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deKlArASI SIrnAgAlIh

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan berpendapat, 
memperoleh informasi dan kemerdekaan berserikat 
adalah hak asasi setiap warga negara.

Bahwa sejarah pers Indonesia berangkat dari pers 
perjuangan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, 
serta melawan kesewenang-wenangan.

Dalam melaksanakan misi perjuangannya, pers Indonesia 
menempatkan kepentingan dan keutuhan bangsa di atas 
segala kepentingan pribadi maupun golongan.

Indonesia adalah negara hukum, karena itu pers 
Indonesia melandaskan perjuangannya pada prinsip-prinsip 
hukum yang adil, dan bukan pada kekuasaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka kami 
menyatakan:

•	 Menolak	segala	bentuk	campur	tangan,	intimidasi,	sensor,	
dan pembredelan pers yang mengingkari kebebasan 
berpendapat dan hak warga negara memperoleh 
informasi.

•	 Menolak	segala	upaya	mengaburkan	semangat	pers	
Indonesia sebagai pers perjuangan.

•	 Menolak	pemaksaan	informasi	sepihak	untuk	kepentingan	
pribadi dan golongan yang mengatasnamakan 
kepentingan bangsa.
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•	 Menolak	penyelewengan	produk-produk	hukum	yang	
bertentangan	dengan	Pancasila	dan	UUD	1945.

•	 Menolak	wadah	tunggal	profesi	kewartawanan.

•	 Memproklamirkan	pendirian	Aliansi	Jurnalis	Independen	
(AJI)	sebagai	salah	satu	wadah	perjuangan	pers	Indonesia.

Sirnagalih, 7 Agustus 1994

Ahmad	Taufik,	Amira	Jufri,	Andreas	Harsono,	Ardian	T	
Gesturi,	Arif	Budiman,	Aristides	Katopo,	Asikin,	Ati	Nurbaiti,	
Ayu	Utami,	Bambang	Harymurti,	Bina	Bektiati,	Budiman	
S.	Hartoyo,	Candra	Negara,	Christianto	Wibisono,	Dadang	
Rachmat	HS,	Dhia	Prekasha	Yoedha,	Diah	Purnomowati,	
Didik Budiarta, Didik Supriyanto, Dwi Setyo Irawanto, Eros 
Jarot,	M.	Faried	Cahyono,	Fikri	Jufri,	Goenawan	Mohamad,	
Happy	Sulistyadi,	Hasudungan	Sirait,	Heddy	Lugito,	
Hendrajit,	Ida	Farida,	Idon	Haryana,	Imran	Hasibuan,	
Indrawan,	Jalil	Hakim,	Janoe	Arijanto,	Jus	Soema	Dipraja,	
Kelik	M	Nugroho,	Lenah	Susianty,	Liston	Siregar,	M.	Anis,	
M.	Thoriq,	Moebanoe	Moera,	Nuruddin	Amin,	Putu	Wirata,	
Ragawa	Indra	Marti,	Rinny	S.	Doddy,	Rustam	Fachri	
Mandayun,	Rudi	P.	Singgih,	Saifullah	Yusuf,	Santoso,	Satrio	
Arismunandar,	Toriq	Hadad,	T.J.	Wibowo,	Wahyu	Muryadi,	
Yoanida	Rosita,	Yopie	Hidayat,	Yopie	Lasut,	Yosep	Adi	
Prasetyo,	Zed	Abidien
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KATA PengAnTAr AJI

KARYA-KARYA	besar, termasuk buku bernilai sejarah, 
tak pernah lahir kebetulan. Setiap adikarya adalah 
buah dari niat dan ketekunan yang diupayakan.

Setelah tertunda beberapa kali, tim penulisan Buku 20 
tahun	AJI	akhirnya	terbentuk.	Pada	suatu	rapat	bulan	Mei	2014,	
Sekjen	AJI	Suwarjono	mengusulkan	Abdul	Manan	sebagai	koki	
utama	buku	ini.	Redaktur	Majalah	Tempo	berdarah	Madura	ini	
dipilih karena punya kesabaran menulis panjang dan keuletan 
melakukan riset.

Pengurus	 AJI	menyetujui	 usulan	 Jono.	 Cak	Manan	 pun	
bersedia	menerima	tugas	dari	AJI,	bahkan	langsung	menyusun	
outline.	Setelah	nama	Manan,	kami	memilih	beberapa	penulis	
inti.	 Layaknya	 asisten	 koki,	 mereka	 bertugas	 berbelanja,	
memilah bahan makanan, sembari menyiapkan bumbu 
masakan.

Para	 penulis	 itu	 Arfi	 Bambani,	 redaktur	 Vivanews, 
Agustinus	 Eko	 Raharjo,	 produser	 Kompas	 TV,	 Wenseslaus	
Manggut,	 pengelola	 www.dream.co.id,	 Wenri	 Wanhar,	
penulis majalah Historia,	 Hasudungan	 Sirait,	 jurnalis	 senior	
dan	 instruktur	 jurnalistik,	 dibantu	Y.	Hesthi	Murthi	 sebagai	
periset.	 Adapun	 Ketua	 Umum	 Aliansi	 Jurnalis	 Independen	
(AJI)	ditunjuk	sebagai	pencicip	masakan	alias	proof	reader.

Di balik buku bernilai sejarah, terdapat tim yang 
berkeringat.
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Menulis	berita	 tentang	orang	 lain	memang	 lebih	mudah	
ketimbang	 menuliskan	 sejarah	 diri	 sendiri.	 Untuk	 janjian	
wawancara	 misalnya,	 tidak	 mudah	 bertemu	 senior	 pendiri	
AJI	 mengingat	 kesibukan	 mereka.	 Padahal	 dalam	 iklim	
politik	 represif,	 dulu,	 pengurus	 dan	 anggota	 AJI	 cukup	
mudah bertemu, meskipun harus sembunyi-sembunyi untuk 
menghindari pantauan aparat intelijen.

Dari	 penelusuran	 Tim	 Buku,	 diketahui	 kisah	 perjalanan	
AJI	 tidak	 selamanya	 manis.	 Beberapa	 terasa	 pahit,	 bahkan	
menyakitkan untuk diungkap. Perbedaan pendapat antar 
pendiri	AJI,	perpecahan	antar	faksi	media	pasca	pembredelan	
1994,	 sampai	 pemecatan	 anggota	 AJI	 yang	 berseberangan	
dengan	 prinsip	 organisasi,	 mewarnai	 perjalanan	 AJI	 sejak	
awal hingga kini.

Melalui	buku	 ini,	 saya	berharap	anggota	AJI,	komunitas	
jurnalis,	 dan	 mereka	 yang	 penasaran	 dengan	 kiprah	 AJI	
selama	20	tahun,	bisa	mengenal	AJI	lebih	baik.

Tim	 Penulis	 Buku	 mewawancarai	 lebih	 dari	 30	 nara	
sumber,	meliputi	pendiri	AJI,	anggota	senior,	anggota	biasa,	
termasuk	 simpatisan	 yang	 pernah	 terlibat	 dengan	 AJI	 sejak	
awal.	 Ada	 juga	 sharing	 pengalaman	 dari	 presidium,	 ketua,	
dan	sekjen	AJI	sejak	1994	sampai	2014.

Mencengangkan	membaca	 sepak	 terjang	para	Ketua	AJI	
sejak	era	bawah	tanah	hingga	era	Facebook.	Saya	tahu	persis,	
menjadi	ketua,	sekjen,	atau	pengurus	AJI,	adalah	pengabdian	
sukarela.	 Kami	 menyebutnya	 volunterisme	 berorganisasi.	
Inilah		sumber	kekuatan	yang	membuat	AJI	bertahan	selama	
dua dekade.

Memasuki	 usia	 ke-20,	 saya	 mengibaratkan	 AJI	 seperti	
penyu yang melewati rupa-rupa kesulitan dan bisa berumur 
panjang. Sejak pertama mengenal lautan, penyu terus 
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menggerakkan kaki-tangannya agar bisa mengarungi 
samudera luas. Dengan kepala tegak, sang penyu menerjang 
ombak menuju satu tujuan.

