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BAB III 

UPAYA ADVOKASI COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS (CPJ) 

DALAM MEMBELA JURNALIS TURKI 

Setelah penulis menjelaskan seputar krisis media dan pers di Turki pada 

bab sebelumnya, kemudian pada bab III ini penulis akan menjelaskan seputar upaya 

CPJ dalam melindungi jurnalis di Turki. Upaya-upaya perlindungan jurnalis di 

Turki ini telah sesuai dengan salah satu program CPJ yaitu mengupayakan 

perlindungan dan stabilitas hubungan antara pers dan pemerintah sebuah negara, 

dalam hal ini Turki. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan seputar upaya 

advokasi serta dampaknya bagi kebebasan pers di Turki 

Istilah advokasi begitu lekat dengan dengan kegiatan aktivis HAM, 

lingkungan, perlindungan satwa dalam berbaga macam bentuk. Advokasi sendiri 

dapat didefnisikan sebagai seperangkat tindakan terorganisir yang bertujuan untuk 

mempengaruhi kebijakan publik, sikap sosial, atau proses politik. orang-orang yang 

bekutat dalam bidang advokasi umumnya menguasi seputar materi hukum. Dalam 

hal advokasi, tindakan ini dapat ditargetkan pada pembelaan individu dalam bentuk 

pendampingan hukum atau pembelaan kelompok-kelompok tertentu engan cara 

mengangkat sebuah isu politik ke publik melalui berbagai macam instrumen guna 

memobilisasi masa agar juga ikut bergerak dalam menanggapi isu tersebut.57 

57 Definition of advicacy, diakses dalam: 

http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/ch_7_2.pdf, 28 Desember 2017, pukul 15.00 

WIB. 

http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/ch_7_2.pdf
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Advokasi dapat mencakup hal-hal berikut:58 

1. Mengaktifkan dan memberdayakan orang untuk berbicara di hadapan 

publik atas isu-isu sosial politik tertentu. 

2. Memberikan dukunganatau penolakan  terhadap sebuah kebijakan dan 

meyakinkan mereka yang memiliki kekuasaan untuk bertindak mendukung 

kebijakan tersebut di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 

3. Melatih dan memberdayakan kekuatan maysakat sipil untuk mempengaruhi 

tindakan politik. 

4. Mengorganisir usaha warga untuk mempengaruhi perumusan dan 

implementasi kebijakan publik. 

5. Memberikan pembelaan dan pendampingan hukum terhadap orang-orang 

objek yang mengalami tindakan diskriminatif atau korban sebuah kebijakan 

politik. 

Proses advokasi umumnya melibatkan sejumlah tindakan yang saling 

terkait yang dirancang secara strategis untuk mempengaruhi perubahan pada 

berbagai bentuk tingkat. Tindakan ini bisa mencakup peningkatan kesadaran 

masyarakat akan masalah sebuah masalah sosial polik, menciptakan tekanan untuk 

mendorong reformasi, memperbaiki respon negara untuk mencegah dan 

menghukum pelanggaran hak asasi manusia, dan mempengaruhi hukum dan 

pembuatan kebijakan.59 

                                                           
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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Sebelum memulai tindakan, para advokat yang umumnya datang dari 

alangan aktivis harus mengidentifikasi tujuan kampanye advokasi. Tujuannya dapat 

berkisar dari pemecahan masalah tertentu dengan mengubah undang-undang atau 

kebijakan untuk meningkatkan kesadaran umum tentang kemanusiaan dan  

pelanggaran hak dalam komunitas tertentu. Karena advokasi umumnya dilakukan 

oleh para aktivis, CPJ juga berusahan mengupayakn tindakan advokasinya bagi 

seluruh isu-isu HAM terkait media dan jurnalis di seluruh dunia, khususnya di 

Turki. 

