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BAB III 

STRUKTUR DOMINASI INTERNAL & EKSTERNAL 

TERHADAP INDEPENDENSI WARTAWAN:  

 

Bab ini akan dipaparkan temuan hasil penelitian mengenai struktur dominasi 

media pada independensi wartawan, merupakan gabungan dari hasil penelitian 

yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara dilakukan secara langsung (face to face interviews), 

dimana pewawancara mendatangi langsung subyek penelitian secara mendalam 

(deep interviews). Subyek yang dimaksud adalah wartawan Majalah Tempo. 

Secara struktur, peneliti memilih wartawan dari jenis jabatan, yaitu wartawan atau 

karyawan yang menduduki jabatan manajerial, wartawan yang berstatus 

karyawan, serta wartawan yang berada di daerah namun bukan karyawan tetap. 

Subyek penelitian yang berstatus karyawan tetap dan mereka yang menduduki 

jabatan manajerial, semuanya diwawancara di Jakarta. Sementara, koresponden 

juga diwawancarai secara langsung di daerah. 

Wartawan yang menduduki jabatan manajerial yaitu: Wahyu Muryadi 

(Pemimpin Redaksi Majalah Tempo; berperan mengelola perusahaan media dan 

bertanggung jawab dengan perilaku para pekerjanya di Majalah Tempo), Arif 

Zulkifli (Redaktur Eksekutif; bertanggung jawab di keredaksian Majalah Tempo), 

Daru Priyambodo (Pemimpin Redaksi Tempo co; berperan mengelola perusahaan 

media dan bertanggung jawab dengan perilaku para pekerjanya di Tempo 

Interaktif dengan koresponden), A.A. Gde Bagus Wahyu Dhyatmika (Ketua 

serikat pekerja Tempo/DeKaT; berperan sebagai jembatan komunikasi yang 

menghubungkan antara kepentingan manajemen dan karyawan). Sedangkan 

wartawan yang berstatus karyawan, yaitu: Agung Sedayu (Staf Redaksi 

Investigasi dan Edisi Khusus), Abdul Malik (Staf Redaksi Ekonomi), serta 

wartawan yang berada di daerah, yaitu: Sohirin (Koresponden). Di samping itu, 

peneliti juga akan menyajikan hasil wawancara dengan Bambang Sadono (Tokoh 

Pers dan Mantan Anggota DPR yang ikut melahirkan UU Pers), Yosep Adi 

Prasetyo (Anggota Dewan Pers), serta Eko Maryadi (Ketua AJI Indonesia). 
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Bagan 3.1  

Struktur Dominasi Media pada Independensi Wartawan 

 

Internal Profesionalisme Pemahaman Profesi      Kesadaran Profesi 
      

Kompetensi Ketaatan Kode Etik 
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  Kesejahteraan    Aturan Kerja & Jenjang Karir 
                        dalam Perburuhan 

    Upah & Kondisi Kerja 
    

Tunjangan & Fasilitas  
 

    Perlindungan Keselamatan  
 
    Keberadaan Serikat Pekerja Pers  
 
    Kepemilikan Saham Kolektif 
 
 
Otonomi   Intervensi Pemilik Media 
Ruang Redaksi 
   Beban Kerja Redaksi 
 
   Mekanisme Kerja Redaksi 
 
   Kebijakan Redaksional 
 
   Gugatan Hukum bagi Wartawan 

Dominasi  
 
 
 
Eksternal UU tentang Tanggung Jawab Dewan Pers 
 
 
  UU tentang Peran Organisasi Pers 
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Hasil penelitian tentang “Struktur Dominasi Media pada Independensi 

Wartawan” terdiri atas struktur secara internal dan eksternal. Struktur dalam 

pengertian internal, terkait tata kelola perusahaan media sebagai sebuah institusi 

ekonomi untuk mendapatkan profit ekonomi, politik dan sosial tertentu, dimana 

struktur organisasi media massa sama dengan organisasi sosial yang lain, ia 

diproduksi melalui tindakan dan interaksi di antara individu-individu yang ada di 

dalamnya. Individu-individu ini mengandalkan pada sumberdaya (resources) dan 

aturan (rules) yang ada dalam organisasi untuk mengarahkan tindakan-tindakan 

mereka tidak hanya untuk mencapai tujuan individual dan organisasional, tetapi 

juga untuk mereproduksi sistem dalam organisasi itu sendiri. Struktur dominasi 

media secara internal dalam penelitian ini terjadi melalui tata kelola perusahaan 

media yang terdiri atas profesionalisme wartawan, kesejahteraan dalam 

perburuhan, dan otonomi ruang redaksi (newsroom). 

Sedangkan struktur dalam pengertian eksternal terkait tata kelola industri 

media dan sistem komunikasi global dan nasional. Kebijakan semacam ini 

mewujud dalam bentuk UU, PP, dan ketentuan turunan lain yang relevan. Struktur 

dominasi media secara eksternal terjadi melalui Undang-undang tentang 

Tanggung Jawab Dewan Pers dan Undang-undang tentang Peran Organisasi Pers. 

 

3.1. Struktur Dominasi secara Internal 

Dominasi terhadap wartawan merupakan situasi yang melibatkan dua belah pihak. 

Di satu pihak melakukan dominasi, sedangkan pada pihak lain mengalami 

ketidakberdayaan. Sementara itu, tindakan yang dilakukan media jurnalisme lebih 

mengacu pada sejumlah norma profesional yang diwujudkan sebagai pasal-pasal 

aturan dalam kode etik. Sedangkan keberadaan kode etik berfungsi dalam lingkup 

manajemen perusahaan media. Dengan demikian, norma tindakan profesional 

merupakan penjabaran paradigma yang mendasari keberadaan institusi media 

jurnalisme di ruang publik. Artinya, untuk mengkonkritkan paradigma bagi 

profesi jurnalisme dan pelaku profesi sendiri memerlukan sebuah aturan yang 

dapat menjadi acuan nilai bagi standar tindakan profesionalnya. 
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Dominasi ini dialami oleh wartawan dalam mencari informasi publik, di 

antaranya terjadi saat wartawan berkolaborasi demi kepentingan sumber informasi 

dengan mengabaikan kepentingan pihak lain di ruang publik. Begitu pula soal  

“budaya amplop” merupakan dominasi dalam bentuk kekerasan simbolik yang 

dialami oleh wartawan. Secara teknis mungkin sang wartawan merasa mendapat 

keuntungan, akan tetapi secara kultural dia berada dalam situasi terlarang. 

Terlepas dari sikap sebagian wartawan yang bersikap mengizinkan terhadap 

“budaya amplop” dengan dalih bahwa dalam menulis informasi tidak dipengaruhi 

kepentingan sumber informasi, situasi kultural itu tetap menempatkan diri sang 

wartawan sebagai “korban” yang dimarginalisasi oleh dominasi sumber informasi. 

Posisi wartawan dengan sumber informasi menentukan derajat kekerasan 

yang akan dialaminya. Semakin otonom dan independen seorang wartawan 

terhadap sumber informasi, semakin kecil kemungkinan perlakuan kekerasan yang 

dialaminya dari sumber tersebut. Begitu pula dominasi dalam bentuk kekerasan, 

sampai terjadinya pembunuhan sehingga untuk selama-lamanya seorang wartawan 

tidak akan dapat mencari fakta dan menulis informasi. Pembunuhan, sebagaimana 

peperangan merupakan bentuk kultural yang paling primitif. Segala bentuk 

kekerasan tersebut dapat dikembalikan pada akar permasalahannya yaitu adanya 

kepentingan dari kekuasaan yang mendominasi agar informasi media jurnalisme 

dapat direkayasa, atau sebaliknya fakta publik dihalangi untuk menjadi informasi.  

Dominasi dalam wujud kekerasan tidak hanya berasal dari non-wartawan. 

Kekerasan bisa terjadi dalam bentuk menghalangi wartawan untuk mendapat 

akses informasi dari suatu institusi datang dari kalangan wartawan sendiri. Bukan 

rahasia lagi, adanya kelompok wartawan yang berfungsi sebagai pengakses 

informasi di suatu instansi dimana mereka bekerja, menghalangi wartawan lain 

yang tidak berasal kelompoknya untuk mendapat akses dari instansi tersebut. 

Dengan begitu kekerasan secara struktural harus dijawab dengan platform politik 

dan hukum yang menjamin kebebasan pers. 
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3.1.1. Profesionalisme Wartawan 

Industri media massa di Indonesia yang sedang mekar ini menghadapi masalah 

yang amat sulit. Sumber daya jurnalistik yang pas-pasan selama tahun-tahun 

terakhir, tiba-tiba diserbu oleh permintaan yang mendesak. Tersebarnya tenaga-

tenaga jurnalistik yang kompeten ke mana-mana sehingga menepis dan masuknya 

wartawan dan tenaga redaksional baru, terkadang tanpa pendidikan dan 

pengalaman, akhirnya berakibat pada penurunan kualitas jurnalisme. Dampaknya, 

timbul keluhan dari masyarakat bahwa pers Indonesia tidak dapat diandalkan lagi. 

Bicara pemahaman profesionalisme dari kacamata media, berarti 

profesionalisme tentang materi atau isi media massa dan profesionalisme tentang 

kepentingan ekonomi. Dalam dunia media massa yang dipengaruhi ekonomi 

kapitalis, media massa adalah sebuah perusahaan yang pada umumnya perusahaan 

swasta. Sebaliknya, pemahaman perusahaan media tersebut bagi kaum 

profesional, khususnya wartawan, menghendaki profesionalisme untuk dapat 

mengakses sumber-sumber informasi penting yang dimiliki kaum politisi secara 

langsung dan menyiarkan secara bebas kepada publik. Wartawan harus bersikap 

profesional, karena pers memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik melalui 

informasi. Bagi perusahaan media, aspek profesionalisme ditujukan untuk 

mengembangkan bisnis sebagai pertimbangan yang penting. 

 

3.1.1.1. Pemahaman Profesi Wartawan 

Penelitian tentang peranan jurnalistik sangat dipengaruhi oleh gagasan umum 

tentang suatu profesi yang bersumber dari sosiologi pekerjaan. Suatu profesi 

biasanya dianggap memiliki beberapa sifat kunci, khususnya: peranan publik yang 

signifikan dalam masyarakat; gugusan keahlian yang memerlukan pelatihan 

panjang; kontrol diri akan titik tolak dan peraturan; kode etik dan perilaku yang 

jelas. Sebagai imbangan, tampaknya ada argumen-argumen yang lebih kuat untuk 

menghindarkan jurnalisme dari status profesi. Knight et al. (2008) 

memperlihatkan daftar keberatan terhadap klaim itu, terutama penghargaan publik 

dan kepercayaan terhadap jurnalis yang rendah, dan kecenderungan mereka untuk 
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propaganda dari sumber-sumber yang berkuasa atau kepentingan komersial 

(McQuail, 2011b: 16). 

Sedangkan Paul F. Camenisch dalam Bertens (1997: 280-281) mengatakan, 

profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita 

dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga 

karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian 

yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok 

yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab 

khusus. Karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya 

profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar 

ditembus. Bagi klien yang menggunakan jasa profesi tertentu keadaan seperti itu 

dapat mengakibatkan kecurigaan jangan-jangan ia dipermainkan. Kode etik dapat 

mengimbangi segi negatif profesi ini. Dengan adanya kode etik kepercayaan 

masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai 

kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang 

menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu 

moral profesi itu di mata masyarakat. 

Dalam pandangan Immanuel Kant (1724-1804), meninjau suatu tindakan 

dalam kajian etika berdasarkan etika deontologi (deontological ethics). 

Deontologi dari bahasa Yunani deon yang berarti kewajiban (duty), apa yang 

harus dilakukan, dan ini adalah inti dari etika deontologi. Menurut Kant, yang bisa 

disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik. Semua hal 

lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Kehendak menjadi baik, jika 

bertindak karena kewajiban. Kalau perbuatan dilakukan dengan suatu maksud 

atau motif lain, perbuatan itu tidak bisa disebut baik, betapapun luhur atau terpuji 

motif itu. Jadi, belum cukup jika perbuatan sesuai dengan kewajiban. Seharusnya 

perbuatan dilakukan berdasarkan kewajiban, yang disebut sebagai legalitas. 

Dengan legalitas kita memenuhi norma hukum. 

Kalau hukum moral harus dipahami sebagai imperatif (perintah) kategoris, 

maka dalam bertindak secara moral kehendak harus otonom dan bukan 

heteronom. Kehendak bersifat otonom bila menentukan dirinya sendiri, sedangkan 
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kehendak heteronom membiarkan diri ditentukan oleh faktor dari luar dirinya 

seperti kecenderungan atau emosi. Menurut Kant, kehendak itu otonom dengan 

memberikan hukum moral kepada dirinya. 

Dengan demikian, otonomi manusia adalah bahwa rasio manusia pada 

umumnya membuat hukum moral dan kehendak menaklukkan diri kepadanya. 

Dengan hidup menurut hukum moral, manusia tidak menyerahkan diri kepada 

sesuatu yang asing baginya (heteronom), melainkan mengikuti hukumnya sendiri. 

Dengan menemukan otonomi kehendak, Kant, serentak juga menemukan 

kebebasan manusia. Otonomi kehendak pada dasarnya sama dengan kebebasan 

manusia, sebab kebebasan adalah kesanggupan untuk bertindak terlepas dari 

penguasaan oleh sebab-sebab asing. Manusia itu bebas, karena mengikat dirinya 

sendiri dengan hukum moral. Menurut Kant, kebebasan tidak berarti  bebas dari 

segala ikatan. Sebaliknya, manusia itu bebas dengan mentaati hukum moral. 

Kehendak bebas dan kehendak yang menundukkan diri kepada hukum moral, bagi 

Kant mempunyai arti yang sama (Bertens, 1997: 254-257). 

Pandangan deontology ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh 

William David Ross (1877-1971), dengan menambah sebuah nuansa yang penting 

yaitu kewajiban prima facie (kewajiban pada pandangan pertama), artinya, suatu 

kewajiban-untuk sementara, dan hanya berlaku sampai timbul kewajiban lebih 

penting lagi yang mengalahkan kewajiban pertama tadi. Ross menyusun daftar 

kewajiban prima facie sebagai berikut: Pertama, kewajiban kesetiaan: kita harus 

menepati janji yang diadakan dengan bebas; Kedua, kewajiban ganti rugi: kita 

harus melunasi utang moril dan materiil; Ketiga, kewajiban terima kasih: kita 

harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik terhadap kita; Keempat, 

kewajiban keadilan: kita harus membagikan hal-hal yang menyenangkan sesuai 

dengan jasa orang-orang bersangkutan; Kelima, kewajiban berbuat baik: kita 

harus membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita; Keenam, kewajiban 

mengembangkan dirinya: kita harus mengembangkan dan meningkatkan bakat 

kita di bidang keutamaan, intelegensi, dan sebagainya; Ketujuh, kewajiban untuk 

tidak merugikan: kita tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain 

(Bertens, 1997: 259-260). 
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Lantas, di era kebebasan pers sekarang ini, apakah wartawan bisa disebut 

sebagai satu profesi? Masyarakat bahkan sering mempermasalahkan kriteria 

seorang wartawan, di samping banyaknya organisasi wartawan dan penerbitan 

yang asal-asalan. Persoalan tersebut muncul akibat tidak adanya kontrol dan 

kriteria menyangkut siapa yang layak disebut wartawan. Padahal, wartawan 

adalah profesi terbuka, siapa saja bisa menjadi wartawan tanpa pendidikan 

khusus, tidak perlu mengangkat sumpah jabatan, tidak perlu sertifikat khusus atau 

diangkat oleh instansi pemerintah tertentu, dan tidak memerlukan izin praktik. 

Karena itulah, mungkin profesi wartawan semakin diminati banyak orang 

karena gampang meraihnya dan dianggap paling mudah untuk mencari 

penghasilan dengan segala eksesnya. Tanpa pendidikan pers, siapa saja bisa 

mendirikan penerbitan pers, mengangkat diri menjadi wartawan dengan mencetak 

kartu pers dan kartu nama. Meski begitu, pekerjaan wartawan menuntut kinerja 

yang profesional, sesuai dengan standar dan kaidah yang berlaku dalam 

jurnalisme dan penuh dengan risiko (mulai dari diprotes, masuk penjara, hingga 

mati di tempat meliput, serta banyak godaannya). 

Dengan tidak adanya sertifikasi khusus untuk menjadi wartawan, baik dari 

lembaga formal maupun asosiasi profesi sebagaimana dokter atau pengacara maka 

pengakuan atas profesi wartawan sepenuhnya diserahkan pada masyarakat. 

Mereka yang tidak memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai wartawan, tidak 

dilarang menyebut diri sebagai wartawan. Terserah kepada masyarakat untuk 

mengakui bahwa seseorang itu adalah wartawan (baik sebagai narasumber, 

maupun sebagai konsumen dan audiens media ketika membeli dan mengkonsumsi 

informasi yang dihasilkan wartawan). 

Memang ada pihak yang mengatakan bahwa wartawan merupakan profesi 

terbuka. Profesi itu dapat dimasuki siapa saja dengan disiplin ilmu bermacam-

macam. Akan tetapi, seperti halnya guru, yang kini juga merupakan profesi 

terbuka, tetap disyaratkan adanya tambahan pendidikan tertentu yang mengacu 

pada profesi itu, sedangkan wartawan tidak.  Sama halnya dengan profesi lainnya, 

kinerja wartawan terkait dengan bisnis, yaitu menghasilkan produk laporan 

informasi yang harus laku dijual dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 
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Seringkali kepentingan bisnis tersebut berbenturan dengan fungsi ideal pers dan 

kerja wartawan, yang dituntut melayani masyarakat dalam hal pencerahan, 

pendidikan, informasi, dan hiburan. Tapi, faktanya, masih banyak wartawan yang 

berilusi tak mau digolongkan sebagai buruh. Memilih kategori pekerja 

profesional, pekerja berkerah putih, atau kelas menengah dalam strata sosial. 

Padahal, dalam relasi pekerja-majikan, posisi wartawan tak lebih baik ketimbang 

buruh di sektor industri lain yang lama mengaku sebagai pekerja kerah biru. 

Sementara profesi wartawan bekerja cuma dengan “perlindungan” perjanjian 

kerja bersama (PKB) yang ditentukan oleh perusahaan tempat bekerja. Itu pun, 

tidak setiap perusahaan pers punya PKB tertulis. PKB harus diterima taken for 

granted oleh si wartawan, tak soal apakah dalam PKB itu ada rincian yang jelas 

dan memadai soal hak-hak menjadi karyawan/wartawan. Anehnya, situasi 

mendapat pekerjaan menjadi wartawan adalah sebuah anugerah, sedangkan 

memperbincangkan hak-haknya adalah suatu kemewahan. Sebab, para wartawan 

cenderung terlalu santun untuk menyuarakan hak-haknya. Tepatnya ini tentang 

upah yang layak agar sebanding dengan tuntutan kerja profesi ini. 

Padahal, para pemilik media (umumnya mereka yang tidak punya latar 

belakang sebagai wartawan) lebih berorientasi profit. Media miliknya 

diperlakukan sama dengan bisnis lain, sehingga kelayakannya hanya diukur dari 

nilai ekonomi: rating, tiras, dan pendapatan iklan yang masuk. Perlu disayangkan, 

ada persepsi yang keliru dari wartawan itu sendiri bahwa orang yang mendirikan 

media dianggap mempunyai idealisme dan tujuan luhur, faktanya mereka berbuat 

berdasar pertimbangan bisnis ekonomis. 

Oleh karena itu, menanggapai permasalahan tentang identitas wartawan ini, 

Sohirin, wartawan yang berstatus koresponden di Tempo mengungkapkan, 

wartawan bisa dikategorikan seperti posisi buruh. Sebab, yang dikatakan buruh itu 

menurutnya, manakala seseorang apapun profesinya ketika dia mendapat honor 

ataupun bayaran dari apa yang dikerjakan, disebut buruh. “Saya misalnya liputan, 

yang membayar saya kan perusahaan, ya buruh,” katanya. 

Belum lagi, wartawan dituntut profesional semata-mata bukan hanya karena 

idealisme yang ada pada profesi tersebut. Keprofesionalan itu mempengaruhi 
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media yang mempunyai efek cukup besar terhadap publik. Suatu profesi memang 

memerlukan semangat dan kesungguhan tertentu. Disiplin profesi mengikat setiap 

anggota yang telah bergabung ke dalam lingkaran profesi tersebut, sekaligus 

menolak hadirnya orang-orang yang tidak memenuhi disiplin di dalamnya. 

Keadaan yang sama juga diungkapkan informan penelitian ini yang berstatus 

karyawan tetap Tempo. Agung Sedayu, Staf Redaksi Investigasi dan Edisi Khusus 

Majalah Tempo mengatakan tak jauh beda dengan pandangan Sohirin. 

Pendapatnya tentang kategori wartawan disebut sebagai buruh. “Wartawan ya 

buruh. Kita kan orang yang berpofesi sebagai buruh media,” katanya kepada saya. 

Belum lagi kehadiran internet di era media baru semakin terbukti tidak 

hanya memberikan pengaruh positif dalam konteks praktik jurnalisme. Di sisi 

lain, kehadiran dunia maya dengan teknologinya ini telah menggugat dunia media 

dengan indikasi munculnya masalah-masalah baru terkait standar etika dan 

hilangnya kontrol skill kewartawanan yang semuanya berujung pada erosi 

keprofesian mereka. Kondisi ini kemudian memunculkan ide soal pentingnya 

menggagas kursus atau pendidikan khusus bersertifikasi bagi wartawan. 

Adanya sertifikasi untuk wartawan yang digagas oleh Dewan Pers, didukung 

sepenuhnya oleh Wahyu Muryadi, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo. 

“Sertifikasi ini kan untuk supaya wartawan itu terjaga profesionalismenya. 
Selalu diuji kualifikasinya, diuji kompetensinya, seperti pilot, jam 
terbangnya berapa, mampukah dia? ya kita dukung. Meskipun di Tempo 
masih belum semuanya, maka kami lebih memercayai bagaimana 
masyarakat mempercayai kami, itu yang lebih penting, daripada aspek-aspek 
yang sifatnya formalitas kayak gitu. Kalau lulus dari sertifikat seperti itu 
kalau masyarakat tidak mempercayai buat apa. Tapi juga alangkah baiknya 
kalau wartawan yang diuji kompetensinya kemudian lolos. Itu kan cuma 
diuji aja dari tes-tes itu, menurut saya masih kurang profesional sehingga 
perlu diperbaiki ya.” 
 
 

3.1.1.1. 1. Kesadaran Profesi Wartawan 

Dalam melaksanakan pekerjaannya, wartawan dituntut menyadari norma-norma 

etika dan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan karya jurnalistik. 

Sementara, dalam meniti karirnya, wartawan juga harus menyadari arti penting 

profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu peran kompetensi atas 



215 
 

kesadaran bagi peningkatan kinerja pers dan profesionalismenya. Agung Sedayu 

mengatakan, sebagai karyawan tentu ada etika yang harus dipegang dengan jelas. 

Terlebih menjadi pegawai berarti harus mengutamakan kerjanya sebagai pegawai, 

karena ada etika jurnalistik. Dengan demikian, menurutnya, wartawan dituntut 

profesional semata-mata bukan hanya karena idealisme yang ada pada profesi 

tersebut, melainkan keprofesionalan itu mempengaruhi media yang mempunyai 

efek cukup besar terhadap publik. 

Terlebih menurut Agung, kesadaran profesi dalam penentuan jam kerja bagi 

wartawan juga tak ada standar patokan kerja. Secara kacamata pekerjaan 

wartawan itu bersifat profesi sama seperti seorang dokter. Itulah sebabnya, 

analogi kerja wartawan seperti halnya kerja seorang dokter, barangkali bisa 

menerjemahkan filsafat kebebasan. Memang, tugas wartawan sama dengan tugas 

dokter, yaitu menyelamatkan manusia untuk hidup bebas. Sementara, dokter 

memeriksa, menelisik, dan memberi obat, bahkan bila perlu melakukan operasi 

bedah, sedangkan wartawan mewawancara, mencari, dan memberi informasi, 

bahkan bila perlu melakukan investigasi. Dokter mempunyai prosedur standar 

kerja dan kode etik, begitu pula wartawan pun wajib bekerja sesuai dengan 

prosedur standar dan kode etiknya. Jika tidak, keduanya bisa dituduh malapraktik 

dan dipecat dari profesinya. 

Lantas, siapa yang mau jadi dokter dan wartawan jika dalam setiap proses 

kerjanya bisa diganggu gugat atau dikriminalisasi? Setiap intervensi dari siapa 

pun terhadap kerja mereka justru bisa mengacaukan hasil dan independensi 

pekerjaannya. Di situlah dokter dan wartawan mempunyai kebebasan otonom 

dalam kerja profesinya. Kebebasan itu diberikan bukan untuk enak-enakan, kerja 

semaunya, melainkan demi menjamin kemaslahatan hidup manusia.  

Pendapat Agung Sedayu kemudian diperkuat oleh Sohirin, wartawan yang 

berstatus koresponden di salah satu grup Tempo. Menurutnya, kompetensi 

wartawan perlu adanya kesadaran profesi dan etika.  

“Idealnya, jurnalis itu setia pada profesinya. Kalau sudah setia dalam 
profesinya, memulai dengan taat pada kode etiknya, itu tidak ada gugatan 
hukum. Kalaupun ada kita bisa menghadapinya, karena kita sesuai dengan 
riil-nya, sesuai jalurnya. Idealnya kan begitu. Kenapa saya setia pada 
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profesi, artinya tidak bergantung kepada Tempo. Siapapun korespondennya, 
bekerja untuk siapapun namun dia tidak mengabdi kepada institusinya, tapi 
mengabdi kepada profesinya. Jadi, suatu saat aku tidak di Tempo, aku jadi 
koresponden lain ya sama.” 

 

Dari hasil wawancara secara mendalam terhadap informan, diketahui beberapa 

alasan mengapa mereka mengatakan profesi wartawan sama halnya dengan kuli 

atau buruh. Sebab, yang disebut buruh menurut informan manakala seseorang 

apapun profesinya ketika dia mendapat honor atau bayaran dari apa yang 

dikerjakan disebut buruh, termasuk didalamnya wartawan. Meski begitu, 

wartawan dalam menjalankan jurnalistiknya menuntut kinerja yang profesional 

karena profesinya. Di Tempo sendiri belum sepenuhnya wartawan ikut sertifikasi, 

namun Tempo lebih memercayai bagaimana masyarakat memercayai Tempo. Di 

samping itu, wartawan dituntut profesional semata-mata bukan hanya karena 

idealisme yang ada pada profesi tersebut, melainkan keprofesionalan itu 

mempengaruhi media yang mempunyai efek cukup besar terhadap publik. 

 

3.1.1.2. Kompetensi Wartawan 

Untuk menjaga profesionalitas wartawan, perlu adanya standar kompetensi 

wartawan. Hal tersebut demi memelihara kepercayaan publik terhadap media 

massa. Melihat beragamnya keluhan masyarakat terhadap wartawan, ada yang 

memanfaatkan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan 

umum, maka perlu adanya standar kompetensi yang diharapkan mampu menjaga 

profesionalitas wartawan. Sementara itu, standar kompetensi wartawan bukan 

dimaksudkan untuk mengekang kemerdekaan pers, terlebih uji kompetensi diatur 

sendiri oleh masyarakat pers. Bagi para wartawan profesional, tidak cukup bekerja 

hanya karena panggilan hati, tetapi tidak kalah penting adalah kompetensi. Antara 

panggilan hati dan kompetensi merupakan dua aspek yang harus dimiliki dan 

hidup dalam sanubari wartawan profesional. 