Kisah	 pahit	 getirnya	 membangun	 AJI	 di	 berbagai	 kota	
Indonesia,	 rasanya	 layak	 diketahui	 masyarakat.	 Minimal	
publik	 mengetahui,	 apa	 itu	 “binatang”	 bernama	 AJI	 ini.	
Berangkat	 dari	 4	 kota	 pendiri	 pada	 1994	 dengan	 beberapa	
puluh	 anggota,	 menjadi	 36	 AJI	 Kota—dari	 Papua	 hingga	
Aceh—dengan	 hampir	 2	 ribu	 anggota	 pada	 2014,	 bukanlah	
perjuangan mudah.

Sejak	 didirikan	 pada	 Agustus	 1994,	 AJI	 berkomitmen	
memperjuangkan kebebasan pers, serta memberikan informasi 
berkualitas bagi publik. Setelah kebebasan berhasil direbut dari 
rezim	otoriter,	AJI	memastikan	anggotanya	memahami	standar	
etika	 profesi	 jurnalis.	 Untuk	 memperbaiki	 kesejahteraan	
jurnalis,	 para	 pendiri	 memutuskan	 AJI	 bergabung	 dengan	
Federasi	Jurnalis	Internasional	(IFJ)	yang	berpusat	di	Brussels,	
Belgia. Ini bagian dari strategi menghadapi organisasi 
wartawan “pro-pemerintah” yang menguasai kehidupan pers 
nasional saat itu.

Begitulah. Setiap zaman menghadapi tantangan berbeda, 
termasuk dalam era jurnalistik digital dan penyiaran yang 
massif seperti sekarang.

Sepanjang	 tahun	 politik	 2011-2014	 yang	 bergejolak,	 AJI	
melakukan “akrobat profesi” sambil menegakkan prinsip etika 
untuk	memastikan	anggotanya	bekerja	secara	profesional	dan	
tetap menjaga independensi ruang redaksi. Diketahui, sebagian 
pemilik media yang terjun ke politik memanfaatkan medianya 
-termasuk menguasai wartawan- untuk melayani kepentingan 
politik-ekonomi jangka pendek yang bertentangan dengan 
prinsip netralitas dan keberimbangan jurnalistik.
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Akhirnya,	 kepada	 Tuhan	 Yang	 Maha	 Hebat	 saya	
bersyukur.	 Kepada	 Tim	 Buku,	 juga	 Pengurus	 AJI	 periode	
2011-2014,	 saya	 sangat	 berterimakasih.	 Kerja	 keras	 kita	
mengumpulkan	catatan	sejarah	yang	terserak,	berbuah	Buku	
20	Tahun	AJI,	tepat	pada	akhir	kepengurusan	kita.

Para	hadirin	yang	dimuliakan	Allah,	 Iqra.	Yang	 artinya,	
selamat	membaca.	

Ketua	Umum	AJI,	

Eko Maryadi
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KATA PengAnTAr PenulIS

mENULIS buku sejarah organisasi yang sudah 
berumur dua dekade dalam waktu sekitar dua 
bulan?	 Kisah	 ini	 terdengar	 mirip	 dengan	 legenda	

Bandung	Bondowoso.	Hahaha…	Pendekar	dari	Pengging	itu	
menerima	tantangan	Roro	Jonggrang	untuk	membangun	1.000	
candi	dalam	semalam	di	sekitar	bukit	Prambanan.	Jonggrang	
adalah perempuan yang ingin dinikahinya, juga putri dari raja 
Baka yang baru saja ditaklukkannya. 

Saat diminta memimpin tim untuk menulis buku sejarah 
20	tahun	AJI,	Juni	2014	lalu,	saya	tahu	bahwa	hanya	ada	dua	
saja kemungkinannya. Pertama, gagal. Dua, selesai dengan 
hasil	tidak	seperti	yang	diharapkan.	Saya	cukup	realistis	dan	
tak membayangkan bahwa tim ini bakal bisa menulis sejarah 
AJI	 secara	 lengkap	 dengan	 waktu	 sependek	 itu—meski	
sejujurnya dalam hati saya juga kurang yakin apakah bisa jika 
diberi	waktu	6	bulan	atau	1	tahun.

Untunglah	 Ketua	 Umum	 AJI	 Eko	 Maryadi	 dan	 Sekjen	
AJI	Suwarjono	bisa	mengerti	kesulitan	ini.	Buku	yang	ditulis	
untuk	menyambut	hari	ulang	tahun	AJI	ke-20,	Agustus	tahun	
ini, memang tak harus lengkap. Dengan semangat realistis 
seperti itulah buku ini ditulis. Seperti dalam legenda Bandung 
Bondowoso, ia memang tak bisa membangunnya dalam 
jumlah	yang	fantastis	dan	tak	masuk	akal	itu.	Tapi,	setidaknya	
akhirnya	ada	candi	yang	sudah	dibangunnya.

Keterbatasan	 waktu	 membuat	 tim	 penulis	 dan	
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pewawancara	 tak	 bisa	 menemui	 dan	 menggali	 cerita	 dari	
semua	deklarator	AJI.	Jurnalis,	kolumnis,	dan	intelektual	yang	
tandatangan	 Deklarasi	 Sirnagalih	 7	 Agustus	 1994	 sebanyak	
58	 orang.	 Untuk	 penulisan	 buku	 ini,	 deklarator	 yang	 bisa	
dan	 sempat	diwawancarai	 16	orang.	 Sumber	 lainnya	adalah	
pengurus	inti	AJI,	dari	periode	1994	hingga	2014.

Selain	 wawancara,	 tim	 juga	 memanfaatkan	 informasi	
dari	 berbagai	 dokumen,	 buku,	 dan	 berbagai	 laporan	 AJI.	
Beruntunglah	AJI	memiliki	sejumlah	buku	yang	bercerita	soal	
apa yang dilakukan para pengurus organisasi ini pada masa-
masa	awal,	khususnya	periode	1994-1996.	Sebab,	dokumen	AJI	
selama kurun waktu itu lebih banyak yang tak jelas rimbanya.

Kami	 bisa	 mengerti	 bahwa	 banyak	 dokumen	 itu	 tak	
tersedia	di	sekretariat	AJI	di	Jl	Kembang	Raya	No.	6	Kwitang,	
Senen,	 Jakarta	Pusat.	Karena	 tak	diinginkan	pemerintah,	AJI	
lebih banyak bergerak di bawah tanah semasa Orde Baru. 
Sekretariatnya	 yang	 resmi	 juga	 berpindah-pindah.	Awalnya	
di	Rusun	Tanah	Abang,	lalu	di	Jl.	Mampang	Prapatan,	Jl.	PAM	
Baru	Raya,	 Jl	LAN	Pejompongan,	Jl	Danau	Poso	Bendungan	
Hilir,	 sebelum	 memiliki	 sekretariat	 permanen	 di	 Kwitang,	
sejak 2007 lalu.

Buku	 ini	hasil	kerja	keras	 tim	pewawancara	yang	 terdiri	
dari	 Y.	 Hesthi	 Murthi,	 Arfi	 Bambani,	 dan	 Wenri	 Wanhar,	
Suwarjono,	 Aryo	 Wisanggeni,	 Alwan	 Ridho,	 	 Pito	 Agustin	
Rudiana,	 dan	 saya.	 Penulis	 kami	 berlima:	 saya,	 Wenri	
Wanhar,	Arfi	Bambani,	Wenseslaus	Manggut,	dan	Agustinus	
Eko	 Raharjo.	 Editor	 yang	 juga	 membantu	 supervisi	 buku,	
Hasudungan	 Sirait.	 Bahan	 untuk	 buku	 ini	 juga	 disumbang	
oleh	pengurus	AJI	kota	di	seluruh	Indonesia.

Staf	 sekretariat	 AJI,	Minda	Mora,	 Satrio	 Putra	 Yuganto,		
dan	 Eva	 Danayanti	 ikut	 membantu	 kelancaran	 proses	
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penulisan	buku,	pencetakan,	dan	segala	urusan	administratif	
lainnya.	Mulai	dari	 soal	mencari	 bahan	 tambahan,	memfoto	
kopi buku pendukung, mengumpulkan majalah Independen 
edisi	 lama,	 sampai	urusan	mengingatkan	pengurus	AJI	kota	
agar mengirim bahan sesuai tenggat.

