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BAB II 

KONDISI PERS DI TURKI DAN COMMITTEE TO PROTECT 

JOURNALISTS (CPJ)  

Disadari atau tidak,  jurnalis adalah representasi dari tim media dan pers 

yang merupakan aktor yang sangat berperan penting dalam memberikan berbagai 

informasi dari seluruh penjuru dunia. Seiring perkembangan globalisasi yang 

diiringi munculnya konflik politik dan peperangan di dunia, keadaan  para jurnalis 

juga semakin terancam dengan kondisi lapangan tempat mereka bekerja. Tak jarang 

terjadi tindakan kekerasan, pelecehan, penyandraan terhadap para jurnalis, bahkan 

sejak awal tahun 1990-an telah tercatat ribuan jurnalis meninggal saat sedang 

melaksanakan tugasnya.  

Dinamika kasus kekerasan bahkan pembunuhan yang cukup masif  

terhadap para jurnalis di dunia tentunya membutuhkan perhatian dari lembaga-

lembaga dan otoritas internasional, guna menjamin hak-hak dasar dan keamanan 

para jurnalis saat bekerja. Pada bab 2 ini, penulis akan menjelaskan seputar lembaga 

yang bergerak dalam perlindungan jurnalis dunia, yaitu Commitee to Protect 

Journalists(CPJ) dan krisis pers di Turki, yang tak lain adalah objek penelitian 

penulis. Tugas dan fungsi organisasi ini juga akan penulis jelaskan pada bab ini.  

2.1 Kondisi  Pers di Turki 

Kehidupan Media dan pers di Turki merupakan salah satu yang paling 

bergejolak di dunia. Sebagai negara demokratis dengan bentuk republik 
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perlementer, negara ini sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan 

pers, namun pada kenyataannya, sejak tahun 1992, negara ini tilah melakukan 

tindakan represif yang begitu kuat terhadap para jurnalis. Sejak tahun tersebut 

kurang lebih ratusan jurnalis baik jurnalis lokal maupun luar negeri ditangkap oleh 

pihak otoritas negara dan 25 jurnalis Turki meninggal. Hal ini membuktikan begitu 

emahnya perlindungan hukum bagi jurnalis di Turki.29 

Sejak tahun 1992 hingga 2009 terdapat 17 jurnalis meninggal saat 

bertugas, dan berdasarkan gambar diagram 2.1 di, dapat dilihat bahwa sejak tahun 

2007 terdapat  jurnalis terbunuh. Sepanjang tahun 2015 hingga 2016 terdapat 

jurnalis terbunuh dalam isu politik dan kudeta Erdogan di Turki yang mencapai 

puncaknya hingga total 5 orang. Angka ini sekaligus berkontribusi dalam 

memasukkan Turki dalam urutan kedua negara dengan perlakuan terburuk terhadap 

jurnalis pada tahun 2016. 

Pasca AKP menjabat dalam rezim pemerintahan Turki, jurnalis yang 

terbunuh seharusnya semakin tereduknsi, namun nyatanya, jumlah jurnalis yang 

terbunuh secara misterius terus bertambah. Berdasarkan diagram 2.1, jurnalis yang 

terbunuh pada tahun 2007 adalah Harant Dink, seorang jurnalis dari media Agos 

yang begitu gencar mengkritisi rezim AKP. Dink terbuuh pada 2007 dan 

pembunuhnya masih belum diketahui hingga saat ini. Pada 2009 Cihan 

Hayırsevener  jurnalis kurdi dari media Guney marmara’ da yasam juga terbunuh 

                                                           
29 CPJ, Journalists Killed in Turkey, diakses dalam: https://cpj.org/killed/europe/turkey/, 15 Oktober 

2017, pukul 15.00 WIB. 

https://cpj.org/killed/europe/turkey/
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secara misterius. Pembunuhnya belum diketahui, dan pemerintah terkesan lepas 

tangan atas isu kematian Hayırsevener.30 

 

Diagram  2.1 Jumlah Jurnalis Terbunuh di Turki Sejak Tahun 2009-2016 

Berdasarkan Publikasi CPJ31 

 