Ada keprihatinan di sini karena banyak wartawan yang bekerja dengan 

sistem kontrak kerja yang tidak jelas, bekerja dengan jam kerja yang tidak jelas 

pula. Padahal pekerja media, khususnya wartawan selalu membutuhkan 
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kompetensi dan kemampuan tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi. Faktanya, 

banyak di antara mereka tak punya jaminan pensiun, jaminan kesehatan, tempat 

tinggal yang layak, dan sebagainya. Berbicara soal kompetensi wartawan tentu 

tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan wartawan itu sendiri. Bagaimana 

mungkin menuntut wartawan untuk memiliki wawasan luas, jika upah yang 

diterima hanya ‘cukup’ untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Karena itu, adanya peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan 

dalam kompetensi untuk memperdalam rasa tanggung jawab profesional tidak 

hanya harus dilakukan di bidang industri media dan pers. Sebab, kalau kualitas 

penghidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia ingin ditingkatkan, maka, 

terutama bidang kekuasaan negara, mendesak supaya dikoreksi pula. 

 
3.1.1.2.1. Ketaatan Kode Etik Pers 

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dikukuhkan pada 24 Maret 2006, yaitu 

wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, 

berimbang dan tidak beritikad buruk, merupakan landasan moral profesi yang 

harus ditaati oleh para wartawan dalam menjalankan jurnalistiknya, menjadi 

pedoman dalam proses pekerjaan wartawan sangatlah penting. Karena itu, hasil 

pertanggungjawaban seorang wartawan tercermin dari bagaimana wartawan 

tersebut memahami dan menaati KEJ. Wartawan yang tidak memahami dan 

menaati KEJ akan cenderung menghasilkan karya-karya yang tidak memenuhi 

standar jurnalistik dan bahkan membuka peluang terjadinya tuntutan atau 

pelanggaran hukum. 

Pemahaman dan penataan terhadap KEJ tersebut menjadi sesuatu yang 

sangat vital dalam pekerjaan wartawan. Sebab, dalam melaksanakan tugas 

profesinya, wartawan wajib memahami dan menaati KEJ sebagaimana yang 

tertera dalam UU Pers No. 40 tahun 1999. Dengan demikian, etika adalah penjaga 

terdepan setiap pekerja profesional. Tidak ada pekerja profesi tanpa disertai kode 

etik yang berisi kewajiban-kewajiban moral dan disiplin yang wajib dipatuhi dan 

dijalankan setiap pekerja profesi. Kode etik lazim juga disebut sebagai aturan 

tingkah laku (code of conduct) atau aturan etik (code of ethics). 
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3.1.1.2.1. 1. Pemahaman tentang Amplop 

Dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 2006, aturan tentang amplop tertera 

pada Pasal 6: “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak 

menerima suap.” Banyak kisah menarik tentang amplop ini. Amplop pada 

umumnya diberikan kepada wartawan oleh narasumber dengan berbagai tujuan, 

selain agar wartawan memberitakan yang baik atau agar wartawan tidak 

memberitakan kabar buruk (skandal). Selama ini masyarakat melihat profesi 

wartawan sebagai salah satu alat perjuangan untuk menegakkan keadilan. Di sisi 

lain, ada masyarakat tertentu yang memposisikan wartawan pada kedudukan yang 

kurang proporsional. Misalnya, memberikan “amplop” saat peliputan. Ini 

menunjukan rendahnya budaya disiplin di kalangan wartawan. Padahal wartawan 

sangat terikat pada etika kejujuran, kebebasan dan obyektifitas. Apa alasan 

wartawan menerima amplop dan bagaimana pengawasan serta sanksinya? 

Wahyu Muryadi, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo mengatakan, 

“wartawan yang menerima amplop bisa langsung dipecat.” Bagitu pula dengan 

pandangan Arif Zulkifli, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo juga mengatakan hal 

yang sama. “Dilarang amplop, sama sekali tidak boleh, ketahuan dipecat.” 

Sementara itu, Agung Sedayu, Staf Redaksi Investigasi dan Edisi Khusus Tempo 

menjelaskan lebih komprehensif.  

“Secara etika jurnalistik, kita sudah sepakat bahwa kita sebagai jurnalis, 
maka amplop adalah hal yang tidak boleh lagi diterima, karena itu sama 
dengan korupsi. Terlebih, amplop itu pun akan berpotensi untuk 
mempengaruhi independensi kita dalam memberitakan sesuatu terutama 
orang yang memberi kita amplop, karena itu kita menolaknya. Satu sisi 
secara profesi, di sisi yang lain secara perusahaan, perusahaan kita memang 
secara kebetulan Tempo ini tegas, kita sepakat bahwa amplop tidak bisa 
diterima. Karena akan bisa berpengaruh kepada independensi kita dalam 
menulis.” 
 

Sedangkan di kalangan wartawan sendiri masih banyak perdebatan 

mengenai definisi amplop dan batas-batasnya. Apa saja pemberian dari 

narasumber yang dapat dikategorikan sebagai amplop. Apakah pemberian 

akomodasi liputan (misalnya wartawan diberi fasilitas transportasi dan tempat 

menginap) bisa dikategorikan sebagai amplop? Apakah pemberian souvenir dalam 
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acara peluncuran produk bisa juga dikategorikan sebagai amplop? Semua 

pertanyaan ini berhubungan dengan definisi mengenai amplop dan batasannya. 

Terkait hal tersebut, Agung Sedayu mengatakan:  

“Batas-batasannya kalau pemberian berupa uang, pemberian berupa fasilitas 
itu yang mesti kita tolak. Meskipun ada batasan, batasannya di sini, dibatasi 
antara ini pemberian dengan kepentingan ataukah ini pemberian karena 
pergaulan kita sebagai teman. Misalkan aja, kamu adalah direktur Pertamina, 
kamu mengundang aku datang ke rumahmu, kemudian aku kamu jamu 
dengan makan, kita makan bareng di rumahmu. Masak itu terlarang, nggak 
kan, sebatas makan. Karena kalau itu kita tolak pun nanti si sumber akan 
pikir-pikir karena kita sebagai wartawan dituntut untuk mempunyai 
kedekatan dengan semua orang, entah itu orang baik, entah itu orang jelek, 
penjahat, bajingan, atau dia kiai, kita harus dekat dengan mereka semua. 
Dengan orang preman pun kita dituntut bisa bergaul dengan mereka. Kalau 
kita makan-makan bareng, kita minum kopi bareng, itu masih 
diperbolehkan. Tapi kalau mau pulang dulu diberi uang, itu yang terlarang.” 
  
Menurut Agung, tanpa upah layak, mustahil wartawan bisa bekerja secara 

profesional dan memproduksi karya jurnalistik bermutu. Apalagi upah rendah dari 

perusahaan media terhadap wartawan, membuat wartawan mudah tergoda suap. 

Akibat upah rendah, tidak sedikit wartawan harus mencari pemasukan tambahan 

dengan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau melakukan 

tindakan yang mencederai profesi wartawan. Sementara itu, pengawasan terhadap 

penerimaan amplop bagi wartawan Tempo seperti yang dicontohkan Agung pasti 

ada sebuah laporan, dan itu akan ketahuan seseorang karena di Jakarta misalnya, 

temannya banyak, dan di situ ada banyak informasi yang masuk ke kantor. 

“Misalkan aku jadi wartawan di polda, selain itu kan temen-temen kan dia 
juga jaga di polda. Dia bisa saja dapat informasi bahwa oh Agung menerima 
amplop kan bisa aja. Secara ga langsung informasi itu akan tersambung, 
orang yang menerima amplop dan yang tidak itu akan tampak kok.” 
 

Menurut pengalaman Agung dan teman-teman seangkatan di Tempo selama 

ini, sudah mengetahui bahwa di Tempo aturannya memang tidak boleh menerima 

amplop. Di samping itu, di Tempo juga ditekankan kalau amplop itu salah satu 

bagian dari korupsi, dan kredo media ini adalah media yang anti korupsi, itu sudah 

tertanam. Jadi mereka sudah otomatis untuk menghindari itu, akan berpengaruh 
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terhadap independensi dalam menulis. Lantas, “apakah ada wartawan Tempo yang 

menerima amplop dari narasumber?” tanya saya. “Pernah,” jawab Agung. 

“Di kantor ini ada aturan. Kadangkala kita menolak amplop itu juga susah. 
Susahnya kan ada narsumber yang ngeyel. Ini diterima, kalau ga diterima 
nanti aku tidak akan bakal bertemanan kamu, ada yang seperti itu. Ada juga 
amplop itu titipan. Kan ada orang yang itu fungsinya menjadi koordinator 
untuk mengamplopi wartawan-wartawan. Misalkan aku koordinatornya, 
kamu aku dapat jatah aku amplopi oleh si bos yang nyuruh aku, terus kamu 
tolak bisa aja uang itu aku dimakan sendiri, atau dimakan sendiri oleh 
koordinatornya, itu bisa diterima. Kita bawa ke kantor kita serahkan ke 
kantor. Di kantor Tempo itu ada mekanisme untuk mengembalikan amplop.”  
 
Selama bekerja di Majalah Tempo, pertama kali Agung Sedayu menyandang 

jabatan sebagai reporter di Koran Tempo. Dia sering mengembalikan amplop, 

kisarannya antara Rp. 50 ribu, Rp. 200 ribu, Rp. 500 ribu, satu juta, hingga lebih. 

Karena itu, menurut pengakuannya, daripada susah-susah, uang amplop yang dia 

diterima kembalikan ke kantor. Alasan dia menolak amplop adalah satu sisi 

menjaga independensi Tempo dan di sisi yang lain juga menjaga hubungan 

dengan si narasumber. Menurut pengakuannya, selama ini cara semacam itu lebih 

dihargai oleh narasumber. Sebab, mereka lebih menghargai orang-orang yang 

tidak menerima suap dibandingkan wartawan yang mau disuap. 

Sementara itu, pandangan koresponden seperti yang diungkapkan Sohirin, 

juga tak jauh beda dengan pengakuan Agung Sedayu tentang definisi dan batasan 

amplop di tempat kerjanya kini. 

 “Langsung dipecat. Ada beberapa kasus teman koresponden diberhentikan 
karena persoalan moral, misalkan menerima amplop, itu tidak boleh. Di 
Tempo itu tidak tertoleransi, atau kalau buktinya masih lemah, masih sumir, 
ya sanksi aja, di skorsing beberapa bulan aja. Ada beberapa teman 
koresponden karena persoalan etik, kalau itu belum terlalu parah, masih bisa 
dimaafkan, paling di skorsing tiga bulan atau beberapa bulan. Kalau ternyata 
dia terbukti menerima amplop, suap, biasanya langsung dipecat.” 
 

Untuk menjembatani sikap terhadap godaan amplop demi menjaga ketaatan 

pada kode etik pers, Sohirin menyarankan, wartawan harus punya aktivitas lain 

yang tidak bertentangan dengan kode etik perusahaan. Yang lakukan Sohirin saat 

ini adalah membuka usaha toko jilbab, karena dinamika di lapangan. Menurutnya, 
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kalau wartawan tidak punya cukup kemampuan untuk survive di bidang ekonomi, 

maka wartawan akan tidak selalu “berwibawa di depan narasumber.” 

“Justru menurut saya ketika ada koresponden Tempo bisa mengkriet usaha 
lain sambil melakukan peliputan, justru menguntungkan Tempo. Karena 
bagaimanapun kalau koresponden itu sudah tidak punya problem dengan 
urusan elementer, persoalan makan, minum, pulsa, bensin. Kita kan relatif 
bebas dari bayang-bayang amplop. Coba anda bayangkan, se-idealisme 
siapapun kalau dia ketika melakukan peliputan masih kesusahan hidup, 
mudah tergoda, berpotensi ya.” 
 
Salah satu kesulitan dalam pemberantasan budaya amplop di kalangan 

wartawan adalah bersumber pada pandangan yang keliru mengenai amplop. 

Definisi yang kerap kabur mengenai amplop mungkin lantaran amplop selama ini 

telah menjadi budaya di semua kalangan dan lapisan wartawan. Kebiasaan 

narasumber memberikan fasilitas, akomodasi liputan dan sebagainya sudah 

menjadi kelaziman, dan tidak ada yang mengkritiknya. Di institusi Tempo sendiri 

terdapat kode etik Tempo, secara tegas bahwa amplop adalah bagian dari korupsi 

karena akan berpotensi untuk mempengaruhi independensi dalam menulis. 

Wartawan yang menerima amplop tidak bisa ditoleransi lagi, langsung dipecat. 

Informan dalam penelitian ini secara otomatis sadar menghindari  hal tersebut. 

 
3.1.1.2.1.2. Plagiarisme Sumber Berita (Kloning) 

Kemajuan teknologi di dunia media massa dapat memudahkan pekerjaan bagi 

wartawan. Adakalanya kemajuan teknologi juga membuat informasi menjadi 

berlimpah, berlebihan, sehingga mengurangi nilai/kadar kualitas informasi. Di 

banyak ruang redaksi, kesulitan para redaktur pun tak lagi kekurangan, melainkan 

kelebihan. Bagi konsumen media, banjirnya informasi ini tak lagi mencerahkan, 

justru membingungkan, bahkan menyesatkan. Akibatnya, salah satu kemudahan 

dalam penggunaan komputer tersebut menyebabkan tumbuhnya plagiarisme 

berita. Berita copy paste (plagiat) biasanya diambil dari kantor-kantor berita 

dalam dan luar negeri, atau dari media online (dotcom). Bisa pula penjiplakan dari 

sesama wartawan dari kantor yang berbeda (kloning) untuk digunakan di media 

cetak surat kabar, majalah, elektronik maupun online.  
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Dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), jelas-jelas melarang plagiarisme. Bagi 

konsumen, pelanggan yang membayar amat dirugikan dengan situasi tersebut. 

Padahal tujuan berlangganan berbagai media adalah untuk membaca perspektif 

yang berbeda, justru yang didapat adalah sebaliknya. Sementara itu, Agung 

Sedayu, Staf Redaksi Tempo menceritakan pengalamananya selama ini: 

“Berita di Jakarta itu kan gampang dideteksi. Misalkan saja kalau ada teman 
yang online, kita bisa melihat berita di detik.com atau apa pada hari yang 
sama kan sudah turun, ketika itu beritanya sama persis kan mencurigakan. 
Dan orang kantor pun di masih level Jakarta, mereka masih mendeteksi 
pergerakan reporternya kemana saja, mereka bisa diketahui. Misalkan saja 
reporter sedang jalan ke Jakarta Barat, terus dia tiba-tiba menulis di Jakarta 
Selatan itu kan hal yang aneh, itu bisa diketahui. Lha ini berita dari mana? 
Itu mungkin akan agak susah dideteksi ketika di daerah. Di daerah kan lebih 
rumit untuk mengawasi pergerakan koresponden di daerah itu kan. Kalau di 
daerah aku tidak tahu. Tapi kalau bicara kemungkinan ruang untuk bisa 
melakukan itu lebih besar di daerah bila dibandingkan dengan di sini.” 
 
Informan dalam penelitian ini menilai, plagiarisme sumber berita (kloning) 

di Tempo sangat dilarang, walaupun berlimpahnya informasi yang tersedia di 

jagad maya, tetap saja informan tidak ingin melanggar kode etik pers, dan kode 

etik Tempo. Sebagai gantinya, jika wartawan Tempo benar-benar melanggarnya, 

pemecatan akan menimpanya. Informan sendiri menyadari, perbuatan tersebut 

akan terdeteksi di lapangan ketika menjalankan jurnalistiknya. 

 

3.1.1.2.2. Pengetahuan Teori Jurnalistik 

Dalam menjalankan profesi jurnalistik, wartawan dituntut untuk menguasai 

sejumlah pengetahuan dasar seperti ilmu pengetahuan umum (budaya, sosial, 

politik) dan pengetahuan khusus, serta pengetahuan teknis. Di samping itu, 

wartawan juga perlu mengetahui perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan 

sebagai basis informasi untuk memerankan fungsi pers sebagai pendidik dan 

informatif. Wartawan tanpa pengetahuan yang memadai, hanya akan 

menghasilkan karya jurnalistik yang berisi informasi yang dangkal dan tidak 

memberikan pencerahan bagi masyarakat. Sebagaimana halnya dengan 

pengetahuan teori jurnalistik, amatlah penting bagi wartawan sebelum bekerja 
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turun ke lapangan agar memahami bidang dan wilayah kerjanya. Agung Sedayu 

memaparkan pengetahuan teori jurnalistik di Majalah Tempo.  

“Sebenarnya kita menganut prinsip penulisan berita yang pada umumnya 5 
W + 1 H. Kalau lebih ke teknis penulisan akan berbeda antara berita online, 
berita koran, dan berita majalah. Kalau berita online dan koran itu hampir-
hampir mirip di sana hal penting di taruh di atas, beritanya udah straight 
news seperti itu, koran pun juga demikian, yang penting-penting apanya, 
siapanya, di mananya, kapannya, ditaruh di atas, baru yang agak panjang di 
bawahnya. Kalau koran dan online ada aturan baku yang tidak jauh beda 
dengan media yang lain. Kalau untuk majalah lebih spesifik lagi, kalau 
majalah itu kita kan tulisannya indepth news dan gaya penulisan kita kan 
feature, yang itu pakai gaya bertutur itu. Makanya kadang tidak seluruh 
wartawan memiliki skill itu. Hal itu pula mungkin yang menjadi 
pertimbangan minimal yang di majalah itu orang-orang yang sudah selevel 
staf redaksi, atau sudah magang satu (M 1), sudah di atasnya reporter.”  

Hal yang sama juga dipertegas Arif Zulkifli, Redaktur Eksekutif Majalah 

Tempo. Di Tempo, terdapat kriteria penulisan baku untuk Majalah Tempo. 

Menurut Arif, ada 13 kriteria berita seperti yang dikatakan Goenawan Muhamad. 

Semua kriteria tersebut berlaku untuk semua outline. “Cuma tekanan kita 

(Majalah Tempo) kan kalau majalah pada kedalaman, koran pada kecepatan atau 

kehangatan. Itu aja bedanya,” katanya. Lebih lanjut tentang alur pembuatan 

beritanya, Arif mengatakan, ”alur pembuatan berita ya biasa lah, tidak istimewa 

kok, perencanaan disetujui tadi seperti kamu lihat dalam rapat, ditulis, diedit, 

kemudian dimuat.” 

 
3.1.1.2.3. Keterampilan Riset dan Reportase 

Penguasaan keterampilan riset dan reportase adalah mutlak bagi seorang 

wartawan. Mustahil mampu menjalankan tugas sebagai wartawan jika tidak 

menguasai teknis jurnalistik, seperti teknik menulis, atau teknik wawancara. 

Selain itu, wartawan juga harus menguasai perangkat keras yang dibutuhkan 

untuk membantu ketika bekerja. Sama halnya dengan kemampuan riset untuk 

mempersiapkan dan memperkaya laporan jurnalistik dan merumuskan topik 

laporan. Dengan demikian, wartawan mengetahui dan mampu menggunakan 

sumber-sumber referensi dan data yang tersedia yang penting bagi publik. 
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Agung Sedayu, yang menjadi informan penelitian ini menceritakan 

pengalamannya selama menjadi wartawan di Majalah Tempo lebih komprehensif. 

“Kalau di liputan konflik, misalkan aja konflik antarkelompok, konflik 
antarpreman itu sering. Karena terutama ketika aku masih jadi reporter aku 
kan sudah cukup lama di liputan kriminal. Ya memang di satu sisi memang 
kita dituntut untuk memperoleh data dan bahan sedalam mungkin. Misalkan 
ada tawuran ya kita harus mendatangi tawuran itu ya, di sana kita bisa 
mengukur juga kan seberapa dekatkah kita semestinya harus mendekati itu, 
kembali kepada kita pada sebenarnya. Satu sisi profesi kita menuntut untuk 
sedalam mungkin, di sisi yang lain semestinya harus tahu batas-batas untuk 
terlibat didalamnya.” 
 
Salah satu persoalan penting bagi wartawan adalah independensi wartawan, 

terutama soal kompetensi yang dimiliki demi memelihara kepercayaan publik 

terhadap media massa. Informan dalam penelitian ini menganggap kesadaran 

profesi dan etika, pengetahuan teori jurnalistik, dan keterampilan riset dan 

reportase harus dikuasai yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menjadi 

prioritas utama dalam profesinya. Hal ini tercermin dari wawancara terhadap 

informan yang bersangkutan. Dalam hal profesi dan etika, sangat mempengaruhi 

media cukup besar terhadap publik. Begitu pula dengan pengetahun teori 

jurnalistik, keterampilan riset dan reportase sangat dibutuhkan dalam menjalankan 

tugasnya sebagai wartawan yang memandu mereka sebelum bekerja turun ke 

lapangan agar memahami bidang dan wilayah kerjanya. 

 

3.1.2. Kesejahteraan dalam Perburuhan 

Dalam kesehariannya, lewat tulisannya para wartawan kerap berteriak begitu 

lantang mempersoalkan ketidakadilan kemiskinan di masyarakat, kebobrokan di 

tubuh pemerintahan, dan sebagainya. Tapi, saat berhadapan dengan berbagai 

ketidakadilan di tempat kerja, banyak wartawan yang takut bersuara. Fakta 

terselubung ini memang menyedihkan, meskipun memiliki nilai berita, ia tidak 

pernah muncul sebagai sebuah berita di media massa. Padahal, UU Nomor 13 

tahun 2003 menyatakan, setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu hak ekonomi dari 

wartawan adalah mendapatkan upah atau honorarium yang layak, selain “manfaat 
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ekonomi” lainnya. Masalahnya, upah yang rendah pun kerap jadi alasan bagi 

wartawan untuk mengorbankan independensi dan profesionalismenya. 

Tanggung jawab profesi memang menuntut wartawan untuk selalu siap 

meliput dalam waktu 24 jam. Kebanyakan pengusaha media begitu gemar 

memanfaatkan kelaziman dan tuntutan profesi ini. Sejak awal, wartawan muda 

selalu didoktrin harus siap bekerja tanpa batasan jam kerja. Karena tidak ada 

standar khusus untuk wartawan, biasanya upah minimal wartawan itu juga 

merujuk upah minimum provinsi atau kota, yang ditetapkan pemerintah setiap 

tahun masing-masing kota/kabupaten dan provinsi.  

Upah minimum (minimum wages) adalah tingkat upah minimal yang harus 

dibayarkan oleh pengguna tenaga kerja, kepada pekerjanya. Upah minimum ini 

ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup minimum para pekerja. 

Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai 

pelindung kepentingan masyarakat, khususnya para pekerja. Celakanya lagi,  

standar minimum pun kerap tak dipatuhi perusahaan media. Lalu, berapa upah 

minimum bagi seorang wartawan agar bisa hidup layak (merujuk pada kebutuhan 

hidup layak) yang setimpal dengan beban kerja dan bekerja secara profesional. 

Sebab, dalam profesi wartawan, profesionalisme dan kesejahteraan saling terkait. 

 
3.1.2.1. Aturan Kerja dan Jenjang Karir  

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 dalam UU Pers No 40 tahun 1999 mengatakan, 

wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 

Namun demikian, pola rekrutmen wartawan sepenuhnya menjadi hak dan 

kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, untuk menjaring karyawan berwatak baik, 

pada awalnya referensi merupakan syarat utama. Pertanyaan: siapa yang 

memberitahu kamu dan siapa yang kamu kenal di sini adalah pertanyaan standar 

atau bisa dikatakan pertanyaan wajib. Sebab, orang yang berwatak baik, artinya 

jujur, sederhana, rasional, berinisiatif, bersedia menerima pendapat orang lain, 

seimbang, dan pandai membagi pekerjaan. Dengan demikian, orang yang kurang 

pandai pun bisa diajar agar pandai. Sebaliknya, watak yang tidak baik, tidak 

gampang diubah menjadi baik. 
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Lantas, bagaimana dengan penilaian dalam penerimaan wartawan di 

Majalah Tempo yang merupakan majalah berita mingguan ber-identitas 

investigasi berdiri sejak 1971. Arif Zulkifli, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo 

mengatakan, “biasa aja, kaya penerimaan karyawan pada umumnya gitu, di tes, 

psikotes, apa-apa gitu, terus dianggap ini masuk ya kan, terus ada masa produksi, 

masa percobaan, sudah gitu tidak ada yang spesifik.” 

Sementara itu, menurut Agung Sedayu, Staf Redaksi Investigasi dan Edisi 

Khusus Tempo, sejak menapaki langkahnya di Tempo, dia pertama kali juga 

mengikuti serangkaian tes. Tes-nya seperti layaknya ketika melamar sebagai 

karyawan perusahaan pada umumnya. Mulai dari psikotes, tes tertulis, tes 

wawancara, tes toefl, dan tes kesehatan. Setelah lolos, maka akan menjalani 

pelatihan selama sekian minggu, kemudian menjadi calon reporter (carep), 

sebutannya M0 (M nol) selama satu tahun. Setelah lolos, maka diangkat menjadi 

reporter. Dengan sendirinya, statusnya menjadi karyawan tetap. Selanjutnya, 

setelah calon reporter (carep) yang lolos seleksi maka diadakan pelatihan bagi 

calon wartawan. Agung mengatakan, “seingatku selama dua minggu, setelah itu 

baru langsung diterjunkan di liputan. Cuma bedanya kalau si carep itu biasanya 

dia ditaruh di pos yang itu sudah ada reporternya.” 

Agung lantas memberi contoh, misalkan di polda itu sebenarnya ada 

wartawan Tempo-nya, reporter Tempo-nya sudah ada, kemudian si carep ini 

ditandemkan (didampingi) dengan tandemnya. Selain dia belajar di lapangan 

secara langsung juga belajar dari tandemnya, dan biasanya juga beberapa pekan 

sekali ada pembelajaran di kelas, ada evaluasi, pembekalan, skill. Intinya si carep 

itu sebenarnya lebih banyak ke belajar. Selama satu tahun itu lebih banyak belajar. 

Tentu, selama proses belajar itu jika carep dianggap bagus maka dia bisa naik 

menjadi reporter. Reporter ini cuma untuk reporter di koran tidak bisa langsung ke 

majalah, karena di Majalah Tempo sistemnya tidak ada reporter. “Di majalah itu 

orang-orang minimal mereka sudah berpangkat ‘staf redaksi’ jadi sudah diatasnya 

reporter. Bedanya itu di manajemen Tempo agak beda,” terang Agung. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdul Malik, Staf Redaksi Ekonomi 

Tempo tentang pola rekrutmen selama ini. “Saya langsung menjadi redaktur 
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pemula sejak mendaftar di Tempo. Di Tempo itu ada redaktur pemula, ada 

redaktur madya,“ katanya. Bagaimana dengan nasib koresponden di daerah, 

apakah sama dengan karyawan di Jakarta. Sistem penerimaan yang dilakukan oleh 

Tempo bagi koresponden lebih berdasarkan rekomendasi. Daru Priyambodo, 

Pemimpin Redaksi Tempo co. mengatakan:  

“Kontributor atau koresponden itu mereka bukan karyawan, aturan-aturan 
kekaryawanan tidak berlaku, tapi mereka juga punya aturan yang 
ditandatangani bersama antara mereka dengan pihak perusahaan ini. 
Perbedaannya, kalau karyawan di Jakarta dia mendapatkan hak penuh 
sebagai hak karyawan, digaji sesuai dengan prestasi dan golongannya. 
Kontributor itu bayarannya berdasarkan jumlah berita dan produktivitasnya. 
Makin rajin dia makin banyak berita yang terkirim dan dimuat, maka besar 
pula penghasilannya. Di Tempo tidak ada ikatan hukum di antara kontributor 
dengan perusahaan sebagai karyawan dan perusahaan. Kontributor itu tidak 
tetap, tergantung mereka. Kalau mereka berminat menjadi karyawan tetap ya 
mereka mengajukan diri dan siap di tes di Jakarta.” 
 
