10

100

67,79

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

14

10

100

42,14

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

14

0

85

40,71

Tabel 4.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

14

50

100

82,50
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Tabel 4.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

14

10

100

55,79

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

14

0

100

42,93

18.

Wartawan mendapat paling sedikit
13 kali gaji setara UMP dalam
satu tahun, jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Dewan Pers tentang Standar
Perusahaan Pers

14

0

80

32,69

Tabel 4.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

14

20

85

57,86

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

14

0

100

55,79

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

14

20

100

55,07

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

14

10

60

43,64

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

14

0

100

66,79

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

14

40

100

63,93

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

493

25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

14

30

100

63,21

Tabel 4.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

13

0

100

56,62

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

13

10

100

61,92

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

0

100

34,23

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

10

100

52,14

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

10

90

51,79

Tabel 4.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14

0

100

38,21

Tabel 4.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

13

0

100

81,15

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

14

10

100

75,71

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

14

0

100

78,57

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

14

50

100

75,36

Tabel 4.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

14

10

100

63,21

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

14

0

80

50,07
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Tabel 4.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

14

30

100

73,93

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

14

0

100

60,00

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

13

5

100

72,31

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

13

10

100

50,08

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

12

10

100

60,00

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

12

0

70

47,50

Tabel 4.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

13

0

30

5,38
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Lampiran 3.5. Provinsi Kepulauan Riau
Tabel 5.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

4

60

90

76,00

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

4

0

100

55,00

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

4

0

100

65,75

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

4

50

100

84,00

Tabel 5.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

4

31

100

77,75

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

4

31

100

65,25

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

4

30

75

50,25

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

4

31

72

58,00
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Tabel 5.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

4

40

100

69.75

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

4

30

100

58.75

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

4

56

90

76.25

Tabel 5.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

4

80

100

95.00

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

4

56

100

81.25
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Tabel 5.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

4

0

100

65.00

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

4

0

100

72.50

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

3

70

100

83.33

Tabel 5.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

4

70

100

80.00

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

4

40

90

69.75

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

4

30

70

51.50

Tabel 5.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

4

30

90

67.50
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

4

60

80

71.00

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

4

80

100

88.50

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

3

80

100

90.00

Tabel 5.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

4

50

100

72,25

Tabel 5.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

4

70

100

85.00

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

4

55

89

71.00
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

4

0

30

7.50

Tabel 5.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

4

69

100

89.75

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

4

70

100

89,75

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

4

31

100

72,50

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

4

31

100

72,50

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

4

31

70

55,25

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

4

35

96

70.70

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

4

50

70

61,25

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

4

56

100

71,50
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

4

70

100

80,00

Tabel. 5.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

4

55

89

73,50

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

4

50

56

53,00

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

4

0

80

46,50

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

4

0

70

50,00

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

4

40

80

64,75

Tabel 5.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

4

80

100

92,25
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Tabel 5.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

4

60

100

75,00

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

4

56

100

70,25

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

4

50

69

57,75

Tabel 5.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

4

70

90

82,25

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

4

56

89

70,25

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

4

50

89

62,75

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

4

0

90

50,50

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

4

0

80

54,75

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

4

31

70

57,75
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

4

31

70

55,25

Tabel 5.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

2

89

89

89,00

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

1

89

89

89,00

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

1

89

89

89,00

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

4

70

89

79,75

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

4

56

80

68,75

Tabel 5.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

4

56

89

71,25

Tabel 5.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

4

56

100

86,50

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

4

70

100

90,00

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

4

56

100

86,50

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

4

56

89

73,75

Tabel 5.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

4

56

100

81,50

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

4

50

70

58,00
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Tabel 5.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

2

89

100

94,50

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

3

56

100

81,67

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

4

50

100

73,75

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

2

60

89

74,50

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

2

0

90

45,00

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

2

0

70

35,00

Tabel 5.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

4

0

56

14,00
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Lampiran 3.6. Provinsi Sumatera Barat
Tabel 6.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

15

50

95

74,13

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

15

20

95

48,07

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

15

40

98

71,93

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

15

50

85

71,53

Tabel 6.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

15

25

85

64,13

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

15

40

100

67,27

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

15

5

85

47,40

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

15

10

80

49,67
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Tabel 6.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

15

10

90

56,33

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

15

20

95

61,40

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

15

25

98

63,13

Tabel 6.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

15

30

97

63,33

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

15

25

90

68,27
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Tabel 6.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

14

0

95

54,64

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

12

0

91

53,50

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

14

15

95

67,14

Tabel 6.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

15

40

90

65,67

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

15

20

85

60,33

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

15

5

85

48,40

Tabel 6.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

15

10

90

57,67

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

509

21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

7

50

91

69,29

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

15

30

95

68,50

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

14

60

100

86,50

Tabel 6.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

15

30

90

63,47

Tabel 6.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

15

35

96

69,27

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

15

10

88

47,60
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

15

0

55

24,00

Tabel 6.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

15

70

95

84,47

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

15

30

90

72,27

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

12

60

90

76,00

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

10

60

90

73,20

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

15

10

70

45,00

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

5

25

90

53,40

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

15

20

90

52,40

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

15

30

90

66,67
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

15

20

90

67,07

Tabel. 6.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

15

40

90

65,00

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

15

5

88

48,20

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

15

30

70

49,47

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

15

5

70

43,40

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

14

5

92

50,71

Tabel 6. 12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

15

40

90

70,00

512 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

Tabel 6.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

15

10

90

52,80

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

15

31

100

70,40

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

15

5

80

45,80

Tabel 6.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

15

20

90

63,73

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

15

10

70

50,73

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

10

31

90

66,50

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

14

20

85

50,07

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

15

30

95

67,47

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

13

10

80

55,15

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

513

25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

15

30

85

67,00

Tabel 6.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

10

0

90

50,60

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

10

0

75

52,30

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

0

85

40,29

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

15

20

85

53,67

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

15

20

85

53,73

Tabel 6.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

12

0

85

50,25

Tabel 6.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

10

50

95

83,40

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

13

10

100

74,85

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

14

55

100

86,00

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

13

40

100

69,38

Tabel 6.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

15

5

92

46,20

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

15

5

75

54.73
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Tabel 6.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

9

69

90

79,78

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

13

25

90

61,54

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

15

25

92

71,33

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

9

20

88

49,78

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

8

20

90

62,63

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

4

5

70

48,75

Tabel 6.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

12

0

55

25,58
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Lampiran 3.7. Provinsi Sumatera Selatan
Tabel 7.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

10

50

100

76.40

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

9

50

100

78.22

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

9

60

100

76.00

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

10

60

100

76.40

Tabel 7.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

10

46

100

77.60

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

10

50

100

80.50

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

10

50

100

67.60

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

10

30

100

65.60
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Tabel 7.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

10

30

100

76.90

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

10

60

100

80.10

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

10

50

100

75.50

Tabel 7.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

10

45

100

73.60

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

10

60

90

77.60
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Tabel 7.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

10

55

90

73.00

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

9

50

100

73.33

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

9

69

100

82.67

Tabel 7.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

10

40

100

78.30

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

8

50

100

68.13

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

9

50

100

69.44

Tabel 7.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

10

30

100

74.10
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

9

40

100

64.44

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

10

50

100

76.60

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

10

50

100

79.50

Tabel 7.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

10

60

100

78.30

Tabel 7.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

10

49

100

73.80

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

9

40

85

71.44
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

9

0

65

33.33

Tabel 7.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

10

60

100

79.60

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

10

69

100

83.40

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

10

46

100

72.50

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

10

36

100

73.10

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

10

40

100

62.50

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

10

40

100

65.90

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

10

46

80

66.10

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

10

26

80

63.60
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

10

26

80

63.60

Tabel. 7.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

10

40

100

73.00

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

10

30

80

60.60

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

10

0

80

52.60

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

10

30

70

58.00

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

10

50

70

66.00

Tabel 7.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

10

46

100

68.60
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Tabel 7.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