Tim	 penulis	 menyampaikan	 terima	 kasih	 kepada	 para	
deklarator yang meluangkan waktu untuk menjawab banyak 
pertanyaan dari kami. Permintaan maaf juga kami sampaikan 
kepada	para	deklarator	yang	belum	sempat	kami	wawancarai.	
Kami	tahu	semua	deklarator	memberi	kontribusi	terhadap	AJI	
dan	 kami	 saat	 ini	 belum	menggali	 ceritanya	 semata	 karena	
kami tak memiliki kemewahan dalam soal waktu.

Para	pewawancara	dan	penulis	buku	 ini	adalah	anggota	
AJI,	 yang	 juga	 akan	 ikut	 memetik	 manfaat	 sama	 dengan	
para	 pembaca	 buku	 ini.	 Mendengar	 cerita	 masa-masa	 awal	
AJI	 berdiri,	 dengan	 segala	 pahit	 getirnya,	 diharapkan	 bisa	
mengingatkan	 anggota	 AJI	 untuk	 lebih	 menghargai	 jerih	
payah dan pengorbanan itu. Ibarat “generasi yang berhutang”, 
hal	utama	yang	bisa	dilakukan	anggota	AJI	generasi	masa	kini	
dan masa mendatang adalah ikut ‘merawat’ organisasi ini.

Kami	 menyadari	 bahwa	 buku	 ini	 masih	 lebih	 banyak	
mendalami	 sejarah	 AJI	 pada	 masa	 Orde	 Baru	 dan	 kurang	
memberi	porsi	besar	kepada	pergerakan	AJI	pasca-Orde	Baru.	
Setiap masa, tentu saja, memiliki kisahnya sendiri. Sekali lagi, 
ini	 semata	 karena	 keterbatasan	 waktu.	 Kami	 berharap	 ada	
upaya serupa di masa mendatang untuk melakukannya. 

Buku	ini	ditulis	secara	keroyokan,	yang	otomatis	masing-
masing penulis memiliki gaya dan kadang juga punya 
pemahaman berbeda soal apa yang perlu dimasukkan 
dan diperkaya datanya. Salah satu tugas ketua tim adalah 
membuat masing-masing bab lebih sinkron, mengurangi 



18  |  Semangat Sirnagalih

adanya pengulangan, dan menambal jika ada data tambahan 
yang perlu dimasukkan.

Buku ini, tentu saja, masih sangat jauh dari sempurna. Di 
sana sini juga mungkin banyak kekurangan atau kesalahan. 
Kami	 akan	menerima	 dengan	 tangan	 terbuka	 adanya	 kritik	
dan koreksi terhadap buku ini.  

Koordinator	Tim

Abdul Manan
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BAB 1

PerS IndoneSIA

Edisi perdana Bataviase Nouvelles terbit di Batavia pada 7 Agustus 
1744. Inilah koran pertama di negeri yang hari ini bernama Indonesia.

JAN	 Pieterszoon	 Coen	 memerintahkan	 anak	 buahnya	
membuat	 lembaran	 berita	 internal.	 Tebalnya	 empat	
halaman kertas folio, ditulis tangan. Isinya berita 

ringkasan kegiatan perdagangan serta kedatangan dan 
keberangkatan	kapal-kapal	niaga,	baik	di	Batavia		maupun	di	
berbagai factorijen—pos-pos	perdagangan	Belanda.	Gubernur	
Jenderal	 keempat	 VOC	 (1617-1623)	 tersebut	 menamai	
lembaran berita itu Memorie der Nouvelles. “Memorie diedarkan 
di kalangan pejabat dan pegawai kompeni setelah melalui 
proses	pemeriksaan,”	ungkap	F.	de	Haan,	sejarawan	kolonial	
penulis buku Oud Batavia.

Karena	 prosesnya	 yang	 manual,	 oplah	 “surat	 kabar”	
yang	coba-coba	dirintis	Coen	itu	tentu	sangat	terbatas.	Andai	
saja	 saat	 itu	 sudah	ada	mesin,	mungkin	akan	 lain	 ceritanya,	
mengingat sejarah pers bertaut-paut dengan keberadaan mesin 
cetak.	Mesin	 cetak	baru	masuk	ke	Hindia	Timur	pada	1668,	
ada	 juga	yang	menyebut	 16591.	Mulanya	mesin	 cetak	hanya	

1					Tahun	yang	disebut	terakhir	merujuk	laporan	Niehoff	dalam	
tulisannya	Zae	en	Lantreise,	sebagaimana	dilansir	dari	buku	Seabad	Pers	
Kebangsaan	1907-2007	karya	Agung	Dwi	Hartanto.	
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untuk	 menggandakan	 laporan-laporan	 VOC	 terkait	 negeri	
jajahan. Istilahnya bookbinder.

Pada	 masa	 mesin	 cetak	 inilah	 Jan	 Erdman	 Jordens	
punya gagasan menerbitkan koran yang jauh lebih modern 
dibanding Memorie.	 Pegawai	 VOC	 yang	 punya	 bisnis	 kecil-
kecilan	itu	pun	menyampaikan	idenya	ke	Gubernur	Jenderal	
Gustaaf	 Willem	 Baron	 von	 Imhoff.	 Gayung	 bersambut.	
Gubernur	 Jenderal	 VOC	 ke-27	 itu	 memberi	 restu.	 Pendek	
kisah,	7	Agustus	1744,	edisi	perdana	Bataviase Nouvelles terbit 
empat	halaman.	Dicetak	dalam	layout	dua	kolom.	Ukurannya	
sedikit	 lebih	besar	daripada	 folio.	Koran	 ini	 terbit	 seminggu	
sekali.	Tapi	Jordens	punya	angan	menjadikannya	harian2. 

Mula-mula	 beritanya	 hanya	 seputar	 perdagangan	 dan	
tetek	bengek	VOC.	Mulai	dari	berbagai	ketentuan	administrasi,	
kedatangan kapal, pengangkatan dan pemberhentian 
pejabat	 	 hingga	 pemecatan	 dan	 kematian	 pegawai	 kantor	
dagang itu. Sebagai koran dagang, Batavise Nouvelles memenuhi 
sebagian besar halamannnya dengan iklan dan berita lelang.

Kemudian	dimuat	juga	berita	pesta-pesta,	jamuan,	obituari	
dan doa-doa keselamatan bagi kapal yang akan berlayar jauh 
menyeberang ke negeri induk. Dalam beberapa edisi, koran itu 
juga menerbitkan karangan tentang sejarah awal koloni, dan 
sejarah	 gereja	 secara	 singkat.	 Semacam	 feature yang banyak 
ditulis dalam media sekarang3.	 Karena	mendapat	 sambutan	
hangat	dari	masyarakat	Batavia,	9	Februari	1745	pemerintah	
memperpanjang izin usaha Bataviase Nouvelles hingga tiga 

2					G.H.	Von	Faber,	A	Short	History	of	Journalism	in	the	Dutch	Indies.	G.	
Kolf	&	Co,	tanpa	tahun	terbit.

3				Kasijanto	dalam	Media	dan	Monopoli	Dagang:	Percetakan	dan	
Penerbitan	di	Indonesia	Pada	Masa	VOC.	Dimuat	jurnal	Wacana,	Vol.	10	
No.	2,	Oktober	2008.
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tahun ke depan. 

Lain	 lubuk	 memang	 lain	 pula	 ikannya.	 Jika	 di	 negeri	
koloni, koran itu mendapat sambutan hangat. Di negeri 
induk,	 para	 De	 Heeren	 Zeventien	 (Tuan-Tuan	 XVII)—17	
anggota	 Dewan	 Direktur	 VOC—di	 Amsterdam,	 Belanda	
mulai khawatir dengan peredaran Bataviase Nouvelles yang 
kian	meluas.	Mereka	was-was	berita-berita	 tentang	kegiatan	
perdagangan—meskipun	 bersifat	 positif—akan	 membuka	
informasi	yang	sifatnya	“rahasia”	bagi	pesaing	mereka.	Maka,	
pada	20	November	1745,	De	Heeren	Zeventien	melayangkan	
sepucuk	 surat	kepada	Gubernur	 Jenderal	Baron	van	 Imhoff.	
Isinya	perintah	larangan	mencetak	dan	mengedarkan	Bataviase 
Nouvelles.	 Alasannya,	 koran	 itu	 dipandang	 punya	 dampak	
membahayakan.