Karena penerimaan wartawan bagi koresponden berdasarkan rekomendasi, 

Sohirin, selaku koresponden  Tempo memberikan penjelasan lebih rinci: 

“Sebelumnya, di Semarang ada koresponden, namanya Ecep Ardiansyah, 
terus karena Tempo butuh orang tambahan koresponden di Semarang, Jawa 
Tengah dan sekitarnya, merekrut, mencari orang, masuklah saya. Biasanya 
yang menjadi dasar rekomendasi adalah orang yang dipandang taat kode etik 
jurnalistik. Cara ini digunakan oleh jaringan AJI. Makanya, hampir 90% 
koresponden Tempo di daerah itu mesti anggota AJI. Ecep, sebelumnya juga 
direkomendasi oleh Adi Prasetyo, juga koresponden Tempo, ditarik jadi 
karyawan di Jakarta merekrut Ecep. Ecep, orang-orang merekrut saya. Ecep 
di Jakarta, terus merekrut, ambil saya di Semarang, dan merekrut Dian 
Yuliastuti, juga orang AJI. Dian ditarik ke Jakarta, aku kualahan, butuh 
koresponden, aku merekomendasi Rofiuddin, juga merekomendasi Edy 
Faisol. Komitmennya ya moral aja.” 
 
Di samping itu, Tempo, sebagai institusi perusahaan media, tidak hanya 

memberikan training (pelatihan) kepada wartawan yang berstatus karyawan di 

Jakarta, koresponden di daerah juga diberi hak yang sama. Menurut Sohirin, ada 

koresponden daerah diberi kesempatan yang namanya ikut orientasi di Jakarta 

selama tiga bulan. Nanti dia di Jakarta digaji dan mengerjakan berita sesuai 
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dengan perintah manajemen redaksi. Intinya untuk men-charge dinamika redaksi 

di newsroom (ruang redaksi).  

“Tapi saya tidak. Saya memilih tidak karena alasannya secara ekonomi tidak 
menguntungkan bagi saya, karena saya sudah berkeluarga, sudah punya 
anak. Jadi, salari di Jakarta tidak cukup bagi saya. Yang kedua, pada 
akhirnya ada peraturan itu diprioritaskan pada koresponden yang berusia di 
bawah 35 tahun, saya diuntungkan dengan itu. Misalnya disuruh lagi 
semacam itu sudah tidak ada hubungannya dengan itu, gugur demi hukum.” 
 
Sementara itu, dalam hal karir, ada perbedaan antara wartawan di Jakarta 

dengan yang di daerah. Sebab, karir tertutup bagi koresponden daerah, kecuali 

jika dia mau pindah ke Jakarta. Karena status koresponden bukan karyawan, maka 

hubungan kerja lebih berdasar berita atau laporan yang ditugaskan, lalu dibayar 

jika dimuat. Jika tidak dimuat maka tidak dibayar. Akibatnya, sebagai bagian dari 

keluarga besar Tempo, koresponden merasa dianaktirikan. 

Hal tersebut dibenarkan koresponden Tempo di daerah. Sohirin mengatakan, 

perusahaan Tempo memberikan kesempatan kepada kontributor untuk menjadi 

karyawan, syaratnya harus tinggal di Jakarta dan harus lolos seleksi. Hal ini 

dilakukan bersama-sama dengan yang fresh graduate, ataupun kepada orang yang 

baru masuk ke Tempo. Biasanya, kata Sohirin, bisa juga yang sudah 

berpengalaman dari koresponden di daerah karena dengan sendirinya dia sudah 

sedikit tahu paham mekanisme kerja redaksi, terus cara pembuatan berita yang ala 

Tempo dan sudah teruji secara moral, biasanya dipermudah. Begitu pula sistem 

kontrak kerja bagi koresponden. 

“Selama ini sistem itu berjalan secara alamiah. Namun, sejak tahun 2005-an, 
diperketat lagi, biasanya koresponden disuruh untuk memperbaharui lagi. 
Tapi nakalnya Tempo kan dia tidak memperbaiki kontrak sebetulnya. Tapi 
nakalnya Tempo, dia mensiasati tidak menyebut sebagai koresponden 
kontrak, tapi sebagai penjual berita, jasa berita. Dia mensiasati UU 
Ketenagakerjaan. Misalkan aku kontrak, kontrak itu hanya berlaku, kontrak 
itu terhadap volume dan beban kerja yang sama, itu tidak boleh dilakukan 
lebih dari dua tahun, perpanjangan tidak boleh. Ketiga, harus sudah menjadi 
karyawan. Lha Tempo itu nakalnya di situ, nakalnya mensiasati perjanjian 
ketenagakerjaan ini dibikin perjanjian perdata, penyedia jasa berita. Itu 
nakalnya legalnya Tempo begitu.”  
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Sementara itu, Wahyu Dhyatmika, ketua Dewan Karyawan Tempo (DeKaT) 

yang diminta oleh manajemen dan koresponden untuk menjembatani persoalan ini 

menjelaskan, istilahnya bukan koresponden. Kalau di UU tenaga kerja yang 

dikenal adalah karyawan tetap, karyawan dengan PKWT, atau buruh dengan 

PKWTT. PKWTT ini hanya bisa dua kali masa kontrak, setiap masa kontrak itu 

paling lama satu tahun. Jadi setelah PKWTT dua kali kontrak maka otomatis dia 

menjadi PKWTT, itu aturannya di UU tenaga kerja. Jadi misalnya seseorang 

bekerja dikontrak satu kali, kemudian diperpanjang kedua kali pada tahun 

memasuki tahun ketiga dia harus diangkat menjadi karyawan tetap, menjadi buruh 

dengan menjadi PKWTT. 

Dari perspektif manajemen, lanjutnya, ada dua cara untuk menyiasati 

kontrak kerja tanpa melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan. Cara pertama 

adalah setelah kontrak yang kedua, yaitu si pekerja ini kemudian diputus sehingga 

dia berstatus bukan pekerja. Selanjutnya, dia diberi jeda satu atau dua minggu 

kemudian dipekerjakan kembali, setelah itu dia kembali berstatus kembali 

menjadi PKWT, kembali menjadi karyawan kontrak. Dengan model ini maka 

seseorang bisa terus menerus menjadi karyawan kontrak lebih dari dua tahun. 

Karena ada jeda antara kontrak dua tahun pertama dengan dua tahun berikutnya. 

Terlebih untuk kasus kontributor, manajemen Tempo pertama-tama 

menegaskan bahwa karyawan Tempo hanya bekerja di Jakarta dan hanya yang 

sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Artinya, ketika dia bekerja, sebelum 

bekerja dia melalui serangkaian tes dan dinyatakan lulus. Para wartawan Tempo di 

daerah, yang tidak direkrut melalui mekanisme rekrutmen standar, artinya tidak 

melalui seleksi standar Tempo. Yang kedua tidak bekerja di Jakarta. Karena itu 

manajemen mengganggap koresponden tidak bisa dianggap sebagai karyawan, 

tidak bisa dipekerjakan sebagai karyawan tetap. Akan tetapi, karena manajemen 

menilai mereka kontribusinya dibutuhkan maka ditawarkan model penyediaan 

berita, dalam kontrak kerjasama penyediaan berita antara manajemen Tempo 

dengan para kontributor di daerah, ditegaskan bahwa hubungan antara para 

kontributor itu dengan manajemen bukanlah hubungan kerja, tetapi hubungan 

keperdataan yang didasari oleh hukum atau UU perdagangan. 
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“Jadi para kontributor ini dianggap sebagai entitas-entitas hukum yang 

kemudian bekerjasama menjual jasanya membuat berita kemudian dijual kepada 

Tempo selaku pembeli,” ungkapnya. Sementara, dari posisi koresponden, 

lanjutnya, lahirlah kontrak yang disebut sebagi kontrak perjanjian penyediaan 

berita (PKPB), terangkum beberapa klausul tentang aspirasi koresponden. 

 “Yang kami tanyakan kepada para koresponden adalah: Apa sih yang 
sebetulnya menjadi target perjuangan kawan-kawan? Apakah status ataukah 
soal kesejahteraan. Mana yang lebih penting, status atau kesejahteraan? 
Teman-teman kemudian setelah mereka berembug memutuskan yang lebih 
penting adalah kesejahteraan, bukan status. Karena itulah teman-teman bisa 
kemudian membuka ruang-ruang dialog sepanjang misalnya harga per berita 
itu layak sehingga diasumsikan teman-teman mampu dengan reward yang 
diberikan itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya diperoleh 
oleh seorang karyawan tetap, misalnya pensiun.”  
 
Karena sebagai mediator, lanjutnya, Dewan Karyawan Tempo (DeKaT) 

tentu saja ingin mempertemukan kepentingan teman-teman koresponden dengan 

kepentingan manajemen. Kepentingan teman-teman koresponden adalah 

bagimana supaya mereka bisa bekerja dengan tenang, ketika sakit ada yang kover, 

ada tabungan, dan seterusnya, kesejahteraan. Sementara dari pihak manajemen 

ingin supaya mereka dapat berita tetapi tidak pusing dengan soal-soal menjaga 

kendali mutu, menjaga  koordinasi  yang tentu saja akan sulit dilakukan di luar 

Jakarta. Menurutnya, karena kantor Tempo pada saat ini hanya ada di Jakarta. 

Berbeda dengan media-media besar lain yang mungkin punya kantor-kantor 

perwakilan sehingga dia bisa menjaga kendali mutu, dia bisa menjaga budaya 

standarisasi budaya perusahaan, bisa menjaga koordiansi dengan relatif lebih 

mudah. Karena itu pilihan Tempo adalah menawarkan reward yang dianggap, 

dinegosiasikan supaya kebutuhan teman-teman pekerja lepas ini bisa terpenuhi. 

Sementara itu, perbedaan lain terkait jabatan struktural wartawan Tempo 

didapat melalui sejumlah jenjang. Bagi wartawan yang berada di Jakarta, mereka 

mendapatkan jenjang karir yang jelas. Agung Sedayu menjelaskan: 

“M1 (magang satu) adalah jenjang yang didapat setelah seorang wartawan 
yang lolos dari ujian sebagai reporter. Jika ia lulus M1, ia akan naik menjadi 
staf redaksi. Sedangkan M2 merupakan jenjang yang harus dilewati oleh 
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seseorang yang sudah dikualifikasi lolos dari staf redaksi. Jika ia lolos dari 
ujian 2, ia akan naik menjadi redaktur bidang. Tangga selanjutnya dari 
seorang yang menjadi redaktur bidang adalah M3, yang akan menentukan 
apakah wartawan itu layak menduduki jabatan redaktur pelaksana (redpel), 
sebagai pemimpin kompartemen. Di dalam kompartemen itu ada beberapa 
redaktur bidang, staf redaksi, dan reporter. Kalau rubrik-rubrik di majalah 
itu yang megang itu redpel-redpel, rubrik internasional redpelnya itu siapa, 
dibawahnya redpel itu redaktur, di bawahnya redaktur itu ada magang-
magang. Reporter ga ada dulu di majalah, kebanyakan ditaruh di koran.” 
  
Berbicara masalah pemecatan wartawan dalam hubungan kerja, menurut 

Agung Sedayu, “dikeluarkan setahuku ada. Cuma sepahamku di Tempo itu 

sebenarnya ‘tidak akan terlalu tega’ untuk mengeluarkan orang kecuali dia itu 

melanggar hal yang sifatnya sangat prinsip (amplop)”. Beda halnya ketika ada 

kesalahan wartawan dalam menulis, dan itu sebagai hal yang biasa. Sebab, 

menurutnya, wartawan bukanlah malaikat, pasti akan ada kesalahan. Sesenior 

apapun dia pasti akan ada kesalahan. Itu masih bisa dimaafkan di Tempo. 

Jika ditarik kesimpulan, ada perbedaan antara wartawan Tempo di daerah 

yang disebut koresponden dengan wartawan yang ada di Jakarta tentang aturan 

kerja dan jenjang karir. Pola rekrutmen didasarkan pada referensi sebagai syarat 

utamanya, yaitu orang yang berwatak baik. Rekrutmen wartawan di Jakarta 

menerapkan pola rekrutmen wartawan sama halnya dengan penerimaan karyawan 

perusahaan lain pada umumnya. Bagi koresponden, pola penerimaannya 

berdasarkan rekomendasi. Biasanya, yang menjadi dasar rekomendasi adalah 

orang yang dipandang taat kode etik jurnalistik (KEJ), komitmennya adalah 

moral. Namun demikian, koresponden bukanlah karyawan tetap seperti halnya 

karyawan di Jakarta, karena hubungan kerja yang lebih didasarkan pada berita 

atau laporan yang ditugaskan, lalu dibayar jika dimuat.  

Yang disesalkan oleh koresponden Tempo di daerah adalah, Tempo 

mensiasati tidak menyebut sebagai koresponden kontrak, tapi sebagai penjual 

berita, jasa berita. Tempo mensiasati UU Ketenagakerjaan dibuat perjanjian 

perdata, sebagai penyedia jasa berita. Hal itu didasarkan pada beberapa klausul 

tentang aspirasi koresponden sebagai kontrak perjanjian penyedia berita (PKPB) 

antara koresponden dengan manajemen Tempo. Sedangkan dalam hal karir, 
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wartawan Tempo yang berstatus karyawan di Jakarta mendapatkan karir yang 

jelas, mulai M1, M2, hingga M3. Bagi koresponden, sekali lagi mereka hanya 

dianggap sebagai entitas-entitas hukum yang kemudian bekerjasama menjual 

jasanya membuat berita kemudian dijual kepada Tempo selaku pembeli. 

 
3.1.2.2. Upah dan Kondisi Kerja 

Di muka publik, profesi wartawan cukup disegani – meski dalam kenyataan kerap 

dikotori oleh praktik-praktik tak terpuji oleh mereka yang menjadikan profesi ini 

sebagai kedok untuk mencari uang semata. Sangat banyak pengakuan yang 

diberikan tentang peran penting wartawan dan media massa, dari aspek mendidik 

publik sampai mengontrol kekuasaan. Bukti soal ini cukup banyak yang bisa 

disajikan sebagaimana yang terjadi di media massa di Indonesia. Namun begitu, 

tidak berarti media tersebut tanpa tekanan dan ancaman. Sebagaimana yang terjadi 

di Majalah Tempo seperti yang diungkapkan oleh Wahyu Muryadi, Pemimpin 

Redaksi Majalah Tempo sebagai berikut: 

“Banyak orang yang berusaha untuk mempergunakan kekuatan-kekuatan 
massa itu melakukan demo untuk memberlakukan tindakan yang tidak 
semestinya daripada media, lalu mereka juga mulai menemukan cara untuk 
kemudian membungkam pers atau mencegah pers untuk memberitakan hal-
hal buruk menyangkut dirinya itu dengan cara memborong majalah, 
khususnya ya, dari lapak-lapak sejak dini begitu keluar dari percetakan 
langsung diborong. Di sana muncul modus-modus seperti itu, mulai dari 
edisi senjata api, edisi rekening gendut, yang terakhir adalah edisi algojo itu. 
Yang ketiga, ada yang mencoba menggoyang dengan melemahkan kekuatan 
dari wartawan-wartawan Tempo dengan berbagai cara, ya tapi ini ada yang 
bilang ini adalah sebagai bagian dari bisnis as usual ya, mereka mengiming-
imingi wartawan Tempo dengan gaji yang berlipat-lipat supaya pindah 
tempat ke media mereka kan, ya terjadi pembajakan.” 
 
Hanya saja, pengakuan atas peran penting wartawan tersebut tak selalu 

sejalan dan diikuti dengan “penghargaan” yang pantas, termasuk dari perusahaan 

media. Mereka yang bergelut dengan profesi ini seringkali tak mendapatkan 

penghargaan yang memadai dan “imbalan” selayaknya- salah satunya bisa 

ditunjukkan dengan upah yang diterima. Umumnya, wartawan dibayar sangat 

murah oleh perusahaan pers yang bersangkutan. Hal ini berdampak negatif lain, 
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seperti wartawan dipaksa mencari tambahan sendiri dengan menggunakan kartu 

wartawan. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan kemulyaan profesional. 

Kemudian muncul pertanyaaan. Apakah ada standar pengupahan untuk 

wartawan di Indonesia? Jawabannya sangat jelas: tidak ada. Dengan situasi seperti 

itu, maka yang dijadikan rujukan utama adalah upah minimal yang ditetapkan 

pemerintah yang berbeda di masing-masing provinsi atau kota kabupaten. 

Sementara itu, perusahaan media, seperti halnya sejumlah perusahaan di sektor 

lain, umumnya dengan senang hati menjadikan upah minimum ini sebagai 

rujukan. Ada yang memang benar-benar “patuh” menerapkannya, tapi tak sedikit 

yang menjadikannya sebagai batas bawah sekadar untuk perkiraan dalam 

penggajian, dalam kenyataan biasanya memberi gaji lebih kecil dari itu. 

Layakkah perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan 

karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 

13 kali setahun sesuai pasal 8 Peraturan Dewan Pers No. 4/III/2008 tentang 

Standar Perusahaan Pers. Layakkah upah ini? Jika kita bertolak dari fakta betapa 

strategis posisi pers dan wartawan bagi kehidupan sosial-politik masyarakat 

Indonesia, jelas upah tersebut tidak masuk akal. Terlebih kerja-kerja jurnalistik 

adalah kerja yang menuntut adanya keterampilan, keahlian, dan pengalaman. 

Menanggapi hal tersebut, Wahyu Muryadi, Pemimpin Redaksi Majalah 

Tempo saat ini menjelaskan, gaji yang diberikan wartawan Tempo melebihi 

standar upah minimum kota (UMK). Sama halnya yang dirasakan oleh Agung 

Sedayu. Menurutnya, kalau dibandingkan dengan gaji di perusahaaan media lain 

yang sejenis, jika patokannya adalah normatif, gaji wartawan, misalkan reporter 

masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum DKI. Hal tersebut 

sangat tergantung pada masing-masing orang bagaimana memanajemen apakah 

persoalan itu cukup atau tidak. “Kalau aku sih pikir ya… aku biasa sejak dulu 

hidup tidak cukup, sehingga mungkin jadi jarang mengeluh gitu,” tutur Agung. 

Lantas dia membandingkan gaji yang diperoleh di Tempo selama ini dibanding 

dengan gaji di perusahaan media lain yang sekelas nominalnya jauh lebih kecil.  

“Ya memang kondisi kita kalau dibilang kelas menengah ya bukan 
menengah, miskin ya miskin lah…. Namun demikian, masalahnya adalah 
masih banyak orang yang lebih menderita jika dibandingkan dengan 
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pendapatan yang diterima selama ini. Apalagi dengan patokan upah 
minimum provinsi, upah di Tempo dirasa lebih tinggi sedikit di atasnya. 
Terkadang media yang lain ‘cenderung longgar’ dengan praktik amplop 
sehingga kadang banyak rekan-rekan kita yang di lapangan itu hidupnya itu 
penghasilannya secara total mulai dari amplop, mulai dari gaji itu jauh dari 
kita kan. Itu konsekuensi sebuah pilihan dan itu kan tidak bertentangan 
dengan moral kita.” 
 
Sementara, besaran gaji yang diterima untuk tingkatan reporter di Tempo 

menurut pengakuan Agung sekitar tiga jutaan. Untuk level staf redaksi tentu 

berbeda pula, sesuai jabatan struktural di atasnya reporter. Jika dikaitkan dengan 

pendapatan dan pengeluaran yang ada, maka kisaran nilainya pas-pasan untuk 

kebutuhan berkeluarga. Mengingat biaya hidup di Jakarta cukup tinggi bila 

dibandingkan dengan di daerah. “Gaji pokokku, take home pay ya, gaji total kan 

namanya, gaji pokok itu, sekitar empat juta-an lah, nanti itu ada tunjangan-

tunjangan lain misalkan ada pulsa 200 ribu,” ungkap Agung. 

Hal yang sama juga tak jauh berbeda dengan pendapat Abdul Malik, Staf 

Redaksi Ekonomi Tempo. Ia mengatakan, logika tanpa logistik itu nonsense, itu 

sudah menjadi hukum alam. “Gaji reporter sebulan kurang lebih 3 juta-an berapa 

gitu, kalau saya lima jutaan karena saya redaktur,” kata Malik. 

Terlebih, menurutnya, berdasarkan laporan keuangan Tempo 2012 

disebutkan bahwa pendapatan iklan naik, baik di majalah, di koran, dan di 

dotcom, yang anjlok justru di kinerja percetakan, begitu pula kertas. Namun, di 

lapangan tidak berarti kinerja wartawan aman, yang terjadi adalah miss 

management, seharusnya gaji wartawan Tempo layak naik. Malik mengatakan: 

“Saya denger-denger percetakan sudah tua. Kalau aku jadi bos-nya lebih 
baik dibuang aja percetakannya, mending diajukan utang, atau bagaimana 
agar tidak membebani seluruh karyawan khususnya wartawan, akhirnya 
divisi percetakan mengambil divisi yang lain.” 
 
Sebagaimana dapat dilihat dalam kinerja keuangan perusahaan Tempo tahun 

2012 meningkat secara signifikan. Hal tersebut tercermin dari peningkatan laba 

bersih yang berhasil dibukukan Perseroan. Dari Rp. 5,35 miliar pada 2010, satu 

tahun kemudian angkanya mencapai Rp. 10,38 miliar atau mengalami 
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peningkatan sebesar 94 persen. Dan pada 2012, laba bersih yang berhasil diraih 

Perseroan sebesar Rp 29,64 miliar, termasuk dari hasil penjualan gedung. 

Pencapaian di atas didapat dari peningkatan laba usaha sebesar 16 persen, 

pertumbuhan laba usaha sebesar 127 persen, naiknya laba sebelum pajak sebesar 

146 persen dan laba bersih sebesar 186 persen. Pencapaian kinerja keuangan yang 

sangat positif tersebut dihasilkan dari sejumlah faktor, antara lain: pendapatan 

iklan sebesar Rp. 139,6 meningkat Rp. 8,9 miliar atau tumbuh 7 persen, yang 

berasal dari peningkatan iklan majalah, Tempo co, Majalah HOG, dan Majalah 

Komunika. Pendapatan sirkulasi sebesar Rp. 62,5 miliar, meningkat Rp. 7,2 miliar 

atau tumbuh 13 persen yang berasal dari peningkatan pendapatan sirkulasi Koran 

Tempo dan Majalah Tempo. Sedangkan pendapatan cetak sebesar Rp. 33,4 miliar, 

meningkat Rp. 11 miliar atau tumbuh 49 persen, yang berasal dari peningkatan 

pendapatan cetak eksternal, di samping dari hasil penjualan gedung. 

 

Tabel 3.1 

Pendapatan Iklan 2008 – 2012 (dalam juta rupiah) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Majalah Tempo   61,508 52,981 62,387 71,296 77,491 

Koran Tempo 40,376 37,068 50,686 59,318 62,056 

Total  101,884 90,050 113,073 130,614 139,547 

Keterangan: Laporan Tahunan Tempo (2012: 54)  

 

Tabel 3.2 

Kinerja per Produksi 2008 – 2012 (dalam juta rupiah) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Majalah Tempo   96,994 90,213 97,567 116,811 130,801 

Koran Tempo 52,402 50,487 65,072 75,504 76,796 

Cetakan 27,922 40,343 20,266 22,429 33,449 

Kertas - - - 24,023 22,511 

Total  177,317 181,043 182,906 238,766 263,557 

Keterangan: Laporan Tahunan Tempo (2012: 55) 
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Sementara itu, bagaimana dengan nasib koresponden di daerah termasuk 

golongan yang rentan dalam bisnis media, apa saja hak-hak yang diberikan. 

Mereka yang statusnya karyawan, umumnya berada di kantor pusat sebuah media, 

memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan wartawan yang berstatus 

nonkaryawan yang umumnya berada di daerah atau di luar Jakarta. Mereka ini 

umumnya disebut kontributor atau koresponden. Masih banyak perusahaan media 

yang mempekerjakan koresponden tanpa kontrak, atau dengan kontrak jangka 

tertentu yang diulang, tidak memberi kejelasan status, hingga membayar di bawah 

standar upah layak. Sohirin, koresponden di daerah yang telah bekerja di Tempo 

sejak tahun 2001 mengungkapkan: 

“Saya akui kalau hanya mengandalkan di Tempo tidak layak, kurang. 
Makanya harus ada misalnya punya kesibukan lain, punya usaha apa, atau 
ada subsidi silang dari istri juga sama-sama kerja supaya bisa saling 
menutupi. Kalau hanya mengandalkan dari Tempo, susah. Mengingat, gaji 
yang diperoleh selama ini patokannya bukan berdasar pada upah minimum 
daerah, tetapi upah hidup layak. Apalagi nasib bagi koresponden juga dinilai 
berdasar per berita yang tayang. Hal tersebut tidak menjamin adanya 
kepastian bagi koresponden terkait gaji yang didapat tiap bulannya. Bahkan 
isu pemberitaan yang ada di lapangan juga tidak menentu, seperti gambling 
(berjudi).” 
 
Jika dikaitkan dengan posisi mereka secara industrial dalam kantor media 

dimana mereka bekerja, kontributor kebanyakan bukanlah pegawai tetap dari 

kantor media tertentu, dan mereka baru akan dibayar per liputan yang kemudian 

ditayangkan. Jika liputannya tidak dipilih, hilang sudah ongkos transportasi, biaya 

liputan, ongkos komunikasi, dan lainnya. Kondisi ini tak jauh beda dengan orang 

berjudi. "Beritaku apik koyo opo yen ora ono seng upload terus piye, terus ora 

ono seng nayangke piye, ora ono seng muat piye,” ungkap Sohirin. Dengan 

demikian, pangkal permasalahan pokoknya, menurutnya, terdapat pada kejujuran 

kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawannya, harus fair. Menurut 

pengakuannya, fair itu dalam arti menuntut sesuai dengan kemampuan. Jangan 

sampai terlalu banyak tuntutan tapi ternyata kontribusi ataupun kapasitas yang 

dimiliki juga di bawah standar itu juga tidak fair. 

Apalagi dengan adanya ikatan kerja dengan perusahaan selama ini, 

lanjutnya, koresponden memberikan kontribusi lewat liputan berdasarkan standar 
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kepenulisannya, berapa kali dalam sebulan, berapa kali yang tayang, meski tidak 

ada jaminan apakah berita itu dipakai atau tidak. Ditambah tidak ada penggantian 

biaya liputan atas berita-berita yang dikirim oleh koresponden tapi tak dimuat. Ini 

sebetulnya konsekuensi sebuah pilihan. Sohirin selanjutnya mengatakan: 

“Karena itu perlu adanya gaji pokok atau gaji basis, honor penyedia jasa dari 
perusahaan sebagai pengganti biaya operasional di warnet, buat bensin 
dalam liputan. Dengan demikian, kondisi tersebut akan memacu semangat 
kerja bagi koresponden dalam meliput berita di lapangan berdasarkan 
ketekunan dan kerajinan. Akhirnya, kedua belah pihak punya kontribusi 
yang seimbang. Tapi sayangnya hal itu diberikan tiap dua bulan sekali. 
Sebetulnya yang kita cari adalah kepastian. Orang hidup adalah menanti 
kepastian. Gaji segede apapun kalau tidak ada kepastian kan repot, gambling 
banget. Sekarang dapet, besok siapa yang dapat menjamin kalau tidak ada 
kepastian. Nah, kepastian hidup itu yang sedang diperjuangkan oleh temen-
temen, di SePaKaT itu.” 
 
Sejauh ini pendapatan koresponden di daerah selama sebulan menurut 

pengalaman Sohirin tidaklah menentu. Sebab, pendapatan mereka tergantung pada 

isu yang berkembang, semangat kerja dan stamina yang dimiliki. 