10

40

100

65.80

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

10

40

100

68.40

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

10

10

80

51.20

Tabel 7.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

10

40

100

75.38

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

10

36

100

55.77

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

10

36

90

74.77

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

10

10

80

56.25

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

10

40

100

70.17

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

10

10

75

70.54
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

10

10

70

66.69

Tabel 7.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

10

36

80

66.50

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

10

30

80

64.50

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

40

90

67.40

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

50

100

66.90

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

50

86

68.50

Tabel 7.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10

50

85

72.00

Tabel 7.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

10

40

100

77.50

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

10

60

100

80.90

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

10

69

100

86.40

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

10

60

100

80.40

Tabel 7.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

10

0

100

62.90

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

10

36

100

71.50
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Tabel 7.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

10

36

80

74.10

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

10

36

80

69.50

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

10

25

80

51.60

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

10

36

80

67.00

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

10

20

80

63.00

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

10

40

75

59.90

Tabel 7.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

10

0

60

28.60
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Lampiran 3.8. Provinsi Lampung
Tabel 8.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

16

65

100

81.19

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

16

0

100

64.31

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

16

65

100

82.00

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

16

60

100

79.50

Tabel 8.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

16

65

100

80.19

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

16

0

100

70.19

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

16

0

90

57.62

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

16

0

100

66.00
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Tabel 8.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

16

20

100

69.94

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

16

20

100

62.25

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

16

20

100

72.13

Tabel 8.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

16

60

100

78.56

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

16

69

100

81.88
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Tabel 8.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

16

40

100

66.63

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

15

50

100

68.33

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

16

50

100

84.50

Tabel 8.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

16

20

100

74.38

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

16

50

90

71.56

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

16

0

90

59.69

Tabel 8.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

16

50

100

71.00
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

16

0

100

63.87

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

16

40

100

74.94

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

16

60

100

82.13

Tabel 8.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

16

30

100

76.19

Tabel 8.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

16

25

100

63.75

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

16

20

100

59.12
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

16

0

85

39.44

Tabel 8.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

16

57

100

86.94

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

16

60

100

80.25

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

16

50

100

76.50

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

16

56

100

78.19

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

16

0

100

50.00

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

16

10

100

57.25

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

16

0

90

52.25

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

16

50

100

78.37
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

16

20

100

70.41

Tabel. 8.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

16

40

90

71.71

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

16

30

95

56.83

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

16

20

95

54.52

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

16

25

90

50.83

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

16

20

90

59.18

Tabel 8.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

16

70

100

82.38

532 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

Tabel 8.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

16

20

90

56.84

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

16

35

90

68.21

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

16

20

85

57.02

Tabel 8.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

16

20

100

71.87

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

16

20

100

59.44

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

16

40

100

64.75

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

15

20

100

58.07

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

16

50

100

73.75

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

16

50

100

71.62
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

16

50

100

71.31

Tabel 8.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

14

20

100

69.00

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

13

20

100

67.00

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

16

10

100

60.37

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

16

20

100

62.56

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

16

50

100

68.00

Tabel 8.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16

50

100

72.88

Tabel 8.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

16

56

100

81.94

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

16

56

100

80.06

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

16

56

100

79.75

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

0

0

0

0

Tabel 8.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

16

30

100

57.00

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

16

40

90

66.94
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Tabel 8.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

16

50

90

75.88

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

16

55

90

72.06

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

16

60

90

74.88

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

8

56

100

77.00

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

14

20

100

63.29

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

12

30

100

61.00

Tabel 8.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

16

0

100

38.81
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Lampiran 3.9. Provinsi DKI Jakarta
Tabel 9.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

14

56

100

84.29

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

14

30

90

55.43

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

14

60

90

72.14

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

14

60

95

77.50

Tabel 9.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

14

50

100

75.36

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

14

50

100

72.86

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

14

30

100

53.00

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

14

20

100

61.21
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Tabel 9.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

14

32

100

66.93

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

14

40

95

68.93

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

14

33

70

54.14

Tabel 9.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

14

50

95

72.21

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

14

50

90

72.93
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Tabel 9.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

14

0

80

52.57

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

14

05

100

53.64

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

14

30

95

70.71

Tabel 9.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

14

40

90

64.43

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

14

50

90

66.86

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

14

40

90

66.21

Tabel 9.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

13

55

100

72.69
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

8

50

90

66.38

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

14

60

95

77.21

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

14

55

100

80.36

Tabel 9.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

14

56

95

77.21

Tabel 9.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

14

50

90

71.64

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

14

20

85

52.36
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

14

5

56

40.07

Tabel 9.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Nilai
Tertinggi Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

14

55

100

81.79

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

14

40

75

62.50

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

12

60

90

75.83

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

13

50

80

62.00

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

14

50

90

72.79

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

14

60

90

76.00

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

14

20

90

56.86

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

14

10

70

36.07
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

14

5

90

43.93

Tabel. 9.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

14

40

90

63.50

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

14

10

100

48.93

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

14

0

90

50.43

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

14

30

90

62.43

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

14

30

100

58.79

Tabel 9.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

14

10

90

48.93
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Tabel 9.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

14

40

90

60.07

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

14

20

90

63.86

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

14

30

100

54.71

Tabel 9.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

14

40

90

58.00

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

14

20

80

46.86

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

14

10

75

44.00

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

14

0

60

45.86

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

14

50

90

67.71

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

14

30

70

52.86
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

14

30

90

52.21

Tabel 9.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

14

40

90

64.64

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

14

30

80

57.50

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

40

85

66.79

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

45

85

66.36

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

40

85

63.93

Tabel 9.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14

50

90

71.07

Tabel 9.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

13

60

100

75.31

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

13

50

100

75.31

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

14

65

100

82.50

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

14

55

100

77.14

Tabel 9.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

14

20

80

59.86

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

14

30

90

62.57
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Tabel 9.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

14

65

100

82.14

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

14

40

75

53.93

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

10

40

80

65.00

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

13

10

90

51.15

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

14

30

90

70.64

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

14

30

90

60.00

Tabel 20.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

13

0

55

25.00
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Lampiran 3.10. Provinsi Banten
Tabel 10.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

13

60

100

80.46

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

13

30

100

72.31

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

13

40

100

74.69

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

13

50

90

71.62

Tabel 10.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

13

50

100

80.69

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

13

40

100

74.23

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

13

30

90

61.31

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

13

25

90

52.92
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Tabel 10.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

13

40

100

75.00

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

13

58

100

76.38

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

13

58

100

78.69

Tabel 10.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

13

40

100

74.23

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

13

50

100

73.62
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Tabel 10.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

13

30

100

71.15

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

13

20

100

61.92

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

13

70

100

85.92

Tabel 10.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah ini

0

0

0

0

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

13

25

90

60.08

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

13

25

90

60.62

Tabel 10.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

13

30

100

75.00
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

13

50

100

77.31

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

13

60

100

83.46

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

13

60

100

79.62

Tabel 10.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

13

20

100

74.62

Tabel 10.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

13

20

90

57.69

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

13

20

80

58.31
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

13

0

80

42.62

Tabel 10.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

13

35

100

80.00

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

13

50

100

82.69

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

13

50

100

79.62

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

13

50

100

78.46

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

13

20

100

60.08

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

13

0

100

61.69

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

13

50

80

68.08

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

13

50

100

71.38
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

12

20

90

63.31

Tabel. 10.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

13

20

90

65.00

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

13

20

90

50.38

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

13

30

100

60.00

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

13

20

70

51.62

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

13

20

80

60.08

Tabel 10.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

13

50

100

78.08

552 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

Tabel 10.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

13

20

90

64.38

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

13

25

90

63.69

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

13

30

100

61.62

Tabel 10.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

13

55

100

72.31

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

13

29

100

74.54

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

13

50

100

75.38

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

13

30

100

62.38

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

13

50

100

69.46

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

13

50

100

70.46
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

13

50

100

69.08

Tabel 10.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

11

35

90

66.64

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

12

50

90

71.92

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

0

100

63.85

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

50

100

73.77

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

40

100

74.23

Tabel 10.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

13

20

100

77.31

Tabel 10.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

13

60

100

80.77

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

13

60

100

81.54

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

13

50

100

80.77

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

13

60

100

80.62

Tabel 10.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

13

13

100

74.23

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

13

40

80

65.00
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Tabel 10.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