Pada tahun 2015, Naji Jerf editor utama byletin bulanan  Hentah sekaligus 

kreator film-film dokumenter Suriah dan Turki, terbunuh di pusat kota Gaziantep 

di Turki, dekat perbatasan Suriah, pada sore tanggal 27 Desember 2015. Jerf 

terbunuh secara brutal melalui aksi penembakan. Setelah ditembak, Jerf kemudian 

disembelih oleh para pelaku. Hingga kini, pemerintah seakan lepas tangan atas 

                                                           
30 CPJ, Journalists Killed in Turkey: Lists, diakses dalam: 

https://cpj.org/killed/europe/turkey/#~(status~'Killed~motiveConfirmed~(~'Confirmed)~motiveUn

confirmed~'Unconfirmed~type~'Media*20Worker~typeOfDeath~(~)~sourcesOfFire~(~)~localOr

Foreign~(~)~gender~(~)~employedAs~(~)~jobs~(~)~coverages~(~)~mediums~(~)~cc_fips~(~'T

U)~start_year~'1992~end_year~'2018~group_by~'year), 24 Desember 2017, pukul 20.30 WIB. 
31 CPJ, Journalists Killed in Turkey, Op. Cit.,  
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https://cpj.org/killed/europe/turkey/#~(status~'Killed~motiveConfirmed~(~'Confirmed)~motiveUnconfirmed~'Unconfirmed~type~'Media*20Worker~typeOfDeath~(~)~sourcesOfFire~(~)~localOrForeign~(~)~gender~(~)~employedAs~(~)~jobs~(~)~coverages~(~)~mediums~(~)~cc_fips~(~'TU)~start_year~'1992~end_year~'
https://cpj.org/killed/europe/turkey/#~(status~'Killed~motiveConfirmed~(~'Confirmed)~motiveUnconfirmed~'Unconfirmed~type~'Media*20Worker~typeOfDeath~(~)~sourcesOfFire~(~)~localOrForeign~(~)~gender~(~)~employedAs~(~)~jobs~(~)~coverages~(~)~mediums~(~)~cc_fips~(~'TU)~start_year~'1992~end_year~'
https://cpj.org/killed/europe/turkey/#~(status~'Killed~motiveConfirmed~(~'Confirmed)~motiveUnconfirmed~'Unconfirmed~type~'Media*20Worker~typeOfDeath~(~)~sourcesOfFire~(~)~localOrForeign~(~)~gender~(~)~employedAs~(~)~jobs~(~)~coverages~(~)~mediums~(~)~cc_fips~(~'TU)~start_year~'1992~end_year~'
https://cpj.org/killed/europe/turkey/#~(status~'Killed~motiveConfirmed~(~'Confirmed)~motiveUnconfirmed~'Unconfirmed~type~'Media*20Worker~typeOfDeath~(~)~sourcesOfFire~(~)~localOrForeign~(~)~gender~(~)~employedAs~(~)~jobs~(~)~coverages~(~)~mediums~(~)~cc_fips~(~'TU)~start_year~'1992~end_year~'
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kasus yang menimpa Jerf.32 Beberapa bulan sebelum kematian Jerf, Jurnalis Suriah 

Fares Hamadi terbunuh bersama rekannya Ibrahim Abd al-Qader di sebuah 

apartemen di Urfa, Turki tenggara, pada 30 Oktober 2015. Hamadi adalah kepala 

departemen produksi Eye on the Homeland, sebuah situs berita Suriah yang 

beroperasi di Turki. Mereka terbunuh secara misterius setelah pemerintah Turki 

menginisiasikan pembatasan konten berita yang berkaitan dengan masalah Turki 

dan Suriah.33 

Pada tahun 2016, terdapat 2 jurnalis terbunuh lagi, yaitu Rohat Aktas, 

editor berita untuk harian bahasa Kurdi Azadiya Welat. Dia terakhir terlihat pada 

tanggal 30 Januari 2016, di kota Cizre, Turki tenggara. Pada tanggal 24 Februari, 

media lokal melaporkan bahwa tubuhnya telah diidentifikasi dengan menggunakan 

tes DNA dengan rincian kematiannya tidak diketahui.34 Setelah kematian Aktas, 

seorang jurnalis Suriah yang bekerja di Turki, Zaher al Shurqat meninggal di rumah 

sakit pada 12 April 2016, setelah seorang pria bertopeng menembaknya di kepala 

pada 10 April di sebuah jalan di kota Gaziantep, Turki selatan, wartawan berusia 

36 tahun ini dibunuh tanpa alasan yang jelas dan pembunuhnya masih belum 

diketahui.35 Beberapa jurnalis Suriah diturki diindikasikan dibunuh oleh kelompok 

militan ISIS, namun ada yang beranggapan aktor lain dari pihak pemerintah Turki 

                                                           
32CPJ, Naji Jerf, diakses dalam: https://cpj.org/data/people/naji-jerf/index.php, 24 Desember 2017, 

pukul 20.30 WIB. 