“Kalau saya lagi malas, atau ada keperluan lain, sebulan bisa lima ratus ribu, 
bisa satu juta, bisa dua juta. Kalau lagi semangat kerja, atau ndilalah masih 
banyak isu-isu besar di Semarang dan sekitarnya, koresponden itu bisa 
sampai Rp. 4-5 juta. Kadang kalau niat sregeb banget ya, bisa di atas lima 
juta rupiah, sekalipun itu harus bertaruh dengan stamina. Sejauh mana 
stamina yang kuat.” 
 
Sementara itu, yang membedakan koresponden dengan wartawan Tempo 

yang berstatus karyawan tetap di Jakarta adalah besaran honor yang terima bisa 

cukup banyak. Sebab, koresponden bisa menulis untuk lebih dari tiga “outlet” 

atau media dengan platform yang berbeda, yaitu Koran Tempo, Majalah Tempo, 

dan Tempo.co. Sementara, harga pemuatan untuk ketiganya berbeda. 

“Berita headline itu 70 kalau tidak salah ya, HL mandiri kalau tidak salah 
80, HL gabungan 70, berita biasa itu 70, sekilas 60, Tempo.co 70, berita Rp. 
60 ribu, tapi kalau beritanya running (follow up) atau berita lanjutan, 
misalkan FPI, ramai terus dilanjutkan pengembangannya itu masing-masing 
Rp. 35 ribu. Misalkan ada kecelakaan, bus sama truk di Jrakah, Semarang, 
meninggal 60, kelanjutannya korban dibawa ke rumah sakit, lima 
meninggal, 35, 35, 35.” 
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Sedangkan terhadap berita yang dimuat, Sohirin mencontohkan, berita yang 

dimuat di Tempo.co, di cyber-nya, atau di koran-nya, sama-sama dimuat, biasanya 

honornya diambil yang paling besar. Misalnya, dari Tempo.co honornya 50, ketika 

dimuat di koran misalnya honornya 60, atau 70, maka dibayar yang paling besar. 

Kalau majalah biasanya ada perlakuan khusus, karena harus melengkapi dengan 

reportase, harus melengkapi wawancara yang semi mendalam. 

Selain itu, ada pula insentif lain yang terima bagi wartawan Tempo, yaitu 

uang bantuan pulsa dan komisi pencapaian. Keduanya dikaitkan dengan 

produktifitasnya. Bonus prestasi ini dievalusi tiap bulan sekali. Agung Sedayu, 

Staf Redaksi di Majalah Tempo, menuturkan pengalamannya sebagai berikut: 

“Misalkan saya Januari sampai Maret itu kerjanya bagus atau tidak itu 
dinilai, mulai dari A,B,C. Paling bagus A, kalau menengah B, paling buruk 
C. Kalau misalkan selama satu tahun itu ternyata nilai triwulanannya itu 
baik, triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat, misalkan dia mendapatkan 
A terus, dia akan mendapatkan tambahan bonus 10 persen dari gajinya. 
Kalau dia itu B, dia akan mendapat tambahan lima persen. Kalau dia C tidak 
dapat.” 
 
Selama ini tidak ada standar jelas yang dipakai untuk menentukan kelayakan 

gaji wartawan. Jika merujuk pada peraturan Dewan Pers No. 4/III/2008 tentang 

Standar Perusahaan Pers, perusahaan pers wajib memberi upah kepada 

karyawannya sekurang-kurangnya sesuai UMK minimal 13 kali setahun. Di 

Tempo sendiri, sebagai institusi media menurut informan dalam penelitian ini 

dalam menggaji karyawannya melebihi UMK. Namun hal itu tidak berlaku bagi 

koresponden, penggajiannya berdasarkan berita yang tayang. Mereka bisa menulis 

lebih dari tiga “outlet” yang berbeda, yaitu Koran Tempo, Tempo.co, dan Majalah 

Tempo. Yang menjadi keluhan koresponden adalah karena mereka loyal terhadap 

Tempo, dan memberikan kontribusi liputan berdasarkan standar kepenulisannya, 

berapa kali dalam sebulan, dan berapa kali yang tayang, maka perlu adanya gaji 

pokok atau gaji basis sebagai pengganti biaya operasional dalam liputan. 
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3.1.2.3. Tunjangan dan Fasilitas di Tempat Kerja 

Bagi wartawan yang kerap bekerja di tempat penuh risiko, misalnya daerah 

konflik atau daerah bencana, perlindungan atas keselamatan diri menjadi sangat 

penting. UU Nomor 13 tahun 2003 pasal 86 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, 

buruh berhak mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan moral 

dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 

serta nilai-nilai agama. Masalahnya, UU Ketenagakerjaan tersebut tidak mengatur 

secara jelas pola perlindungan atas pekerja di setiap bidang profesi. Pasal 87 

hanya menyatakan, “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu dengan sistem manajemen 

perusahaan.” Perusahaan yang melanggar ketentuan ini mendapatkan sanksi 

administratif dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Karena tak jelasnya 

aturan dan ringannya sanksi, banyak perusahaan media yang belum menyediakan 

asuransi bagi para wartawannya. Atas kondisi tersebut, Agung Sedayu, salah satu 

staf redaksi yang berstatus karyawan tetap di Majalah Tempo yang berada di 

Jakarta berpendapat: 

“Kalau tunjangan kesehatan hubungannya dengan asuransi kan, itu ada 
asuransinya. Kalau tunjangan perumahan itu bukan dalam arti dikasih rumah 
ataupun apa, cuma dikasih uang ya minimal setidaknya misalkan itu untuk 
ngontrak atau bayar kontrak, sekitar lima ratus ribu kalau tidak salah ya. 
Nilainya kan tergantung dari jenjang “pangkat dia”, semakin tinggi jabatan 
dia semakin besar tunjangannya.” 
 
Hal tersebut amat berbeda dengan yang dialami oleh koresponden. Menurut 

Sohirin, ada respon dari pihak Tempo, tapi hal tersebut selalu maju mundur dan 

itu dianggap sebagai hal yang wajar. Progress terakhir Tempo menurutnya, akan 

dibuka untuk karyawan daerah, bahkan akan ada polish asuransi bagi masing-

masing koresponden. “Tapi sekali lagi itu baru wacana, belum terealisasi sudah 

tiga-empat tahun,” katanya. Begitu pula dengan masalah tunjangan pensiun, jika 

karyawan di Jakarta memperolehnya, sebaliknya bagi koresponden tidak ada. 

“Saya ikut asuransi pensiun, ya urus sendiri. Cuma tidak fair-nya Tempo kan 
begitu, namanya koresponden punya jasa berita, tapi dilarang menjual berita 
kepada kompetitor, kan lucu. Di satu sisi kita tidak bisa berharap banyak 
dari Tempo, tapi kita juga tidak bisa menjual karya berita kepada yang lain. 
Di situ tidak fair-nya. Ada beberapa media yang aturan ketenagakerjaannya 
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lebih bagus, contohnya Jakarta Post, ada kejelasannya. Ya mungkin Tempo 
juga ada pertimbangan-pertimbangan lain.” 
 
Di samping itu, Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 

juga mengatur kewajiban pengusaha menjamin kesejahteraan pekerjanya. Setiap 

buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (pasal 99). 

Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya, pengusaha pun wajib 

menyediakan fasilitas kesejahteraan, dengan memperhatikan kebutuhan buruh dan 

ukuran kemampuan perusahaan. Sementara itu, Sohirin, koresponden Tempo, 

yang menjadi informan dalam penelitian ini mengatakan, klaim biaya liputan yang 

menanggung adalah perusahaan, itu pun hanya berlaku di luar kota. 

“Patokannya adalah sekitar 60 km. Biasanya ada rental mobil atau 
transportasi ya, plus BBM-nya, uang makan, dan uang saku. Lha, kalau 
mobil, bensin ini kan sudah jelas ya, karena ada sasarannya. Misalnya di 
Semarang satu rental mobil sehari itu antara Rp. 250-300 ribu, bensin 
tergantung jaraknya. Yang repot itu sejak awal, saya 2001 sampai sekarang, 
biaya liputan luar kota untuk akomodasi sama uang makan untuk liputan itu 
Rp. 85 ribu. Jadi uang makannya itu Rp. 35 ribu, uang sakunya Rp. 50 ribu. 
Tapi sudah sebelas tahun tidak pernah berubah. Sebetulnya, asal bisa 
dipertanggungjawabkan, selain operasional itu bisa dinamis. Begitu pula 
untuk biaya liputan kepada orang yang lagi payah secara ekonomi, lagi sakit, 
atau lagi ada kematian, dengan memberi bingkisan tangan, jajan. Bahkan 
ketika mengintertain narasumber mengajak makan, asal ada buktinya bisa 
diganti perusahaan, tapi tentunya yang wajar.” 
 
Sama halnya yang dialami Agung Sedayu, Staf Redaksi Majalah Tempo 

tentang klaim biaya liputan selama menjamu narasumber. Menurutnya, ia tak 

merasakan hal yang sama seperti koleganya yang berstatus koresponden.” 

“Biasanya sih kalau strategi saya karena biasanya si sumber eyel-eyelan 
gitu, saya yang bayar, saya yang bayar itu kan, biasanya saya datang duluan 
ke tempat itu saya kasih uang dulu ke kasirnya nanti saya yang akan bayar. 
Ini uang DP-nya, sehingga selesai makan selesai keluar dan ketika si sumber 
mau membayar kasir sudah menolak. Sudah dibayar oleh bapak ini, dan itu 
seringkali lebih manjur. Dan biasanya sumber pun juga akan lebih akan 
menghormati kita, terlebih perusahaan menyediakan fasilitas itu. Di kantor 
disediakan dana untuk itu, namanya “dana lobby.” 
 
Skema kesejahteraan umumnya terjadi bukan hanya bagi karyawan tetap, 

termasuk juga untuk koresponden Tempo. Penghasilan yang diterima oleh 

wartawan di daerah ini sangat tergantung kepada berapa berita yang dia produksi 
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– dan tentu saja yang dimuat oleh media tempatnya bekerja. Hal ini berimbas 

terhadap kondisi fasilitas buat wartawan. Selama ini tak ada standar minimal 

fasilitas yang harus diberikan perusahaan media kepada wartawan. Di Tempo, 

wartawan di Jakarta mendapatkan tunjangan perumahan, asuransi, dan pensiun 

yang disesuaikan dengan jenjang pangkatnya. Sementara pihak koresponden 

dalam progress terakhir, Tempo akan membuka untuk karyawan di daerah, 

bahkan akan ada polish asuransi bagi masing-masing koresponden yang sudah 

tiga-empat tahun terakhir ini, tapi hal itu masih baru wacana, belum terealisasi.  

 

3.1.2.4. Perlindungan Atas Keselamatan Wartawan 

Setelah reformasi bergulir, pers Indonesia tengah mengalami pergeseran, sebagai 

industri. Suatu kebenaran yang tidak dapat dibantah adalah unsur memperoleh 

laba menjadi bagian yang tidak dapat lagi dipisahkan dari usaha pers. Namun 

demikian, motif laba, tidak perlu mengabaikan kepentingan publik sebagai ibu 

kandung pers. Apalagi dengan melakukan kolaborasi dengan kekuasaan politik 

atau ekonomi yang tidak berpihak pada publik. Sebaliknya, idealisme wartawan 

saat ini sedang dipertaruhkan karena pers telah menjadi industri. Di samping itu, 

perlindungan negara atas kerja jurnalisme belum sepenuhnya tercapai. 

Menurut catatan AJI Indonesia, setidaknya terjadi 56 kasus kekerasan pada 

wartawan selama periode Desember 2011-Desember 2012. Ini belum termasuk 12 

kasus kekerasan yang terjadi di propinsi Papua. Pada 2011 AJI juga mencatat 49 

kasus kekerasan, sementara pada 2010 terjadi 51 kasus kekerasan. Begitu pula 

catatan LBH Pers pada tahun 2012 terjadi peningkatan tindak kekerasan terhadap 

wartawan. Pelaku tindak  kekerasan itu beragam. LBH Pers mengidentifikasi 

pelaku kekerasan terhadap wartawan sangat beragam, dengan total tindak 

kekerasan yang terjadi berjumlah 100 kasus. 

Dari kasus tersebut, ada kecenderungan bahwa aksi kekerasan, bahkan 

pembunuhan, kerap terjadi di lokasi jauh dari pusat kekuasaan. Sedangkan secara 

motifnya, kekerasan berujung kematian justru terjadi karena si wartawan mencoba 

membongkar praktik korup, atau penyalahgunaan kekuasaan pejabat atau 

penguasa setempat. Dengan meningkatnya kasus kekerasan, banyak wartawan 
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hidup dengan risiko menjadi sasaran intimidasi, teror, pemukulan, penusukan, 

hingga upaya penghilangan nyawa. Yang mereka hadapi sering adalah pejabat 

korup, politisi bermasalah, pengusaha hitam, preman suruhan, atau tukang pukul 

bayaran, akibatnya telah menempatkan kebebasan pers di Indonesia terancam 

dalam bahaya yang serius. 

Padahal, UU Pers No 40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 dengan jelas 

menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

Sedangkan di ayat 2 juga mengatakan, terhadap pers nasional tak dikenakan 

penyensoran, pembreidelan, dan pelarangan penyiaran, bahkan ayat 3 juga 

menyatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak 

mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ditambah 

lagi pasal 6, semakin mempertegas fungsi pers nasional dalam melaksanakan 

perannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, serta mengembangkan 

pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Manakala 

ada pelanggaran, ada ketentuan pidananya pada pasal 18 ayat 1. 

Arif Zulkifli, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo mengatakan, di Tempo 

pada prinsipnya tidak boleh dan tidak membiarkan wartawan menanggung secara 

individual, menanggung resikonya sendiri, namun resiko harus ditanggung oleh 

Tempo secara institusi. Sementara, Agung Sedayu berpendapat, permasalahan 

keselamatan yang paling tahu adalah pribadi wartawan itu sendiri. Sebab, Tempo 

sebagai perusahaan media akan mengetahui manakala si wartawan tersebut bilang 

kepada perusahaan, kemudian perusahaan meresponnya. 

 “Jelas penting kalau ngomong keselamatan kerja. Kalau itu ya aku sepakat 
dengan anggapan sebagian orang yang menyatakan tidak ada berita yang 
nilainya lebih tinggi daripada keselamatan kita. Keutamaan kerja kita 
berlaku secara umum di seluruh pekerjaan mestinya seperti itu keselamatan 
itu yang utama. Dan kesehatan pun juga makanya perusahaan kan dituntut 
untuk mengasuransi karyawannya memberi jamsostek dan sebagainya.” 
 
Lantas, bagaimana dengan kesehatan? Menurut Agung, di titik normatif 

misalkan ada asuransi kesehatan dan sebagainya, wartawan diberi oleh 

perusahaan. Selain itu, biasanya yang terkait masalah cash asuistik tidak selalu 

terjadi. Misalkan di liputan yang “membahayakan”, maka hal tersebut akan 
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diberikan perlakuan khusus tapi semestinya si wartawannya juga diberi tahu jika 

kondisinya kurang. Sebagai contoh, tidak memungkinkan sang wartawan tetap 

berada di lapangan berarti di swift wartawannya, orang lain yang dimasukkan. 

Sedangkan menurut Sohirin, koresponden Tempo yang menjadi informan 

penelitian ini mengungkapkan keselamatan kerja bagi wartawan lebih rinci: 

“Sepanjang pengalaman, aku kan ga pernah sakit serius ya, baru kemarin 
jatuh. Tapi sama kepala biro disarankan pengobatan diklaimkan ke kantor, 
nanti diganti. Beberapa teman yang lain juga kalau sakit parah, kalau 
diajukan ke kantor akan mendapat bantuan. Tapi persoalan bukan itu. 
Persoalannya adalah seharusnya tiap koresponden itu diberi premi asuransi. 
Misalnya saya dapat asuransi, kalau saya jatuh, saya kecelakaan, atau saya 
sakit, saya dapat asuransi kesehatan, termasuk juga anak saya, misalkan 
begitu. Tapi yang terjadi selama ini belum. Asuransi itu hanya ada satu 
premi. Jadi, katanya di Jakarta di redaksi itu ada satu premi untuk 
koresponden. Siapa yang sakit itu digunakan. Dan jeleknya itu kita harus 
mengajukan klaim dulu, kita harus pakai uang sendiri terus diganti.” 
 
Oleh karena itu, kalau wartawan punya polish sendiri tentu tidak perlu 

bersusah payah minta persetujuan ke kantor. Lantas Sohirin memberi masukan 

terhadap manajemen Tempo, seharusnya koresponden di daerah diberi polish, 

misalkan dari jamsostek atau askes, atau lembaga asuransi lain. 

“Kalau saya sakit, saya butuh berobat, tinggal saya mengajukan kartunya 
selesai, tidak ada urusan dengan kantor, seharusnya begitu. Kalau tidak 
pakai kayak gitu, kita sakit, kita punya hak pengobatan, tapi kita kesannya 
seperti “mengemis”, tidak enak. Mestinya ya kita kerja all out untuk Tempo, 
kecuali jika saya itu misalnya menjadi koresponden beberapa media, kalau 
saya sakit hanya mengajukan klaim ke Tempo kan tidak fair. Tapi faktanya 
kan nggak, faktanya saya dan sebagian besar temen-temen koresponden itu 
setia pada Tempo.”  
 

Kasus lain pernah terjadi pada koresponden Tempo di Malang, Jawa Timur, 

bernama Bintariadi, yang akrab dipanggil Bibin, tergolek sakit sejak November 

2011. Ia mengalami penyakit Meningitis (radang selaput otak) menggerogoti 

kondisi fisik wartawan ini. Saat disinggung masalah ini, Daru Priyambodo, selaku 

Pemimpin Redaksi Tempo co. mengatakan: 

“Sekarang sudah meninggal orangnya. Oh ya, memberi bantuan kita. Tidak 
hanya pada saat meninggalnya, sebelumnya kita juga memberikan bantuan. 
Ya skemanya mereka itu kan bukan karyawan, kalau karyawan itu kan ada 
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uang kesehatan dan sebagainya, kalau koresponden itu berbeda. Ada 
bantuannya, tapi tidak seperti karyawan itu.” 
 
Sementara itu, Wahyu Dhyatmika, yang mewakili serikat pekerja Tempo 

(DeKaT) juga mengatakan, tidak tahu persisnya berapa hutangnya, tetapi yang 

jelas manajemen memberikan bantuannya. Dia tidak tahu persisnya bagaimana, 

yang jelas, tidak bisa digunakan kasus itu untuk menggeneralisasikan. Karena 

karyawan Tempo sendiri jika masuk rumah sakit juga tidak ditanggung semuanya 

oleh Tempo. Bahkan karyawan pun juga ada batasnya. Karena sistem asuransi 

secara umum di Indonesia ini belum ada yang namanya coverage universal.  

“…. kemudian kasus Bibin masuk, ya tidak bisa kemudian ini dianggap 
sebagai oh… Tempo tidak perhatian. Ya susah juga karena latar belakangnya 
sangat kompleks. Tapi bahwa ada bantuan, ya sudah diberikan, jumlahnya 
saya tidak tahu persis, tapi apakah cukup, saya tidak tahu apakah cukup atau 
tidak, tapi yang jelas tidak sedikit lah. Tapi beberapa teman kemudian 
memang menggunakan kasus itu untuk menunjukkan solidaritasnya bahwa 
ini perhatiannya dengan melupakan semua kompleksitas latar belakangnya 
itu. Itu kan terlalu menghitam-putihkan ya.”  
 

Pentingnya perlindungan terhadap wartawan, salah satu bentuk perlindungan 

yang bisa dilakukan adalah memberikan asuransi bagi wartawan yang akan 

menjalankan tugas jurnalistiknya. Ada banyak pihak yang mempunyai perhatian 

kepada keselamatan wartawan. Selama ini penilaian isu keselamatan wartawan ini 

belum menjadi perhatian pihak-pihak yang bertikai. Pada prinsipnya, Tempo tidak 

boleh dan tidak membiarkan wartawan menanggung secara individual, 

menanggung resikonya sendiri, namun harus ditanggung oleh Tempo secara 

institusi. Yang jadi persoalan bagi koresponden adalah seharusnya tiap 

koresponden diberi premi asuransi, termasuk untuk anaknya dan istrinya. Namun 

hal tersebut belum diberikan oleh Tempo. Celakanya, koresponden harus 

mengajukan klaim terlebih dahulu, pakai uang sendiri terus diganti Tempo. 

 

3.1.2.5. Keberadaan Serikat Pekerja Pers (SPP) 

Kemerdekaan berserikat adalah hak setiap orang yang telah dijamin konstitusi. 

Namun, tidak sepenuhnya hak ini lepas dari kontrol negara. Karena itu, para 

wartawan berhak lebih intensif dalam menyuarakan perlunya pembentukan serikat 
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pekerja pers sebagai langkah untuk mengoreksi perusahaan dengan memberikan 

usulan dan kritik. Tak masalah, sejauh gagasan pembentukan serikat pekerja pers 

ini dilandasi oleh sentimen anti pemodal atau antiindustri. Yakni, menciptakan 

relasi industrial yang lebih adil, fair, dan manusiawi antara perusahaan dan para 

wartawan. Serikat pekerja pers bukan sekadar pada peningkatan kesejahteraan, 

tetapi juga penting bagi kebebasan pers. 

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan: “Serikat pekerja atau serikat buruh adalah 

organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan 

maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, 

dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak 

dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya.” Pendirian serikat pekerja pers tampaknya lebih terkait dengan 

kesadaran dari para wartawan sendiri. 

Wahyu Muryadi, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo mengatakan, di 

perusahaan media Tempo punya serikat pekerja, namanya Dewan Karyawan 

Tempo (DeKaT), juga punya perjanjian kerja bersama (PKB) yang disepakati 

bersama-sama antara direksi, pemimpin manajemen perusahaan dengan wakil 

karyawan. Sementara itu, Wahyu Dhyatmika, selaku ketua Dewan Karyawan 

Tempo (DeKaT), mengungkapkan hadirnya serikat pekerja yang ada di Tempo: 

“Awalnya, hanya ada satu serikat pekerja yang disebut sebagai Dewan 
Karyawan Tempo (DeKaT), tapi kemudian teman-teman di percetakan itu 
memutuskan untuk mendirikan sendiri, namanya Dewan Karyawan 
Temprint (DeKaTe). Kalau DeKaTe ini khusus menampung karyawan di 
percetakan. Sementara DeKaT itu tidak hanya redaksi tapi juga meliputi 
kawan-kawan dari bagian-bagian non-redaksi, pemasaran, distribusi, 
administrasi, iklan, keuangan, itu semua masuk di situ.” 
 
Apakah nasib yang sama juga berlaku bagi serikat pekerja yang didirikan 

oleh koresponden? Daru Priyambodo, Pemimpin Redaksi Tempo co. mengatakan, 

“Itu organisasi kontributor aja, tidak semuanya tergabung dalam situ, serikat 

koresponden Tempo begitulah. Di sini serikat pekerja diperbolehkan.”  

Sebaliknya, Sohirin berpendapat lain atas ketidakjelasan status serikat 

pekerja bagi koresponden. Sebab, manajemen Tempo memang tidak mengakui 
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keberadaannya. Sebagai upaya bargaining position dengan manajemen tentu 

harus dilakukan, dan prosesnya masih sangat panjang. Tempo menyarankan agar 

serikat pekerja koresponden (SePaKaT) itu membuat badan hukum, semacam 

persatuan atau koperasi, sehingga diharapkan semua perjanjian Tempo dengan 

koresponden itu melalui satu pintu SePaKaT. Akan tetapi dinamikanya lain, tidak 

semua anggota koresponden tidak ikut anggota SePaKaT, sebelumnya bernama 

forum koresponden Tempo (Forkot). “Saya sendiri ikut SePaKaT, semua 

koresponden di Jawa Tengah hampir 90% ikut SePaKaT. Tempo sengaja 

menjadikan koresponden itu sebagai warga negara kelas dua,” ujar Sohirin. 

Sebetulnya, pendirian SePaKaT, didasari atas relasi perusahaan media 

dengan koresponden, dimana koresponden ditempatkan dalam posisi lemah. 

Perusahaan abai terhadap kesejahteraan koresponden, sekalipun kinerja, 

produktifitas dan kualitasnya bagus. Karena SePaKaT belum diakui oleh 

perusahaan, Wahyu Dhyatmika, ketua serikat pekerja Tempo (DeKaT), mengajak 

kepada para koresponden untuk menyalurkan aspirasinya lewat DeKaT yang telah 

diakui oleh perusahaan Tempo. 

“Koresponden itu dalam rapat anggota serikat kita yang terakhir itu 
diakomodasi menjadi anggota. Karena sebelumnya, koresponden ini tidak 
bisa menjadi anggota karena dianggap bukan karyawan. Tapi dalam revisi 
anggaran dasar tentang rumah tangga (ADRT) DeKaT yang terakhir 
disepakati bahwa siapapun baik yang memiliki hubungan kerja langsung 
maupun tidak langsung dengan PT Tempo Inti Media Tbk, itu bisa menjadi 
anggota DeKaT.” 
 
Itulah persoalannya, profesi wartawan laksana dua sisi mata uang. Di satu 

sisi, ketika menjalankan profesinya sebagai wartawan dia terikat dalam UU Pers. 

Sementara, di sisi lain ketika dia dalam hubungan kerja dan itu terikat dalam UU 

tenaga kerja. Karena kedua aspek itu saling menunjang, supaya posisi tawar 

wartawan lebih kuat, bekerja lebih profesional, menjunjung kode etik, serta 

kesejahteraannya membaik, maka dibuatlah perjanjian kerja bersama (PKB), 

dinegosiasikan antara buruh dengan majikan. 

Terlebih menurut Wahyu Dhyatmika, ketika sebuah PKB dibuat di media, 

serikat pekerja pers bisa memasukkan unsur-unsur profesionalisme dan penegakan 

kode etik dalam PKB. Jadi posisi wartawan sebagai buruh itu pada akhirnya justru 
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menunjang profesionalismenya sebagai wartawan, tidak harus selalu kontradiktif, 

wartawan sebagai buruh dan wartawan sebagai profesional, justru saling 

komplementer dan menunjang, dan itu yang buktikan di Tempo. Dewan Karyawan 

Tempo (DeKaT) sebagai serikat buruhnya di Tempo, aktif misalnya menjaga 

independensi redaksi, aktif memastikan bahwa kaidah-kaidah jurnalistik, kode 

etik itu dijunjung tinggi, dan memastikan terangkum dalam PKB, maka 

keberadaan serikat buruh justru menunjang, menguatkan media yang profesional. 

Bagaimana pandangan Abdul Malik, Staf Redaksi Ekonomi Tempo yang 

sebelumnya pernah dipecat di media IFT tatkala mendirikan serikat pekerja. Malik 

lantas memberikan perbandingan keberadaan serikat pekerja pers di Tempo. 

“Saat ini anak media membuat serikat pekerja itu konyol, temboknya tebal 
banget. Bahkan, kalau sampai membicarakan masalah saham, ngomong 
masalah konvergensi aja langsung di cut. Kalau kamu ikut aku ya silahkan, 
kalau tidak mau ikut ya udah. Intinya, kalau kamu ikut sistem sini ya 
silahkan, kalau tidak ya silahkan kamu keluar. Faktanya ya sedemokratis 
Tempo nyatanya aku mengalami hal semacam itu. Belum yang masalah 
penilaian kinerja yang seharusnya bersifat subjektif, itu bisa dibantai habis-
habisan di depan forum. Jadi misalkan orang salah apalagi jika orang kerja 
overload itu kan peluang kesalahannya gedhe, itu yang memarahi bukan 
hanya satu orang.” 
 
Lantas, Malik membandingkan serikat pekerja di media dengan serikat 

pekerja di manufaktur. Di media itu menurutnya, kebanyakan orangnya oportunis. 

