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Lanskap Media di Indonesia
Media saat ini sudah menjadi industri
Oligopoli media dan konglomerasi media
Konvergensi dan digitalisasi
Media bertumbuh = data Dewan Pers
jumlah media di Indonesia (2018)
mencapai sekitar 47 ribu, sebagian besar
diantaranya media online



Dampaknya bagi jurnalis...

Banyak berstatus
kontrak/kontributor/freelance
Banyak tidak memiliki PKB/PKWT
Upah di bawah UMR/bahkan tidak digaji
Jam kerja over
Lingkungan kerja yang tidak aman dan rentan
mengalami kekerasan/pelecehan/diskriminasi



Data AJI Indonesia
Selama 10 tahun terakhir: 574 kasus
kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi.

Tahun 2021 terjadi 43 kasus kekerasan,
berkurang dari tahun sebelumnya, 84
kasus. Namun ada tren peningkatan
kasus kekerasan di ranah digital.



Data AJI Indonesia untuk
kekerasan terhadap jurnalis
perempuan
AJI Indonesia pernah melakukan survei terhadap jurnalis
perempuan tentang kekerasan yang mereka alami. Dari
34 responden yang disurvei, 25 di antaranya (73%)
pernah mengalami kekerasan seksual selama 2020.



Riset PR2Media 
Riset PR2Media tahun 2021 terhadap 1.256 jurnalis
perempuan di 191 kota, sebanyak 1.077 responden
(85,7%) pernah mengalami kekerasan sepanjang karier
jurnalistik mereka. 
Dari jumlah tersebut, sebanyak 70,1% responden pernah mengalami
kekerasan di ranah digital sekaligus di ranah fisik, sebanyak 7,9%
responden pernah mengalami kekerasan digital saja, dan 7,8%
responden pernah mengalami kekerasan fisik saja. Hanya  179
responden (14,3%) yang tidak pernah mengalami kekerasan sama sekali.



Wawancara yang dilakukan PR2Media kepada
responden menunjukkan jurnalis perempuan lebih
rentan terhadap kekerasan saat meliput isu-isu
yang dianggap berisiko seperti lingkungan dan
gender serta seksualitas (LGBTIQ). Ini sejalan

dengan pernyataan Committee to Protect
Journalists yang menggolongkan liputan
investigasi lingkungan di negara-negara

berkembang dalam kategori berbahaya, berada
pada tingkat kedua setelah liputan konflik

bersenjata.



Bentuk kekerasan terhadap
jurnalis
Potret AJI Indonesia terhadap kasus kekerasan
tahun 2021: 
Teror dan intimidasi, kekerasan fisik, pelarangan
liputan, ancaman, serangan digital, penuntutan
hukum, penghapusan liputan, dan penahanan.



Kekerasan di ranah digital
Penyadapan/pemantauan percakapan telepon dan/atau
internet oleh pihak ketiga, hacking/intersepsi panggilan
telepon/pesan/akun
Menerima ancaman kekerasan fisik hingga pembunuhan

Informasi pribadi terkait kehidupan domestik maupun
profesional pernah diunggah orang lain tanpa izin
Menerima penghinaan terkait suku/agama/ras
Menjadi korban penyebaran misinformasi/fitnah



Menerima komentar mengganggu/melecehkan
bersifat seksual
Menerima komentar body shaming secara daring
Menerima komentar mengganggu/melecehkan
bersifat non-seksual

 
 



Kekerasan di ranah fisik
Mengalami pemidanaan atau kriminalisasi terkait
kerja jurnalistik
Mengalami serangan fisik yang bersifat non-seksual
Mengalami perusakan atau perampasan hasil/alat
liputan
Mengalami serangan fisik yang bersifat seksual
Mengalami diskriminasi gender di tempat kerja



Mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang
bersifat non-seksual
Mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang
bersifat seksual
Menerima komentar body shaming



Lokasi terjadinya
kekerasan
Kekerasan di ranah fisik menurut riset PR2Media, paling
banyak terjadi di tempat liputan (68%). Sebanyak 19%
responden mengalami kekerasan di kantor. Lainnya
meliputi jalanan, basecamp jurnalis, kendaraan, dan lain-
lain.