 

3.1  Upaya Advokasi CPJ dalam krisis pers di Turki 

3.1.1 Pengajuan Annual Report 

Sejak tahun 2010 Turki terus dikategorikan sebagai negara terburuk bagi 

kekebabsan pers dan pekerjaan jurnalis. Predikat negara terburuk ini disandingkan 

pada Turki bersama beberapa negara lain seperti Iran, Myanmar dan Tiongkok. CPJ 

melihat fenomena ini sebagai ironi yang cukup besar, mengingat Turki adalah 

negara yang berdiri di atas konstitusi negara republik parlementer yang menganut 

asas demokrasi. Guna sebagai salah satu langkah mengupayakan kelayakan 

kebebasan pers di Turki, pada tahun 2011 akhirnya CPJ membuka representasi baru 

di Istambul sekaligus sebagai representasi tambahan untuk kawasan Eropa dan 
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Timur Tengah. Hal ini dilakukan guna sebagai salah satu langkah konkret terkait 

isu kebebasan pers di Turki.60 

Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat sejatinya merupakan 

hak setiap inividu yang harus dilindungi oleh pemerintah di sebuah negara yang 

berasaskan dasar demokrasi. Turki merupakan negara Republik parlementer yang 

menerapkan asas demokrasi, namun pada kenyataannya secara praktikal, masih 

banyak nilai-nilai demokrasi yang tidak diterapkan secara penuh. 

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan aspek paling 

mendasar dari nilai demokrasi, namun rezim AKP terus melakukan tindakan 

represifnya untuk membatasi kebebasan para jurnalis sebagai representasi dari 

suara rakyat. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. 

Pada tahun 2012, Turki telah melancarkan salah satu tindakan keras terbesar dunia 

mengenai kebebasan pers. Pihak berwenang telah memenjarakan wartawan dalam 

skala massal dan dikaitkan dengan tuduhan pidana yang sama sekali tidak 

berhubungan dengan profesi jurnalis. Dalam data berbeda yang dipublikasikan CPJ, 

sebagnyak 70 persen jurnalis yang ditangkap merupakan jurnalis kurdi yang 

didakwa dengan tuduhan diluar apa yang mereka perbuat.61 

Para jurnalis yang ditangkap oleh otoritas Turki dipenjarakan tanpa diadili 

dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan yang paling umum diberikan pada para 

jurnalis ini adalah tuduhan tindakan terorisme, tuduhan propaganda, tuduhan 

                                                           
60 Ibid.,  31 
61 CPJ , Turkey’s Pers Freedom Crisis: The Dark Days of Jailing Journalists and Criminalizing 

Dissent, , New York: Committee to Protect Journalists, 2012, h. 7 
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memjuat konten berita anti-state. Bagi para jurnalis kurdi, mereka umumnya juga 

dikenai tuduhan sebagai aktor yang menodai bahasa Turki, karena mereka 

cenderung dianggap aktor anti bahasa Turki, padahal sebenarnya mereka hanya 

memperjuangkan bahasa ibu mereka yang beberapa dekade ini telah dilarang 

penggunaannya di publik oleh rezim AKP. Aksi mereka sama sekali tidak 

bermuatan anti bahasa Turki, kerena mereka masih merupakan warga negara Turki 

yang fasih dalam berbahasa Turki.62 

Langkah awal advokasi dilakukan melalui anual report yang ditujukan 

pada pemerintah Turki. Laporan ini berisi seputar jejak para jurnalis yang menjadi 

korban tindakan represif pemerintah hingga dipenjarakan, bahkan dihukum mati. 

Surat ini berisi seputar rekomendasi bagi pemerintah Turki untuk mengurangi 

tindakan represifnya dan membebaskan tahanan yang tidak bersalah. Surat ini 

dilampirkan beserta para list tahanan jurnalis yang tidak bersalah versi CPJ. Surat 

beserta laporan ini dikirimkan pada tahun 2012. Annual report ini tidak hanya 

ditujukan bagi pemerintah Turki, melainkan rekomendasi bagi Uni Eropa. Berikut 

poin-poin isi surat tersebut:  

Permintaan bagi Pemerintah Turk dan Uni Eropa:63 

1. Berhenti mendakwa para jurnalis dengan dakwaan anti state, terorisme dan 

dakwaan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegitan mereka. 

                                                           
62 Marc Pierini, Press Freedom in Turkey, Brussels, 2013, h. 3-4 
63 CPJ , Turkey’s Pers Freedom Crisis: The Dark Days of Jailing Journalists and Criminalizing 

Dissent, , New York: Committee to Protect Journalists, 2012, h. 7 
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2. Bagi perdana Erdogan, buatlah statement publik yang melarang 

kriminalisasi jurnalis dan jangan campuri pekerjaan jurnalis dengan 

kepentingan pemerintah. 