Kalau di manifaktur itu jika satu anggota dipecat yang lain mencarikan pekerjaan, 

kecuali jika orangnya itu oportunis akan dijauhi, misalkan masuk serikat pekerja 

hanya untuk masuk partai, itu tidak disukai. Kalau orangnya jujur, punya 

solidaritas akan disukai teman-temannya. Kalau di media itu, mati-mati sendiri, 

hidup-hidup sendiri. Ia mencontohkan, bagaimana dengan kasusnya Luviana, 

korban PHK MetroTv, siapa yang membantu? Luvi (Luviana) berjalan sendiri, 

meskipun sekarang dia jadi idola jika hidupnya semacam itu kan kasihan. 

Malik menceritakan betapa pahitnya ketika di PHK oleh perusahaan media 

harian IFT tatkala mendirikan serikat pekerja di perusahaan dimana ia pernah 

mengabdi. Menurutnya, wartawan yang memperjuangkan serikat pekerja media 

saat ini hidupnya kasihan, hidupnya berantakan.  
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“Aku berantakan lho pak… Saya dengan istriku pernah mau cerai juga. 
Sekarang bayangkan, anakku melahirkan, aku dipecat, tidak punya uang, 
istriku di rumah sakit pendarahan, nyawanya meh keliwat. Coba bayangkan, 
kondisi itu seperti apa? mau minta tolong sama siapa? untung saja 
saudaraku, mertuaku baik, mau bahu-membahu mencarikan uang. Di rumah 
sakit istriku habis lebih lima juta rupiah. Jadi, istriku kan lahirnya di rumah 
di Pati, Jateng, terus ndelalah Gusti Allah ya, istriku terus nelpon aku, yah… 
anakku sudah lahir dengan selamat, langsung blek…. koma sampai satu hari 
satu malam. Lahirnya maghrib gini, siang baru sadar, ya kecapekan atau 
apa? saya sendiri dalam perjalanan, dia masih berada di rumah sakit. Kalau 
seperti itu bagaimana, coba bayangkan, saya pulang aja tidak bawa uang, 
pokoknya dihutangkan sama orang-orang lah. Ironi kan, namaku dicari di 
Geogle kelihatan banyak sekali kan, Malik serikat IFT, wah seolah hidupnya 
jadi pahlawan kan? bagaimana dengan hidupnya gitu?” 
 
Keberadaan serikat pekerja pers (SPP) merupakan aspirasi dari pekerja. 

Namun, ada pula di beberapa media tidak memiliki serikat pekerja, diketahui ada 

beberapa alasan di media mereka tidak ada serikat pekerja, mulai karena ditentang 

oleh pihak manajemen hingga tidak ada karyawan yang menggerakkan. Di Tempo 

sendiri keberadaan SPP ada perjanjian kerja bersama (PKB) yang disepakati 

bersama-sama antara direksi, pemimpin manajemen perusahaan dengan wakil 

karyawan bernama Dewan Karyawan Tempo (DeKaT). Dalam perkembangannya, 

bermunculan serikat pekerja di bagian percetakan (DeKaTe) dan koresponden 

(SePaKaT). Meskipun begitu, Tempo sebagai perusahaan media dinilai masih 

cukup akomodatif karena bisa menyuarakan aspirasi karyawannya. 

 

3.1.2.6. Kepemilikan Saham Kolektif 

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengatakan, 

“perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan 

pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta 

bentuk kesejahteraan lainnnya.” Sementara, dalam pasal penjelas juga 

menyebutkan, yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah 

peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian 

kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen 

perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers. 
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Selain masalah kesejahteraan, terdapat pula masalah kepemilikan saham 

yang tak kalah penting. Perbedaan perspektif antara buruh dan pengusaha akan 

selalu menjadi konflik yang berkepanjangan ketika permasalahan ini tidak dapat 

dikelola dengan baik. Perspektif kalangan buruh dibangun oleh fakta betapa 

tingkat pemenuhan kebutuhan mendasar hidup sulit dicukupi oleh kisaran 

penghasilan mereka saat ini. Sementara dari perspektif pengusaha selalu didasari 

berdasarkan beban rasio biaya produksi yang tinggi, disamping berambisi 

mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan menginvestasikan kembali 

keuntungan itu. Sebaliknya, perserikatan buruh masih dianggap lemah dalam daya 

negosiasi dan penguasaan advokasi hukum tentang hak-hak normatif mereka. 

Menurut Daru Priyambodo, “Tempo ini perusahaan terbuka, jadi Tempo itu 

terdiri dari para pemegang saham, macam-macam itu ya, aku ga ngerti berapa 

jumlahnya, tapi bisa dilihat di web corporate Tempo.” Lanjutnya, “saham di 

Tempo memang ga boleh dijual kepada orang lain, dengan sendirinya untuk 

karyawan, tapi bukan atas perseorangan. Kalau yang begitu itu malah saya tidak 

tahu, yang tahu itu pihak corporate secretary.” 

Sementara itu, bagaimana pandangan Agung Sedayu, yang kini berstatus 

staf redaksi di Majalah Tempo menganggap masalah saham di perusahaannya:  

“Setahuku itu tidak seluruh karyawan mempunyai saham, karena tergantung 
karyawannya mau beli saham atau tidak, dia bebas misalkan mau beli atau 
tidak terserah karyawannya. Alokasi 100 persen dari saham perusahaan 
setahuku ya, dialokasikan 20 persen itu boleh untuk dibeli karyawan. Kalau 
ga mau beli kan terserah dia. Orang kan punya hak masing-masing karena 
individu boleh beli atau tidak itu terserah dia. Kalau aku ga punya saham. 
Tapi teman-teman paling ada yang punya saham. Aku masih belum lah, 
untuk biaya makan aja sudah cukup, kalau ikut saham nanti malah jadi 
kurang.” 
 
Apa yang seharusnya dituntut wartawan itu dalam bentuk profit sharing 

ataukah kepemilikan saham, dan seberapa persen supaya serikat pekerja media itu 

punya bargaining terhadap pemilik media? Wahyu Dhyatmika mengatakan: 

“Menurut saya itu mau soal kepemilikan saham, mau profit sharing itu 
semua metode saja. Silahkan dipilih yang mana yang paling cocok dengan 
situasi dan kondisi. Bagi saya sih yang penting adalah kesejahteraan. 
Bagaimana kesejahteraan itu dicapai. Bagaimana upah minimum, upah layak 
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kalau bisa untuk semua pekerja, terus ada penghormatan terhadap 
independensi redaksi kalau untuk media ya.” 
 
Menurutnya, hal-hal yang normatif dulu yang harus diperjuangkan. Setelah 

itu dibicarakan soal kepemilikan beserta negosiasinya, apakah mau dikasih saham, 

kalau saham kalaupun rugi karyawan pun ikut menanggung kerugian, disitu 

kelemahannya, skema pembagian saham itu membuat karyawan ikut menanggung 

beban kerugian. Kalau perusahaan rugi, jika profit sharing dia hanya dapat untung 

saja karena tidak ikut menanggung kerugian. Jadi ya semua itu ada untung 

ruginya, karena pada dasarnya bagaimana mendapatkan kesejahteraan. 

Sejarah PT Tempo Inti Media bermula dari lahirnya Majalah Berita 

Mingguan Tempo pada 1971. Sempat dibreidel Pemerintah Orde Baru tahun 1994, 

dan kembali terbit empat tahun kemudian, Tempo listing di Bursa Efek pada 8 

Januari 2001. Saham PT Tempo dimiliki oleh: 12,09 persen untuk Yayasan 

Karyawan Tempo, 17,24 persen Masyarakat, 21,02 persen PT Grafiti Pers, 16,28 

persen PT Jaya Raya Utama, 8,54 persen Yayasan Jaya Raya, dan 24,83 persen 

untuk Yayasan 21 Juni 1994. Salah satu informan mengatakan, kepemilikan 

saham untuk karyawan memang tidak boleh dijual kepada orang lain, dengan 

sendirinya untuk karyawan, tapi bukan atas perseorangan. Sementara itu, 

informan lain berpendapat, kepemilikan saham hanyalah metode saja, bisa juga 

berbentuk profit sharing, yang paling penting adalah kesejahteraan. 

 

3.1.3. Otonomi Ruang Redaksi (Newsroom) 

Secara normatif, sesungguhnya wartawan, newsroom, merdeka dari campur 

tangan siapa pun, bebas dari campur tangan politik maupun uang. Ada firewall, 

dinding api, yang menjaga kemerdekaan newsroom dari bujukan pemasang iklan 

atau kekuasaan apapun. Sebab, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 1 menegaskan, 

wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, 

berimbang, dan tidak beritikad buruk. Itu berarti, wartawan memberitakan 

peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, 

paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik media. Sementara, yang 

dihadapi tidak saja berat dari sisi bisnis, tetapi juga dari sisi idealisme. Bahkan, 
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menjelang Pemilu (pemilihan umum) dan Pilpres 2014 hadir godaan menggiurkan 

keterlibatan pemilik media dalam pusaran perebutan kekuasaan. 

 
3.1.3.1. Intervensi Pemilik Media 

Campur tangan pemilik atau pemodal seringkali terjadi dalam otonomi para 

wartawan sebagai gambaran ketidakdemokratisan perilaku media. Tak jarang 

pemilik media sangat luwes dalam bergaul dan mengendalikan perusahaan media. 

Andaikata ada perbedaan pandangan antara pemimpin redaksi dengan pemilik 

media, dalam jangka pendek, pemilik media hampir selalu mengalah. Namun 

dalam jangka panjang, dengan berbagai aturan perusahaan, pemimpin redaksi dan 

jajarannya akan seiring sejalan dengan sikap dan kebijakan pemilik media 

tersebut. Bisa saja beberapa bulan kemudian Pemimpin Redaksi itu diangkat 

menjadi Direktur Pemasaran. Biasanya, untuk mencegah terjadinya konflik antara 

pemilik media dengan pemimpin redaksi, pemilik media akan sangat hati-hati 

waktu menentukan pilihan pemimpin redaksi media yang dimilikinya. Begitu pula 

dalam hal pemberitaan pemilik media atau pemodal selalu dianggap tabu untuk 

diberitakan, dampaknya wartawan akan terpinggirkan dari struktur media tersebut. 

Arif Zulkifli, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo mengatakan, otonomi 

redaksi ditentukan dan diputuskan dalam rapat redaksi. “Kebebasan editorial 

Tempo adalah mutlak,” tuturnya. Begitu pula dengan kelayakan beritanya. 

“Dimuat dan tidak dimuat ditentukan sepenuhnya oleh redaksi seperti yang 
kamu ikuti tadi dalam rapatnya, di situlah nanti di rapat hari Senin dan hari 
Rabu. Tidak ada yang bisa menentukan dimuat dan tidak dimuat kecuali 
rapat, karena rapat adalah institusi tertinggi.” 
 
Sementara itu, Agung Sedayu mengatakan, segala pemberitaan di Tempo itu 

melalui rapat redaksi yang dirapatkan di hari Senin. Di hari Senin itu memutuskan 

tema atau kasus apa saja yang akan diangkat untuk edisi berikutnya. Jadi itu murni 

keputusan awak redaksi yang ikut rapat.  

“Tentu pemilik perusahaan tidak akan dilibatkan di situ. Pemilik-pemilik 
saham, orang di luar redaksi tidak akan dilibatkan di sana. Dari situ 
independensi dari pemilihan berita, pemilihan angle, itu lebih terjaga dan 
biasanya hampir tidak ada berita itu sudah diputuskan terus tiba-tiba dirubah 
itu hampir tidak ada. Misalkan akan dirubah pun itu harus melalui rapat 
juga. Meskipun tidak melibatkan rapat besar secara keseluruhan kepada 
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orang-orang redaksi yang ada di rapat itu, biasanya level redaktur sampai 
redpel. Itu ada rapat evaluasi di hari Selasa dan Rabu yang tidak 
mengikutkan semua awak redaksi. Tapi tetap aja di situ redaksi juga yang 
memutuskan, bukan keputusan dari pemilik saham apalagi orang luar.” 
 
Secara umum, ruang redaksi (newsroom) di Tempo telah berjalan secara 

demokratis, dimana ada interaksi yang terbuka yang mengikutkan seluruh awak 

redaksi dalam penentuan tema dengan tidak melibatkan pemilik modal. Di 

Majalah Tempo, rapat redaksi dilakukan hari Senin dan Rabu. Jika ada perubahan 

tema akan dilakukan rapat juga meskipun tidak seluruh awak redaksi diikutkan, 

biasanya di hari Selasa dan Rabu, terutama di level redaktur sampai redpel. Di 

Tempo, rapat redaksi adalah institusi tertinggi. 

 
3.1.3.2. Beban Kerja Redaksi 

Pada prinsipnya, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan 

kegiatan jurnalistik. Ini berarti wartawan tidak identik dengan orang yang 

memiliki kartu pers. Tentu dalam setiap hak melekat pula kewajiban. Wartawan 

berkewajiban melaporkan fakta kepada publik secara akurat dan adil. Mereka 

wajib melakukan praktik jurnalistik sesuai kode etik. Tetapi, pada kenyatannya, 

tidak semua wartawan rupanya mengerti kode etik, dan memenuhi standar kualitas 

dalam melakukan pekerjaannya. Pada akhirnya, para wartawan harus menghadapi 

dilema siapa yang harus dilayani: publik ataukah pemilik. Hal penting yang harus 

diketahui tentang soal beban kerja pembuatan berita apakah memenuhi unsur 

kelayakan di media tempatnya bekerja, bagaimana pula dengan target pembuatan 

beritanya.  Atas kondisi tersebut, Agung Sedayu mengatakan:  

“Kalau Aku kan ada di majalah, kan perlu dibedakan. Kalau carep itu sama 
dengan reporter, itu kan mereka mengerjakan untuk berita koran dan berita 
online, di sana ada target berita yang harus di setor, kalau tidak salah enam 
atau tujuh berita sehari, sekitar antara enam sampai tujuh berita, empat berita 
di koran dan tiga di online, aku sudah lupa karena sudah lama ga jadi 
reporter. Lebih banyak dari itu lebih bagus, nilainya nanti akan berpengaruh 
terhadap nilai triwulan, hubungannya dengan bonus sepuluh persen itu tadi. 
Kalau di majalah kan karena kita terbitnya satu minggu sekali, ya itu paling 
satu atau dua tulisan berita untuk di majalah.” 
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Sedangkan menurut Abdul Malik, staf rekasi ekonomi, reporter di koran 

Tempo membuat tujuh berita tiap harinya: tiga di koran, empat di online. 

“Kadang-kadang aku buat koran dua-tiga halaman, tadi saya buat tiga 
halaman, apa ditarget? ya tidak. Yo jenenge team work. Sementara di online 
modelnya linear, pagi siapa, siang siapa, malam siapa. Kalau di konvergensi 
jadinya kacau, susah, karyawannya kepontal-pontal. Tempo itu modelnya 
konvergensi, jadi orang satu, kapanpun dibutuhkan harus siap. Saat ini saya 
buat di koran dan di online, gajinya tetap satu, gaji di koran.” 
 
Hal ini lantas ditanggapi oleh Wahyu Muryadi, Pemimpin Redaksi Majalah 

Tempo. Menurutnya, konvergensi itu penggabungan, pemanfaatan dari segala 

sumberdaya sumber informasi yang ada dalam satu keranjang supaya bisa dipakai 

bersama-sama lewat output-output atau produk-produk jurnalistiknya, mulai 

majalah, koran, Tempo.co, digital, ephon, iphad, televisi, dan mungkin juga radio. 

Bagaimana melakukan penyatuan dari semua produk-produk jurnalistik dari 

semua perusahaan pers ini, untuk supaya bisa berintegrasi, satu sama lain 

sehingga itu bisa mengefektifkan daripada berita juga membuat efisiensi. 

Tentu, adanya perkembangan pers sebagai usaha ekonomi (industri) tidak 

mungkin dihindari. Sebab, motif mencari laba (sebagai hakekat perusahaan 

bisnis), dapat berpengaruh pada kemerdekaan dan independensi pers. Lebih-lebih 

apabila disertai dengan konglomerasi melalui cara-cara seperti merger, akuisisi 

yang dapat menuju monopoli dan berbagai bentuk kendali lainnya. Aktivitas 

wartawan dan kebijakan pemberitaan (kebijakan redaksi) dapat sangat 

dipengaruhi oleh kepentingan perusahaan. 

Lain halnya dengan pandangan Sohirin. Sebagai koresponden, tidak ada 

target dalam pembuatan berita per hari. Yang penting untuk berita-berita besar 

menurutnya tidak boleh kecolongan, tidak boleh ketinggalan. Tapi, secara natural, 

koresponden memacu diri sendiri untuk produktif. Sohirin melanjutkan: 

“Karena koresponden dibayar berdasarkan berita yang tayang, yang dimuat. 
Sehingga dengan sendirinya koresponden harus memacu diri sendiri untuk 
aktif. Ya, harus sadar betul kalau dia aktif akan mendapat honor yang 
banyak, terkadang bisa melebihi karyawan. Jadi sistemnya memang dibikin 
sistem seperti buruh, penjual berita.” 
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Langkah selanjutnya, berita yang dibuat oleh koresponden dikirim ke Tempo 

News Room (TNR). Dari TNR itulah, akan menentukan apakah berita 

koresponden bisa dimuat di Tempo.co, di koran atau akan diperdalam di majalah. 

Sementara, berdasarkan sistem penugasan penulisan berita, seluruh koresponden 

diberi kewenangan dan diberi kesempatan sewaktu-waktu untuk mengajukan 

usulan liputan, kalau di-acc terus dikerjakan, atau bisa pasrah menerima 

penugasan. Akan lebih baik menurutnya, juga mengajukan usulan, ada inisiatif 

liputan. Misalkan, di sebuah daerah ada informasi yang menarik, yang layak 

ditulis di majalah diusulkan, kemudian di-acc di rapat, terus dikerjakan. Biasanya 

ada penghargaan untuk yang usulan, dan honornya lebih besar. 

Namun demikian, jika koresponden tidak sanggup mengerjakan perintah 

dari redaktur, menurut Sohirin, maka harus dibicarakan sejak awal memang tidak 

bisa. Jadi tidak menggantung atau mengganggu kinerja keredaksian. 

“Secara etik maupun profesional, lucu kan, kalau diem-diem aja tidak 
mengerjakan. Lebih baik sejak awal ngomong oh saya tidak bisa karena ada 
kesibukan pribadi atau karena ada persoalan teknis, harus ngomong sejak 
awal. dan koresponden boleh menolaknya.” 
 
Bagaimana dengan pembagian tugas antarkoresponden. Menurut Sohirin, 

awalnya tidak ada pembagian. Penugasan ini siapa yang bisa mengerjakan atau 

ditugaskan oleh siapa tidak bisa menolak, semuanya harus mengerjakan, apakah 

itu dalam liputan ekonomi maupun politik. Belakangan, menurutnya, ketika ada 

Koran Tempo edisi Jateng-DIY, ada pembagian kerja bagi koresponden yang 

spesifik semata-mata dimasukkan untuk tanggung jawab liputan, memudahkan 

organisasai, dan memudahkan kontrol. 

“Misalnya nih, saat ini saya sedang menjawab untuk liputan kriminal, 
hukum, dan budaya. Tapi suatu saat temen yang lain seperti Rofiuddin 
misalnya, dia yang bertanggung jawab liputan soal politik berhalangan, saya 
yang mengerjakan. Atau misalnya Rofi’ berhalangan karena dia sedang 
banyak tugas untuk liputan majalah atau bidang yang lain, kita bisa saling 
mengisi, tidak saklek.” 
 
Begitu pula dalam hal penentuan jam kerja, menurut kebiasaan yang 

dilakukan wartawan selama bekerja di Tempo. Agung Sedayu mengatakan:  
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“Kadangkala ya gini ada kerja apalagi yang piket ataupun apa selama tulisan 
wartawan belum selesai ya belum pulang. Tidak ada kepastian jam kerja 
untuk seorang wartawan. Ya kita bukan pekerja dalam arti pekerja karyawan 
kantoran yang di sana bisa diatur jam delapan masuk jam empat pulang, 
tidak bisa.” 
 
Sama halnya yang dilakukan oleh Abdul Malik terhadap waktu kerja tiap 

harinya. Ia mengatakan kepada saya, “biasanya saya berangkat dari rumah rata-

rata pukul 10, jam 11, nanti pulang jam 9 malam seperti sekarang ini, kira-kira 

sepuluh jam sehari.” Namun demikian, bukan berarti kinerja wartawan tanpa 

hambatan, termasuk di dalamnya adalah aturan cuti. Terkait aturan ini, Sohirin 

mengatakan, bukan cuti sebutannya, namun waktu itu dia memang tidak aktif, 

karena lagi jenuh. Lantas dia bilang kepada kepala biro, pada tahun ini tidak lagi 

aktif, namun dia berusaha menulis feature dan penugasan yang diperintahkan. 

Tentu, dia tetap menulis tapi tidak setiap hari. Sementara, tugas yang diberikan 

kepadanya tetap dikerjakan. 

Agar tidak terjadi penyimpangan pada saat meliput berita, para wartawan 

Tempo memegang teguh aturan-aturan yang ada dalam Kode Etik Wartawan 

Tempo. Sedangkan aturan yang mengikat seluruh karyawan Tempo Media Group 

terangkum dalam sebuah buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sementara itu, 

proses kerja dilaksanakan pada seluruh lini. Mekanisme kerja baru yang 

dijalankan redaksi yaitu pola kerja konvergensi. Jika selama ini Majalah Tempo, 

Koran Tempo, Tempo.co, dan brand lainnya memiliki organisasi liputan masing-

masing, sekarang seluruh produksi disatukan dalam satu organisasi besar: Tempo 

News Room (TNR). Penilaian atas beban kerja yang dilakukan dalam konvergensi 

menunjukkan, kinerja wartawan jadi susah, karyawannya kerepotan. Lain halnya 

dengan koresponden, karena dibayar berdasar berita yang tayang, yang dimuat, 

dengan sendirinya koresponden harus memacu diri sendiri untuk aktif. 

 
3.1.3.3. Mekanisme Kerja Redaksi 

Wartawan secara pribadi juga dibebankan dengan berbagai tanggung jawab oleh 

perusahaan media yang mempekerjakan mereka, seperti tugas meliput berita. Di 

samping itu, wartawan juga bertanggung jawab berdasarkan perjanjian dengan 
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masyarakat. Kedudukan kedua belah pihak adalah setara. Perjanjian ini bukanlah 

kontrak formal atau tertulis, tetapi kenyataannya hal ini tidak menjadikannya 

kurang riil. Secara pribadi, wartawan terlibat dalam dua kontrak, satu sisi dengan 

perusahaannya dan di sisi yang lain dengan audiens-nya. Sementara, loyalitas 

wartawan ialah mengangkat sesuatu dan menyampaikan kebenaran. Inilah dasar 

mengapa masyarakat percaya kepada wartawan. Ini pulalah sumber utama 

kredibilitas kewartawanan dan pada titik tertentu merupakan aset penting dari 

bisnis media dan bagaimana media mengembangkan usaha. Banyak media yang 

sukses karena mendahulukan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, banyak pula 

media yang hancur karena hanya mementingkan manajemen bisnisnya.  

Terhadap berita yang dibuat koresponden, apakah mereka sering mendapat 

teguran dari redaksi. Sohirin mengatakan: 

“Itu adalah hal yang wajar, misalnya ada kekurangan disuruh melengkapi, 
kurang tajam terus dipertajam, saya kira itu manusiawi. Cuma, kadang harus 
diakui orang-orang Jakarta yang tidak pernah jadi koresponden daerah, itu 
biasanya dia gagap membaca medan di daerah. Di kirain misalnya 
Semarang-Rembang, Semarang-Blora itu dekat. Pikirnya tanpa hambatan 
sesuatu, kita harus masuk ke hutan, itu dia tidak tahu, di kirain hanya 
setengah jam. Itu cuma hanya teknis aja. Saya kira itu tidak terlalu problem. 
 
Lantas, “apakah berita yang dikirim bagi koresponden pasti dimuat?” tanya 

saya lagi. Sohirin memaparkan: 

“Jadi, saya kan sudah menjadi jurnalis sudah hampir tiga belas tahun, baik di 
Tempo maupun sebelumnya. Dengan sendirinya saya secara alamiah bisa 
menseleksi, saya kira berita ini layak untuk Tempo atau tidak, akan dimuat 
atau tidak. Dengan berpijak pada asumsi dan habit selama ini, tradisi selama 
ini juga, saya kira 80-90% pasti dimuat.” 
 
Sama halnya yang dialami oleh Agung Sedayu. Menurut pengakuannya, 

pernah dimarahi oleh redaktur. Sebab, semua wartawan, redaktur pun dulu ketika 

menjadi wartawan pasti juga pernah dimarahi oleh redaktur sebelumnya. Hal yang 

dianggap biasa antara atasan ketika menegur bawahan. Namun teguran itu 

korelasinya di wilayah kualitas pekerjaan keredaksian. 

“Misalkan aja data yang kita laporkan itu tidak lengkap, misalkan aja tulisan 
kita tidak jelas, angle-nya tidak jelas iki nulis opo karepe, gak jelas 
maksudnya apa, kemudian datanya itu ga dapat. Atau mungkin juga hal-hal 
yang misalkan aja kita sama-sama di satu pos akan tetapi wartawan lain 
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dapat kita tidak dapat, terutama kalau online. Online ngomong kecepatan 
kan. Ini wartawan misalkan detik.com berita sudah terbit sejak pagi hingga 
sore kita belum ngirim itu kan, itu bisa dimarahi. Apalagi ketika itu 
peristiwa yang penting. Misalkan saja, si Luthfi Hasan ketangkep, 
ketangkepnya malam, atau ketangkepnya pagi, di online yang lain sudah 
nulis si Luthfi ketangkep kita belum ngirim laporan kita kan salah, padahal 
kita sama-sama satu pos di KPK kan, kita bisa ditegur itu.”  
 
Sementara itu, kebijakan di Tempo untuk level reporter menurut Agung, 

dituntut mengerjakan online dan koran. Perbedaannya, online mempunyai prinsip 

kecepatan, sedangkan koran itu cepat akan tetapi ada unsur sedikit kedalaman. Di 

satu sisi, agak menjadi berat bagi wartawan Tempo namun di sisi lain menjadi 

tantangan. Sebab, wartawan Tempo sesekali dituntut untuk eksklusif, disamping 

mengerjakan online juga dituntut untuk mengerjakan koran. Koran ini mempunyai 

nilai lebih dibanding berita online. Berita di koran minimal akurat, bukan asal 

cepat, harus valid datanya, syukur-syukur kalau dalam, syukur-syukur lagi kalau 

eksklusif. Sedangkan di majalah lebih dituntut kedalaman dan eksklusifitas.  

Karena itu, berbicara tentang ruang redaksi yang demokratis bisa dilihat dari 

penilaian terhadap peran redaktur. Permasalahannya adalah adakah perintah 

redaktur yang tidak sesuai kaidah jurnalistik. Agung mengatakan: 

”Di Tempo tidak pernah terjadi semacam itu. Kalaupun hal itu terjadi 
redakturnya bisa dilaporkan ke perusahaan. Maka kita bisa melaporkan 
misalkan kita meliput si A itu yang lagi terkena kasus sementara redaktur 
menghalang-halangi, si redaktur berarti jelas salah kan, kecuali kalau jika 
intervensinya di tingkatan beritamu datanya kurang lengkap, apa sumbernya 
kurang, atau datanya kurang falid, itu hal yang wajar kan. Karena itu 
korelasinya dengan kekuatan dari isi berita. Kalau sampai oh itu jangan 
diliput karena itu temanku, tidak pernah. Karena itu jelas akan mendapat 
perlawanan dari banyak orang.” 
 