11

30

100

75.91

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

13

50

100

77.69

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

13

50

100

73.77

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

11

56

100

77.82

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

12

57

100

78.50

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

10

65

100

80.20

Tabel 10.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

13

20

80

42.69
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Lampiran 3.11. Provinsi Jawa Barat
Tabel 11.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

10

57

100

83.50

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

9

5

100

70.00

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

10

27

100

66.20

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

10

32

92

67.90

Tabel 11.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

9

25

100

64.67

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

9

70

100

86.33

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

10

10

90

44.50

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

10

10

70

50.90
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Tabel 11.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

10

30

100

66.00

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

10

50

90

66.40

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

10

0

80

53.50

Tabel 11.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

10

40

90

68.00

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

10

55

95

76.90
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Tabel 11.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

8

50

100

71.88

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

9

0

80

47.22

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

10

30

100

72.00

Tabel 11.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

10

50

90

68.40

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

10

10

80

57.90

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

10

10

100

63.40

Tabel 11.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

10

40

95

65.10
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

8

50

100

75.63

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

10

50

95

64.60

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

9

0

90

64.44

Tabel 11.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

9

40

90

71.56

Tabel 11.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

10

25

90

55.50

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

9

30

90

54.33
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

10

0

55

25.50

Tabel 11.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

10

70

95

81.40

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

10

50

90

71.00

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

9

50

100

70.44

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

8

50

100

70.00

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

10

20

100

56.20

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

10

40

100

69.90

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

10

0

70

46.30

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

10

5

90

54.30
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

9

30

95

60.56

Tabel. 11.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

10

30

50

66.00

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

10

10

50

36.10

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

10

30

90

56.11

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

10

10

70

48.00

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

10

0

60

42.50

Tabel 11.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

10

30

90

61.90

562 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

Tabel 11.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

9

40

80

61.11

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

9

0

80

55.00

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

9

10

55

36.11

Tabel 11.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

10

35

80

57.50

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

9

40

80

60.00

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

10

0

100

65.70

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

9

20

85

54.44

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

10

0

90

59.70

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

10

56

90

72.60
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

8

10

80

54.50

Tabel 11.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

9

50

80

61.78

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

9

0

90

55.67

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

0

80

53.50

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

20

95

58.60

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

20

95

59.90

Tabel 11.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

9

0

70

50.56

Tabel 11.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

10

40

100

77.50

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

10

10

100

72.50

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

8

50

100

79.38

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

10

0

100

59.50

Tabel 11.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

9

0

80

42.78

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

10

20

70

50.50
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Tabel 11.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

4

50

80

66.25

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

9

20

100

70.00

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

8

55

100

70.63

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

9

0

70

47.78

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

9

0

80

53.33

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

7

0

80

48.00

Tabel 11.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

8

0

60

24.38
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Lampiran 3.12. Provinsi DIY
Tabel 12.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

12

33

100

76.92

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

12

45

100

68.00

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

12

5

99

63.33

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

12

50

95

75.08

Tabel 12.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

12

54

100

86.67

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

12

50

100

84.33

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

12

0

76

56.67

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

12

0

90

56.25
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Tabel 12.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

12

30

100

67.42

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

12

20

100

73.75

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

12

0

90

57.67

Tabel 12.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

12

30

100

69.50

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

12

50

93

74.42
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Tabel 12.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

12

0

100

62.25

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

12

0

90

57.50

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

12

56

100

82.00

Tabel 12.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

12

0

96

63.00

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

12

20

95

66.67

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

11

0

90

58.64

Tabel 12.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

12

40

96

72.58
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

12

50

100

73.58

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

12

36

100

74.33

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

12

0

100

76.67

Tabel 12.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

12

50

95

81.42

Tabel 12.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

12

20

95

66.75

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

12

0

85

55.92
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

12

0

75

40.42

Tabel 12.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

12

75

100

85.50

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

12

30

100

67.50

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

10

60

90

73.50

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

11

60

90

71.82

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

12

45

100

71.83

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

12

40

100

75.42

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

12

20

95

65.67

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

12

0

95

66.67
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

12

0

95

57.58

Tabel. 12.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

12

20

96

69.17

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12

20

85

57.08

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

12

0

92

54.25

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

12

40

95

69.75

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

11

0

99

63.27

Tabel 12.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

12

0

95

67.17
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Tabel 12.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

12

0

85

65.42

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

12

0

95

64.58

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

10

20

90

65.10

Tabel 12.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

12

50

98

75.00

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

12

20

75

54.58

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

12

40

95

73.08

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

12

40

65

55.00

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

12

50

95

68.36

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

12

30

95

69.75
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

12

50

90

67.25

Tabel 12.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

11

0

85

56.82

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

10

20

85

58.60

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

0

95

60.67

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

0

95

63.67

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

0

95

65.75

Tabel 12.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

12

0

95

66.58

Tabel 12.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

11

50

100

82.45

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

12

50

100

80.92

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

12

20

100

79.75

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

12

35

95

75.42

Tabel 12.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

12

20

85

58.83

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

12

25

95

68.08

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

575

Tabel 12.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

9

60

95

76.67

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

12

20

90

68.42

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

12

50

95

72.92

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

11

0

75

46.36

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

10

0

90

54.20

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

10

0

90

55.70

Tabel 12.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

12

35

85

56.17
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Lampiran 3.13. Provinsi Jawa Timur
Tabel 13.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

13

60

100

81.54

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

13

30

100

60.46

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

13

40

100

73.38

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

13

50

90

71.46

Tabel 13.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

12

50

100

82.50

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

12

0

100

68.75

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

13

0

100

52.31

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

13

0

80

47.00
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Tabel 13.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

13

50

100

76.92

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

13

30

95

70.00

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

13

30

100

69.69

Tabel 13.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

13

0

100

68.85

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

13

20

100

75.00
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Tabel 13.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

13

0

100

55.38

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

12

0

100

49.92

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

13

60

100

87.69

Tabel 13.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

13

40

90

63.46

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

13

40

100

69.77

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

13

0

80

51.92

Tabel 13.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

13

40

100

75.15
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

11

0

100

63.64

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

13

50

100

70.00

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

13

60

100

83.31

Tabel 13.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

13

50

100

70.00

Tabel 13.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

13

25

90

58.46

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

13

0

100

50.85
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

13

0

50

16.15

Tabel 13.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

13

40

100

85.23

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

13

10

100

64.23

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

10

0

100

76.50

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

9

40

100

70.00

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

13

0

100

49.62

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

13

30

100

63.85

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

13

0

100

48.92

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

13

20

100

47.00
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

13

10

100

59.23

Tabel. 13.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

13

40

80

60.00

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

13

10

100

50.77

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

13

0

100

50.54

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

13

20

100

53.85

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

13

0

100

46.69

Tabel 13.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

13

30

100

62.15
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Tabel 13.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