 
33 CPJ, Fares Hamadi, diakses dalam: https://cpj.org/data/people/fares-hamadi/index.php, 24 

Desember 2017, pukul 20.30 WIB. 
34CPJ,  Rohat Aktas, diakses dalam: https://cpj.org/data/people/rohat-aktas/index.php, 24 Desember 

2017, pukul 20.30 WIB. 
35 CPJ, Zaher Al Shurqat, diakses dalam: https://cpj.org/data/people/zaher-al-shurqat/index.php, , 24 

Desember 2017, pukul 20.30 WIB. 

https://cpj.org/data/people/naji-jerf/index.php
https://cpj.org/data/people/fares-hamadi/index.php
https://cpj.org/data/people/rohat-aktas/index.php
https://cpj.org/data/people/zaher-al-shurqat/index.php
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yang melakukan seluruh tindakan pembunuhan ini. Para jurnalis Turki yang 

terbunuh merupakan Jurnalis dengan tingkat produktivitas yang cukup tinggi yang 

menganggkat isu-isu seputar kurdi, mengkritisi pemerintah dan hubungan konflik 

Suriah dengan ISIS yang berhubungan dengan pemerintah Turki. 

Rezim AKP mesih meski tidak terbukti berada di balik pembunuhan para 

jurnalis di Turki, tetap mendapatkan protes dari organisasi-orgnisasi yang membela 

hak-hak para jurnalis. Protes ini ditujukan karena pemerintah Turki telah dianggap 

melakukan pembiaran terhadap  para pelaku pembunuhan jurnalis yang jelas-jelas 

akan menodai nilai demokrasi di Turki, mengingat para jurnalis merupakan 

representasi dari suara penduduk sipil.  

Pada tahun 2015 ketika Erdogan mulai memimpin Turki sebagai presiden, 

kebebasan pers semakin dikekang. Padahal pada tahun 2003 Turki telah menjamin 

eksistensi perlindungan hak-hak jurnalis dan media. Namun rezim Partai AKP 

(Adalalet ve Kalkinma Partisi / Partai Keadilan dan Pembangunan) yang dipimpin 

oleh Erdogan semakin mereduksi adanya kebijakan perlindungan hak-hak 

perstersebut. Umumnya jurnalis yang ditangkap oleh negara adalah karena 

dianggap sebagai penyebar propaganda anti pemerintahan dan dianggap sebagai 

penyebar isu-isu sensitif seperti isu seputar etnis Kurdi di Turki.36 

Pada tahun 2016, saat isu kudeta terhadap Erdogan terjadi, Turki kembali 

melakukan tindakan represifnya terhadap beberapa jurnalis media yang mencoba 

mengkritisi pemerintah Turki. Pasca peristiwa percobaan kudeta pada bulan Juli 

                                                           
36 Turkey: Freedom of Pers2016, Op.Cit 
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2016, pemerintahan Erdogan setidaknya telah menangkap sekitar 42 jurnalis yang 

diduga telah menyebar propaganda anti pemerintahan. Setelah tragedi ini, Turki 

kemudian ditetapkan sebagai negara terburuk bagi para jurnalis di dunia oleh 

Committee To Protect Journalists (CPJ). Urutan kedua negara terburuk bagi para 

jurnalis adalah Tiongkok, diikuti oleh Iran.37 

Pada dasarnya tindakan represif terhadap jurnalis di Turki tidak hanya 

terjadi ketika Erdoga menjabat sebagai presiden. Tindakan represif ini kembali 

terjadi sejak partai AKP berkuasa di bawah kekuasaan Abdullah Gul (2007-2014). 