Surat	 dari	Amsterdam	 tersebut	 cukup	mengejutkan	 van	
Imhoff,	 apalagi	 Jordens.	 Mengingat	 koran	 itu	 tidak	 pernah	
memberitakan sesuatu yang sifatnya berbahaya sebagaimana 
dituduhkan	oleh	Tuan-Tuan	17.	Sang	Gubernur	 Jenderal	 tak	
kuasa	 menolak	 perintah	 tuannya.	 Koran	 itu	 pun	 dibredel.	
Sejak	20	Juni	1746	Bataviase Nouvelles4 tak lagi menjadi bagian 
dari	sarapan	pagi	masyarakat	Batavia.	

Tiga	 puluh	 tahun	 setelah	 Bataviase Nouvelles dibredel, 
tepatnya	1776,	muncul	lagi	surat	kabar	Vendu Nieuws. Koran	
yang	memuat	berita	lelang	ini	terbit	di	Batavia	hingga	tahun	
1809.	Setahun	kemudian,	pemerintahan	Deandles	menerbitkan	
Bataviasche Koloniale Courant, yang merupakan koran resmi 
penguasa.	Koran	ini	tutup	pada	1811	ketika	Inggris	mendarat	
di	Jawa.

4				Kisah	mengenai	Batavise	Nouvelles	ditulis	oleh	Dr.	T.L.L	Wijnmalen,	
“Eersteling	onder	de	Indische	Nieuwsbladen”,	Tijdschrift	voor	
Nederlandsch	Indie,	jilid	3,	Bagian	2,	1874.
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Pada	 1811	 hingga	 1816,	 ketika	 Inggris	 berkuasa	 di	
bumi	 Nusantara,	 Gubernur	 Raffles	 menerbitkan	 koran	 Java 
Gouvernment Gazette.	Koran	ini	ditujukan	untuk	pengembangan	
ilmu-ilmu	tentang	Nusantara,	terutama	soal	ilmu	botani.	Salah	
satu laporan fenomenal Java Gouvernment Gazette adalah soal 
meledaknya	gunung	Tambora	pada	1815	yang	menewaskan	
56	 ribu	 jiwa.	 Setelah	 Inggris	 angkat	 kaki	 dari	 Nusantara,	
Raffles	menerbitkan	buku	berjudul	History of Java. Bahan buku 
tersebut diambil dari koran Java Gouvernment Gazette.

Inggris menyerahkan pengelolaan Java Gouvernment 
Gazette kepada Belanda, dan berganti nama jadi Javasche 
Courant5.	 Koran	 resmi	 pemerintah	 itu	 dibawah	 kontrol	
ketat	Gubernur	Jenderal.	Redaktur	koran	itu,	Dr.	H.	van	der	
Chijs	 pernah	 coba-coba	 mengupayakan	 agar	 berita-berita	
dari	 Nederland	 langsung	 dikirim	 kepadanya	 melalui	 pos.	
Dampaknya,	para	pembaca	di	Betawi	seringkali	mengetahui	
berita-berita	dari	Nederland	lebih	dulu	dari	Gubernur	Jenderal	
di	 Bogor.	 Gubernur	 Jenderal	 gusar	 dan	 menegur	 keras	 si	
redaktur. Dikeluarkan pula peraturan agar surat-surat pos 
dari	Nederland	untuk	selajutnya	harus	dikirim	dulu	ke	Bogor	
untuk	kemudian	dipilih	berita-berita	mana	yang	cocok	untuk	
dimuat dalam koran itu6. 

W.	 Bruining	 yang	 datang	 dari	 Rotterdam	 ke	 Batavia,	
diperlakukan sebagai orang yang mengidap penyakit 
berbahaya	 karena	 membawa	mesin	 cetak.	 Ia	 ditawari	 ganti	
rugi	untuk	kembali	ke	Nederland.	Dia	menolak.	Sikap	keras	
tuan	 Gubernur	 Jenderal	 mendapatkan	 perlawanan.	 Pada	

5				Abdurrahman	Surjomiharjo,	Beberapa	Segi	Perkembangan	Sejarah	Pers	
di	Indonesia.	Penerbit	Buku	Kompas,	Jakarta,	Januari	2002.	Hal.	26.	
Cetakan	pertama	Leknas-LIPI,	1980.

6				Ibid.	Hal	26-27.
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1848	seorang	pendeta	Van	Hoevell	menuntut	kebebasan	pers	
sebagai hal pertama dan penting dalam programnya. “Ini 
membuat	pemerintah	terperanjat,”	tulis	E.F.E	Douwes	Dekker	
dalam The Press. 

Akhirnya,	 tahun	 1851,	 Bruining	 berhasil	 menerbitkan	
surat kabar mingguan Het Bataviasch Advertentie Blad7. Pada 
tahun yang sama terbit De Locomotief	di	Semarang.	Mulanya	
terbit dua kali seminggu dan lalu menjadi harian. Soerabajaasch 
Handelsblad dan Soerabaja Courant	 (1852).	Menyambut	musim	
baru	 ini,	 pemerintah	 mengeluarkan	 Keputusan	 Kerajaan	 8	
April	1856	No.	54,	 Indisch	Staatsblad	1856,	No.	74	mengenai	
barang-barang	cetak.

Pertumbuhan	media	massa	 pun	 tak	 terbendung.	Koran-
koran terbit susul menyusul: Vorstenlanden	(1871)	di	Surakarta,	
Tjiremai	(1883)	di	Cirebon,	Deli Courant	(1884)	dan	Sumatra Post 
(1889)	 di	 Deli,	 Sumatra Bode	 (1893)	 di	 Padang,	Makassarsche 
Courant	(1894)	di	Makasar,	De Preanger Bode	(1895)	di	Bandung,	
Nieuws en Advertentie blad voor de Residentie Palembang, Djambi 
en Banka	(1898)	di	Palembang,	Padanger	(1899)	di	Padang.	

Tahun	 pertama	 abad	 ke-20	 di	 Aceh	 terbit	 Nieuws en 
Advertantie blad voor Atjeh en Onderhoorigheden.	 Pada	 1902	
Bandjarmasingsch Nieuwsblad terbit dua minggu sekali 
memberitakan	 peristiwa-peristiwa	 di	 Kalimantan	 Selatan	
dan	 Kalimantan	 Timur.	 	 Memasuki	 abad	 20,	 surat	 kabar	

7				C.	Fasseur,	“Indische	Persperikelen	1947-1860”,	Bijdrage	en	
Mededelingen	Betreffende	de	Geschiedenis	der	Nederland,	deel	91	
afl	I,	1976,	hal.	57.	Koran	ini	berganti	nama	jadi	Java	Bode	setahun	
kemudian.	Pengelolaan	koran	mingguan	dengan	harga	langganan	25	
gulden	setahun	ini	diambil	alih	oleh	Van	Dorp	pada	1857	dan	menjadi	
kotan	harian	pada	1869.	Isi	surat	kabar	itu	sudah	barang	tentu	berada	di	
bawah sensor pemerintah. Residen Betawi mendapat tugas mengawasi 
perkembangannya.	Lihat	Beberapa	Segi	Perkembangan	Sejarah	Pers	di	
Indonesia.
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berkecambah	 serupa	 jamur	 di	 musim	 hujan.	 Era	 itu,	 tulis	
Benedict	Richard	O’Gorman	Anderson	dalam	pengantar	buku	
Indonesia Dalem Api dan Bara, surat kabar lahir di hampir tiap 
kota	di	wilayah	Hindia	Belanda.