12

10

80

53.50

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

13

20

90

57.92

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

13

10

100

46.62

Tabel 13.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

13

25

90

58.85

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

13

10

100

53.46

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

12

10

100

59.33

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

12

0

100

46.67

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

12

55

85

70.75

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

12

60

100

73.92
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

11

0

100

59.09

Tabel 13.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

13

3

80

42.92

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

12

25

100

49.17

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

0

100

51.83

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

20

100

59.23

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

10

100

64.85

Tabel 13.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

12

50

100

70.33

Tabel 13.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

12

70

100

90.00

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

13

70

100

85.38

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

13

70

100

88.46

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

13

50

100

74.62

Tabel 13.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

13

20

90

53.85

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

13

25

70

54.85
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Tabel 13.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

12

55

100

75.67

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

11

60

100

74.82

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

12

55

100

73.75

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

12

40

100

59.75

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

11

10

100

64.45

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

6

20

100

60.33

Tabel 13.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

11

0

65

24.27
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Lampiran 3.14. Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 14.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

14

50

100

87.07

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

14

35

100

78.57

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

14

60

100

82.36

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

14

70

100

85.71

Tabel 14.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

14

40

100

85.00

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

14

10

100

84.93

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

14

40

100

81.29

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

14

40

100

80.57
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Tabel 14.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

14

50

95

75.64

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

14

40

99

74.00

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

14

50

100

74.29

Tabel 14.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

14

50

100

79.50

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

14

70

100

87.14
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Tabel 14.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

14

20

100

75.57

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

14

30

100

72.86

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

14

35

100

78.07

Tabel 14.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

14

60

100

81.71

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

14

60

90

83.21

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

14

10

95

71.79

Tabel 14.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

14

50

100

69.43
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

14

30

90

72.07

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

14

60

100

82.00

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

14

60

100

84.21

Tabel 14.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

14

30

90

67.93

Tabel 14.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

14

69

100

68.50

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

14

60

95

75.64
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

14

0

90

52.43

Tabel 14.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

14

70

100

88.57

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

14

70

100

88.57

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

14

70

100

83.50

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

14

70

100

83.21

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

14

70

100

85.71

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

14

50

100

87.00

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

14

50

100

76.36

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

14

0

90

63.14
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

14

50

100

77.86

Tabel. 14.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

14

50

100

85.21

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

14

50

100

72.36

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

14

0

90

52.86

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

14

40

100

76.43

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

14

60

100

81.79

Tabel 14.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

14

25

100

76.64
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Tabel 14.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

14

60

100

79.14

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

14

50

100

81.00

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

14

56

100

73.21

Tabel 14.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

14

70

100

84.29

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

14

50

100

81.00

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

14

60

100

81.79

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

14

30

100

73.43

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

14

60

100

79.43

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

14

50

100

81.29
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

14

30

100

75.64

Tabel 14.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

14

40

90

72.64

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

14

40

90

73.07

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

0

90

67.71

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

60

90

78.21

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

40

90

74.21

Tabel 14.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14

50

100

75.21

Tabel 14.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

14

50

100

87.86

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

14

50

100

87.14

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

13

80

100

90.77

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

14

69

100

81.57

Tabel 14.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

14

40

100

78.07

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

14

65

95

77.00
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Tabel 14.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

14

30

100

80.29

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

14

60

100

81.79

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

14

50

100

83.57

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

14

40

100

77.07

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

14

30

100

75.93

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

14

30

100

69.86

Tabel 4.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

14

0

90

33.93
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Lampiran 3.15. Provinsi Kalimantan Selatan
Tabel 15.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

12

56

100

82.67

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

12

0

100

75.92

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

12

57

98

79.17

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

12

25

98

73.67

Tabel 15.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

0

0

0

0

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

12

25

100

67.25

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

12

10

99

67.33

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

12

10

98

67.25
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Tabel 15.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

12

50

100

79.00

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

12

40

100

77.67

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

12

40

90

72.92

Tabel 15.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

12

0

100

70.92

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

12

0

100

72.42
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Tabel 15.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

12

40

100

77.25

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

12

40

95

68.42

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

12

66

100

83.58

Tabel 15.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

12

50

90

71.83

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

12

5

100

72.92

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

12

10

98

68.33

Tabel 15.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

12

10

95

73.67
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

8

0

88

59.75

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

12

40

100

77.50

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

9

60

98

81.22

Tabel 15.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

12

50

100

79.83

Tabel 15.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

12

50

95

73.17

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

12

40

80

61.33
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

11

0

80

50.18

Tabel 15.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

12

60

100

83.25

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

12

60

100

84.25

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

12

0

100

79.00

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

12

60

100

82.42

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

12

10

100

68.92

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

11

5

100

70.82

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

12

5

100

69.67

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

12

5

100

67.50
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

12

5

90

68.58

Tabel. 15.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

12

5

100

71.00

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12

0

100

62.83

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

12

0

92

65.00

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

12

0

95

63.17

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

12

0

100

69.00

Tabel 15.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

12

50

100

78.00

602 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

Tabel 15.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

12

10

100

69.58

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

12

50

100

72.42

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

12

0

89

58.33

Tabel 15.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

12

0

98

71.92

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

12

0

90

65.00

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

12

0

100

73.08

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

11

0

100

68.25

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

12

0

100

70.55

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

12

0

92

61.00
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

12

0

91

58.00

Tabel 15.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

8

0

90

68.13

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

8

0

90

65.25

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

9

0

90

66.67

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

40

100

76.33

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

0

100

72.33

Tabel 15.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11

0

100

70.18

Tabel 15.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

12

0

100

81.33

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

12

0

100

81.00

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

12

0

100

82.08

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

12

0

100

78.92

Tabel 15.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

12

0

100

73.33

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

12

0

100

71.25
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Tabel 15.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

12

0

100

72.50

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

12

0

95

68.33

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

11

0

100

70.00

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

8

0

90

65.63

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

8

0

90

64.38

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

7

0

95

66.86

Tabel 15.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

9

0

60

22.50
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Lampiran 3.16. Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 16.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

12

35

100

79.00

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

12

40

100

77.42

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

12

25

100

74.75

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

12

31

100

65.83

Tabel 16.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

12

0

100

76.67

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

12

30

100

67.42

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

12

25

90

58.75

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

12

15

100

52.50
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Tabel 16.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

12

5

100

66.25

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

12

50

100

75.00

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

12

30

100

70.42

Tabel 16.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

12

20

100

67.42

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

12

40

100

66.17
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Tabel 16.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

12

10

100

63.25

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

10

0

100

59.60

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

12

80

100

81.25

Tabel 16.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

12

30

90

62.50

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

10

0

100

59.50

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

9

0

90

53.89

Tabel 16.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

11

30

100

57.73
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

9

50

90

66.11

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

11

40

100

70.45

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

10

50

100

84.00

Tabel 16.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

11

30

90

67.73

Tabel 16.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

11

30

100

64.55

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

11

0

100

59.09

610 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

11

0

69

31.27

Tabel 16.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

11

30

100

79.55

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

12

50

100

82.08

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

10

10

100

74.50

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

10

70

100

83.50

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

12

10

100

51.67

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

10

0

100

51.50

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

11

30

100

67.27

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

12

10

100

64.17
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

12

20

100

68.75

Tabel. 16.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

12

45

100

65.33

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

11

0

100

51.36

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

12

0

100

40.42

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

11

0

100

47.18

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

11

4

90

55.36

Tabel 16.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

11

40

100

77.27

612 Indeks Kemerdekaan Pers 2016

Tabel 16.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

12

0

100

62.50

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

12

0

100

57.50

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

8

0

80

55.00

Tabel 16.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

11

50

100

73.64

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

11

20

100

62.27

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

10

55

100

81.00

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

12

30

100

64.09

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

11

30

100

64.58

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

11

0

100

55.45
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

11

20

100

64.09

Tabel 16.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

11

50

100

69.55

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

11

0

100

60.91

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

0

100

51.67

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

11

30

100

63.73

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

11

40

100

67.36

Tabel 16.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11

0

100

60.00

Tabel 16.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

12

0

100

62.50

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

12

20

100

67.92

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

12

20

100

66.67

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

12

50

100

68.00

Tabel 16.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

12

20

100

67.50

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

12

30

100

59.08
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Tabel 16.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