Rekannya Erdogan yang juga dari partai AKP juga telah menjadi perdana menteri 

sejak saat itu mendampingu Abdullah Gul. Rezim AKP Ddi bawah perdana menteri 

Erdogan telah melakukan tindakan yang begitu represif terhadap awak media. Pada 

tahun 2012 hingga 2013 ada sekitar 22 wartawan dipecat oleh Media tempat mereka 

bernaung, dan 30 wartawan mengundurkan diri dengan terpaksa karena permintaan 

rezim. Selain wartawan yang dinonaktifkan, tercatan sekitar 60 wartawan yang 

dijebloskan ke penjara tanpa diadili oleh rezim AKP pada tahun 2013.38 

Pemerintah mengatakan mayoritas dari mereka yang disebut sebagai 

wartawan yang dipenjara dikenai dakwaan menyangkut keamanan negara dan 

bukan karena aktivitas jurnalistik mereka. Dari jumlah wartawan yang dipenjara 

                                                           
37 Ibid. 
38 Iran Indonesia Radio, Erdogan dan Pembungkaman Pers di Turki, IRIB World Service, 22 juli 

2013, diakses dalam: http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/67059-

Erdogan_dan_Pembungkaman_Pers_di_Turki, 15 Oktober 2017, pukul 20.10 WIB. 

 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/67059-Erdogan_dan_Pembungkaman_Pers_di_Turki
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/67059-Erdogan_dan_Pembungkaman_Pers_di_Turki
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pada tahun 2012, 70% di antaranya berasal dari Kurdi. Para wartawan itu didakwa 

membantu kelompok pemberontak Kurdi guna menggulingkan rezim. 39 

Sejak menguasai Rezim, partai AKP terus berusaha untuk menekan media 

agar tidak menyebarkan isu-isu yang menjatuhkan rezim mereka, sekalipun isu 

tersebut adalah fakta. Hal ini dilakukan guna mempertahankan rezim AKP di Turki. 

Kelompok Kurdi, PKK (Partiya Karkeren Kurdistan/Partai Golongan Kurdi) dan 

isu-isu terkait tindakan diskriminasi rezim terhadap Kurdi merupakan hal-hal yang 

sangat dihindari oleh rezim AKP. Setiap ada media yang memberitakan tentang 

perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap rakyat Kurdi d Turki, pemerintah akan 

menangkap pembuat berita tersebut. Tindakan pemerintah Turki terhadap para 

jurnalis ini disebabkan rasa takut terhadap etnis Kurdi sebagai etnis minoritas 

terbesar di Turki yang akan mengambil alih rezim.  

Isu mengenai etnis kurdi bukan hanya merupakan isu utama media dan 

pers yang dibenci oleh Rezim di Turki. Jurnalis-jurnalis yang mengangkat isu 

seputar Ergenekon yang notabene adalah kolompok ekstrem sekularis di Turgi yang 

dianggap sebagai Teroris oleh pemerintah juga akan ditangkap. Para jurnalis yang 

mengangkat isu seputar etnis Kurdi dan pemerintah Turki merupakan isu yang 

sangat sensitif bagi pemerintah Turki, sehingga jurnalis yang ditangkap karena isu 

ini mencapai kurang lebih 68 persen, sisanya adalah isu-isu terkait Ergenekon dan 

isu politik lainnya. 40 

                                                           
39 Kebebasan Pers di Turki mengalami Krisis, 22 Oktober 2012,  diakses dalam: 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121022_turkeypress, 15 Oktober 2017, pukul 20.10 

WIB. 
40 Marc Pierini, Press Freedom in Turkey, Brussels, 2013, h. 5-7 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121022_turkeypress
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Diagram 2.2 Jumlah Jurnalis Yang Ditangkap Berdasarkan Isu Konten 

Berita41 

 

 

Pasca kudeta gagal pada Juli 2016 di Turki, Pemerintah Turki semakin 

paranoid terhadap isu-isu yang dianggap akan mengancam eksistensi rezim. Sejak 

saat itu pemerintah telah memecat 720 jurnalis karena pekerjaan mereka yang 

berani mengungkap kebenaran dan lebih dari 100.000 laman online diblokir 

pemerintah lantaran dianggap tak sejalan dan tidak pro rezim.42 

Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa upaya represif 

pemerintahan rezim AKP dilakukan guna mempertahankan rezimnya. Dalam hal 

ini pemerintah lebih terkesan otoriter mengontrol media agar terus memuat konten-

konten yang pro rezim yang otomatis juga akan mereduksi nilai-nilai demokrasi 

                                                           
41 Ibid, h. 5 
42 Huminca Sinaga, 100 ribu Laman diblokir, Tidak Ada kebebasan Pers di Turki, pikiran Rakyat, 

3 Mei 2016, diakses dalam: http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2016/05/03/100-ribu-

laman-diblokir-tidak-ada-kebebasan-pers-di-turki-368341, 20 Oktober 2017, pukul 19.00 WIB. 