3. Lepaskan semua jurnalis yang dipenjarakan dan ditahan atas dasar kegiatan 

jurnalistik. 

4.  Menghentikan penuntutan pidana terhadap jurnalis sehubungan dengan 

pelaporan dan komentar mereka yang tidak terbukti. Dalam puluhan Kasus 

yang didokumentasikan oleh CPJ, pemerintah telah menahan jurnalis 

dengan tuduhan terorisme dan anti-negara hanya dengan bukti aktivitas 

jurnalistik mereka yang didasarkan pada Undang-Undang 5651. 

5. Buatlah reformasi konstitusional yang berisi seputar perlindungan pers dan 

media. 

6. Lebih selektif dalam memblokir konten berita media dan merevis Undang-

Undang 5651. 

7. Bagi Uni Eropa, diharapkan dapat mendesak otoritas Turki untuk segera 

membebaskan semua wartawan dipenjara karena menjalankan hak mereka 

atas kebebasan ekspresi dan kebebasan pers. 

8. Mengundang pihak otoritas Turki guna berkordinasi terkait permaslahan 

ini. 

9. Mengingatkan Turki bahwa keanggotaan Turki dalam Uni Eropa 

bergantung pada menghormati kewajibannya berdasarkan Konvensi Eropa 

tentang Hak Asasi Manusia, bersamaan dengan pelaksanaan putusan 



58 
 

Pengadilan HAM Eropa yang efektif, terutama yang berkaitan dengan 

kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. 

Langkah lain advokasi advokasi CPJ di Turki pada dasarnya sudah dimulai 

sejak beberapa tahun sebelum CPJ datang ke Turki. Advokasi tidak selalu berarti 

langkah pembebasan langsung bagi para jurnalis, melainkan juga upaya advokasi 

melalui publikasi lini masa dan mengirimkan surat diplomatik kepada pemerintah 

Turki. Dalam hal publikasi lini masa, CPJ telah secara rutin mempublikasikan data-

data jurnalis yang terbunuh, dipenjara dan jurnalis yang terancap dibunuh setiap 

tahunnya sejak tahun 1992. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran 

penduduk Turki dan masyarakat internasional akan isu kebebasan pers di Turki.64  

CPJ rutin mengeluarkan laporan tahunan yang dipublikasikan melalui 

website mereka. Pada thaun 2016, Bahkan CPJ resmi menetapkan Turki sebagai 

negara terburuk bagi kebebasan pers pasca kudeta Turki pada tahun Tersebut. 

Laporan ini sekaligus ditujukan agar mampu memobilisasi masa sehingga dapat 

ikut berontribusi dalam menyuarakan hak-hak para jurnalis di Turki. Pada tahun 

2016 CPJ mempublikasikan sebuah poster seputar negara paling berbahaya bagi 

jurnalis dan negara paling mematikan bagi jurnalis (gambar 3.1). Dalam poster itu 

disebutkan bahwa pasca kudeta tahun 2016 terdapat 259 Jurnalis ditangkap yang 

70 persennya didakwa dengan pasal terorisme sebagai aktor anti state, sedangkan 

untuk negara paling mematikan bagi para jurnalis, berada di Suriah. 

 

                                                           
64 CPJ, Turkey, diakses dalam: https://cpj.org/europe/turkey/, 15 Desember 2017, pukul 15.10 WIB. 

https://cpj.org/europe/turkey/
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3.1.2 Mobilisasi melalui Turkey Crackdown Chronicle 

Setalah pengajuan annual report, CPJ kemudian mengindikasikan Turki 

sebagai negara terburuk urutan pertama bagi kebebasan pers karena banyaknya 

korban yang ditangkap karena tindakan represif pemerintah. Hal ini dipublikasikan 

melalui Turkey Crackdown Chronicle . Para jurnalis difitnah dengan sebuatan para 

pembelot pemerntahan, penghinat negara dan berbagai sebuatn lainnya yang 

kemudian direleansikan dengan tindakan terorisme. Ini merupakan histori yang 

cukup kelam bagi Turki, bahkan mengalahkan negara-negara non demokratis 

lainnya seperti beberapa negara di Timmur Tengah dan negara Tiongkok. 