Sementara itu, Abdul Malik, Staf Redaksi Ekonomi Tempo mengatakan:  

”Di Tempo itu lebih otoriter banget. Kalau di Kompas ya otoriter tapi 
gayanya masih njowo, manajemennya jawa, jadi masih ada rasa ewuh 
pakewuh, kalau menghantam orang tidak di hadapan orang, diundang udah 
selesai. Kalau di Tempo jika ada kesalahan sedikit wartawannya di kucel-
kucel sak dunia di sana.” 
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Lantas, Malik memberi contoh pengalamannya selama ini:  

“Aslinya ya, saya melihat beberapa orang, sebagian orang itu masih baik, 
masih menilai orang itu masih proporsional. Tapi misalkan kalau ada satu 
orang memarahi, yang lain beramai-ramai memarahi, begitu sebaliknya jika 
satu orang memuji yang lain ikut memuji semua, seperti busa itu lho. Jadi 
tidak pyur sikapnya, jadi bingung saya menilai mereka. Kalau yang atas 
salah yang bawah tidak berani memarahi. Saya lagi membantah di mailist 
aja langsung diucel-ucel. Kemarin saya baru membantah bos terkait berkas 
di mailist, gara-gara diberi tugas disuruh tulisan Bakrie, saya diberi tulisan 
tentang asset-asset Bakrie apa saja yang dijual? dipaksa, intinya tidak 
memaksa, tapi intinya nekan supaya aku untuk dapat gitu lho. Terus aku 
bilang, Bakrie kalau minggu depan diberi waktu untuk wawancara. Jadi 
kalau minggu ini dipaksa untuk hari ini tidak bisa gitu kan, terus dibales 
oleh mereka, wartawan tidak boleh menyerah begini begitu macem-macem, 
aduh,… mailistku yang baca seluruh dunia.” 
  
Permasalahan berikutnya adalah, apakah wartawan di Majalah Tempo juga 

diwajibkan untuk menulis di koran atau di dotcom. Menurut Agung, tugas utama 

di majalah adalah di majalah. Akan tetapi karena Tempo ini merupakan satu 

kesatuan disitu ada online, ada koran, ada majalah, wartawan disunahkan untuk 

mengisi, bukan kewajiban. Kalau dilakukan baik kalau tidak juga tidak apa-apa.  

Lantas dia membandingkan dengan perusahaan media sejenis, contohnya di 

Kompas. Misalkan dia di bagian koran, di sana dipisahkan antara koran dan 

online, ini wartawan Kompas koran dan ini wartawan Kompas.com.  

“Koran Kompas itu mereka misalkan menulis berita untuk Kompas.com 
mereka dapat uang disitu yang ditambahkan digaji mereka. Kalau di Tempo 
ga, ya memang agak berat di titik situ juga berat, terutama kaya reporter 
mereka ada untuk online, ada untuk koran. Mau tidak mau pikirannya 
kadang di split juga, agak berat di situ dia misalkan kita membandingkan 
dengan media yang lain. Meskipun misalkan satu peristiwa dua wartawan 
yang datang satunya untuk online, satunya untuk koran. Kalau di kita kan 
tidak, satu peristiwa ya satu wartawan juga dibikin untuk koran, online 
juga.” 
 
Bagaimana dengan sistem rolling antarwartawan, apakah ada hubungannya 

dengan kasus yang terlibat di dalamnya? Agung mengatakan, kalau rolling itu di 

Tempo selalu di rolling. Tidak ada hubungannya dengan dia itu berkasus atau 

tidak, tapi memang sudah menjadi semacam mekanisme di sini. Rollingan itu ada 

beberapa hal. Untuk rolling kompartemen misalkan dari ekonomi, dia ke politik, 



259 
 

atau mungkin ke kriminal, atau mungkin ke olahraga, atau mungkin ke gaya 

hidup, atau mungkin ke yang lain. Itu ada. 

“Setahuku kita kalau ya pengalamanku dulu sekitar enam bulan sampai satu 
tahun sekali dilakukan rolling, dipindah pos, tujuannya untuk penyegaran, 
satu itu. Dan juga kita sebagai wartawan kan dituntut untuk memiliki 
pengalaman yang luas bukan mendalam.” 
  
Sebab, di Tempo jika hanya mengandalkan di satu pos saja, maka 

pengetahuan wartawannya hanya akan mendalam tapi tidak luas. Misalkan, dia 

dituntut menguasai isu ekonomi, isu nasional, isu politik, isu kebudayaan, 

semuanya wartawan Tempo dituntut untuk menguasai hal itu. Makanya, menurut 

Agung, tampaknya lebih baik memang di rolling, dipindah, sehingga wartawan 

Tempo akan menguasai isu yang ada disana. Meskipun konsekuensinya tidak akan 

mendalam. Namun, kebanyakan di media-media lain ada yang satu pos itu dia 

sudah sepuluh tahun bahkan bertahun-tahun di sana terus sampai keenakan. 

Bukannya mencari berita, beritanya yang datang ke dia karena merasa senior. 

“Kalau di sini kita di rolling antarkompartemen, yang kedua kadang Rolling 
antar divisi, dalam artian di koran dipindah ke majalah atau mungkin nanti 
dari majalah dipindah ke online atau sebaliknya. Aku dulu kan kalau awal-
awal di koran, sekali ngerjain online kemudian di majalah. Kaya si Komang 
(Wahyu Dhyatmika) itu dulu dia di investigasi sama aku di majalah, 
kemudian dia di online, ya sekarang jadi panglimanya online.”  
 
Mekanisme kerja redaksi merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

media. Dengan cara ini, mekanisme liputan wartawan dapat dimut atau tidaknya 

oleh media tempatnya bekerja. Salah satu informan penelitian ini mengatakan, 

karena Tempo menggunakan konvergensi, wartawan Majalah Tempo disunahkan 

untuk mengisi, bukan kewajiban, karena tugas utamanya di majalah. Tempo tidak 

dituntut netralitas dari setiap wartawan, melainkan menekankan pada 

keseimbangan secara keseluruhan. Salah satu kebijakannya adalah rotasi (rolling), 

untuk menghindari bias sumber, yaitu rolling antarkompartemen dan antardivisi.  

Sama halnya dengan yang dilakukan koresponden, berita yang dapat dimuat atau 

tidak oleh redaksi menganut kelayakan Tempo, mereka harus bisa menyeleksinya. 

Secara umum, mekanisme kerja redaksi di Tempo telah berjalan secara 

demokratis, sebab terjadi interaksi terbuka antara reporter dengan redaktur. 
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3.1.3.4. Kebijakan Redaksional 

Setiap medium media massa atau pers pasti memiliki organisasi manajemen 

tertentu. Pengorganisasian kerja media massa atau pers tidak hanya memproduksi 

kerja berupa berita, tetapi juga mencakup pekerjaan administrasi perusahaan, 

teknis pencetakan, serta penjualan atau pemasaran dan pencarian pemasukan uang 

dari iklan. Pengaturan kerja di dalam pemberitaan itu merupakan sekelumit dari 

kegiatan manajemen media pemberitaan. Berangkat dari kenyataan itu, 

manajemen media pemberitaan memiliki kesamaan unsur-unsur bagian dan job-

description-nya, yang berawal dari manajemen redaksional-sebagai cikal bakal 

media massa pemberitaan. 

Pada titik inilah, media melakukan tindakan manajemen. Manajemen media 

memang memfokus kepada bagaimana menyiapkan perangkat manajerial usaha 

pemberitaan. Bagaimana sebuah berita diproduksi dari awal sampai akhir, dari 

tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan kontrol hasil 

akhirnya. Ini berarti bukan hanya pengaturan di lapangan ketika peliputan. Ini 

berarti juga penyiapan perangkat pemberitaan dari sejak pendirian media 

dilakukan. Di samping itu, keberadaan media massa di Tanah Air tak bisa terlepas 

dari kompetisi yang ketat untuk mendapatkan iklan. Hal ini karena iklan urat nadi 

dari hidup dan berkembangnya media massa. Hampir setiap media massa sangat 

bergantung pada pemasukan dari iklan. Kondisi ini menimbulkan persaingan ketat 

antarmedia. Persaingan ini mendorong bisnis media pada praktik-praktik 

persaingan yang tidak sehat berupa pragmatisme yang potensial menabrak norma, 

etika, dan berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk peraturan perundangan. 

Terkait dengan kebijakan redaksi, adanya kepentingan pemberi modal dan 

pemasang iklan menciptakan berbagai ketergantungan yang tidak bisa dihindarkan 

namun dapat diseimbangkan dengan konsep kebebasan. Arif Zulkifli mengatakan: 

“Iya, bukan dimenangkan, tapi dibedakan strukturnya, secara struktur 
dibedakan ada redaksi ada usaha. Jika ada…, prinsipnya kedua belah pihak 
tidak boleh saling mempengaruhi, tidak boleh saling mengkooptasi gitu, 
redaksi ya menulis ya iklan mencari iklan.” 
 
Terlebih menurut Arif, jika redaksi sudah siap tayang, siap cetak, maka iklan 

tidak boleh mempengaruhi. “Nggak-nggak, iklan ga boleh masuk. Iklan ga boleh 
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mempengaruhi. Kalau dia tetep memasang iklan ya silahkan tapi iklannya tidak 

boleh mempengaruhi berita itu ditulis atau tidak ditulis gitu,” tegasnya.   

Hal yang sama juga dibeberkan oleh Daru Priyambodo. Pengaruhnya iklan 

terhadap iklan pasti ada, dan ini juga berpengaruh terhadap gaji wartawannya. 

Namun demikian tidak berarti bahwa karena gaji kepada iklan, maka kebijakan 

Tempo tidak harus mengikuti kehendak pemasang iklan, tentu ada aturannya. 

Sebab, iklan tidak boleh mempengaruhi berita. Daru mencontohkan: 

“Misalnya Garuda mau pasang iklan tapi tolong bikin berita yang bagus 
tentang kita, ga mau kita kan. Berita itu kelayakannya berita sesuai 
kelayakan Tempo, iklan persoalan lain, perkara kemudian Garuda marah dan 
kemudian membatalkan iklannya, ya itu resiko, itu pernah terjadi. Begitu 
pula dengan kasus lain seperti halnya kasus Pertamina yang membatalkan 
iklan yang nilainya milyaran rupiah.” 
 
Bagaimana pengalaman wartawan Majalah Tempo yang menjadi informan 

dalam penelitian ini menyikapi masalah tersebut. Inilah jawaban Agung sedayu:  

“Kita tidak disuruh untuk mencari iklan. Dan kalau aku pribadi memang 
malas mencari iklan, kalaupun aku seandainya aku dapat iklan juga aku 
tidak dapat apa-apa. Kalau misalkan orang iklan dapat iklan dapat bonus, 
dapat tambahan, ya kan. Kalau kita dapat iklan gede ataupun kecil iklannya 
tidak dapat apa-apa, ngapain kan. Ya biasanya kalau misalkan ada orang 
mau mengiklan ataupun apa ya saya arahkan aja ke orang iklan biar 
ngomong sendiri ke dia. Karena kalaupun saya yang ngomong ke dia dapat 
iklan juga tidak mendapatkan apa-apa, ngapa-ngapain. Ngapaian saya kerja 
kalau saya tidak dikasih apa-apa.” 
 
Terlebih menurut Agung, kebijakan redaksi dengan iklan memang 

dibedakan, ada ketegasan di Tempo. Ada pembedaan garis tegas (fire wall) antara 

redaksi dengan iklan. Dan biasanya juga orang-orang itu seringkali menawari 

iklan dengan maksud tertentu untuk mendekati wartawan Tempo, atau merayunya. 

Mereka pikir wartawan Tempo sama dengan media yang lain, karena ada media 

lain yang sejenis menyuruh wartawannya sekaligus mencari iklan. Ketika dia 

dapat iklan dapat uang dia. 

“Kalau di kita mau dapat iklan atau tidak gaji kita tetep aja, ngapain kan kita 
ngerjain iklan. Kalaupun di sini seperti itu saya mau kan, mending tidak 
perlu mencari iklan kan tidak dapat apa-apa dari perusahaan, yang dapat 
malah orang iklannya. Dan itu lebih meringankan kerja kita, kita lebih 
fokuslah untuk bekerja.” 
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Hal tersebut tak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Sohirin. 

Menurutnya, “tidak boleh. Potensi iklan saya serahkan ke marketing. Ga boleh, 

karena dikhawatirkan ada bias kepentingan.” 

Sementara itu, dalam bidang politik, pada dasarnya tidak ada larangan bagi 

wartawan masuk politik. Hal ini juga tidak tercantum dalam UU No 40 tahun 

1999 tentang Pers. UU ini hanya menjelaskan “pers nasional sebagai wahana 

komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini publik, harus 

mendapatkan perlindungan hukum, bebas dari campur tangan dan paksaan pihak 

manapun”. Secara substansial, partai politik dan pers sama-sama memiliki 

peluang untuk memperkuat demokrasi. Meskipun begitu, pers dan partai politik 

memiliki perbedaan dalam soal rekrutmen, watak-ideologi, dan dalam cara 

melayani kepentingan publik. Apalagi pers memiliki kode etik jurnalistik (KEJ) 

sebagai panduan profesionalitas. Sedangkan ujung profesi wartawan adalah 

melayani masyarakat dengan informasi yang jujur dan independen atau singkatnya 

memenuhi kaidah jurnalistik untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. 

Apakah di Majalah Tempo diperbolehkan ketika wartawannya ikut terjun ke 

dunia politik? Menurut Arif Zulkifli, “yang pasti kami tidak boleh masuk partai 

politik, karena itu artinya tidak independen. Tidak boleh menjadi anggota partai 

gitu, bagi wartawan Tempo ya”. Hal yang sama juga dikatakan Agung Sedayu, 

secara profesi jelas terlarang, dalam artian misalkan dia berkelindan, dia menjadi 

juru kampanyenya, dia dalam tulisan itu tendensius hanya membela satu orang, itu 

jelas terlarang. “Kalau di sini (Tempo) tidak boleh, ya harus keluar,” katanya.  

Dengan demikian, Tempo memiliki mekanisme yang cukup untuk 

melindungi diri dari intervensi iklan terhadap isi. Memang, iklan dan redaksi 

dipisahkan di Tempo. Begitu pula dengan wartawan yang terjun ke politik harus 

keluar dari Tempo, karena akan berdampak terhadap independensi wartawan.  
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3.1.3.5. Gugatan Hukum bagi Wartawan 

Wartawan dalam menjalankan tugasnya mulai dari melakukan proses pencarian 

berita, wawancara, hingga membuat laporan. Tapi semua orang tahu bahwa 

peliputan media, hasil tulisan dan laporan, pasti membawa dampak bagi khalayak. 

Mereka yang tersinggung karena laporannya dengan mudah mengambil tindakan, 

mulai dari meminta hak jawab, mengirim surat pembaca, hingga ada yang 

mengadukan ke Dewan Pers. Celakanya ada yang mengambil jalan pintas dengan 

mengadukan pemberitaan lewat jalur hukum, mulai dari somasi, melapor ke polisi 

hingga menggugat ke pengadilan. 

Sebab, pemberitaan yang serampangan, tanpa mengindahkan etika 

jurnalistik menjadi faktor penyebab utama digugatnya wartawan. Berita berat 

sebelah, tidak independen, tidak memberi tempat pihak-pihak yang dituduh secara 

proporsional, terseret oleh agenda setting dari narasumber yang memiliki 

kepentingan pemberitaan, biasanya menjadi titik awal rendahnya mutu jurnalistik 

yang bermuara pada gugatan. Bahkan, informasi dari luar yang langsung ditelan 

mentah-mentah oleh pers tanpa melakukan proses check and balance, tanpa sadar 

telah menjerumuskan pers dan pekerjanya kepada gugatan, mereka terlalu percaya 

pada narasumber, juga menjadi tali penjerat pers. 

Sohirin, salah satu koresponden Tempo mengaku memiliki pengalaman  

tatkala menghadapi permasalahan gugatan hukum atas pemberitaan selama ini.  

“Kalau saya belum pernah mengalami hal itu. Sepanjang pengalaman saya 
aman-aman aja, landai-landai aja. Tapi kalau misalnya, di kasus temen-
temen yang lain, kalau ada dinamika semacam itu saya kira redaksi sudah 
barang tentu akan diproteksi, misalkan dia di-off kan dulu sementara, atau 
job-nya di rolling dulu.” 
 
Sama halnya yang diutarakan oleh Agung Sedayu. Secara institusi Tempo 

sering mendapatkan gugatan, terutama dari pihak yang diberitakan. Namun 

demikian, selama menjadi wartawan Tempo, dia belum pernah mendapatkan 

gugatan hukum hingga dibawa ke pengadilan. Menurutnya, kasus Tempo secara 

institusi sering dipermasalahkan di pengadilan karena dampak dari penulisan 

wartawannya. Tentang perlunya pemahaman tentang gugatan hukum akibat tidak 

profesionalnya wartawan dalam membuat pemberitaan, Agung menjelaskan: 
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“Kita bekerja ini kan atas nama institusi Tempo, dan berita yang turun entah 
itu di online, ataupun di koran, apalagi di majalah, itu kan tidak seratus 
persen merupakan kerja kita, ada bagian-bagian lain, misalkan di majalah, 
pertama mulai dari pengangkatan tema, itu sudah ditentukan ramai-ramai di 
rapat. Itu kan bukan keputusanku pribadi, itu keputusan di rapat, misalkan 
aku minggu ini menulis Fathanah, atau keterlibatan Luthfi Hasan di kasus 
suap impor daging. Itu kan bukan keputusanku pribadi, itu kan keputusan 
bersama di rapat. Ketika aku liputan misalkan terus aku mau bikin berita, 
tulisanku kan masih ada yang mengedit, ada pengaruh dia di dalam tulisan 
itu. Artinya misalkan ada berita kemudian dipermasalalahkan oleh orang 
yang diberitakan, misalkan Luthfi menggugat atau PKS marah, ga bisa dong 
marah kapadaku, institusi. Seharusnya perusahaan yang harus bertanggung 
jawab.”  
 
Sama halnya dalam kasusnya Metta (Metta Dharmasaputra), Agung Sedayu 

menjelaskan, Tempo sebelumnya juga pernah digugat soal tentang 

pemberitaannya, tentu yang digugat bukan Metta-nya, tapi Tempo-nya. Begitu 

pula kasusnya Ahmad Taufik tentang kasusnya Tommy Winata di Tanah Abang, 

kemudian yang berhadapan dengan Tommy Winata di pengadilan adalah Tempo-

nya, bukan Ahmad Taufik-nya, seperti itu semestinya. Dan seharusnya media 

melakukan hal semacam itu. Terkadang di media lain yang dikorbankan adalah 

wartawannya sendiri. 

Gugatan hukum bagi wartawan selalu ada, terutama di media dengan 

tuntutan investigasi yang tinggi seperti yang dijalankan Tempo. Sebelum 

reformasi, tekanan Tempo berasal dari pemerintah dan militer. Kini, gugatan itu 

beralih dari aktor-aktor masyarakat, terutama dari pihak yang diberitakan karena 

tidak profesionalnya wartawan dalam membuat pemberitaan. Di Tempo, wartawan 

bekerja atas nama institusi Tempo. Terlebih di majalah, mulai dari pengangkatan 

tema, sudah diturunkan beramai-ramai di rapat redaksi. Dengan demikian, Tempo 

sebagai institusi perusahaan media bertanggung jawab terhadap pekerjanya dalam 

menjalankan jurnalistiknya. 

 

3.2. Struktur dominasi secara Eksternal 

Seiring datangnya era reformasi dan kebebasan pers, perkembangan pers di 

Indonesia mengalami pergeseran-pergeseran cukup signifikan. Dilihat dari sisi 

idiil, wartawan bisa lebih leluasa menjalankan tugas tanpa disertai ancaman atau 
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ketakutan seperti di masa Orde Baru, sebab fungsi kontrol sosial bisa dijalankan 

sebagaimana mestinya. Sedangkan dari segi bisnis atau materiil, perkembangan 

industri pers makin pesat. Media baru pun bemunculan bak jamur di musim hujan, 

kendati hukum pasar akhirnya menyeleksi secara alami mana-mana media yang 

bisa bertahan hidup dan mana-mana media yang hanya berumur beberapa bulan. 

Bertambahnya media dan wartawan secara pesat tidaklah diimbangi dengan 

peningkatan kualitas dan profesionalisme. Akibatnya kebebasan pers sering dinilai 

kebablasan, banyaknya pengaduan ke Dewan Pers, betapa pers didirikan hanya 

karena motif politis dan ekonomis, tidak mempedulikan kepentingan idealis. 

Kasus-kasus pers pun makin banyak. Di sisi lain masyarakat belum sepenuhnya 

paham hakikat kebebasan pers serta kurang memahami Kode Etik Jurnalistik 

(KEJ). Sekarang di mana-mana muncul keluhan terhadap pers atau wartawan, 

karena wartawan dianggap tidak menghargai profesinya sendiri. Bahkan banyak 

wartawan menjadi korban tindak kekerasan atau aksi main hakim sendiri dari 

orang-orang yang dirugikan oleh sebuah pemberitaan. Dalam beberapa kasus, 

sampai kantor redaksinya pun didatangi dan dirusak oleh massa. 

Sementara, Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah 

memberikan landasan legal formal atas kebebasan pers namun belum sepenuhnya 

memberikan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. 

Padahal yang kita butuhkan adalah pers yang berkualitas, pers yang dapat 

menumbuhkembangkan daya akal masyarakat. Sebab, pers yang berkualitas tidak 

sekadar mampu menghadirkan konten-konten berita atau informasi yang 

berkualitas kepada masyarakat. Ia harus dapat bertahan dari persaingan bisnis 

yang sehat dan siap menghadapi perkembangan pesat tekonologi komunikasi. 

Namun euforia politik dan kebebasan justru membuat institusi-institusi pers 

seperti Dewan Pers dan organisasi-organisasi wartawan tidak berfungsi secara 

optimal kalau tak ingin dikatakan makin kehilangan eksistensi dan kredibilitasnya. 
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3.2.1. UU tentang Tanggung Jawab Dewan Pers  

Keberadaan Dewan Pers diharapkan dapat turut mengatasi persoalan-persoalan 

pers tidak profesional. Lembaga ini diberi kewenangan menyusun aturan di 

bidang pers dan mengawasi pelaksanaannya. Sementara, UU Pers tahun 1999 

tidak memberikan pengertian tentang Dewan Pers secara eksplisit. UU tersebut 

hanya mengatur sifat, tugas, dan kewajiban Dewan Pers sebagaimana pasal 15 

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999. UU itu juga menyebut, Dewan Pers 

independen sebagimana tercantum dalam pasal 15 ayat 1 dapat diwujudkan dalam 

bentuk kemandirian. Di sisi lain, anggota Dewan Pers dipilih oleh organisasi 

wartawan dan organisasi perusahaan pers, sebagaimana tercantum dalam pasal 15 

ayat 3, serta fungsi Dewan Pers sendiri adalah untuk melindungi kemerdekaan 

pers dari campur tangan pihak lain dan menetapkan serta mengawasi pelaksanaan 

Kode Etik Jurnalistik (KEJ), ternyata tidak mampu berbuat banyak. 

Sementara itu, salah satu fungsi pokok Dewan Pers adalah menetapkan dan 

mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta memberikan 

pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-

kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers sebagaimana diatur dalam 

pasal 15 ayat 2 huruf c dan huruf d. Fungsi ini bukan saja merupakan salah satu 

fungsi penting yang harus diemban oleh Dewan Pers. Fungsi ini sekaligus sebagai 

“jembatan” komunikasi antara masyarakat, pers dan Dewan Pers untuk bersama-

sama menjaga kemerdekaan pers. 

Bambang Sadono, Tokoh Pers dan Mantan Anggota Pansus DPR yang ikut 

melahirkan UU 40 tahun 1999 tentang Pers mengungkapkan, ada yang tidak 

sesuai dengan harapan dengan ditetapkannya UU Pers, yaitu Dewan Pers. 

Alasannya, ketika itu semangat membebaskan pers dari cengkeraman kekuasaan 

pemerintah, hampir semua ada pada pemerintah, mulai dari izin pendirian, 

pengawasan, semuanya tergantung pada pemerintah, bahkan Dewan Pers sendiri 

juga diketuai Menteri Penerangan. Setelah reformasi, ditetapkanlah UU Pers. 

Dengan demikian, semua permasalahan tersebut akhirnya dibebaskan.  

Terlebih, Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 itu sama sekali tidak 

memberi mandat pemerintah untuk mengatur lagi, tidak ada peraturan pemerintah, 



267 
 

juga tidak ada peraturan menteri yang diperintahkan oleh UU. Jadi, menurutnya,  

UU ini benar-benar membebaskan pers dari pengendalian pemerintah. Persoalan 

berikutnya adalah siapa yang akan menggantikannya, dan siapa saja yang berhak 

untuk mengelolanya. Akhirnya, Dewan Pers yang diberi kewenangan oleh DPR. 

“Menurut saya di dalam praktik Dewan Pers selalu ragu-ragu ketika harus 
mengambil-alih itu. Karena dia juga mungkin membayangkan bahwa dulu 
begitu besarnya pemerintah waktu itu, ketika itu diberikan kepada Dewan 
Pers ada rasa tidak percaya diri itu lho. Apalagi menurut saya Dewan Pers 
juga tidak kreatif ketika mereka mengkriet anggarannya itu. Saya kira dia 
berhak meminta langsung kepada DPR supaya dianggarkan itu berhak. Tapi 
dia kan nyantol ke pemerintah lagi itu lho. Jadi artinya, anunya sesuai 
keinginan pemerintah aja. Seharusnya Dewan Pers maju ke DPR meminta 
apa yang dibutuhkan, DPR memberi, perkara bahwa anggarannya itu 
dilewatkan pemerintah itu untuk administrasinya aja lewat pemerintah, tentu 
pertanggungjawabannya langsung ke DPR, saya kira itu bisa.” 
 
Bahkan Dewan Pers sendiri dinilai tidak pernah tegas terhadap perusahaan-

perusahaan pers. Permasalahannya adalah Dewan Pers terdiri dari komponen-

komponen yang ada seperti halnya perusahaan pers, ada wartawan, ada juga dari 

masyarakat. Begitu pula dengan standar perusahaan pers yang dibuatnya, 

semestinya haruslah jelas, termasuk standar manajemen, standar gaji, hingga 

standar kemampuan sumber daya manusia (SDM). Berkata Bambang Sadono: 

“Dewan Pers juga gagal di dalam atau paling tidak terlambat ketika mengatur 
standar profesi kewartawanan. Sampai sekarang aja, saya juga tidak begitu 
puas karena standar kewartawanan kan tetap aja semakin ga jelas. Kalau 
misalnya, orang mau menjadi pilot itu kan, standarnya harus jelas, 
kesehatannya harus jelas, psikologinya jelas, kemampuan teknisnya jelas.”  
 
Kegagalan Dewan Pers bisa terjadi karena dia lupa bahwa Dewan Pers yang 

menurut versi Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 itu didesain untuk mewakili 

kepentingan publik, untuk mewakili kepentingan masyarakat, karena pemerintah 

sudah tidak ada. Menurut Bambang Sadono, Dewan Pers merasa bahwa dia itu 

hanya mewakili kepentingan pers, hal ini seringkali dinilai salah. Maka jargonnya 

selalu tidak menguntungkan publik. Karena itu, setiap ada masalah selalu 

diselesaikan dengan menggunakan hak jawab, kalau tidak selesai juga dengan 

Dewan Pers. Hal  itu sebenarrnya tidak menghilangkan hak masyarakat untuk 

menggunakan jalur hukum. 
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Dengan demikian, Dewan Pers menurut Bambang, juga akan kehilangan 

kredibilitasnya di mata masyarakat ketika dia hanya membela kepentingan pers. 