 

http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2016/05/03/100-ribu-laman-diblokir-tidak-ada-kebebasan-pers-di-turki-368341
http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2016/05/03/100-ribu-laman-diblokir-tidak-ada-kebebasan-pers-di-turki-368341


41 
 

dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi di Turki. Hal inilah yang lantas 

dikritisi oleh aktivis CPJ yang selanjutnya mengupayakan keadilan bagi para awak 

media di Turki. 

Perdebatan mengenai media di Turki sebagian besar dibentuk oleh 

dikotomi kekuasaan sebagaimana mestinya. Sebenarnya, tidak mungkin untuk 

memahami masalah media di Turki tanpa mengambil snapshot hubungan media-

kekuatan pemerintah. Ketika partai AKP berkuasa, baik sektor media maupun 

hubungan media dan pemerintah telah memulai babak baru.  

Pada dasarnya, hubungan  media dengan pemerintah bukanlah satu-

satunya masalah yang dihadapi Turki saat ini. Pendirian media, bos media dan 

jurnalis dibentuk oleh kecenderungan ideologis mereka, serta posisi pemerintah. 

Selama bertahun-tahun, posisi pemerintah dianggap sebagai satu-satunya faktor 

penting yang mempengaruhi media. Sebenarnya, para aktivis pers yang 

meneriakkan "kebebasan pers" pada era AKP adalah orang yang sama yang 

mewakili media selama kudeta 28 Februari 1997. Media adalah pemicu utama 

dalam pembeberan kudeta militer pada 28 Februari, karena seluruh dunia 

menyaksikan. Ratusan ribu orang menjadi korban dan sebuah pemerintahan yang 

sah digulingkan melalui kerja sama antara militer dan media.  

Munculnya AKP mempresentasikan sebuah perubahan dalam sejarah 

hubungan media pemerintah dalam sejarah politik Turki.  Dengan kata lain, untuk 

pertama kalinya dalam beberapa tahun, monopoli media mengalami transformasi 

yang agak lemah dengan datangnya partai baru. Media, yang merupakan salah satu 
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kaki tangan paling aktif dalam kudeta 28 Februari 97 itu, meluncurkan sebuah 

peperangan penuh mengenai AKP. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan 

melakukan yang pertama dalam sejarah politik Turki yang juga terlibat sebagai 

pihak pro media pada 97 . Dia langsung berhadapan dengan media pada 28 Februari. 

Media yang menggulingkan pemerintah bekerja sama dengan militer pada tahun 

1997 tidak mengharapkan perlawanan dari kepala negara yang duduk.  

Ironi muncul, ketika AKP mulai menjabat, Erdogan cenderung tidak lagi 

menyukai media layaknya yang dia lakukan pada tahun 1997. Penulis berasumsi 

bahwa hal ini dilakukan karena efek traumatis Erdogan setelah terjadi kudeta 1997. 

Erdogan tentunya tidak mau hal ini terjadi kembali pada rezimnya, karena erdogan 

tahu seberapa besar dampak media terhadap  

2.2 Committee To Protect Journalists 

Setelah penulis membahas isu pers dan media di Turki serta tindakan 

represip pemerintahnya terhadap para jurnalis, penulis kemudian akan membahas 

seputar Committee To Protect Journalists(CPJ). CPJ adalah salah satu organisasi 

non profit yang didirikan pada tahun 1981 yang bergerak dalam hal perlindungan 

jurnalis di dunia. Organisasi ini berbasis di New York Amerika Serikat dengan 

jangkauan kerja di seluruh dunia. Founder dari organisasi ini adalah saah satu 

jurnalis senior di Amerika Serikat, yaitu Walter Cronkite. Berdirinya CPJ dilatar 
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belakangi oleh realita ancaman yang cukup masif terhadap para awak media di di 

seluruh dunia.43 

Gagasan bahwa wartawan di seluruh dunia harus dilindungi dan 

berkumpul untuk membela hak rekan kerja yang bekerja di lingkungan yang 

represif dan berbahaya kemudian menstimulasi aksi advokasi pertama CPJ pada 

tahun 1982. Pada waktu itu, tiga wartawan Inggris yaitu, Simon Winchester, Ian 

Mather, dan Tony Prime ditangkap di Argentina saat meliput Perang Falklands. 