3	 Desember	 1903,	 Menteri	 Urusan	 Daerah	 Jajahan	
(Minister	van	Kolonien)	Idenburg	meminta	Gubernur	Jenderal	
Rooseboom	agar	memberikan	informasi	dari	Hindia	Belanda	
guna pembentukan pendapat dari pemerintah Belanda 
mengenai	 peninjauan	 kembali	 Keputusan	 Kerajaan	 8	 April	
1856.	Pada	 tahun	1906,	aturan	main	yang	mengatur	pers	 itu	
pun diperbarui. Perbedaan antara  kedua undang-undang itu, 
yang	pertama	bersifat	pengawasan	preventif,	sedangkan	yang	
kedua bersifat pengawasan represif8.  

Meski	 ada	 tindakan	 represif,	 berita-berita	 dari	 berbagai	
penjuru	dunia	masuk	ke	Hindia	Belanda	melalui	surat	kabar.	
Sedikit banyak hal ini membawa pengaruh tumbuhnya em-
brio kesadaran “nasional” sebagai sebuah “bangsa”. Berita 
kemenangan	Jepang	atas	Rusia	pada	perang	1905	memberi	in-
spirasi	bahwa	bangsa	Asia	dapat	mengalahkan	bangsa	Barat.	
Kaum	terdidik—buah	dari	politik	etis	1901--di	Hindia	Belanda	
membaca	kisah	gerakan	Turki	Muda	untuk	mencapai	perbaik-
an	nasib	dalam	revolusi	1908	yang	diwartakan	surat	kabar.		

Berita-berita	tersebut	masuk	ke	Hindia	Belanda	antara	lain	
dengan perantara majalah Bintang Hindia	pimpinan	Dr.	Abdul	
Rivai	dan	koran	berbahasa	Melayu	Medan Prijaji	pimpinan	Tirto	
Adhi	Soerjo.	Ia	digadang-gadang	sebagai	Bapak	Jurnalisme	In-
donesia karena medianya, Medan Prijaji, terbit	pertama	1	Januari	
1907,	adalah	koran	pertama	yang	dikelola	oleh	bumiputera.		

8				Abdurrachman	Surjomiharjo,	Hilman	Adil,	Atmakusumah,	A.B	Lapian,	
Leo	Suryadinata,	P.	Swantoro,	“Beberapa	Segi	Perkembangan	Sejarah	
Pers	di	Indonesia”,	Penerbit	Buku	Kompas,	Jakarta,	2002.
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Dalam perjalanannya, koran memainkan peran 
menyebarkan	bahasa	Melayu	dan	gagasan	dunia	pergerakan.	
Grafiknya,	pers	berbahasa	Melayu	dan	daerah	yang	berjumlah	
8	 buah	 pada	 1890	 naik	 menjadi	 18	 buah	 pada	 1905,	 dan	
kemudian	menjadi	36	pada	19109. 

Menurut, Ben	Anderson,	 pada	 abad	 20	muncul	 jagoan-ja-
goan	media	massa	di	Hindia	Belanda.	Antara	lain	ia	menyebut	
Tirto	Adhi	Soerjo,	F.	Wiggers,	H.	Kommer,	Tio	Ie	Soei,	Marah	Su-
tan,	G.	Francis,	Soewardi	Soerjadiningrat,	Ter	Haar,	Mas	Marco	
Kartodikro	mo,	Kwee	Kek	Beng,	dan	J.H	end	F.D.J	Pangemanann	
dan	 D.W	 Beretty,	 seorang	 indo	 keturunan	 Italia-Jogja	 yang	
mendirikan Aneta—kantor	berita	pertama	di	Hindia	Belanda.

Media	 massa	 juga	 memainkan	 lakon	 di	 lapangan	
pergerakan, antara lain, Medan Prijaji, Doenia Bergerak (1914)	
pimpinan	Mas	Marco	Kartodikromo,	kemudian	diikuti	 Islam 
Bergerak (1917),	 Boeroeh Bergerak (1920),	 dan	 Ra’jat Bergerak 
(1923),	 serta	 Fikiran Ra’jat yang merupakan media Partai 
Indonesia	(Partindo)	era	1930-an10.  

Para	 jurnalis	 pergerakan	 lantas	 mendirikan	 Inlandche	
Joutrnalisten	 Bond	 (IJB)	 pada	 1914.	 Serikat	 jurnalis	 pertama	
itu	diketuai	oleh	Mas	Marco	Kartodikro	mo	dengan	sekretaris	
Sosro	 Koornio.	 Ini	 tentu	 mengejutkan	 pemerintah	 kolonial.	
Pemerintah pasang kuda-kuda dengan mengeluarkan 
peraturan Haatzaai Artikelen	 (1915).	 Undang-undang	 inilah	
yang kemudian hari menjerat Soewardi Soeryadiningrat, 
redaktur penanggungjawab mingguan Persatoean Hindia di 

9				Lihat	Retor	AW	Kaligis,	“Peranan	Pers	dalam	Penyebaran	Kesadaran	
Nasional”,	Insani	No	11,	1	Desember	2011.	Hal.	83-88.	Pers	berbahasa	
daerah	antara	lain,	Bromartani,	Djurumertani,	Soerat	Kabar	Bahasa	
Melajoe,	Bintang	Timoer.

10			Takashi	Shiraishi,	“An	Age	in	Motion”.	Hal.	32.
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Semarang dan membuatnya dihukum satu bulan penjara 
karena memuat artikel Volk dan Pemerintah,	 tahun	1920.	Mas	
Marco	 Kartodikromo	 dihukum	 enam	 bulan	 penjara	 karena	
dituduh melanggar ketentuan Haatzaai Artikelen. 

Sepanjang	 1919-1920,	 Haatzaai  Artikelen memenjarakan 
banyak	jurnalis.	Antara	lain,	Sarimin	Partoatmojo	(Semarang),	
Kiai	Taman	alias	Ismail	(Pamekasan),	Mas	Soekandar	(Kediri),	
Soerionitimiharjo	 (Kediri),	Adam	Gelar	 Sari	Alam	 (Padang),	
Parada	Harahap	(Padang),	Mohamad	Sanoesi	(Tasikmalaya),	
Mas	Soewito	 (Pekalongan),	Danoedjoe	 (Semarang),	Kamidin	
(Demak),	Soekirman	 (Surabaya),	Raden	Darsono	 (Surabaya),	
Koesman	(Blitar),	Haji	Misbach	(Klaten).								

Pemerintah menyempurnakan Haatzaai  Artikelen menjadi 
Persbreidel Ordonnatie	 pada	 1931.	 Undang-Undang	 baru	
ini	 mulai	 melakukan	 aturan	 semacam	 izin	 terbit	 dengan	
sistem skorsing atau bredel. Peraturan ini disoal oleh 
Persatuan	Wartawan	 Indonesia	 (PWI)11 di zaman Indonesia 
merdeka.	 Kongres	 PWI	 ke-7	 di	 Denpasar,	 Bali,	 Agustus	
1953	 mengeluarkan	 maklumat:	 Menuntut	 pemerintah	
Indonesia	 supaya	 segera	 mengeluarkan	 Undang-Undang	
Pers yang bersumber pada hak kemerdekaan berpikir dan 
kebebasan mempunyai serta mengeluarkan pendapat, sesuai 
dengan	 pasal	 18	 dan	 19	 Undang-Undang	 Dasar	 Sementara.	
Mereka	 membentuk	 panitia	 untuk	 memperjuangkan	 segera	
dikeluarkannya	UU	Pers	yang	mencakup	hak	ingkar,	larangan	
terhadap pers asing dan penghapusan Persbreidel Ordonnatie12.

11				Para	wartawan	yang	ikut	dalam	riuh	rendah	revolusi	perjuangan	
kemerdekaan	Indonesia	mendirikan	Persatuan	Wartawan	Indonesia	
(PWI)	di	Solo,	9	Ferbruari	1946.	Kemudian	hari	ini	dijadikan	Hari	Pers	
Nasional.