Upaya mencegah kekerasan 
Preventif

Profiling narasumber
Survei tempat liputan
Sensitivitas dalam catatan pertanyaan 

Speak Up

Melapor ke kantor, Organisasi Profesi, pihak berwenang 

Aktif di komunitas jurnalis/Serikat Pekerja Media

Mencari bantuan untuk pemulihan



 

Upaya mencegah kekerasan di
ranah digital

Memelihara privasi akun pribadi 
Mengecek ulang peraturan privasi aplikasi
Memakai kata sandi yang kuat
Menghindari berbagi lokasi pada waktu nyata
Berhati-hati dengan URL yang dipendekkan
Menjaga keamanan gawai
Memiliki jaringan atau komunitas



 

Peran Pemangku Kepentingan dalam Membangun Ekosistem
Nirkekerasan terhadap Jurnalis Perempuan (Dikutip dari
rangkuman berbagai sumber PR2Media)

 
 Individu jurnalis

Meningkatkan kapasitas terutama pengetahuan soal kekerasan
berbasis gender dan yang lainnya.
Melapor bagi korban kekerasan dan mendapat pendampingan
psikologis jika perlu dan jurnalis lainnya memberi dukungan dan
ruang aman.
Meningkatkan profesionalitas terutama soal etik.
Melalui karya-kaya jurnalistik, jurnalis berkomitmen menyuarakan
pentingnya membangun ekosistem nirkekerasan dalam masyarakat.
Berserikat atau tergabung dalam organisasi jurnalis



Organisasi media
Menyusun protokol dan SOP (pedoman dan langkah-langkah

Mendorong penerapan kode etik/kebijakan editorial
yangmendukung kesetaraan gender dalam pemberitaan.
Memfasilitasi program pelatihan/lokakarya agar para staf
redaksi media terbiasa menggunakan sumber relevan seperti
kebijakan gender, kode etik sensitif gender, dan buku
panduan.
Memberikan perlindungan terhadap jurnalis dan keluarga
korban kekerasan, baik jurnalis yang berstatus karyawan
maupun non-karyawan.

       yang rinci dan tertulis) tentang perlindungan jurnalis.



Mendorong penerapan kode etik/kebijakan editorial yang
mendukung kesetaraan gender dalam pemberitaan.
Memfasilitasi program pelatihan/lokakarya agar para staf
redaksi media terbiasa menggunakan sumber relevan seperti
kebijakan gender, kode etik sensitif gender, dan buku panduan. 
Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan
terhadap jurnalis dan keluarga korban kekerasan, baik jurnalis
yang berstatus karyawan maupun non-karyawan. 
Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan
terhadap jurnalis telah memasuki proses hukum di kepolisian
atau peradilan.



Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan
terhadap jurnalis telah memasuki proses hukum di kepolisian
atau peradilan.
Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan
perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada jurnalis
baik jurnalis yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.
Menyediakan layanan konseling untuk mengatasi trauma akibat
kekerasan seksual dari narasumber maupun kolega.
Menghindari tindakan memaksa jurnalis atau ahli warisnya untuk
melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun
meneruskan kasus.
Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan
pelaku kekerasan tanpa melibatkan jurnalis korban kekerasan
atau ahli warisnya.



Organisasi jurnalis
Melakukan pendampingan terhadap jurnalis dan keluarga yang
menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan
telah memasuki proses hukum.
Advokasi terhadap jurnalis korban kekerasan atau keluarganya
bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.
Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan
kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu
atas terjadinya kekerasan terhadap jurnalis, sebelum
melakukan proses pengumpulan dan verivikasi data.



Bertanya kepada jurnalis perempuan yang mengalami
kekerasan sebelum membuat pernyataan keprihatinan ke
publik. Ini penting untuk memastikan korban benar-benar
siap secara psikologis akibat pengalaman traumatis yang dia
alami.
Dalam situasi tertentu yang diperlukan, membuat pernyataan
keprihatinan atas terjadinya tindakan kekerasan dan
dukungan kepada penyintas.



Terima kasih