Berkat upaya advokasi CPJ, ketiga wartawan tersebut kemudian dibebbaskan 

berkat upaya advokasi organisasi ini.44 Peristiwa ini sekaligus turut mengangkat 

nama CPJ sebagai organisasi non profit yang kredibel dalam bidang perlindungan 

pers dan media. 

Meski CPJ bukan lembaga perlindungan pers dan media yang pertama, 

namun organisasi ini merupakan organisasi yang terus bergerak maju dalam hal 

perlindungan pers dan media sesuai deklarasi hak asasi manusia PBB tahun1948. 

Berdirinya CPJ juga diakui sebagai salah satu instrumen yang mendukung penuh 

The United Nations 1948 Universal Declaration of Human Rights dalam hal 

perlindungan kebebasan berpendapat, pers dan media. Artikel seputar perlindungan 

pers dan media dalam deklarasi tersebut dicantumkan pada pasal 2 dan pasal 19.  

 

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this 

Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, 

                                                           
43 CPJ, History of CPJ, diakses dalam: https://cpj.org/about/history.php, 12 Oktober 2017, pukul 

17.00WIB 
44 Ibid. 

https://cpj.org/about/history.php
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religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or 

other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, 

jurisdictional or international status of the country or territory to which a person 

belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other 

limitation of sovereignty.”. (Pasal 2 The United Nations 1948 Universal 

Declaration of Human Rights).45 

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right 

includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and 

impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”. 

(Pasal 19 The United Nations 1948 Universal Declaration of Human Rights).46 

 

Berdasarkan pasal 2 diatas, dijelaskan secara umum mengenai kebebasan 

setiap orang yang tidak dibatasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

pendapat politik atau pendapat lainnya, asal kebangsaan atau status sosial, 

pekerjaan, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Pasal 2 tersebut dengan jelas 

menyebutkan kekebasan yang tidak dibatasi dengan pendapat politik dan pekerjaan 

setiap individu, dengan demikian jurnalis sebagai salah satu bagian dari pekerjaan 

dalam hal pers dan media juga mempunyai hak-hak dasar yang menunjang 

pekerjaannya. 

Selanjyutnya pasal 19 menjelaskan secara spesifik seputar kebebasan 

berpendapat dan berekspresi yang berkaitan penuh dengan profesi awak media. 

Pasal 19 ini menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan 

berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpaintervensi 

dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui 

media apapun dan tanpa memandang batas-batasnya, dengan demikian dapat 

                                                           
45 Uited Nation, The United Nations 1948 Universal Declaration of Human Rights, United Nation, 

2015, h. 6 
46 Ibid., h. 40 
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disimpulkan bahwa kebebasan jurnalis merupakan komponen hak-hak dasar juga 

harus dilindungi. Menurut pasal 19 ini diskriminasi dan tindakan represif terhadap 

jurnalis merupakan tindakan yang harus dihentikan, oleh karena itu CPJ kemuidian 

berdiri sebagai salah satu organisasi yang bergerak dalam hal perlindukangn 

jurnalis di dunia. 

Hingga saat ini, CPJ telah memiliki 40 ahli hukum spesialisasi dalam hal 

perlindungan hak-hak jurnalis yang tersebar di seluruh dunia. Organisasi ini juga 

mempunyai 13 representasi resmi yang tersebar di kota-kota besar negara di 

seluaruh dunia.47 Representasi ini yang nantinya akan menangani dan membantu 

upaya penyelamatan para jurnalis di negara-negara tersebut dan sekitarnya. Untuk 

representasi CPJ Istanbul merupakan representasi CPJ baru sekaligus merupakan 

representasi untuk kawasan Eropa secara umum dan Eropa Tengah secara Khusus. 