Pada bulan April 2016, CPJ juga mempunyai program baru yang disebut 

Turkey Crackdown Chronicle untuk meningkatkan dokumentasi pelanggaran 

kebebasan pers. Implementasi program ini dilakukan melalui publikasi lini masa 

dan penyebaran selebaran-selebaran untuk pendudduk Turki khususnya di Istanbul. 

Tujuannya agar penduduk Turki mengetahui secara jelas perkembangan tindakan 

represif pemerintah serta perkembangan upaya CPJ dalam membela para jurnalis di 

Turki. Turkey Crackdown Chronicle umumnya dipublikasikan seminggu sekali dan 

mengulas kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan pers di Turki pada waktu 

seminggu sebelumnya. Ekesitensi media yang smakin bersifat press otiritarinism 

yang artinya transparansi konten media dibatasi oleh pemerintah Turki menjadi 

faktor utama dibuatnya program Turkey Crackdown Chronicle.65 

                                                           
65Seenpm,  As Turkey broadens media crackdown, CPJ expands coverage, diakses dalam: 

http://seenpm.org/turkey-broadens-media-crackdown-cpj-expands-coverage/, 20 Desember 2017, 

pukul 17.00 WIB 

http://seenpm.org/turkey-broadens-media-crackdown-cpj-expands-coverage/
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Gambar 3.1 Poster CPJ tentang Turki Sebagai Negara Terburuk Bagi  

Jurnalis Di Dunia66 

 

Berdasarkan data-data yang penulis jabarkan di atas, dapat dilihat bahwa 

selama ini, CPJ telah sadar dengan isu yang terjadi di Turki terkait tindakan represif 

pemerintah terhadap para jurnalis di negara tersebut. CPJ telah melakukan upaya 

advokasi melalui publikasi kasus di Turki serta melalui mediasi dengan 

mengirimkan anual report dan saran rekomendasi bagi pemerintah Turki dan Uni 

                                                           
66 CPJ, CPJ Highlight 2016 Editions, diakses dalam: https://cpj.org/2016/12/cpj-highlights-2016-

edition.php, 15 Desember 2017, pukul 15.00 WIB 

https://cpj.org/2016/12/cpj-highlights-2016-edition.php
https://cpj.org/2016/12/cpj-highlights-2016-edition.php
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Eropa. Publikasi tahunan melalui lini masa diharapkan dapat memobilisasi dan 

meningkatkan kesadaran penduduk turki dan masyarakat internasional secara 

umum akan kasus yang terjadi di Turki.  

Upaya-upaya advokasi yang dilakukan oleh CPJ menurut penulis masih 

dalam jalur yang wajar. Cara CPJ melakukan pembelaan terhadap para jurnalis 

dilakukan berdasarkan upaya yang begitu diplomatik dengan cara memberikan 

advokasi. Advokasi sendiri berarti melakukan upaya pembelan dan menyuarakan 

kebenaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya advokasi yang 

dilakukan oleh CPJ diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penduduk Turki dan 

masyarakat Internasional akan realitas kehidupan jurnalis di Turki. 

Upaya advokasi CPJ menurut penulis sudah sesuai dengan konteks 

advokas yang sebenarnya, yaitu melakukan advokasi publik guna memobilisasi dan 

meningkatkan level kesadaran masa agar lebih masif dalam merespon sebuah 

kondisis sosial politik negara Turki yang berdampak pada kebebasan berekspresi 

terutama kebebasan pers. Advokasi yang dilakukan CPJ juga melibatkan berbagai 

macam instrumen, mulai dari publikasi publik secara langsung dan publikasi 

melalui lini masa yang tidak hanya menjangkau beberapa objek saja, melainkan 

menjangkau seluruh penduduk Turki bahkan masyarakat Internasional. 

 

3.2 Dampak Upaya Advokasi Committee To Protect Journalists (CPJ) di Turki 

Setelah berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan oleh CPJ, banyak 

dampak yang kemudian terjadi negara Turki, organisasi inipun mendapatkan 
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berbagai macam respon baik dari pemerintah maupun kalangan pendududuk Turki. 