12				Soebagijo	I.N,	Abdurrahman	Surjomiharjo,	P.	Swantoro,	“Lintasan	
Sejarah	PWI”,	PWI	Pusat	dan	Departemen	Penerangan,	1977.	Hal.	30.
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2	 Agustus	 1954	 pemerintah	 RI	 mencabut	 Persbredel 
Ordonnatie	melalui	UU	No.	23	tahun	1954,	Lembaran	Negara	
54-77.	 Dasar	 pertimbangannya,	 ordonansi	 itu	 bertentangan	
dengan	 pasal	 19	 jo	 33	 Undang-Undang	 Dasar	 Sementara	
Republik Indonesia yang berbunyi, Setiap orang berhak 
atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat 
(pasal	19);	dan	pasal	33:	Melakukan	hak-hak	dan	kebebasan-
kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat 
dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-
mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang 
tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan 
orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil 
untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu 
masyarakat yang demokratis.   

Kebijakan	pemerintah	terhadap	pers	di	zaman	Indonesia	
merdeka	mengalami	beberapa	kali	perubahan.	Hal	itu	disebab-
kan	beberapa	kali	pula	terjadi	perubahan	dalam	corak	peme-
rintahan13.	 	Pada	era	Demokrasi	Terpimpin,	periode	1950-an,	
peran partai politik sangat dominan dalam kehidupan politik. 
Pertentangan ideologi dan politik berlangsung dari tingkat na-
sional hingga desa-desa. Pada sejumlah tempat di tingkat akar 
rumput,	konflik	 ideologi	dan	politik	 terjadi	secara	fisik.	Pers	
menjadi	 corong	 partai	 di	mana	 partai-partai	 besar	memiliki	
koran sendiri14.		Partai	Komunis	Indonesia	(PKI)	punya	Harian 
Rakjat,	Partai	Nasional	Indonesia	(PNI)	punya	Suluh Indonesia, 
Partai	Sosialis	Indonesia	(PSI)	punya	Pedoman,	Masjumi	punya	

13				Abdurrahman		Surjomiharjo,	Hilman	Adil,	Atmakusumah,	A.B.	Lapian,	
Leo	Suryadinata,	P.	Swantoro,	“Beberapa	Segi	Perkembangan	Sejarah	
Pers	di	Indonesia”,	Penerbit	Buku	Kompas,	Jakarta,	Januari	2002.	Hal.	
176.	Cetakan	pertama	LIPI	1980.

14				Retor	AW	Kaligis,	“Peranan	Pers	dalam	Penyebaran	Kesadaran	
Nasional”,	Insani,	No	11,	1	Desember	2011.	Hal	83-88.	
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Abadi	dan	Partai	Nahdlatul	Ulama	punya	Duta Masjarakat.  

Para	 elite	 partai-partai	 politik	 menjanjikan	 cita-cita	
berdasarkan aliran politik masing-masing untuk menyakinkan 
rakyat	 pendukungnya.	 Pers	 diawasi	 ketat.	 Wacana	 yang	
berkembang di media massa berkaitan dengan jargon 
revolusi15.  

Perkembangan politik besar peranannya dalam melahirkan 
peraturan-peraturan	 terkait	 pers.	 Pasca	 pemilu	 1955,	 situasi	
seolah	 kembali	 ke	 masa	 kolonial.	 Pasal	 1	 Peraturan	 KSAD	
selaku	 Penguasa	 Militer	 No.	 OKM.001/0/1956	 tanggal	 14	
September	 1956	 menegaskan	 larangan	 untuk	 mencetak,	
menerbitkan dan menyebarkan serta memiliki tulisan-tulisan, 
gambar-gambar, klise atau lukisan-lukisan yang memuat 
atau	 mengandung	 kecaman,	 persangkaan	 atau	 penghinaan	
terhadap	 Presiden	 atau	 Wakil	 Presiden,	 sesuatu	 kekuasaan	
atau majelis umum atau seorang pegawai negeri pada waktu 
atau sebab menjalankan pekerjaan yang sah. 

Larangan	 itu	 juga	 berlaku	 bagi	 tulisan-tulisan	 yang	
dinilai memuat atau mengandung pernyataan permusuhan, 
kebencian	 atau	 penghinaan	 di	 antaranya	 atau	 terhadap	
golongan penduduk. Dilarang pula tulisan-tulisan yang 
memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan 
yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. 
Ketentuan	 yang	 sangat	 mirip	 dengan	 isi	 Haatzaai Artikelen 
itu	pun	mendapat	protes	keras	dari	PWI,	Serikat	Perusahaan	
Suratkabar	 (SPS)	 dan	 sejumlah	 surat-surat	 kabar.	 Peraturan	
yang	ditandatangani	oleh	KSAD		Mayor	Jenderal	A.H	Nasution	
itu	akhirnya	dicabut	pada	28	November	1956.	

Meski	aturan	itu	dicabut,	pembredelan	dan	dan	sensor	tetap	

15			Ibid,	hal	83-88.
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terjadi.	 Dalam	 kurun	 waktu	 1957-1958,	 Indonesia Raya yang 
dipimpin	Mochtar	Lubis	mengalami	enam	kali	pembredelan.	
Lima	wartawannya	 pernah	masuk	 penjara	 selama	 beberapa	
hari	hingga	satu	bulan,	semasa	1949-1958.	Setelah	pemerintah	
Orde	Lama	digantikan	oleh	Orde	Baru	yang	dipimpin	Jenderal	
Soeharto,	sejak	tahun	1966,	muncul	harapan	bahwa	kehidupan	
pers—seperti	halnya	politik—akan	lebih	baik.	

Tentu	 saja,	 angin	 segar	 dirasakan	 oleh	 kalangan	 pers	
yang selama ini menentang dan berada di bawah tekanan 
Orde	Lama	dan	juga	penyokong	rezim	baru.	Kini	giliran	pers	
pendukung rezim lama yang menghadapi tekanan. Setelah 
peristiwa	 G30S/1965,	 pemerintah	 Orde	 Baru	 memberangus	
semua	media	massa	 yang	 punya	 afiliasi	 ke	 Partai	 Komunis	
Indonesia	(PKI)	pada	1	Oktober	1965	karena	dianggap	terlibat	
dalam	peristiwa	berdarah	tahun	1965	itu.	

Suratkabar	yang	dibredel	secara	permanen:	Harian	Rakyat, 
Kebudayaan Baru, Bintang Timur, Warta Bhakti, Ekonomi Nasional, 
Gelora Indonesia, Ibu Kota, Huo Chi Pao, Chung Cheng Pao, 
Suluh Indonesia,  Bintang Minggu, dan Berita Minggu	(Jakarta);	
Warta	Bandung	(Bandung);	Gema	Massa	(Semarang);	Majalah 
Waspada	 (Yogyakarta);	 Jalan Rajyat, Jawa Timur, Trompet 
Masyarakat, Indonesia dan Generasi	(Surabaya);	Suara Katulistiwa, 
Kalimantan Membangun dan Duta Nusa	 (Pontianak);	 Pikiran 
Rakyat dan Trikora (Palembang);	 Suara Persatuan (Padang):	
Sinar Massa dan Berita Revolusi (Pekanbaru);	Harian	Harapan, 
Gotong Royong, Bendera Revolusi, Pembangunan, Patriot, Angin 
Timur, Tavip serta Bintang Rakyat (Medan)16. 

Di	 tubir	 jurang	kekuasaan	Orde	Lama,	 tahun	1966,	 lahir	
Undang	Undang	Nomor	 11	 Tahun	 1966	 tentang	Ketentuan-

16			Ahmad	Zaini	Abar	dalam	1996-1974:	Kisah	Pers	Indonesia,	LKIS,	1995.
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Ketentuan	 Pokok	 Pers.	 Sejumlah	 pasal	 dalam	 regulasi	 baru	
itu memberikan tanda bahwa kehidupan pers akan berubah. 
Pasal	 4	 dalam	 Undang	 Undang	 Nomor	 11	 tahun	 1966	 itu	
melindungi	 pers	 dari	 sensor	 dan	 pembredelan.	 Jaminan	 itu	
dimuat	dalam	pasal	5.	