Seperti halnya dengan Dewan Etik Kedokteran, kalau dilihat setiap ada kasus 

misalnya yang menimpa dokter dan selalu membela dokter, masyarakat tidak akan 

melapor ke dia, untuk apa? Sebenarnya goal-nya sudah bagus, tapi aktor 

pelaksanaannya tidak sesuai harapan. Kuncinya kembali ke Dewan Pers.  

“Maka yang terakhir, saya agak kecewa betul ketika Dewan Pers mau 
mereduksi masalah hukum ini dengan membuat MoU dengan kepolisian. 
Dewan Pers jangan campur-campur itu lho…, kalau hukum biarkan saja 
hukum. Hukum ini membantu Dewan Pers untuk menegakkan kecuali bahwa 
kita juga harus percaya bahwa bisa saja wartawan kalah dan kita 
menghormati hak masyarakat juga untuk menyelesaikan masalah secara 
hukum. Dewan Pers membangun trust yang tinggi tenyata penyelesaian lewat 
Dewan Pers itu lebih adil, lebih memuaskan masyarakat, lebih cepat, lebih 
murah, kalau tidak itu, masyarakat akan percaya terhadap dirinya sendiri, 
kaya seperti arbitrase itu kan?” 
 
Itulah sebabnya, Bambang menghimbau kembali untuk memahami kehendak 

Dewan Pers. Kalau memang dengan UU Pers itu dianggap tidak cukup misalnya, 

berarti Undang-undangnya harus dipertegas lagi. Kalau memang sudah tidak bisa 

diatasi tidak bisa lagi, siapa yang akan menasehati Dewan Pers. Akhirnya, Dewan 

Pers merupakan lembaga yang ditugasi untuk semua itu. Tentu, kalau memang 

pasal-pasal tentang Dewan Pers sendiri dianggap tidak jelas, tidak ada cara lain 

kecuali desainnya harus ditulis. Dengan demikian, pada dasarnya Dewan Pers 

bertugas untuk menjaga publik, yaitu berusaha menyerap publik karena ini 

wilayah yang tidak boleh disentuh oleh politik, bahkan oleh pemerintah sekalipun. 

Di samping Dewan Pers memperingatkan wartawan tidak bisa, begitu pula dengan 

memperingatkan media juga tidak bisa. 

Sedangkan Wahyu Muryadi, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo berpendapat, 

independensi Dewan Pers bisa diukur dari pembiayaannya.  

“Dewan Pers disebut independensi itu diukur salah satunya diukur dari 
independensi secara finansial, dalam hal keuangan. Jadi, Dewan Pers kalau 
kemudian mau hidup dari finansial bantuan dari perusahaan pers, maka dia 
akan membawa kepentingan perusahaan Pers. Dia harus turun dari APBN 
seharusnya.”  
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Sedangkan dalam pandangan Eko Maryadi, Ketua Umum AJI Indonesia 

menegaskan, Dewan Pers ini adalah satu lembaga independen yang ingin 

diperkuat tapi menurut versi komunitas pers, bukan menurut versi tata kelola 

pemerintahan. Sebab, dengan menginginkan Dewan Pers yang beda versi, 

komunitas pers tidak setuju dengan model penganggaran yang dilakukan terhadap 

lembaga-lembaga kuasi negara termasuk Dewan Pers.  

Lebih lanjut Eko menjelaskan, Dewan Pers ini sengaja yang memilihnya itu 

hanya komunitas pers dan tidak lewat fit and proper test DPR. Sebab DPR adalah 

lembaga politik, begitu komisioner atau anggota DPR digodok di DPR, akan 

masuk ranah politik. Dengan demikian, ada tawar-menawar ada di situ, dari partai 

ini mau ini. Komunitas pers tidak mau cara semacam itu. Tentu, komunitas pers 

yang memilih sendiri, DPR biarlah DPR, pemerintah biarlah pemerintah, karena 

komunitas pers tidak mengurus pemerintah. Sebab, Pers sejajar dengan DPR, 

sejajar pula dengan pemerintah. Oleh karena itu komunitas pers tidak perlu 

adanya fit proper test DPR. Di situlah pilar keempat demokrasi berfungsi. Kalau 

pers masih diatur oleh DPR, masih diatur pemerintah, berarti Pers adalah bagian 

dari subordinatnya DPR, karena itu pers bukan subordinat dari DPR.  

Dengan demikian, Dewan Pers adalah lembaga yang dipilih dari komunitas 

pers secara independen, lantas diukur atau ditakar integritas moralnya, ditakar 

kapasitas kompetensinya, kemudian dihitung pula kemampuan intelektualitasnya. 

Eko lebih lanjut mengemukakan: 

“Jadi, Dewan Pers itu kalau bisa jangan diotak-atik lah, maksudnya itu adalah 
pilihan masyarakat pers, komunitas pers, supaya kita punya lembaga pers 
yang independen. Independen bukan hanya dari rongrongan pemerintah, tapi 
juga dari perusahaan-perusahaan pers. Kalau sudah masuk lewat fit proper 
test, yang punya keinginan mengatur Dewan Pers ini juga banyak, bukan 
hanya DPR tapi juga pemilik-pemilik media. Pemilik media pengen ngatur 
supaya Dewan Pers berpihak kepada kita, kita bayar aja DPR supaya 
berpihak kepada kita.” 
 
Sementara itu, pandangan Dewan Pers sendiri yang diwakili oleh Yosep Adi 

Prasetyo terkait independensi dari sisi pendanaannya menjelaskan:  

“Sumber pembiayaan ini memang dulu disepakati harus ada keterlibatan dan 
kontribusi dari institusi media, tidak sepenuhnya negara. Jadi sumber 
keuangannya itu dari organisasi pers, bisa jadi AJI, PWI, dan seterusnya. 
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Yang lain perusahaan pers, punya asosiasi juga seperti SPS atau ATVSI, juga 
bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. Justru ini yang 
mempertahankan independensi.” 
 
“Kenapa tidak seperti KPU yang pendanaannya dari pemerintah?” tanya 

saya. Lebih lanjut, Yosep Adi memaparkan konsepnya tentang pendanaannya 

selama ini tidak melalui APBN yang berujung pada tidak independennya Dewan 

Pers. Selanjutnya Yosep Adi bercerita, “karena begitu itu negara, masuk di dalam 

sistem APBN.” Jadi, komisioner-nya jadi anggota Dewan Pers harus di tes 

melalui tes dan proper DPR. Lantas Yosep Adi memberi contoh, bagaimana nasib 

Komnas HAM, melalui test dan proper, cara itu adalah titipan. 

“Partai tolong dong, masuk ini, dari ormas tertentu masuk. Nah kalau 
sekarang ga bisa. DPR itu ingin, apakah Dewan Pers mau seluruh biaya 
ditanggung APBN. Jadi, Pak Bagir Manan, bulan April kemarin ngajak saya 
rapat juga dengan temen-temen lain ya… dimana…  ini ada tawaran dari 
komisi I, ini kita ubah diamandemen pasal ini, termasuk kemudian dananya 
seluruhnya diambil APBN. Dan kita kemudian digaji oleh negara.” 
 
“Apakah justru hal tersebut tidak independen?” tanya saya lagi. “Tidak dong, 

kalau digaji enak, gaji kami kan terjamin. Kalau sekarang ga, kami tidak 

menerima gaji, hanya menerima honor untuk kegiatan-kegiatan aja. Anggota 

Komnas HAM tidak gaji,” katanya. Yang jadi pertanyaan Yosep Adi adalah 

bagaimana kalau pemilihan Dewan Pers harus di tes lewat fit proper tes DPR. 

Menurut pendapatnya, DPR itu penuh dengan titipan orang, karena itu lebih baik 

pemilihannya seperti sekarang ini. Kemudian organisasi-organisasi yang berkaitan 

dengan Dewan Pers misalnya SPS mengusulkan orang-orangnya, kemudian 

diseleksi, jadi sangat independen pasal ini. 

Bagaimana dengan soal upah yang diterima wartawan di perusahaan mereka 

yang tidak layak, Dewan Pers juga memberi perhatian tentang masalah tersebut.  

“Tentu, kita dorong organisasi pers yang bekerja. Jadi, AJI kan banyak 
mendorong upah minimum yang layak untuk wartawan. Mereka yang 
mendorong. Karena kalau Dewan Pers lebih menangani sengketa-sengketa 
jurnalistik dan seterusnya. Karena kalau ini ditarik akan repot itu, banyak 
pers di daerah yang baru tumbuh misalnya, dikatakan tidak memenuhi syarat 
karena menggaji wartawannya sesuai dengan UMP biar organisasi wartawan 
setempat lah yang mengurusi hal itu, memberikan advokasi dan sebagainya. 
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Tapi kalau organisasi wartawan itu mentok, melaporkan kepada Dewan Pers, 
Dewan Pers merespon”. 
 
Yoseph Adi menambahkan, laporan yang masuk ke Dewan Pers sekarang ini 

sudah 300 pengaduan, semuanya menyangkut pemberitaan, sebagian besar adalah 

media abal-abal. Dengan demikian, Dewan Pers sadar untuk merampungkan uji 

kompetensi, mengecek kembali, apakah wartawan-wartawan ini berkualitas atau 

tidak, dan mereka yang lulus akan diberi serifikat. Diperkirakan sekarang ini ada 

sekitar 500 ribu wartawan di Indonesia, baik media cetak, online, hingga 

elektronik, namun yang punya sertifikat hanya sekitar enam ribu orang. 

Dewan Pers juga mendapatkan pengaduan atau sengketa dari wartawan 

terhadap pemilik media, seperti yang dialami Luviana, mantan wartawan 

MetroTV. Namun demikian, Dewan Pers menurut Yosep Adi, lebih menangani, 

menjaga ruang kebebasan pers. Kalau sampai kesejahteraan wartawan, masuknya 

ke departemen tenaga kerja (Depnaker). Tugas sehari-hari Dewan Pers adalah 

menerima pengaduan dan memproses, menyelesaikan proses di luar pengadilan. 

Sebab, jika dibawa ke pengadilan, banyak wartawan yang masuk penjara. Karena 

itu, Dewan Pers mendorong supaya selesai diluar proses pengadilan. Dampaknya, 

ruang kebebasannya terjaga, wartawannya yang salah dihukum, medianya juga 

dibenarkan, akhirnya masyarakat akhirnya terpuaskan. Di luar itu, kesejahteraan 

wartawan misalnya, Dewan Pers consent dengan hal tersebut, namun bukan tugas 

utama, melainkan tugas organisasi profesi, Dewan Pers hanya merekomendasi. 

Di samping itu, Dewan Pers juga enggan mendirikan Dewan Pers di daerah 

seperti yang dilakukan oleh KPUD dan KPID. Hal ini menyangkut terbelitnya 

soal anggarannya. Terlebih, menurut Yosep Adi, Dewan Pers ini kalau diberi 

kekuasaan terutama di tingkat daerah, bisa menjadi penjahat. Oleh karena itu, 

Dewan Pers tidak menginginkan punya cabang di daerah. Sebagaimana kasus 

KPUD juga bermasalah karena bermain dengan partai-partai pimpinan lokal-lokal. 

Begitu pula dengan peran KPI juga bermain dengan pemilik frekuensi di daerah-

daerah. Dengan demikian, Dewan Pers tetap berada di tingkat nasional, di 

samping punya jaringan organisasi, juga ada organisasi profesi. Kalau ada kasus 

dimana Dewan Pers bisa diminta tolong, maka kasus tersebut segera ditangani.  



272 
 

Mengingat betapa peliknya kemerdekaan pers dalam UU Pers No. 40 tahun 

1999, Dewan Pers berencana mengusulkan untuk merevisinya. UU ini lebih 

cenderung mengarah hanya pada media cetak. Yosep Adi menjelaskan: 

“Kita sedang dalam rangka menyusun kembali revisi UU pers, karena UU ini 
kayaknya heavy-nya terlalu berat di media cetak. Sementara dengan 
konvergensi media semuanya kan menyatu. Televisi, ada internet ada di sana, 
media cetak juga dan hampir seluruhnya punya online-nya kan. Kita ingin 
kita revisi. Kita merasa kalau yang periode sekarang 2014 kan, kalau kita 
usulkan sekarang, partai-partai tidak punya konsen lagi untuk menjaga 
kebebasan pers ya. Ditambahi pasal-pasal yang kacau-kacau itu bisa gagal. 
Jadi kita akan menyiapkan nanti pada tahun depan untuk dibahas di tahun 
2015.” 
 
Di samping itu, Dewan Pers juga mengajak perusahaan pers untuk kembali 

ke fitrah awalnya dengan berbagai macam diskusi-diskusi. Yosep Adi 

mengingatkan supaya media-media kembali menemukan idealisme, seperti the 

founding fathers yang pernah berperan terhadap negara ini begitu kuat. 

Sebaliknya, Yosep Adi berpandangan terhadap peran media sekarang ini dalam 

politik Indonesia telah habis. Yang ada, Surya Paloh mendirikan partai, Hary 

Tanoe mendirikan partai, lantas Karni Ilyas juga jualan buat Aburizal Bakrie. 

Dengan demikian, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan, Dewan 

Pers independen sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat 1. Pengertian Dewan 

Pers yang independen yang dimaksud, harus dikaitkan dengan fungsi Dewan Pers 

untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain yang diatur 

dalam pasal 15 ayat 2 butir a. Dewan Pers merasa gamang terhadap statusnya, 

sebagai lembaga yang berdiri sendiri ataukah sebagai organ yang ada di dalam 

wadah organisasi wartawan atau organ yang ada di dalam wadah organisasi pers. 

Sementara itu, Peraturan Dewan Pers dalam UU Pers juga tidak tegas terhadap 

perusahaan pers dan standar perusahaan pers yang dibuatnya, di samping berapa 

perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya. 
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3.2.2. UU tentang Peran Organisasi Pers 

Keberadaan organisasi pers memberi arti sangat besar bagi wartawan dan 

perusahaan pers, terutama untuk mereka yang menjadi anggotanya. Organisasi 

pers yang dimaksud di sini merujuk pada organisasi profesi wartawan tempat 

berhimpun para wartawan dan organisasi perusahaan pers sebagai organisasinya 

perusahaan pers. Itulah sebabnya, setiap profesi harus memiliki etika. Sebab, UU 

Nomor 40 tahun 1999 pasal 1 ayat 14 dengan jelas mengatakan bahwa Kode Etik 

Jurnalistik (KEJ) adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Begitu pula pada 

pasal 7 ayat 2 memerintahkan, wartawan memiliki dan mentaati KEJ. Sedangkan 

penjelasan KEJ menurut pasal tersebut adalah kode etik yang disepakati 

organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Dengan demikian, etika 

harus dimiliki dan ditaati wartawan Indonesia, merupakan kesepakatan bersama 

oleh 26 organisasi profesi kewartawanan dan tiga organisasi perusahaan pada 

tanggal 14 Maret 2006 di Jakarta. 

Dari rumusan ini menunjukkan, sejatinya bagi wartawan Indonesia, dari 

sudut norma etik, memerlukan adanya KEJ dan penataannya merupakan suatu 

kesadaran yang datang dari dalam internal wartawan sendiri. Oleh karena itu, para 

wartawan perlu menyadari agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai 

dengan fungsinya, disamping juga harus memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan 

rujukan dasar. Dengan demikian, KEJ merupakan landasan moral profesi yang 

harus ditaati oleh para wartawan. 

Itulah sebabnya, KEJ merupakan pedoman dalam proses pekerjaan wartawan 

yang sangat penting. Hasil pertanggungjawaban seorang wartawan tercermin dari 

bagaimana wartawan tersebut memahami dan menaati KEJ. Apabila ditilik dari 

organisasi wartawan yang lulus verifikasi Dewan Pers yang memenuhi standar 

Organisasi Wartawan, ada tiga organisasi wartawan. Ketiganya adalah Persatuan 

Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis 

Televisi Indonesia (IJTI). Karena sudah memiliki KEJ, salah satu peran dan 

tanggung jawab organisasi profesi tersebut adalah menegakkan KEJ. Tujuannya 

adalah agar wartawan bisa mematuhi KEJ yang mengatur produk jurnalistik dan 

perilaku jurnalistik. 
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Pasal 7 dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999, terdapat kalimat “wartawan 

bebas memilih organisasi wartawan, memiliki dan menaati Kode Etik 

Jurnalistik.” Bambang Sadono, Tokoh Pers dan Anggota Pansus UU Pers tahun 

1999 mengatakan, makna bebas dalam pasal tersebut adalah harus bebas 

memilihnya, tapi bukan berarti tidak punya organisasi, harus tapi boleh memilih 

salah satu. Artinya, supaya ada yang mengendalikan wartawannya, karena 

organisasinya itu ada standar, syaratnya adalah adanya kode etik. Jika terjadi 

sesuatu pada wartawan, masyarakat bisa meminta pertanggungjawabannya. 

Wartawan ini anggota apa, kode etiknya bagaimana. Jadi, kalau ada wartawan 

yang menafsirkan seolah-olah kalau tidak masuk organisasi wartawan pun tidak 

apa-apa, itu berarti yang salah penafsirannya. Yang benar menurut Bambang 

adalah wajib ikut salah satu organisasi wartawan, tapi bebas memilihnya. 

Lain halnya pendapat Bambang, Dewan Pers yang diwakili Yosep Adi 

Prasetyo mengemukakan, karena bebas itu ada juga yang tidak memilih. 

“Itu begini, karena dulu di dalam UU Pers tahun 1981 itu dikatakan bahwa 
setiap wartawan harus menjadi anggota PWI. Ketika kami mendirikan AJI, 
dipecat seluruh anggota AJI menjadi pekerja wartawan. Karena itulah 
dimasukkan ini, wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Idealnya 
begini, kalau anda jadi dokter harusnya ikut organisasi dokter. Kalau arsitek 
juga begitu, kenapa? karena di situ ada perlindungan profesi juga capacity 
building, peningkatan kemampuan, di training dan sebagainya, nah harus 
didorong itu. Cuma begini, AJI kan terbatas, tidak semua kota punya, PWI 
juga terbatas juga. Nah… sekarang menjadi dorongan dari teman-teman yang 
ada di daerah kalau penerbitannya banyak, buat organisasi di sana, apakah 
berafilisasi kepada AJI, PWI, atau IJTI. Dulu banyak ada sekitar 56 
organisasi, tapi tidak jalan semua, cuma pasang papan nama.” 
 
Sementara itu, salah satu ciri profesi adalah profesi terorganisasi dalam 

organisasi profesi. Pandangan organisasi profesi wartawan, menurut versi Aliansi 

Jurnalis Independen (AJI) Indonesia seperti dikatakan Eko Maryadi. Menurutnya, 

dalam era kebebasan di Indonesia, yang pertama meraup kebebasan adalah 

perusahaan-perusahaan media, setelah itu wartawannya. Perusahaan media ini 

diuntungkan adanya regulasi atau peraturan yang mempermudah surat izin 

pendirian suatu perusahaan media (SIUPP), cukup melampirkan data-data tentang 
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perusahaan media kemudian terdaftar di kementerian perdagangan dan 

menyatakan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan atau pers.   

Di tambah lagi, iklim kebebasan pers ini wartawan justru tidak diwajibkan 

untuk menjadi anggota organisasi wartawan. Meskipun UU mengamanatkan di 

pasal 7, tetapi faktanya sebuah anjuran. UU tersebut dikatakan, wartawan 

Indonesia bisa menjadi anggota organisasi wartawan yang diakui. Namanya 

bebas, tidak ada pemaksaan, dan semangat dari UU Pers No. 40 tahun 1999, selain 

ingin membebaskan media atau pers dari cengkeraman penguasa, juga 

mengendors profesi wartawan itu dilindungi oleh hukum. 

Dengan adanya perlindungan hukum, selanjutnya Eko menjelaskan, misalnya 

di pasal 8 disebutkan bahwa profesi jurnalis itu dilindungi oleh hukum, sehingga 

dianggap oleh sebagian wartawan sudah cukup terlidungi karena sudah ada 

Undang-undang-nya, sehingga profesinya dilindungi, maka tidak perlu ikut lagi 

organisasi wartawan. UU tersebut mempunyai beberapa tafsir terhadap organisasi 

wartawan. Satu tafsir mengatakan bahwa tiap wartawan bebas memilih organisasi 

wartawan yang artinya bebas memilih itu juga bebas tidak memilih. Eko bercerita: 

“Kalau saya bebas memilih partai A,B,C,D,E, maka saya juga bebas tidak 
memilih mereka. Jadi kebebasan itu dimaknai oleh sebagian wartawan seperti 
itu. Jadi itu sebabnya, secara nasional mungkin itu sekarang hanya 350-400 
ribu wartawan seluruh di Indonesia, itu hanya 1/3-nya yang tergabung dalam 
organisasi wartawan, mungkin malah 1/4 nya ya, ga sampai 70 ribuan yang 
tergabung di organisasi wartawan, apakah di PWI, di AJI, di IJTI dan 
organisasi-organisasi lain di luar tiga organisasi itu. Karena berdasarkan data 
yang kita punya tahun 2006 itu terdapat sekitar 40 organisasi wartawan. Nah, 
yang diakui oleh Dewan Pers sejak tahun 2007 itu ada tiga, yaitu AJI, PWI, 
dan IJTI. Selebihnya ini belum diakui oleh Dewan Pers namun mereka tetap 
eksis, mereka ada gitu lho. Kalau Njenengan pergi ke kantor Dewan Pers, di 
situ ada KWRI, kemudian di kantor di bawahnya itu ada aliansi wartawan 
pelacak kasus misalnya, kaya-kaya gitu. Jadi banyak organisasi wartawan 
yang punya anggota tapi tidak diakui oleh Dewan Pers itu.” 
 
“Apakah ada penafsiran yang salah dalam memaknai bebas dalam memilih 

organisasi profesi?” tanya saya. Eko menjawab, ini juga dampak lain dari 

kebebasan pers atau kebebasan media bukan hanya komunitas pers, atau 

kelompok wartawan yang merasa bisa mengakses media. Masyarakat biasa yang 

mengerti sedikit tentang jurnalistik juga merasa bisa jadi wartawan. Mereka 
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beranggapan, kenapa jadi wartawan, untuk apa? apalagi dengan adanya media 

sosial, seperti facebook, twitter, itu jadi lebih dipermudah lagi. Sampai-sampai 

ada istilah wartawan facebook, wartawan twitter, karena hampir setiap menit, atau 

setiap hari, dia posting, entah berita atau informasi apapun. Hal ini tentu saja yang 

membuat orang juga jadi “malas” untuk memilih organisasi wartawan. 

Eko lantas menjelaskan, karena mereka tahu kalau mau daftar AJI susah. 

Sebab, menjadi anggota AJI  ada persyaratannya. Berikut penuturannya: 

“Orang yang menjadi anggota AJI itu seorang wartawan aktif. Kedua, dia 
harus direkomendasi oleh empat anggota yang lainnya. Ketiga, keanggotaan 
AJI ini kan sifatnya berbasiskan kota ya, jadi AJI Indonesia tidak punya 
anggota. AJI Indonesia ini seperti markas besarnya aja, seperti mabes polri 
lah, yang punya anggota kan polda-poldanya, AJI-AJI kota-kotanya, seperti 
AJI kota Semarang, Jogja, Jakarta. Itu yang mempunyai anggota. Mereka 
yang tinggal di Semarang daftarnya di AJI Semarang, yang tinggal di Jogja 
ikut AJI Jogja, yang tinggal di Jakarta ikutnya AJI Jakarta, termasuk 
misalnya, saya orang Solo kemudian pindah ke Jakarta. Saya ingin daftar di 
AJI Solo tapi karena cocok dengan AJI Jakarta itu juga bisa, jadi akhirnya 
tidak usah daftar aja deh. Ada banyak hal yang membuat proses wartawan 
menjadi anggota organisasi wartawan itu menjadi tertunda atau menjadi 
hilang dalam pikiran, atau dalam angan-angannya ya kenapa sih kok pusing-
pusing amat. Mereka tidak mau susah.” 
 
Dengan demikian, sedikitnya wartawan yang ikut organisasi wartawan, apa 

dampaknya terhadap masa depan bangsa. Eko mengatakan, kerugiannya adalah 

publik tidak bisa memilih untuk mendapatkan berita-berita dari wartawan-

wartawan yang kompeten. Untungnya lanjut Eko, sejauh ini peran Dewan Pers 

dan organisasi wartawan yang eksis ini sudah cukup kuat. Meskipun lebih banyak 

wartawan yang tidak ikut jadi organisasi wartawan, tapi keberadaan misalnya AJI, 

PWI, IJTI, itu cukup mewarnai tren atau kecenderungan arah jurnalistik 

Indonesia. Jadi, meskipun anggota AJI misalkan jumlahnya hanya sekitar dua 

ribuan, PWI jumlahnya mungkin tujuh belas ribu, kemudian IJTI mungkin sekitar 

seribu lima ratus. Jadi jumlahnya wartawan yang ikut organisasi sekitar 20-25 

ribu. Tapi yang dua lima ribu ini bekerja di media mainstream, kemudian 

pengalaman jurnalistiknya sudah bagus, mereka berada dalam posisi yang cukup 

mapan,. mereka diakui keberadaannya sebagai jurnalis oleh kantor media.  
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Tentang perlunya wartawan mengikuti salah satu organisasi profesi 

wartawan, Eko menuturkan pengalamannya untuk bisa masuk di AJI:    

“Sebelum masuk tidak ada pelatihan, tapi hanya tes aja, terutama tes 
integritas moral, ditanya alasannya ikut AJI apa, kenapa mau daftar AJI? 
kenapa tidak daftar di organisasi pers yang lain? terus bekerja di media apa? 
mana karya jurnalistiknya? coba tolong tunjukkan ke kami, terus nanti 
diperiksa, terus siapa yang merekomendasi Anda, mana suratnya, kemudian 
ditandatangani misalnya. Jadi setelah menjadi anggota AJI, kita akan banyak 
melakukan pelatihan-pelatihan.” 
 
Sementara itu, AJI tidak akan toleran terhadap anggotanya yang melakukan 

pelanggaran etik. Lebih lanjut Eko memaparkan, ada beberapa wartawan AJI yang 

dipecat. umumnya melanggar kode etik jurnalistik, ketahuan mengamplop, dan itu 

sudah menjadi budaya berkali-kali, kemudian terlibat tindak pidana, disamping 

sikap dan watak yang tidak sesuai dengan visi dan misi AJI. Misalnya perilakunya 

preman, kemudian merangkap organisasi yang lain, atau merangkap partai politik, 

itu tidak diperkenankan di AJI. Bahkan, anggota AJI kalau menjadi pengurus 

partai politik, maka dia harus keluar dari AJI. Sebab, anggota AJI jika menjadi 

komisioners di KPUD dia harus keluar, kecuali kalau misalkan masuk KPI atau 

Dewan Pers, itu masih sejalan dengan visi dan misi AJI. Kalau di luar itu terutama 

partai politik tidak bisa ditolelir.  

“Anggota AJI tidak boleh merangkap pengurus politik harus keluar. Itu sudah 
menjadi kredo kita. Kalau anda lebih memilih partai politik ya silahkan, tapi 
harus keluar dari AJI, pilihannya harus jelas. Terus di luar itu kami telah 
memecat bahkan menutup satu kota. Tahun 2006/2007, AJI Indonesia pernah 
menutup satu AJI kota di Palangkaraya, tapi itu isinya mafia kayu, jadi 
wartawan-wartawan yang punya media tapi kemudian salah satunya dipakai 
untuk memeras, mereka punya izin membuka lahan, dan kemudian 
menyalahgunakan profesinya lah, wah kita pusing daripada kita diprotes 
sama orang banyak, lebih baik kita tutup semua.” 
 