Respon berupa dukungan penuh terhadap pembelaan para jurnalis yang ditangkap 

juga datang dari negara-negara lain. Hal ini merupakan buah dari upaya CPJ yang 

selama ini berjuang demi kebebasan pers di Turki. 

Pada tahun 2011, CPJ sudah bisa memobilisasi masa guna memprotes 

tindakan pemerintah yang telah melakukan penangkapan terhadap para jurnalis 

sepanjang tahun tersebut. Demonstarsi  itu juga dilakukan sebagai upaya protes 

karena selama tahun 2007 hingga 2011 Turki kembali lagi dihebohkan dengan isu 

kematian beberapa jurnalis yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan.67 

Respon lain datang dari pemerintah representasi pemerintah Turki yang 

memberikan surat balasan terhadap representasi CPJ Istanbul Ibu Ognianova 

(Europe and Central Asia Program Coordinator Istanbul). Representasi Turki yang 

memberikan surat balasan terhadap CPJ ini adalah Sadullah Ergin selaku Mentri 

Hukum dan Peradilan di Turki. Berikut isi surat balasan tersebut:68 

Yang Terhormat Ibu Ognianova. 

Saya Sadullah Ergin selaku Mentri Hukum dan Peradilan Turki. 

Kami memiliki pendapat yang sama bahwa kebebasan berpikir dan 

ekspresi adalah sumber legitimasi fundamental yang memberikan fondasi dari 

sistem demokrasi sekarang. Kami juga mengkonfirmasi pentingnya fakta bahwa 

anggota pers, yang memainkan peran kunci dalam pembentukan masyarakat 

demokratis yang pluralis harus meneruskan kegiatan profesional bebas dan tanpa 

campur tangan pemerintah. 

Pemerintah Turki bertekad untuk memperkuat karakter liberal dan 

demokratis Turki, memegang kemauan politik yang kuat dalam perlindungan 
                                                           
67 Oray Egin, Has the Committee to Protect Journalists Betrayed Turkey’s Journalists?, daiakses 

dalam: https://www.thedailybeast.com/has-the-committee-to-protect-journalists-betrayed-turkeys-

journalists, 15 Desember 2017, pukul 17.00 WIB 
68 CPJ , Turkey’s Pers Freedom Crisis: The Dark Days of Jailing Journalists and Criminalizing 

Dissent, , New York: Committee to Protect Journalists, 2012, h. 50-53 

https://www.thedailybeast.com/has-the-committee-to-protect-journalists-betrayed-turkeys-journalists
https://www.thedailybeast.com/has-the-committee-to-protect-journalists-betrayed-turkeys-journalists
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hukum, hak dasar dan kebebasan untuk seluruh penduduk Turki. Pengakuan akan 

prevalensi internasional konvensi mengenai hak-hak dasar dan kebebasan atas 

perundang-undangan nasional, dengan amandemen Konstitusi yang dilakukan 

pada tahun 2004, telah menjadi refleksi penting dari iktikad politik ini. 

Dihadapkan di hampir semua negara, upaya reformasi kami akan 

dilanjutkan secara berkelanjutan. Selama beberapa dekade ini, Pemerintah telah 

berupaya dalam melakukan reformasi demi menuju Turki yang lebih baik. Tidak 

hanya reformasi dalam media dan pers, melainkan dari semua aspek sosial dan 

politik. Kami sangat mengapresiasi surat laporan beserta data-data jurnalis yang 

dicantumkan oleh surat CPJ. Kami berhrapa dapat melakukan investigasi kembali 

atas orang-orang yang telah ibu Ognianova cantumkan dalam surat tersebut, agar 

nantinya kami dapat membebaskan pihak-pihak yang benar-benar tidak bersalah. 

Sadullah Ergin 

Mentri Hukum dan Peradilan Turki, 10 Juli 2012 

 

Berdasarkan isi surat di atas, dapat dilihat begitu besarnya pengaruh CPJ 

dalam memberikan bantuan advokasi terhadap para jurnalis Turki yang ditangkap 

oleh pemerintah. Surat tersebut berisi seputar iktikad baik pemerintah Turki yang 

berniat melakukan investigasi ulang guna menyeleseikan kasus penangkapan para 

jurnalis yang ditangkap sepanjang tahun 2004 hingga 2011 oleh pemerintah Turki. 