                                                           
47 CPJ, What we Do, diakses dalam: https://cpj.org/about/, 12 Oktober 2017, pukul 18.20 WIB 

https://cpj.org/about/
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Gambar 2.1 Peta Representasi Resmi CPJ  Di Seluruh Dunia48 

 

 

2.3 Tugas Dan Fungsi Committee To Protect Journalists 

Secara umum, tugas dan fungsi Committee To Protect Journalistsadalah 

melindungi hak-hak para awak media di seluruh dunia. Menurut Mohamaed Abdel 

Dayem selaku kordinator program CPJ Timur Tengah dan Afrika, menyatakan 

bahwa jurnalis merupakan pekerjaan yang cukup riskan, oleh karena itu diperlukan 

sebuah lembaga organisasi yang bergerak dalam melindungi mereka. Menurutnya, 

sejak awal tahun 90 an ada ratusan jurnalis yang mendapatkan tindakan kekerasa, 

dipenjara, bahkan terbunuh setiap tahunnya.49 

                                                           
48 CPJ, Ibid. 
49 CPJ, Our Mission, diakses dalam: https://cpj.org/about/video.php, 14 Oktober 2017, pukul 20.15 

WIB 

https://cpj.org/about/video.php
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Joe Simon selaku direktur eksekutif CPJ 2015 menyatakan bahwa para 

awak media atau jurnalis memainkan peranan penting dalam menyeimbangkan 

kekuatan pemerintah di sebuah negara dengan rakyatnya. Dia menambahkan, ketika 

jurnalis takut untuk bersuara, maka rakyat juga akan diam. Dengan melindungi para 

jurnalis, maka dengan otomatis CPJ juga akan mempromosikan kebebasan 

berpendapat, berekspresi dan membawa nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia.50  

Tugas dan fungsi CPJ secara spesifik dapat dilihat dari program-program 

yang didedikasikan untuk melindungi para jurnalis di dunia dan untuk 

mengapresiasi eksistensi para jurnalis yang telah berjasa dalam menghidupkan 

kebebasan pers. Berikut program-program CPJ yang rutin dilakukan di setiap 

periode dan program-program guna menaggapi suatu peristiwa tertentu: 

1. Kampanye Global  

Kampanye global merupakan suatu program rutin CPJ yang dilakukan 

untuk menanggapi isu-isu tertentu di dunia internasional. Kampenye global ini 

umumnya melibatkan para jurnalis-jurnalis di negara tertentu serta rakyat sipil guna 

menyuarakan hak-hak para jurnalis dan menyuarakan kampanye anti diskriminasi 

terhadap para jurnalis. Kampanya global ini juga dilakukan untuk melawan 

tindakan impunitas51 di sebuah negara dengan tindakan diskriminasi tertinggi 

terhadap jurnalis. Kampanye global pertama pernal dilakukan pada 2009  di Filipina 

                                                           
50 Ibid. 
51 Impunitas merupakan sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian 

dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia. Biasanya ini terjadi dari penolakan atau kegagalan sebuah pemerintah 

untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku. Impunitas dapat juga berupa 

pemberian pengampunan dari pejabat pemerintah. Tindakan seperti ini juga merupakan penghinaan 

dan tidak disetujui dalam hukum internasional hak asasi manusia 
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dan Rusia yang merupakan negara paling mematikan bagi jurnalis. Di kedua negara 

ini, jumlah pembunuhan yang belum terpecahkan telahmenjadi dampak buruk bagi 

profesi jurnalis.52 

2. Advokasi Global 

Global advokasi ditujukan sebagai instumen publikasi negara-negara 

dengan isu kekerasan terhadap jurnalis di dunia. Umumnya CPJ mempublikasikan 

kasus-kasus kekerasan hingga angka kematian jurnalis di dunia berdasarkan isu-isu 

tertentu, misalnya isu perang, politik dan sebagainya. Sejak tahun 1992, CPJ rutin 

mempublikasikan jumlah jurnalis terbunuh berdasarkan kategori negara dan secara 

global.  