11

20

100

70.55

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

12

20

90

60.00

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

12

0

90

59.17

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

11

40

100

64.18

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

11

0

100

58.64

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

11

40

100

63.73

Tabel 16.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

12

0

65

31.25
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Lampiran 3.17. Provinsi Sulawesi Selatan
Tabel 17.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

10

56

100

78.90

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

10

30

75

53.00

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

10

30

75

57.90

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

10

56

100

72.20

Tabel 17.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

10

56

80

67.80

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

10

30

70

54.80

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

10

30

80

50.20

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

10

30

75

57.30
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Tabel 17.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

10

35

70

54.50

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

10

30

70

54.30

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

10

25

85

51.80

Tabel 17.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

10

25

85

51.80

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

10

56

90

70.30
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Tabel 17.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

10

30

80

63.40

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

10

30

90

61.40

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

10

30

100

63.10

Tabel 17.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

10

30

80

60.10

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

10

56

90

67.10

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

10

35

90

60.10

Tabel 17.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

10

31

90

61.70
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

9

30

70

57.33

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

10

35

70

55.60

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

10

60

90

74.50

Tabel 17.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

10

30

90

70.00

Tabel 17.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

10

30

90

58.70

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

10

30

80

55.60
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

10

26

56

36.10

Tabel 17.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

10

55

100

75.50

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

10

30

85

63.50

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

9

50

75

862.89

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

10

50

80

61.70

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

10

20

70

45.00

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

10

40

70

55.20

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

10

20

80

48.80

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

10

30

90

56.10
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

10

30

90

60.30

Tabel. 17.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

10

40

100

71.10

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

10

30

80

48.50

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

10

20

80

49.50

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

10

30

75

54.00

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

10

30

80

56.30

Tabel 17.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

10

30

80

52.70
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Tabel 17.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

10

30

80

61.20

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

10

30

90

61.50

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

10

20

70

51.60

Tabel 17.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

10

30

80

63.60

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

10

30

70

59.00

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

10

30

90

63.50

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

10

30

65

48.70

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

10

50

96

64.70

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

10

30

90

63.00
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

10

30

75

52.00

Tabel 17.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

10

20

70

51.50

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

10

20

80

39.70

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

20

80

41.50

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

20

75

50.70

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

20

70

47.00

Tabel 17.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10

20

90

59.00

Tabel 17.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

10

60

100

74.50

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

10

55

90

76.50

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

10

60

90

76.00

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

10

35

95

67.60

Tabel 17.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

10

30

90

57.10

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

10

30

75

58.10
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Tabel 17.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

10

40

90

68.80

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

10

30

80

61.00

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

10

30

75

57.00

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

10

30

80

50.50

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

10

30

80

49.50

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

10

20

70

44.70

Tabel 17.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

10

20

70

40.60
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Lampiran 3.18. Provinsi Sulawesi Tengah
Tabel 18.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

15

40

100

84.27

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

15

0

80

44.27

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

15

30

100

65.87

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

15

31

85

68.47

Tabel 18.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

15

30

100

79.87

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

15

40

100

75.13

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

15

10

100

52.53

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

15

25

90

52.53
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Tabel 18.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

15

30

95

67.67

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

15

10

95

62.00

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

15

40

91

61.07

Tabel 18.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

15

10

91

56.00

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

14

30

91

70.79
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Tabel 18.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

15

0

90

56.07

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

15

10

80

50.67

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

15

5

100

73.07

Tabel 18.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

15

31

95

67.73

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

14

31

90

63.29

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

11

25

100

66.36

Tabel 18.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

15

10

95

66.73
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

13

30

91

68.46

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

15

40

95

76.73

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

15

0

95

63.80

Tabel 18.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

15

30

80

53.73

Tabel 18.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

15

20

91

54.80

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

14

10

75

46.07
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

15

0

80

34.13

Tabel 18.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

15

60

100

82.27

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

15

50

100

82.00

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

15

50

100

82.40

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

14

50

100

82.93

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

15

10

90

58.47

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

13

10

90

61.46

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

15

30

100

71.93

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

15

15

90

51.93
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

15

30

91

63.67

Tabel. 18.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

15

30

95

77.00

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

15

20

90

58.33

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

15

0

70

38.07

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

15

20

90

58.07

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

13

20

90

58.23

Tabel 18.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

15

20

100

65.00
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Tabel 18.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

15

15

91

61.80

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

15

10

95

59.93

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

14

15

89

57.71

Tabel 18.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

15

20

91

65.67

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

14

10

95

62.43

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

12

50

100

72.42

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

14

20

70

43.21

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

13

30

91

64.62

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

14

10

98

71.00
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

13

10

91

60.38

Tabel 18.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

8

0

91

70.13

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

7

60

91

54.43

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

0

95

52.93

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

20

95

66.79

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

14

20

95

63.00

Tabel 18.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15

0

95

48.40

Tabel 18.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

14

30

100

79.07

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

14

70

100

90.79

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

15

70

100

89.40

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

14

30

100

72.64

Tabel 18.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

14

10

95

47.57

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

15

25

90

64.60
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Tabel 18.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

12

10

98

66.92

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

15

10

100

77.53

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

14

50

98

72.00

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

15

40

91

72.73

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

12

40

98

71.50

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

10

30

80

55.60

Tabel 18.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

13

0

55

24.38
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Lampiran 3.19. Provinsi Maluku
Tabel 19.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

10

60

100

82.50

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

10

0

90

42.50

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

10

55

90

71.80

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

10

56

90

73.40

Tabel 19.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

10

60

100

81.40

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

10

75

100

90.80

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

10

0

90

56.00

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

10

35

90

65.00
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Tabel 19.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

10

0

90

56.70

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

10

45

100

70.90

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

10

30

95

61.20

Tabel 19.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

10

0

90

52.20

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

10

0

90

63.10
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Tabel 19.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

10

40

89

59.81

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

10

0

75

43.50

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

10

30

100

75.40

Tabel 19.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

10

35

90

63.40

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

10

55

90

70.80

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

10

30

100

68.50

Tabel 19.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

10

30

95

69.20
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

4

50

90

62.50

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

10

40

100

76.40

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

9

80

100

89.33

Tabel 19.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

10

55

100

79.81

Tabel 19.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

10

35

100

67.00

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

10

30

100

55.10
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

10

0

60

36.00

Tabel 19.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

10

75

100

87.00

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

10

80

100

88.80

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

10

70

100

84.80

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

10

70

100

85.30

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

10

40

90

70.40

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

10

45

90

70.40

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

10

45

90

78.60

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

10

69

90

78.60
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

10

58

90

73.70

Tabel. 19.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

10

40

90

67.80

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

10

30

90

54.50

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

10

30

100

43.00

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

10

30

100

62.50

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

10

30

90

57.40

Tabel 19.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

10

35

95

81.10
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Tabel 19.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

10

35

90

61.00

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

10

30

90

53.00

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

10

25

69

42.40

Tabel 19.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

10

35

95

66.00

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

10

30

90

59.50

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

10

65

100

85.00

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

10

25

85

51.00

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

10

65

100

85.00

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

10

40

90

69.30
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

9

0

65

48.11

Tabel 19.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

10

40

100

61.70

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

10

35

95

63.80

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

25

89

46.90

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

30

95

58.50

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

10

30

80

55.00

Tabel 19.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10

30

70

48.00

Tabel 19.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

10

50

100

81.00

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

10

50

100

82.00

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

10

50

100

85.00

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

10

35

95

66.00

Tabel 19.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

10

0

85

52.50

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

10

20

75

53.90
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Tabel 19.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