Pasca surat balasan dari representasi pemerintah Turki, beberapa tahun 

setelahnya CPJ kembali lagi memobilisasi masa untuk melakukan demonstrasi 

karena merasa janji dalam surat tahun 2012 belum terpenuhi secara utuh. 

Demonstrasi ini dilakukan pada tahun 2014. Demonstrasi ini tidak hanya terdiri dari 

simpatisan CPJ dan penduduk setempat, melainkan melibatkan mobilisasi NGO 

lainnya seperti European Federation of Journalists, yang merupakan federasi 
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jurnalis Eropa. Mereka menuntut pemerintah segera membebaskan para jurnalis 

yang ditangkap dengan tuduhan yang mengada-ngada.69  

Gambar 3.2 Demonstrasi tahun 2014 di Istanbul70 

 

 

Pada tahun 2016, pasca diimplementasikannya program Turkey 

Crackdown Chronicle oleh CPJ, tingkat kesadaraan penduduk Turki atas isu 

tindakan represif pemerintah terhadap jurnalis mulai terasa. Banyak penduduk 

Turki yang juga merespon program ini dan bersyukur karena mandapatkan 

informasi dari program ini, karena informasi mengenai tindakat diskriminalisasi 

terhadap media dan jurnalis begitu ditutup rapat-rapat oleh pemerintah Turki agar 

tidak menuai protes dari penduduk Turki. Pada akhirnya, penduduk Turki mulai 

tersadar dan menginisiasikan gerakan sendiri untuk membela para jurnalis yang 

                                                           
69 Diakses dalam: https://www.nuj.org.uk/news/protesters-take-concerns-over-press-freedom-in-

turkey-to/, 17 Desember 2017, pukul 20.00 WIB 
70 Ibid.  

https://www.nuj.org.uk/news/protesters-take-concerns-over-press-freedom-in-turkey-to/
https://www.nuj.org.uk/news/protesters-take-concerns-over-press-freedom-in-turkey-to/


65 
 

ditangkap. Tak jarang mereka juga menyuarakan protes mereka melalui berbagai 

macam platform media sosial untuk memprotes pemerintah Turki.71 

Pada bulan Juni 2016(gambar 3.3), penduduk Turki juga  mulai berkumpul 

di Istambul guna berdemonstrasi dengan membawa laporan harian Turkey 

Crackdown Chronicle. Demonstrasi ini ditujukan untuk membebaskan para 

tahanan jurnalis. Mereka bersatu padu dan berbaur dengan berbagai kalangan dan 

pihak media, khususnya media-media besar Kurdi di Turki seperti Ozgur Gundem 

yang merupakan salah satu media Kurdi dengan jumlah jurnalis yang paling banyak 

ditangkap oleh pemerintah.72 

Gambar 3.3 suasana Demonstrasi di Istanbul73 

 

                                                           
71 CPJ, Turkish court arraigns newspaper editors, columnist on terrorism charges, diakses dalam: 

https://cpj.org/2016/08/turkish-court-arraigns-newspaper-editors-columnist.php, 28 Desember 

2017, pukul 16.00 WIB. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 

https://cpj.org/2016/08/turkish-court-arraigns-newspaper-editors-columnist.php
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Berdasarkan data-data yang penulis jabarkan di atas, dapat dilihat bahwa 

CPJ merupakan NGO yang bergerak dalam program-program aksi yang membela 

hak-hak para jurnalis di Turki. Upaya CPJ dalam melakukan tindakan advokasi  

telah mampu memobilisasi masa guna sebagai inisasi pembebasan jurnalis yang 

ditangkap oleh pihak otoritas Turki. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana 

upaya organisasi ini dalam mempengaruhi masa agar bersama-sama berkontribusi 

dalam membela hak-hak para jurnalis tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah NGO 

sebagai civil sociaety. Sebagai organisasi yang tidak berbadan hukum, NGO lebih 

leluasa untuk menjadi representasi dari civil society dalam menyuarakan aspirasi 

mereka di hadapan publik. 

 