Dari 1262 jurnalis yang terbunuh di seluruh dunia, umumnya mayoritas 

jurnalis yang terbunuh datang dari negara-negara di kawasan Afrika, Amerika Latin 

dan ASIA dan  Eropa Timu. Hal tersebut disebabkan negara-negara di kawasan 

tersebut merupakan negra-negara dengan tingkat konflik tinggi dan minim nilai 

demokrasi. Pada tahun 90 an negara-negara di kawasan tersebut sedang bergelut 

dalam gerakan demokratisasi sehingga menebabkan jatuhnya banyak korban, 

terutama korban-korban dari kalangan media yang notabene adalah aktor-aktor 

yang menyebarkan aspirasi rakyat secara masif dengan lebih luas, sehingga tak 

jarang mereka kerap kali menjadi korban dari konflik di negara mereka. 

                                                           
52 Joel Simon, CPJ Annual Report 2010, New York: CPJ, 2010, h. 12 
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Tabel 2.1 Jumlah Jurnalis Terbunuh Sejak Tahun 1992-2017 Berdasarkan 

Publikasi CPJ53 

No. Latar belakang Kematian Jumlah 

1 Politik 586 

2 Perang 526 

3 HAM 267 

4 Korupsi  256 

5 kriminal 199 

6 Budaya 146 

7 Bisnis 56 

8 Olahraga 31 

Jumlah Total:                                                                            1.262 Jurnalis 

 

Program advokasi global juga bekerjasama dengan media-media 

internasional guna sebagai rekan publikasi isu-isu terkait para jurnalis dunia. 

Media-media tersebut diantaranya The Washington Post,  the South China Morning 

Post, Al-Jazeera, the BBC, CNN, dan Univision. Kerjasama dengan media-media 

internasional ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan publikasi kasus-

kasus terkait tindakan diskriminasi terhadap jurnalis-jurnalis di dunia. Salin 

advokasi global dalam bidang publikasi, CPJ juga melakukan upaya advokasi nyata 

dan pendampingan hukum dalam pembebasan jurnalis-jurnalis yang ditangkap oleh 

aparatur negara, teroris dan lain sebagainya.54 

                                                           
53 CPJ, JournalistsKilled since 1992, diakses dalam: https://cpj.org/killed/, 14 Oktober 2017, pukul 

19.00WIB. 
54 Joel Simon, Op.Cit., h. 16 

https://cpj.org/killed/
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3. JournalistsAssistance Program 

Program ini merupakan program sosial responsibility CPJ terhadap para 

jurnalis korban perang dan isu-isu lainnya. Program ini umumnya berupa bantuan 

medis dan kesehatan bagi para jurnalis yang terluka dalam meliput peperangan dan 

isu politik tertentu di seluruh dunia. Program ini juga memberikan bantuan dan 

dukungan psikis dan materil terhadap keluarga jurnalis yang meninggal saat 

bertugas. Program ini sekaligus sebagai bukti kepedulian CPJ guna meningkatkan 

pemahaman masyarakat internasional bahwa CPJ tidak hanya peduli terhadap kasus 

hukum para jurnalis melainkan juga peduli terhadap kesehatan dan produktivitas 

para jurnalis di dunia.55 

4. International Press Freedom Award 

Program ini merupakan program tahunan CPJ yang didedikasikan guna 

mengapresiasi media dan jurnalis di seluruh dunia. Acara ini rutin diselenggarakan 

setiap tahun 1991 hingg saat ini (2017). Penghargaan ini ditujukan untuk aktor-

aktor dalam dunuia jurnalisme yang telah berjuang meiput isu-isu internasional 

dengan medan yang begitu keras dan apresiasi terhadap aktor-aktor media yang 

telah berjuang dalam isu-isu HAM, politik dan sebagainya.56 

Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa CPJ merupakan 

organisasi non profit yang bergerak dalam hal perindungan jurnalis di sluruh dunia. 

Seluruh program-program yang mereka buat didedikasikan untuk membela hak-hak 

                                                           
55 Ibid., h. 10 
56 Ibid. h. 12 
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jurnalis sebagai aktor kebebasan berpendapat dan aktor penggerak masyarakat 

dunia.  

Jika direlevansikan dengan konsep yang penulis angkat, CPJ merupakan 

salah satu bentuk dari Global civil society. Global civil society atau masyarakat sipil 

global merupakan bentuk dari masyarakat sipil yang terhimpun guna 

menyelesaikan masyalah-masalah internasional, seperti isu kemiskinan, HAM, 

pendidikanan, kesehtan, lingkungan dan sebagainya. CPJ yang bergerak dalam 

pembelaan hak-hak para jurnalis juga termasuk dalam salah satu isu HAM. 

 