10

50

100

81.80

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

7

60

100

82.71

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

5

50

90

63.00

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

10

30

89

60.30

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

10

35

95

66.60

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

10

30

90

51.40

Tabel 19.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

10

0

60

27.50
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Lampiran 3.20. Provinsi Maluku Utara
Tabel 20.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

12

60

100

83.17

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

12

0

100

69.17

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

12

55

100

80.75

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

12

30

90

70.42

Tabel 20.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

12

8

100

81.83

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

12

50

100

86.58

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

12

0

95

54.17

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

12

10

95

52.50
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Tabel 20.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

12

5

100

59.17

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

12

5

100

61.00

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

12

10

100

67.08

Tabel 20.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

12

0

100

64.17

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

11

30

100

73.09
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Tabel 20.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

12

0

100

55.00

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

12

0

100

47.08

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

12

30

100

83.58

Tabel 20.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

12

5

80

51.58

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

12

0

100

53.08

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

12

0

80

52.83

Tabel 20.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

12

0

100

69.75
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

12

0

100

18.33

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

12

55

100

82.92

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

12

0

100

60.33

Tabel 20.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

12

0

80

53.33

Tabel 20.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

12

35

100

62.83

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

12

0

90

42.83
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

12

0

60

19.17

Tabel 20.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

12

60

100

82.42

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

12

50

100

79.92

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

12

0

100

71.25

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

12

50

100

76.25

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

12

40

80

70.75

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

12

10

100

68.67

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

12

0

100

69.50

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

12

0

100

65.17
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

12

20

100

64.92

Tabel. 20.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

12

30

90

72.00

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

12

30

75

51.25

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

12

0

50

12.50

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

12

0

70

43.75

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

12

0

80

44.92

Tabel 20.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

12

45

100

83.75
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Tabel 20.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

12

30

80

52.67

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

12

5

80

51.17

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

12

0

80

43.08

Tabel 20.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

12

0

86

52.08

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

12

0

100

47.67

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

12

40

100

79.33

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

12

20

100

60.33

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

12

0

90

45.50

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

12

0

60

48.42
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

12

0

60

21.75

Tabel 20.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

12

30

100

72.00

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

12

20

100

61.75

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

0

100

30.42

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

0

100

53.33

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

0

100

52.17

Tabel 20.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11

0

100

58.82

Tabel 20.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

12

0

100

66.17

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

12

0

100

62.92

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

12

0

100

70.42

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

12

0

100

65.00

Tabel 20.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

12

0

100

50.33

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

12

0

100

53.33
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Tabel 20.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

11

0

100

54.91

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

12

0

100

60.42

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

11

0

100

23.64

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

12

0

100

58.08

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

12

0

100

60.58

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

12

0

100

55.09

Tabel 20.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

12

0

100

12.58
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Lampiran 3.21. Provinsi Bali
Tabel 21.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

11

35

100

70.45

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

11

0

100

63.36

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

11

35

99

72.64

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

11

35

100

70.73

Tabel 21.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

11

50

100

83.73

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

11

32

100

74.45

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

11

0

90

49.64

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

11

0

90

51.82

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

657

Tabel 21.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

11

30

100

80.09

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

11

20

100

68.73

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

11

0

90

52.27

Tabel 21.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

11

30

100

57.09

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

11

50

93

79.73
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Tabel 21.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

10

0

100

61.90

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

10

0

90

59.50

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

11

56

100

70.73

Tabel 21.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

11

20

70

53.64

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

10

29

100

59.90

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

11

28

90

55.36

Tabel 21.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

11

40

100

76.73
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

10

40

100

73.40

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

11

35

100

69.91

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

11

70

100

89.45

Tabel 21.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

11

30

100

56.82

Tabel 21.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

11

30

100

64.09

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

11

0

70

44.18
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

11

0

70

26.91

Tabel 21.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

11

58

100

85.73

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

11

50

100

76.55

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

10

59

100

82.90

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

9

59

100

82.11

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

11

10

100

55.09

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

10

10

90

59.70

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

11

0

90

50.91

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

11

50

90

71.73
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

11

50

100

68.36

Tabel. 21.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

11

13

85

62.82

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

11

9

90

59.09

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

11

0

80

36.36

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

11

0

80

48.64

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

11

10

100

53.64

Tabel 21.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

11

40

100

72.73
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Tabel 21.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

11

40

90

59.09

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

11

40

100

67.64

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

9

0

66

49.56

Tabel 21.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

11

10

100

62.27

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

11

10

100

54.55

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

11

40

100

79.38

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

11

0

100

41.00

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

11

0

80

49.55

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

11

20

100

68.27

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

663

25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

11

0

100

42.27

Tabel 21.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

5

0

80

35.00

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

5

0

80

20.40

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

8

0

90

27.00

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

11

10

100

59.09

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

11

10

100

59.55

Tabel 21.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

8

0

80

31.88

Tabel 21.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

9

70

100

92.22

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

9

75

100

90.56

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

10

70

100

90.50

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

11

30

100

76.82

Tabel 21.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

11

0

100

68.73

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

11

50

80

64.09
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Tabel 21.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

10

50

100

79.90

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

1

0

100

65.91

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

11

0

100

68.18

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

6

0

100

64.17

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

11

0

100

70.82

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

5

0

60

72.40

Tabel 21.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

10

0

60

19.50
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Lampiran 3.22. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tabel 22.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

15

58

100

78.53

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

15

0

100

71.00

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

15

60

100

82.13

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

15

40

100

72.87

Tabel 22.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

15

55

100

85.67

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

15

30

100

81.67

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

15

30

100

56.87

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

15

30

80

61.20
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Tabel 22.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

15

56

100

83.27

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

15

40

100

78.60

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

14

40

100

78.86

Tabel 22.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

15

58

100

76.87

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

15

40

100

74.00
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Tabel 22.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

15

0

100

58.53

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

14

0

100

49.29

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

15

65

100

89.27

Tabel 22.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

15

30

95

65.07

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

15

50

90

73.20

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

14

30

100

62.14

Tabel 22.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

15

30

100

72.07
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

12

25

100

77.50

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

15

30

100

73.00

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

14

70

100

91.29

Tabel 22.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

15

0

90

53.47

Tabel 22.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

15

50

100

77.93

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

15

10

90

59.80
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

13

0

80

24.31

Tabel 22.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

15

56

100

83.40

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

15

50

100

80.00

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

14

0

100

74.29

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

14

45

100

79.57

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

14

40

100

67.14

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

13

40

100

68.38

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

15

40

90

66.00

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

14

0

100

66.07
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

14

50

100

77.14

Tabel. 22.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

15

50

100

72.60

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

15

30

100

54.73

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

14

0

90

41.79

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

15

20

90

55.07

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

15

30

100

56.73

Tabel 22.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

15

30

100

77.47
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Tabel 22.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

15

30

100

66.87

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

14

20

100

67.71

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

14

20

100

46.07

Tabel 22.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

14

30

100

71.79

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

15

30

100

64.40

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

13

30

100

68.85

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

14

0

99

44.57

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

14

30

90

68.93

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

15

40

100

73.33
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

14

0

100

63.64

Tabel 22.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

14

10

100

80.36

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

14

30

100

78.21

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

12

0

90

35.83

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

15

40

100

74.73

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

15

40

100

75.20

Tabel 22.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

13

50

100

78.00

Tabel 22.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

13

80

100

94.62

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

13

70

100

94.23

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

13

80

100

95.38

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

15

45

100

83.00

Tabel 22.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

15

35

100

66.67

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

15

15

100

57.73
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Tabel 22.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