Pasal	8	juga	menyatakan	“Setiap	warga	negara	mempunyai	
hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan 
hakekat	Demokrasi	Pancasila	dan	untuk	ini	tidak	diperlukan	
Surat	Izin	Terbit.”	Regulasi	 inilah	sebenarnya	yang	secara	de 
jure seharusnya melindungi pers dari tekanan pemerintah, 
khususnya pembredelan.

Periode awal Orde Baru itu bisa dikatakan sebagai 
masa bulan madu pers dan pemerintah. Pemerintah masih 
menoleransi kritik dan tak bersikap represif mendengar suara 
miring	 dari	 pers.	 Hanya	 saja,	 seperti	 halnya	 bulan	 madu,	
biasanya tak berlangsung lama. Setelah rezim baru ini selesai 
dengan konsolidasi kekuasaannya, maka kebijakan yang 
dipilihnya nyaris mirip dengan zaman kolonial. 

Harian	 Sinar Harapan dibredel selama sepuluh hari 
sejak	 tanggal	 3	 hingga	 13	 Januari	 1973	 karena	 harian	 sore	
itu,	 dalam	 edisi	 30	 Desember	 1972,	 memberitakan	 RAPBN	
1973/1974	 sebelum	dibacakan	 secara	 resmi	oleh	Soeharto	di	
sidang Paripurna DPR. Berita yang ditulisnya itu membuat 
Soeharto	 marah	 besar.	 Setelah	 itu	 Panglima	 Kopkamtib	
Jenderal	Soemitro	membuat	konfrensi	pers	dan	menyatakan,	
“Korannya	sudah	kami	bredel	dan	wartawannya	sudah	kami	
tangkap, tinggal membuka mulutnya saja.”17

Menurut	Panda	Nababan,	wartawan	Sinar Harapan yang 

17					Purwadi	Djunaedi,	Imran	Hasibuan,	Hasudungan	Sirait,	“Jurnalisme	
Investigatif”,	Q	Communication,	Jakarta,	2009.	Hal.	114.
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meliput	soal	RAPBN	itu18, yang membuat mereka marah adalah 
soal	 sikap	PWI	dalam	kasus	 tersebut.	PWI	yang	 seharusnya	
membela Sinar Harapan malah memaklumi pembredelan itu. 
“Yang	 justru	 membela	 adalah	 harian	 Indonesia Raya yang 
dipimpin	Mochtar	Lubis	lewat	tajuknya.”			

Dua tahun kemudian terjadi pembredelan besar-besaran. 
Pemicunya	 adakah	 peristiwa	 demonstrasi	 mahasiswa	 anti-
Jepang	yang	kemudian	diwarnai	oleh	adanya	sejumlah	pem-
bakaran.	Kasus	 ini	kemudian	 terkenal	 sebagai	Malari	197419. 

18				Panda	Nababan	yang	menulis	berita	itu	mengenang	peristiwa	
pertengahan	Desember	1972	itu.	Saat	itu	rapat	redaksi	Sinar	Harapan	
memutuskan	RAPBN	1973/1974	menjadi	berita	utama	akhir	tahun.	Dia	
ditugaskan meliput. “Saya segera berburu narasumber para professor 
di	bidang	ekonomi.	Tugas	ini	betul-betul	diutamakan	daripada	tugas	
lain.	Karena	itu,	saya	juga	mempelajari	keadaan	lapangan	perburuan	
berita tersebut, antara lain kebiasaan narasumber dan lingkungan 
keluarganya,” katanya. Dia membayang-bayangi para arsitek ekonomi 
Orde	Baru,	mulai	dari	dari	Soemitro	Djojohadikusumo,	Widjojo	
Nitisastro,	Ali	Wardana,	Sadli,	Soebroto,	Emil	Salim	dan	J.B	Sumarlin.	
Semuanya	pengajar	di	Fakultas	Ekonomi	Universitas	Indonesia.	Panda	
mengetahui, para ekonom itu sering rapat sampai larut malam di 
Badan	Perencanaan	Pembangunan	Nasional	(Bappenas).	“Pukul	23.00,	
lampu	di	ruang	kerja	mereka	masih	menyala.	Itu	berarti	Widjojo	dan	
kawan-kawan masih bekerja. Saya sering menunggui mereka rapat. 
Menguping	dari	staf-staf	tentang	apa	yang	dibahas.	Saya	biasanya	
duduk di lantai marmer Bappenas, di tengah heningnya malam,” 
kenangnya.	Informasi	tentang	RAPBN	akhirnya	diperoleh	Panda	lewat	
sejumlah narasumber, termasuk di lingkaran dekat para teknokrat 
itu,	“atau	yang	sering	disebut	sebagai	kelompok	Mafia	Barkeley	itu.	
Kalangan	teknokrat	memang	sangat	berkepentingan	agar	RAPBN	yang	
mereka susun dengan susah payah bisa “lolos”. Sebab, di tahun-tahun 
sebelumnya,	RAPBN	yang	mereka	susun	selalu	diintervensi	para	
pejabat militer yang membidangi ekonomi,” ungkap Panda.

19				Peristiwa	Malari—akronim	dari	malapetaka	lima	belas	Januari—adalah	
demonstarsi	mahasiswa	di	Jakarta	yang	menentang	kunjungan	Perdana	
Menteri	Jepang,	Kakuei	Tanaka	yang	tiba	di	Indonesia.	Mahasiswa	
menyoal	dominasi	modal	Jepang	di	lapangan	ekonomi	Indonesia.	Aksi	
itu	diwarnai	berubah	rusuh.	Jakarta	membara.	Sedikitnya,	11	orang	
meninggal	dunia,	17	orang	luka	bakar,	120	orang	luka	ringan,	807	mobil	
dan	187	motor	hancur	berat	karena	dirusak	dan	dibakar,	145	gedung		
juga	dirusak	dan	dibakar	dan	775	orang	ditahan.
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Selain Indonesia Raya,	 yang	dibredel	 pasca	 huru-hara	Malari	
itu	masing-masing:	Harian	Nusantara,	 Jakarta	 (dibredel	pada	
16	Januari	1974).	Suluh Indonesia,	Surabaya	(19	 Januari	1974).	
Mingguan	kampus	Mahasiswa Indonesia,	Bandung	(20	Januari	
1974).	 Harian	Kami, Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times, 
mingguan Wenang dan Pemuda Indonesia	(21	Januari	1974).

Pemerintah menuding koran-koran itu menurunkan berita 
yang dapat menghasut rakyat untuk mengambil tindakan-
tindakan yang menggangu ketertiban dan keamanan 
negara.	 Sekali	 lagi,	 PWI	 tidak	 membela	 media-media	 yang	
kena	 bredel	 itu.	 Pada	 19	 Januari	 1974,	 PWI	 Pusat	 malah	
mengeluarkan	pernyataan:	Menyerukan	kepada	seluruh	pers	
agar	menghindari	pemberitaan	yang	dapat	menggoncangkan	
keadaan.	 Tiga	 hari	 berikutnya,	 PWI	 cabang	 Yogyakarta	
mengeluarkan	pernyataan	“Akan	ikut	memelihara	ketenangan	
dan ketentraman masyarakat dengan menggunakan 
kebijaksanaan dalam pemberitaan-pemberitaan pers.”

Empat	 tahun	 setelah	 peristiwa	 Malari,	 juga	 terjadi	
pembredelan sementara dalam jumlah besar pada tahun 
1978.	Pemicunya	kali	ini	adalah	pemberitaan	aksi	mahasiswa	
Bandung yang menolak Soeharto sebagai presiden20.	 Yang	
dibredel	 sementara	 oleh	 Panglima	 Komando	 Operasi	
Keamanan	 dan	 Ketertiban	 pada	 tahun	 itu	 adalah	 Harian	
Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesia Times, 
Sinar Pagi dan Pos Sore. Pemerintah menjerat media-media itu 
dengan delik penyiaran berita bohong21. 