Terhadap maraknya wartawan yang berperilaku tidak sportif, tidak beretika, 

bahkan melanggar pidana, AJI menurut Eko tidak bisa menegur wartawan yang 

bukan anggota AJI. AJI hanya menunggu kalau masyarakat lapor ke polisi. Eko 

berharap supaya masyarakat juga bersikap kritis. Misalkan ada wartawan, 

seharusnya ditanya, wartawan mana? ikut organisasi mana? jika tidak ikut 

organisasi wartawan harus dicurigai. “Apakah yang salah regulatornya?” Tanya 
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saya.  Eko menjawab, regulator itu kalau sudah di ujung masalah. Justru masalah 

yang pertama itu ada dalam tanggung jawab perusahaan pers, harus ada 

pengetatan. Perusahaan pers yang tidak kompeten, tidak bisa mendidik wartawan 

seharusnya ditutup. Sebab, masalah ini menjadi salah satu sumber yang 

menciptakan wartawan-wartawan bodrex.   

Sebenarnya ada beberapa opsi yang ditawarkan AJI. Eko menjelaskan, kalau 

izin diperketat, kemudian pemerintah diberi wewenang untuk mencabut kembali 

akan kembali ke masa Orde Baru. Sebaliknya, jika dilepas, masyarakat dianggap 

bisa membangun sendiri, ternyata juga sulit, banyak komplain, perusahaan tidak 

kompatibel, beroperasi sebagai usaha pers, kemudian memproduksi wartawan 

abal-abal, wartawan pemeras, masuknya pelaku pidana. 

“Menurut saya sih kuncinya itu semua ada di penegakan hukum, jadi 
memisahkan antara pekerjaan jurnalistik dengan pekerjaan non-jurnalistik. 
Semua pekerjaan yang tidak terkait sama pemberitaan pers, yang motifnya 
bukan untuk menyebarluaskan informasi atau tidak mendidik publik tapi 
mencari uang, memeras uang, memeras narasumber, itu tidak boleh 
dikategorikan sebagai jurnalistik sehingga ranahnya polisi. Polisi harus 
tegas, wartawan-wartawan ini tangkepin aja, masukin aja ke penjara, biar 
jera, biar kapok begitu lho. Sekarang ini kan nggak ada. Perusahaan pers 
yang istilahnya abal-abal ya tetap beroperasi.” 

     

Permasalahan yang terjadi adalah standar perusahaan yang ditetapkan Dewan 

Pers. Menurut Eko, angka 50 juta ini yang menjadi akarnya. Sebab, modalnya 

terlalu kecil. Bahkan ada usulan untuk menaikkan angkanya, misalkan 500 juta. 

Ujung-ujungnya hanya orang yang punya (berduit) saja yang bisa mendirikan 

perusahaan pers. Sementara dari sekian banyak perusahaan pers yang abal-abal 

itu, sebenarnya ada beberapa gelintir yang pemberitaannya bagus, tapi mereka 

bukan perusahaan yang mainstream, modalnya mungkin 50 jutaan, tapi mereka 

pemberitaannya baik, wartawannya dilatih dengan baik, dididik etik dengan baik. 

Jadi dia bercampur dengan banyak perusahaan yang abal-abal. Ini masalahnya.  

Disamping itu, AJI juga mengadvokasi anggotanya. AJI Indonesia 

mempunyai divisi secara khusus yang melatih seluruh anggota AJI di semua kota 

untuk menguasai ilmu advokasi, ilmu pembelaan terhadap profesinya. Kalau 
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wartawan dipukuli, diserang orang, digugat hukum, AJI yang maju duluan. 

Lantas, bagaimana AJI mengawal kode etik anggotanya? Eko mengatakan: 

“AJI kan di setiap tingkat nasional kita punya majelis etik nasional namanya 
Majelis Etik AJI Indonesia, mereka bisa bersidang 5 sampai 7 orang. Mereka 
harus bersidang minimal setahun sekali untuk mengecek apakah ada 
pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan anggota AJI. Kemudian di 
tingkat kota, mereka punya majelis etik sendiri, yang biasanya itu terdiri dari 
sebagian wartawan dan sebagian lagi dari non-wartawan, misalnya 
akademisi, dosen, guru besar, malah ada yang ulama gitu, supaya ikut 
ngontrol gitu lho. Sebab kalau semuanya anggota AJI jika ada anggota AJI 
yang bermasalah nanti dibela, padahal kita mau menghukum dia. Kalau orang 
luar kalau mau menghukum kita kan tidak masalah.” 
 
UU No. 40 tahun 1999 tantang Pers, kebebasan wartawan memilih organisasi 

wartawan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 mengandung berbagai penafsiran. 

Sementara pasal 7 ayat 2 tentang wartawan memiliki dan menaati Kode Etik 

Jurnalistik (KEJ) juga tidak ada kejelasan sebagai hak ataukah kewajiban 

wartawan, karena hak merupakan sesuatu yang tidak mutlak harus dilaksanakan, 

sedangkan kewajiban mutlak harus dilaksanakan. Di samping itu, UU Pers sendiri 

tidak memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditentukan dalam KEJ. Begitu pula 

UU tersebut juga tidak memuat syarat-syarat sebagai anggota organisasi wartawan 

maupun sebagai anggota organisasi perusahaan pers. Dengan demikian, UU Pers 

ini tidak membela kepentingan wartawan. 

 
3.3. Industri Media dan Para Pekerjanya: 

Penelitian tentang “Struktur Dominasi Media pada Independensi Wartawan” 

menunjukkan, bahwa struktur tersebut terbagi atas struktur secara internal dan 

eksternal. Struktur secara internal menekankan pada tata kelola perusahaan media 

yang terdiri atas profesionalisme wartawan, mencakup pemahaman profesi dan 

kompetensi wartawan. Kompetisi wartawan sendiri dibagi atas ketaatan pada kode 

etik pers, terdiri atas pemahaman tentang amplop dan plagiarisme sumber berita 

(kloning). Di samping itu terdapat pula di dalamnya pengetahuan teori jurnalistik,  

skill riset dan reportase. Sedangkan kesejahteraan dalam perburuhan, meliputi 

aturan kerja dan jenjang karir, upah dan kondisi kerja, tunjangan dan fasilitas di 

tempat kerja, perlindungan atas keselamatan wartawan, keberadaan serikat pekerja 



280 
 

pers, dan kepemilikan saham kolektif. Sementara itu, dalam otonomi ruang 

redaksi, melibatkan intervensi pemilik media, beban kerja redaksi, kebijakan 

redaksional, dan gugatan hukum bagi wartawan. 

Pemahaman profesi wartawan dalam profesionalisme wartawan yang 

diungkapkan informan dalam penelitian ini menunjukkan, pada dasarnya profesi 

wartawan adalah sama dan serupa dengan buruh. Sohirin, koresponden Tempo 

mengatakan, yang disebut buruh itu manakala seseorang apapun profesinya ketika 

dia mendapat honor atau bayaran dari apa yang dikerjakan disebut buruh. Begitu 

pula pendapat Agung Sedayu, Staf Redaksi Investigasi dan Edisi Khusus, juga tak 

jauh beda dengan pendapat Sohirin. Menurutnya, wartawan tak ubahnya sebagai 

buruh karena berprofesi sebagai buruh media. Namun demikian, wartawan dalam 

menjalankan jurnalistiknya dituntut profesional karena profesinya. Sementara itu, 

adanya sertifikasi bagi wartawan seperti yang digagas Dewan Pers juga didukung 

Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi, supaya wartawan itu terjaga 

profesionalismenya. Meskipun wartawan Tempo sendiri belum sepenuhnya ikut 

sertifikasi, namun Tempo sebagai institusi perusahaan media lebih memercayai 

bagaimana masyarakat memercayai Tempo, dan itu lebih penting. 

Di samping itu, keberadaan kompetensi dalam profesionalisme wartawan, 

diharapkan mampu menjaga profesionalitas, maka diperlukan kesadaran profesi 

dan etika, pengetahuan teori jurnalistik, dan keterampilan riset dan reportase yang 

harus dikuasai wartawan dalam profesinya. Masing-masing informan dalam 

penelitian ini sepakat dengan konsep tersebut. Sebab, wartawan dituntut 

profesional bukan semata-mata hanya karena idealisme yang ada pada profesi 

tersebut, melainkan keprofesionalan itu mempengaruhi media yang mempunyai 

efek cukup besar terhadap publik. Terutama sekali amat penting bagi wartawan 

sebelum bekerja turun ke lapangan agar memahami bidang dan wilayah kerjanya. 

Begitu pula keberadaan ketaatan pada kode etik pers sebagai mahkota bagi 

wartawan dalam menjalankan tugasnya. Wartawan Tempo menyadari tugasnya 

dengan baik sesuai fungsinya, sebab wartawan harus memiliki nilai-nilai yang 

dapat dijadikan rujukan dasar, yang merupakan nilai-nilai yang dibuat dari, untuk 

dan oleh wartawan sendiri. Informan dalam penelitian ini mengakui dan sepakat 
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untuk mematuhi hal tersebut. Agar tidak terjadi penyimpangan saat meliput berita, 

secara internal, para wartawan Tempo memegang teguh aturan-aturan yang ada 

dalam kode etik Tempo. Amplop misalnya, adalah hal yang tidak boleh diterima 

karena akan berpotensi untuk mempengaruhi independensi dalam menulis. Di 

samping itu, wartawan Tempo yang ketahuan menerima amplop bisa langsung 

dipecat. Sedangkan aturan yang mengikat seluruh karyawan Tempo terangkum 

dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Sementara itu, dari segi perburuhan, Tempo menerapkan pola rekrutmen 

wartawan sama halnya dengan penerimaan karyawan pada perusahaan lain pada 

umumnya, mulai dari tes tertulis, tes wawancara, tes toefl, kesehatan, psikotes. 

Setelah lolos, mereka akan menjalani serangkaian pelatihan selama sekian 

minggu, kemudian menjadi calon reporter selama satu tahun. Dengan sendirinya 

statusnya menjadi karyawan tetap. Sebaliknya, bagi koresponden, pola 

penerimaannya berdasarkan rekomendasi. Biasanya, yang menjadi dasar 

rekomendasi adalah orang yang dipandang taat kode etik jurnalistik, komitmennya 

adalah moral. Koresponden juga diberi pelatihan yang disebut orientasi di Jakarta 

selama tiga bulan, digaji dan mengerjakan berita sesuai perintah manajemen 

redaksi, diprioritaskan bagi koresponden yang berusia di bawah 35 tahun. 

Sedangkan dalam hal karir, ada perbedaan antara wartawan di Jakarta dengan 

yang di daerah. Karir tertutup bagi koresponden, kecuali jika mau pindah ke 

Jakarta. Sebab, status koresponden bukan karyawan, hubungan kerja mereka di 

Tempo lebih berdasar berita atau laporan yang ditugaskan, lalu dibayar jika 

dimuat. Jika tidak dimuat maka tidak dibayar. Akibatnya, sebagai bagian dari 

keluarga besar Tempo, koresponden merasa dianaktirikan. Tempo menghendaki 

koresponden di daerah jika ingin menjadi karyawan tetap, mereka harus tinggal di 

Jakarta dan harus menjalani serangkaian tes dan harus lolos seleksi.  

Yang dipertanyakan koresponden dalam kasus ini, seperti yang diungkapkan 

oleh Sohirin adalah, nakalnya Tempo, dia mensiasati tidak menyebut sebagai 

koresponden kontrak, tapi sebagai penjual berita, jasa berita. Tempo mensiasati 

perjanjian ketenagakerjaan ini dibuat perjanjian perdata, penyedia jasa berita. 
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Padahal, kontrak itu hanya berlaku, terhadap volume dan beban kerja yang sama, 

tidak boleh dilakukan lebih dari dua tahun, perpanjangan juga tidak dibolehkan. 

Dalam hal upah, wartawan Tempo menerima gaji melebihi standar upah 

minimum kota (UMK). Menurut Agung Sedayu, kalau dibandingkan dengan gaji 

di perusahaan media lain yang sejenis, jika patokannya adalah normatif, gaji 

wartawan Tempo masih sedikit lebih tinggi dibandingkan upah minimum DKI. 

Bagi reporter, gaji yang diterima kurang lebih tiga jutaan. Sementara bagi staf 

redaksi kurang lebih lima jutaan. Sebaliknya, untuk koresponden, karena upah 

yang diterima berdasar berita yang tayang, maka pendapatan yang diperoleh juga 

tidak menentu, tergantung isu yang berkembang, semangat kerja, dan stamina 

yang dimiliki. Kondisi ini tak jauh beda dengan berjudi (gambling). Yang menjadi 

keluhan koresponden adalah karena mereka loyal terhadap Tempo, dan 

memberikan kontribusi liputan berdasarkan standar kepenulisannya, berapa kali 

dalam sebulan, dan berapa kali yang tayang, maka perlu adanya gaji pokok atau 

gaji basis sebagai pengganti biaya opersional di warnet, buat bensin dalam liputan. 

Karena pendapatan berdasarkan isu yang berkembang, Sohirin, tiap bulannya 

mendapatkan gaji juga tidak menentu, kadangkala mendapatkan lima ratus ribu, 

bahkan hingga lima juta rupiah per bulan, tergantung pada stamina yang dimiliki. 

Karenanya, jika hanya mengandalkan dari Tempo, tidak layak. Maka harus ada 

kesibukan lain untuk menutupi kehidupan keluarganya. Sementara, bagi wartawan 

di Jakarta, selain mendapatkan upah bulanan, juga mendapatkan bonus prestasi 

tiap tiga bulanan sebesar 10 persen atau lima persen tergantung kinerjanya. 

Permasalahan berikutnya adalah fasilitas yang diperoleh karyawan di Jakarta 

dengan koresponden juga berbeda. Sekali lagi, koresponden bukanlah karyawan 

tetap, hanya penjual berita. Jika wartawan di Jakarta mendapatkan tunjangan 

perumahan, asuransi, dan pensiun yang disesuaikan dengan jenjang pangkatnya. 

Sama halnya bagi koresponden, sebenarnya juga ada respon dari pihak Tempo, 

namun hal tersebut selalu maju mundur, tidak ada kepastian. Menurut Sohirin, 

progress terakhir, Tempo akan membuka untuk karyawan di daerah, bahkan akan 

ada polish asuransi bagi masing-masing koresponden yang sudah tiga-empat 

tahun terakhir ini, tapi hal itu masih baru wacana, belum terealisasi. Hal ini yang 
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dikeluhkan koresponden. Menurut Sohirin, tidak fair-nya Tempo adalah, yang 

namanya koresponden punya jasa berita tapi dilarang menjual berita kepada 

kompetitor. Di satu sisi tidak bisa berharap banyak dari Tempo, dan di sisi lain 

tidak bisa menjual karya berita kepada yang lain. 

Sama halnya dengan keselamatan kerja, pada prinsipnya Tempo tidak boleh 

dan tidak membiarkan wartawan menanggung secara individual, menanggung 

resikonya sendiri, namun harus ditanggung oleh Tempo secara institusi. Persoalan 

yang dialami Sohirin, koresponden Tempo, yang baru saja mengalami kecelakaan, 

jatuh selama menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan, disarankan kepala biro 

untuk melakukan pengobatan dan diklaimkan ke kantor Tempo di Jakarta, nanti 

akan mendapatkan ganti rugi. Dan teman-teman koresponden lain jika mengalami 

hal serupa, biasanya kalau diajukan ke kantor Tempo akan mendapatkan bantuan. 

Yang jadi persoalannya menurut Sohirin adalah seharusnya tiap koresponden 

diberi premi asuransi, termasuk untuk anaknya dan istrinya. Namun hal tersebut 

belum diberikan oleh Tempo. “Dan jeleknya itu kita harus mengajukan klaim 

dulu, kita pakai uang sendiri terus diganti”, ungkap Sohirin. 

Dari kasus-kasus tersebut, keberadaan serikat pekerja pers (SPP) memang 

diperlukan untuk menjembatani relasi industrial yang adil, dan manusiawi antara 

perusahaan dan para wartawan. Di Tempo sendiri, keberadaan serikat pekerja pers 

telah berdiri sejak 1978 dengan nama Dewan Karyawan Tempo (DeKaT), punya 

perjanjian kerja bersama (PKB) yang disepakati bersama-sama antara direksi, 

pemimpin manajemen perusahaan dengan wakil karyawan. Dengan demikian, 

perusahaan masih cukup akomodatif bisa menyuarakan aspirasi karyawannya. 

Belakangan, Serikat pekerja Tempo diwakili DeKaT yang membawahi koran, 

majalah, tempo interaktif, dan newsroom, pun mengalami persoalan.  

Bagaimana peran DeKaT dalam memperjuangkan nasib koresponden, dan 

koresponden sendiri justru membangun SePaKaT (Serikat Pekerja Koresponden 

Tempo). Karena ada unsur peta politik dan ketidakpercayaan kepada struktur 

Dewan Karyawan DeKaT, Dewan Karyawan Tempo. Sebelumnya juga terjadi di 

percetakan dengan mendirikan Dewan Penerbit bernama “DeKaTe”. Namun 

demikian, adanya serikat pekerja dengan visi dan misi yang dimiliki untuk 
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kepentingan sosial, staf Tempo dapat terlibat dalam politik perusahaan melalui 

yayasan karyawan sebagai pemegang saham Tempo. 

Sebagaimana pandangan Abdul Malik, Staf Redaksi Ekonomi Tempo, yang 

sebelumnya pernah dipecat tatkala mendirikan serikat pekerja di media IFT. Malik 

lantas memberikan perbandingan keberadaan serikat pekerja pers (SPP) di Tempo. 

“Saat ini anak media membuat serikat pekerja itu konyol, temboknya tebal banget. 

Bahkan, kalau sampai membicarakan masalah saham, ngomong masalah 

konvergensi aja langsung di cut. Kalau kamu ikut aku ya silahkan, kalau tidak 

mau ikut ya udah. Intinya, kalau kamu ikut sistem sini ya silahkan, kalau tidak ya 

silahkan kamu keluar. Faktanya ya sedemokratis Tempo nyatanya aku mengalami 

hal semacam itu. Belum yang masalah penilaian kinerja yang seharusnya bersifat 

subjektif, itu bisa dibantai habis-habisan di depan forum. Jadi misalkan orang 

salah apalagi jika orang kerja overload itu kan peluang kesalahannya gedhe, itu 

yang memarahi bukan hanya satu orang.” 

Begitu pula dengan masalah saham, berdasarkan laporan keuangan 2012 

tentang Struktur Saham Perusahaan disebutkan, kepemilikian saham dimiliki oleh 

12,09 persen untuk Yayasan Karyawan Tempo, 17,24 persen Masyarakat, 21,02 

persen PT Grafiti Pers, 16,28 persen PT Jaya Raya Utama, 8,54 persen Yayasan 

Jaya Raya, dan 24,83 persen untuk Yayasan 21 Juni 1994. Padahal, awalnya, 

laporan majalah Jakarta-Jakarta, mengutip Eric Samola, direktur utama PT 

Grafiti Pers. “Begitu Majalah Tempo berkembang mulai ada perbedaan pendapat. 

Maklum, mereka berkumpul dari banyak jurusan, ada yang dari Majalah Djaja, 

Ekspres, dan lain-lain”. Melalui rapat-rapat disepakati kalau karyawan boleh 

memiliki saham. Dengan demikian, Tempo tidak memiliki pemilik saham 

mayoritas, kepemilikan perusahaan dipunyai oleh yayasan-yayasan. 

Terkait dengan otonomi ruang redaksi, penentuan tema ditentukan dalam 

perencanaan rapat redaksi sebagai institusi tertinggi Tempo pada hari Senin dan 

Rabu, seperti yang diungkapkan oleh Arif Zulkifli dan Agung Sedayu. Dengan 

demikian, pemilik perusahaan tidak akan dilibatkan dalam rapat tersebut, mulai 

pemilihan berita, pemilihan angle, sehingga independensi tetap terjaga. Menurut 

Agung, kalaupun akan dirubah pun harus melalui rapat juga, meskipun tidak 
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melibatkan rapat besar secara keseluruhan, biasanya level redaktur sampai redpel. 

Berdasarkan informan yang diwawancarai, otonomi redaksi mendekati nilai 

idealisme dari sebuah pers yang mungkin paling bebas di Indonesia. Sebab, 

Tempo dimiliki oleh publik yang tidak terpusat pada satu pemilik modal terbesar.  

Di samping itu, perbaikan proses kerja 2012 juga dilaksanakan pada seluruh 

lini produksi. Mekanisme kerja baru yang dijalankan redaksi yaitu pola kerja 

konvergensi. Jika selama ini Majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo co, dan brand 

lainnya memiliki organisasi liputan masing-masing, sekarang seluruh produksi 

berita disatukan dalam satu organisasi besar: Tempo News Room (TNR). 

Konvergensi media ini bertujuan meningkatkan mutu dan jumlah berita di setiap 

produk Tempo. Konvergensi menghasilkan sinergi di seluruh lini produksi, juga 

menghasilkan peningkatan dalam penggarapan isu, serta efisiensi biaya. Namun, 

yang dirasakan wartawannya, seperti yang diungkapkan oleh Malik, staf redaksi 

ekonomi, “kalau di konvergensi jadinya kacau, susah, karyawannya kepontal-

pontal. Tempo itu modelnya konvergensi, jadi orang satu, kapanpun dibutuhkan 

harus siap.” Lain halnya dengan koresponden, karena dibayar berdasar berita yang 

tayang, yang dimuat, dengan sendirinya koresponden harus memacu diri sendiri 

untuk aktif. Sistem Tempo memang dibikin sistem seperti buruh.  

Dalam kebijakan redaksional, wartawan tidak disuruh mencari iklan. Di 

Tempo, redaksi sama iklan memang dibedakan, ada ketegasan, ada perbedaan 

garis tegas antara redaksi dengan iklan. Menurut informan dalam penelitian ini, 

mereka hanya mengurus masalah redaksional. Sementara, wartawan yang terjun 

ke politik harus keluar dari Tempo, karena akan berdampak terhadap independensi 

wartawan. Begitu pula masalah gugatan hukum, Tempo pada dasarnya perusahaan 

media yang banyak mengalami gugatan, terutama dari pihak yang diberitakan. 

Kasus ini bisa terjadi karena dampak dari penulisan wartawannya.  

Menurut salah satu informan, di Tempo, wartawan bekerja atas nama 

institusi Tempo, dan berita yang turun entah itu di online, ataupun di koran, 

apalagi di majalah, tidak seratus persen kerja wartawan seorang, ada bagian-

bagian lain. Misalkan di majalah, mulai dari pengangkatan tema, itu sudah 

diturunkan ramai-ramai di rapat. Bagaimanapun juga Tempo sebagai sebuah 
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media dengan identitas investigasi, maka memelihara narasumber eksklusif sangat 

penting. Dengan demikian, Tempo tidak dituntut netralitas dari setiap 

wartawannya, melainkan menekankan pada keseimbangan.   

Bagaimana dengan struktur secara eksternal? Struktur ini berkaitan erat 

terhadap tata kelola industri media dan sistem komunikasi global dan nasional 

yang mewujud dalam bentuk UU dan aturan lain yang relevan. Struktur secara 

eksternal dalam penelitian ini meliputi UU Pers tentang tanggung jawab Dewan 

Pers dan UU Pers tentang peran organisasi pers. Dalam Undang-undang Pers No. 

40/1999 yang mengatur tanggung jawab Dewan Pers, tidak memberikan 

pengertian Dewan Pers secara eksplisit. UU tersebut hanya mengatur sifat, tugas, 

dan kewajiban Dewan Pers, di samping Dewan Pers independen sebagaimana 

yang tercantum dalam pasal 15 ayat 1. Begitu pula dengan fungsinya untuk 

melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain serta menetapkan 

pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, ternyata tidak mampu berbuat banyak. 

Menurut Bambang Sadono, tokoh pers dan mantan anggota pansus DPR 

yang ikut melahirkan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers menyebut, Dewan Pers 

selalu ragu-ragu dalam mengambil alih kekuasaan pemerintah sebelumnya, dalam 

hal ini Menteri Penerangan. Di samping itu, Dewan Pers juga kurang kreatif 

ketika mengkriet anggarannya, tidak tegas terhadap perusahaan pers serta standar 

perusahaan pers yang dibuatnya. Yang disayangkan oleh Bambang adalah, Dewan 

Pers merasa bahwa dia hanya mewakili kepentingan pers, akhirnya selalu tidak 

menguntungkan publik. Apalagi dengan hak jawabnya, hal ini sebenarnya tidak 

menghilangkan hak masyarakat untuk menggunakan jalur hukum. 

Namun demikian, persoalan yang dilontarkan oleh Bambang Sadono, 

dijawab oleh Dewan Pers yang diwakili Yosep Adi Prasetyo. Pada dasarnya, 

sumber pembiayaan yang diterima oleh Dewan Pers, terdiri dari institusi media, 

mulai dari organisasi pers, perusahaan pers, juga bantuan dari negara dan bantuan 

lain yang tidak mengikat, justru inilah yang mempertahankan independensi. 

Yosep Adi lantas membandingkan dengan keberadaan KPUD atau KPID yang 

pembiayaannya berasal dari APBN, nyatanya mereka itu titipan. KPID bermain 

dengan pemilik frekuensi, sementara KPUD bermasalah karena bermain dengan 
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partai-partai pimpinan lokal. Begitu pula dengan kasus yang menimpa wartawan, 

karena perusahaan media memberikan upah yang rendah, Dewan Pers memberi 

perhatian terhadap masalah tersebut dengan mendorong organisasi pers yang 

bekerja. Oleh karena itu, mengingat peliknya kemerdekaan pers dalam UU Pers 

No. 40 tahun 1999, Dewan Pers berencana untuk merevisinya tahun 2015. 

Begitu pula dengan Undang-undang tentang organisasi pers, yang merujuk 

pada organisasi profesi wartawan tempat berhimpun, harus memiliki etika 

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 14 dalam UU Pers No. 40 tahun 

1999. Dari rumusan ini menunjukkan, sejatinya bagi wartawan Indonesia, dari 

sudut norma etik, memerlukan adanya kode etik jurnalistik (KEJ) dan 

penataannya merupakan suatu kesadaran yang datang dari dalam internal 

wartawan sendiri. Itulah sebabnya KEJ merupakan landasan moral profesi yang 

harus ditaati oleh para wartawan. Pasal 7 UU No 40 tahun 1999 mengatakan, 

wartawan bebas memilih organisasi wartawan, memiliki dan menaati Kode Etik 

Jurnalistik (KEJ). Makna bebas tersebut, menurut Bambang Sadono, dimaknai 

dengan bebas memilihnya, tapi tidak berarti tidak punya organisasi, melainkan 

harus tapi boleh memilih salah satu. Ada banyak tafsir dari UU Pers tersebut.  

Eko Maryadi, ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), salah satu organisasi 

profesi wartawan mengatakan, yang namanya bebas berarti tidak ada pemaksaan, 

meskipun UU mengamanatkan tetapi faktanya itu adalah sebuah anjuran. Menurut 

Eko, secara nasional mungkin hanya 350-400 ribu wartawan di seluruh Indonesia, 

namun yang tergabung dalam organisasi profesi sekitar sepertiganya bahkan 

seperempatnya, tidak sampai 70 ribu yang tergabung dalam organisasi wartawan, 

apakah itu di PWI, AJI, ataupun di IJTI, dan organisasi lain di luar tiga organisasi 

tersebut. Di AJI sendiri, menurutnya, untuk menjadi anggota AJI juga susah, 

syaratnya antara lain harus seorang wartawan aktif, harus direkomendasi oleh 

empat anggota lainnya. AJI, tidak akan toleran terhadap anggotanya yang 

melakukan pelanggaran etik, dan berujung pada pemecatan anggota. Umumnya, 

mereka melanggar kode etik jurnalistik, ketahuan mengamplop dan sudah menjadi 

budaya berkali-kali, terlibat tindak pidana, dan sikap dan watak yang tidak sesuai 

dengan visi dan misi AJI 