14

80

100

90.00

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

13

59

100

84.92

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

13

59

100

82.23

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

11

0

90

73.27

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

13

50

100

78.54

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

12

30

100

71.08

Tabel 22.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

14

0

60

10.00
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Lampiran 3.23. Provinsi Papua Barat
Tabel 23.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

12

60

100

89.50

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

9

80

100

95.22

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

9

50

100

76.78

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

10

45

100

78.50

Tabel 23.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

10

60

100

86.40

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

10

50

100

76.30

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

10

0

100

49.20

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

10

0

83

43.30
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Tabel 23.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

11

0

100

59.36

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

11

20

100

63.45

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

11

0

100

51.82

Tabel 23.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

8

0

100

47.50

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

8

0

92

40.25
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Tabel 23.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

9

0

100

69.00

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

9

0

100

71.00

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

9

0

100

42.89

Tabel 23.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

11

0

100

67.55

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

10

0

100

62.00

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

8

20

100

65.13

Tabel 23.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

11

0

60

38.45
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

6

0

100

59.17

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

11

0

100

58.18

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

9

0

60

21.11

Tabel 23.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

10

0

100

44.00

Tabel 23.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

11

0

100

57.82

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

11

0

100

44.36
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

9

0

56

9.56

Tabel 23.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

10

10

100

85.60

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

10

0

100

75.60

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

9

60

100

93.33

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

8

10

100

54.75

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

8

15

100

66.63

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

9

56

100

80.33

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

11

0

100

57.64

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

10

0

100

76.10
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

9

50

100

83.44

Tabel 23.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

12

0

100

72.33

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

10

0

100

55.90

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

12

0

75

20.25

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

10

0

100

59.10

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

10

56

100

77.20

Tabel 23.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

10

0

100

81.50
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Tabel 23.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

10

0

100

57.60

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

10

0

100

63.90

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

9

20

100

54.44

Tabel 23.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

11

0

100

58.00

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

10

0

100

38.40

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

9

0

100

64.00

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

9

0

56

31.89

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

10

0

100

50.70

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

9

0

60

30.11
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

8

0

62

28.13

Tabel 23.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

4

0

100

42.50

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

7

0

100

45.14

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

9

0

100

37.22

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

11

0

81

45.09

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

11

0

80

44.82

Tabel 23.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

5

0

90

36.00

Tabel 23.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

4

0

100

49.75

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

5

0

100

51.80

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

5

0

100

59.00

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

10

0

100

74.40

Tabel 23.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

10

0

100

51.90

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

10

25

100

67.20
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Tabel 23.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

8

50

100

83.75

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

6

0

100

58.50

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

6

0

100

59.33

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

9

0

100

55.11

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

4

50

100

76.25

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

4

0

100

62.50

Tabel 23.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

7

0

100

23.00
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Lampiran 3.24. Provinsi Papua
Tabel 24.1
Kebebasan Berserikat Wartawan
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

1.

Kebebasan wartawan memilih
organisasi profesi

12

50

100

86.67

2.

Kebebasan wartawan bergabung
dengan serikat pekerja

12

50

100

82.92

3.

Kebebasan organisasi profesi wartawan
dapat beroperasi, bersikap, dan bebas
dari ancaman pelanggaran kebebasan
pers

13

0

100

63.31

4.

Organisasi profesi wartawan di daerah
memajukan kebebasan pers

13

0

100

71.85

Tabel 24.2
Kebebasan dari Intervensi
No. Kebebasan dari Intervensi

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

5.

Pencabutan lisensi, pencabutan izin
usaha, pembredelan dan sensor oleh
pemerintah daerah dan/atau partai
politik karena isi berita

13

0

100

76.08

6.

Pemerintah daerah dan/atau partai
politik menekan dalam bentuk seperti
menunjuk, memindahkan, atau
memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers

13

0

100

78.85

7.

Independensi redaksi dari campur
tangan pemilik media massa

12

0

100

48.83

8.

Pers di daerah ini bebas dan
independen dalam membuat
pemberitaan tanpa tersandera
oleh kepentingan politik, ekonomi,
termasuk kepentingan pemilik

13

0

100

66.85

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

687

Tabel 24.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan
No.

Kebebasan dari Kekerasan

N

Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

9.

Tindakan oleh aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan,
penculikan terhadap wartawan atau
tindakan untuk mempengaruhi atau
menghalangi pemberitaan

13

0

100

73.00

10.

Wartawan atau perusahaan pers
menjadi sasaran intimidasi, tekanan,
atau kekerasan fisik dalam berbagai
bentuknya oleh oknum aparat negara
karena isi pemberitaan atau untuk
mempengaruhi isi pemberitaan

13

50

100

76.85

11.

Aparat penegak hukum dan
keamanan melindungi wartawan
atau perusahaan pers dari ancaman
intimidasi, tekanan, dan kekerasan
fisik dalam berbagai bentuknya oleh
kekuatan-kekuatan non-negara
untuk mempengaruhi atau karena isi
pemberitaan

13

0

100

68.62

Tabel 24.4
Kebebasan Media Alternatif
Nilai
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi Rata-rata

No.

Kebebasan Media Alternatif

N

12.

Pemerintah daerah mengakui dan
melindungi partisipasi masyarakat
dalam menciptakan informasi
alternatif seperti jurnalisme warga
(citizen journalism)

12

0

100

69.08

13.

Jurnalisme warga di daerah ini
memberi kontribusi positif terhadap
kemerdekaan pers

12

0

100

66.25
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Tabel 24.5
Keberagaman Pandangan dalam Media
No.

Kebebasan Berserikat bagi
Wartawan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

14.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman pemberitaan di daerah

13

0

100

51.54

15.

Pemerintah daerah mendorong
keragaman kepemilikan media

13

0

100

61.92

16.

Pemerintah daerah membiarkan
atau melakukan praktik diskriminatif
atas dasar suku, etnis, agama,
kebangsaan, atau kelas sosial
terhadap insan pers dalam
menjalankan profesinya

13

0

100

70.69

Tabel 24.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita
No. Akurat dan Berimbang

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

17.

Publik mendapat informasi yang
akurat dan berimbang dalam berita,
halaman opini, kolom tajuk yang
disampaikan oleh media di daerah
ini

13

0

100

5731

18.

Wartawan (jajaran redaksi)
memberlakukan sensor diri (self
cencorship)

13

0

100

67.08

19.

Intensitas Pemilik perusahaan
pers mengatur dan atau melarang
(intervensi) isi pemberitaan

13

0

100

63.54

Tabel 24.7
Akses Atas Informasi Publik
No.

Akses Atas Informasi Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

20.

Pemerintah daerah menyediakan
sarana-sarana bagi kalangan
wartawan untuk mencari,
menemukan, memperoleh dan
menyebarkan informasi

13

0

100

42.69
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21.

Hasil penyelesaian sengketa
informasi di Komisi Informasi (KI) di
daerah ini mendukung kemerdekaan
pers

13

0

100

38.08

22.

Terdapat kebebasan mencari,
meliput atau memperoleh informasi
publik di daerah ini

13

0

100

62.31

23.

Wartawan luar negeri diijinkan
meliput pemberitaan di provinsi ini

13

0

100

51.46

Tabel 24.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah
No.

Pendidikan Insan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

24.

Tersedia pelatihan wartawan untuk
meningkatkan kompetensi profesi di
daerah

13

0

100

57.62

Tabel 24.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok
Rentan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

25.

Media di daerah memberi ruang
pemberitaan terkait masalah
kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender, masyarakat
miskin, masyarakat hukum adat,
penyandang disabilitas, anak-anak,
korban pelanggaran HAM masa lalu,
dan kelompok minoritas

13

0

100

70.77

26.

Pemerintah daerah melakukan
upaya-upaya khusus untuk
memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender
yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa
lalu, kelompok minoritas menjadi
bagian pemberitaan

13

0

100

47.69
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27.

Media menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyadang disabilitas
(misalnya, penyandang tuna-rungu
tuna netra)

13

0

100

36.08

Tabel 24.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
No.

Kebebasan Pendirian dan
Operasionalisasi Perusahaan Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
perusahaan pers cetak dan siber

13

20

100

80.31

2.

Individu atau entitas/kelompok bisnis
dapat mendirikan dan menjalankan
lembaga penyiaran seperti radio
dan tv swasta, serta radio, dan tv
komunitas

13

0

100

75.23

3.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada perusahaan
pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi dan
pajak

11

60

100

83.64

4.

Pemerintah daerah memungut biaya
sesuai regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian
maupun operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak

11

60

100

84.00

5.

Alokasi dana untuk iklan dari
pemerintah daerah mengendalikan
kebijakan redaksi

13

0

100

67.69

6.

Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah, dari pemerintah daerah
mempengaruhi kebijakan redaksi

13

0

100

54.23

7.

Isi media di daerah ini dipengaruhi
oleh perusahaan komersial melalui
alokasi iklan termasuk berita
pariwara

13

0

100

63.46

8.

Kepemilikan perusahaan pers di
daerah ini terkonsentrasi hanya pada
pemodal tertentu

13

0

100

61.92
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9.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan
pers di daerah ini mempengaruhi
keragamanan pemberitaan

13

20

100

79.62

Tabel 24.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No.

Independensi dari Kelompok
Kepentingan yang Kuat

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

10.

Perusahaan pers di daerah ini
menempatkan kepentingan publik
dalam pemberitaannya

13

20

100

76.92

11.

Wartawan/media di daerah ini
mentolerir pemberian uang dan atau
fasilitas dari individu atau lembaga/
perusahaan komersial dengan tujuan
mempengaruhi isi media

13

10

100

73.46

12.

Pemerintah daerah memberi
penghargaan bagi pers profesional

13

0

100

41.77

13.

Situasi ekonomi di daerah ini
menciptakan ketergantungan
perusahaan pers pada pemerintah,
partai politik, perusahaan besar atau
kekuatan politik lain sebagai sumber
pendanaan

13

0

100

53.00

14.

Terdapat intervensi pemilik
perusahaan pers terhadap rapat
redaksi

13

0

100

63.85

Tabel 24.12
Keragaman Kepemilikan
No.

Keragaman Kepemilikan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

15.

Terdapat keberagaman kepemilikan
perusahaan pers cetak, penyiaran,
dan media siber

13

30

100

83.77
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Tabel 24.13
Tata Kelola Perusahaan
No.

Tata Kelola Perusahaan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

16.

Tata kelola perusahaan pers di
daerah ini dilakukan sesuai dengan
kepentingan publik

13

0

100

67.23

17.

Transparansi kepemilikan
perusahaan pers di daerah ini

13

0

100

60.00

18.

Wartawan mendapat paling
sedikit 13 kali gaji setara UMP
dalam satu tahun, jaminan sosial
lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dewan Pers tentang
Standar Perusahaan Pers

13

0

70

27.69

Tabel 24.14
Lembaga Penyiaran Publik
No.

Lembaga Penyiaran Publik

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

19.

Lembaga penyiaran publik bebas
membuat berita secara objektif dan
merepresentasikan kepentingan
publik

13

0

100

72.31

20.

Pemerintah di daerah ini mendorong
dan memperkuat hadirnya lembaga
penyiaran di daerah ini berorientasi
pada publik

13

0

100

61.08

21.

Perijinan frekuensi radio dan televisi
komunitas di daerah ini diproses
sesuai peraturan tentang Standar
Perusahaan Pers

13

0

100

52.73

22.

Kementerian Kominfo mendorong
pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat di daerah ini

13

0

100

48.38

23.

Dewan Pers mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat di
daerah ini

13

0

100

73.77

24.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di
provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat

13

0

100

43.38
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25.

Komisi Informasi di provinsi ini
mendorong pers agar menyiarkan
aspirasi masyarakat

13

0

100

45.23

Tabel 24.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No.

Independensi dan Kepastian
Hukum Lembaga Peradilan

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

1.

Lembaga peradilan menangani
perkara pers secara independen,
mandiri dan tidak berpihak
(imparsial)

13

0

100

66.08

2.

Lembaga peradilan mengedepankan
prinsip kemerdekaan pers daripada
undang-undang lain yang membatasi
kemerdekaan pers

13

0

100

63.85

3.

Peraturan dan kebijakan di daerah
mendorong aparat pemerintah
daerah patuh pada kewajiban hukum
untuk menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

0

100

52.23

4.

Aparat pemerintah daerah
menjalankan kewajiban untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

0

100

68.08

5.

Satuan kerja pemerintah daerah
patuh pada kewajiban hukum untuk
menghormati dan melindungi
kemerdekaan pers

13

20

100

72.15

Tabel 24.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No.
6.

Kebebasan Mempraktikan
Jurnalisme
Peraturan dan kebijakan di
daerah ini menjamin wartawan
menjalankan tugas jurnalistiknya
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N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

13

0

100

69.15

Tabel 24.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No.

Kriminalisasi dan Intimidasi
Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

7.

Peraturan di daerah ini dapat
memidana wartawan karena
pemberitaannya

13

0

100

65.77

8.

Peraturan di daerah ini memberi
penghukuman/sanksi secara
berlebihan kepada wartawan atau
media dalam menjalankan tugas
jurnalistik

12

0

100

74.08

9.

Peraturan di daerah ini
memberlakukan sensor bagi
wartawan

12

0

100

76.58

10.

Pemerintah daerah menggunakan
alasan keamanan nasional,
ketertiban umum, dan kesehatan,
atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi
kebebasan pers

12

0

100

73.50

Tabel 24.18
Penilaian Informan terkait Etika Pers
No.

Etika Pers

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-rata

11.

Pemerintah daerah mendorong
wartawan menaati kode etik pers
dan standar perusahaan pers

13

0

100

70.00

12.

Wartawan di daerah ini menaati UU
Pers, Peraturan-Peraturan Dewan
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah
jurnalistik

13

20

100

79.62
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Tabel 24.19
Mekanisme Pemulihan
Nilai
Nilai
Terendah Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

No.

Mekanisme Pemulihan

N

13.

Dewan Pers menangani sengketa
pers secara bebas dan independen
di propinsi ini

13

0

100

70.38

14.

Komisi Penyiaran Indonesia di
propinsi ini bekerja secara bebas
dan independen

12

0

100

56.67

15.

Komisi Informasi di propinsi
ini bekerja secara bebas dan
independen

12

0

100

55.42

16.

Aparat hukum di daerah ini
melakukan proses hukum
(penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman)
secara adil atas kekerasankekerasan yang dialami oleh
wartawan seperti penganiayaan,
penyiksaan, dan pembunuhan

12

0

100

63.25

17.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan
mekanisme menurut UU Pers
(Dewan Pers) dibandingkan
peradilan umum

12

0

100

62.50

18.

Penyelesaian perkara pers di
daerah ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana

9

0

100

52.22

Tabel 24.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No.

Perlindungan Hukum bagi
Penyandang Disabilitas

N

Nilai
Terendah

Nilai
Tertinggi

Nilai
Rata-Rata

19.

Terdapat regulasi daerah yang
mewajibkan media massa
menyiarkan berita yang dapat
dicerna oleh penyandang
disabilitas seperti penderita tunarungu dan tuna netra

13

0

100

33.46
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