Pembredelan pada tahun ini menjadi bukti bahwa 

20				Lukas	Luwarso,	Pers	Indonesia,	Pergulatan	untuk	Kebebasan,	31	
Agustus	2000.

21				Bambang	Sadono,	Penyelesaian	Delik	Pers	Secara	Politis,	Sinar	
Harapan,	1993,	hal.	85.
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perlindungan	 yang	 diberikan	 Undang	 Undang	 Nomor	 11	
Tahun	 1966	 tentang	 Ketentuan-Ketentuan	 Pokok	 Pers	 tak	
bergigi.	 Revisi	 atas	 undang-undang	 itu,	 yang	 kemudian	
menjadi	Undang	Undang	Pokok	Pers	 pada	 tahun	 1982	 juga	
tak membuat pers lebih terlindungi. Dua tahun berselang, 
keluarlah	 Peraturan	 Menteri	 Penerangan	 Nomor	 01/Per/
Men/1984	tentang	Surat	Izin	Usaha	Penerbitan	Pers	(SIUPP),	
disusul	 Surat	 Keputusan	 Menteri	 Penerangan	 No.	 214A/
Kep/Menpen/1984	tentang	Prosedur	dan	Persyaratan	untuk	
Mendapatkan	SIUPP	pada	30	November	1984.	

Pemerintah berusaha meyakinkan publik dengan 
mengatakan	 bahwa	 adanya	 ketentuan	 tentang	 SIUPP	 tak	
bertentangan	dengan	undang-undang.	Pada	saat	itu,	Undang	
Undang	Nomor	4	Tahun	1967	sudah	direvisi	menjadi	Undang	
Undang	Nomor	21	tahun	1982	tentang	Pokok	Pers.	Pemerintah	
berasalan,	pencabutan	SIUPP	tak	sama	dengan	pembredelan,	
yang	itu	jelas	tak	dibolehkan	dalam	undang-undang.	Namun	
fakta	 dan	 kenyataan	 yang	 terjadi	 mengatakan,	 pencabutan	
SIUPP	terhadap	media	memiliki	dampak	yang	sama	dengan	
pembredelan.

Pada	 tahun	 1986,	 Departemen	 Penerangan	 mencabut	
SIUPP	 Sinar Harapan pada	 9	 Oktober	 1986.	 Koran	 sore	 itu	
menjadi	korban	pertama	dari	pelaksanaan	Peraturan	Menteri	
Penerangan	 tahun	 1984	 tentang	 SIUPP.	 Setahun	 berikutnya,	
Harian	 Prioritas	 yang	 dibatalkan	 SIUPP-nya	 mulai	 29	 Juni	
1987.	 Pada	 tahun	 1990,	 SIUPP	Monitor	 yang	 giliran	 dicabut	
dan	 mengakhiri	 terbitnya	 tabloid	 yang	 tirasnya	 600.000	
eksemplar	itu.	Setelah	pencabutan	itu,	ketiganya	tak	lagi	bisa	
terbit—setidaknya	 selama	 Orde	 Baru	 berkuasa.	 Nasib	 yang	
menimpa tiga media itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa 
pembatalan	SIUPP	tak	ada	bedanya	dengan	pembredelan.

Orde Baru, yang menjadikan pertumbuhan ekonomi se-



36  |  Semangat Sirnagalih

bagai prioritas utama,  juga dikritik karena sangat meng-
utamakan pendekatan keamanan (security aproach)	 dalam	
melihat persoalan. Sikap ini yang membuat pemerintahan Soe-
harto ini dianggap sebagai anti-kritik. Selain itu, pembangun-
an ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru kurang 
diim	bangi	 oleh	pemerataan.	 Ini	 yang	memicu	kian	 lebarnya	
disparitas antara kaya-miskin, kondisi desa-kota. 

Ketimpangan	 ini,	 salah	 satunya,	 tercermin	 juga	 dalam	
sirkulasi	 media	 yang	 terpusat	 di	 kota-kota	 besar.	 Angka	
penjualan surat kabar menyiratkan dominasi pasar yang 
semakin meningkat oleh surat-surat kabar yang berlokasi 
di	 Jakarta.	 Pada	 tahun	 1991,	 dengan	 6%	 populasi	 nasional,	
Jakarta	memiliki	67,2%	sirkulasi	media	cetak	di	tanah	air	(dari	
13.642.000	eksemplar)	dan	47%	dari	270	nama	penerbit.	

Sampai	tahun	1996,	sirkulasi	di	Jakarta	naik	menjadi	71,6%	
dan	49%	dalam	jumlah	penerbit,	meningkat	hingga	lebih	6,5%	
(600	 ribu	 eksemplar),	 sementara	 sirkulasi	 di	 seluruh	 negeri	
malah	 turun	 hingga	 105	 ribu	 antara	 tahun	 1995-1996	 dan	
lebih	dari	 430.300	 antara	 1991-199622. Dengan kondisi media 
cetak	 yang	 terpusat	 itu,	 sulit	 diharapkan	 perannya	 untuk	
menyebarkan	gagasan	kesadaran	nasional	secara	merata.	

Media	 massa	 di	 masa	 Orde	 Baru	 diarahkan	 untuk	
mendukung program pembangunan pemerintah. Dalam 
menyebarkan gagasan kesadaran nasional, yang berperan 
adalah para pemimpin formal dan informal, serta saluran 
antarpribadi lain di pelosok-pelosok. Dengan pengontrolan 
arus informasi dari pusat, dapat diperkirakan komunikasi 
pembangunan lebih bersifat monologis ketimbang dialogis, 

22				Purwadi	Djunaedi,	Imran	Hasibuan,	Hasudungan	Sirait,	“Jurnalisme	
Investigatif”,	Q	Communication,	Jakarta,	2009.	Hal.	114
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sehingga aspirasi-aspirasi lokal menjadi kurang terserap. 

Situasi	dan	kondisi	politik	sejak	akhir	era	1980-an	memang	
sempat	ditandai	dengan	adanya	wacana	keterbukaan	politik.	
Pers,	tentu	saja,	ikut	berperan	dalam	mendorong	munculnya	
wacana	itu.	Dengan	segala	keterbatasannya,	sebagian	kalang-
an	di	masyarakat	mulai	berani	bicara	politik	secara	kritis	dan	
mencari	saluran	politik	alternatif.	 Isu	demokratisasi	dan	ket-
erbukaan	sudah	menjadi	wacana	di	kalangan	sipil	dan	mili-
ter.	Dalam	batas	tertentu,	pers,	mahasiswa,	dan	kalangan	LSM	
mulai berani bersikap kritis terhadap pusat kekuasaan. Seba-
gian kalangan pengusaha dan profesional juga mulai memper-
masalahkan sentralisasi penguasaan sumber-sumber ekonomi. 

Sejak	era	1990-an	akses	penduduk	terhadap	media	massa	
menunjukkan	 perkembangan	 yang	 pesat.	 Hal	 ini	 terutama	
berkat	kehadiran	stasiun	televisi	swasta.	Dari	segi	kepemilikan,	
stasiun-stasiun	televisi	swasta	dikuasai	oleh	keluarga	Presiden	
Soeharto	 dan	 kalangan	 dekatnya.	 Hal	 itu	 melanjutkan	 pola	
kepemilikan kelompok pers besar yang dikuasai kalangan 
yang	 dekat	 dengan	 kekuasaan.	Di	 antara	 16	 kelompok	 pers	
besar	tahun	1990-an,	9	di	antaranya	berhubungan	sangat	erat	
dengan istana atau organisasi besar yang tengah berkuasa. 
Kebanyakan	kelompok	pers	itu	tumbuh	secara	signifikan	pada	
1980-an,	 ketika	kepentingan	mengontrol	 konglomerat	media	
dipandang sebagai sumber pengaruh politik dan ekonomi23.  

Sinyal akan adanya perubahan politik sempat dilontarkan 
oleh	 Soeharto	 pada	 awal	 tahun	 1990-an	 itu.	 Salah	 satunya	
adalah	 saat	 ia	 menyampaikan	 Pidato	 Kenegaraan	 16	
Agustus	 1990.	 “Demokrasi	 memang	 membutuhkan	 banyak	

23				Sen,	Krishna	dan	David	T.	Hill.	“Media,	Budaya,	dan	Politik	di	
Indonesia”.	Hal	70-71.
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musyawarah, diskusi, tukar pikiran, dan dialog, baik antara 
pemerintah dengan masyarakat maupun antar sesama 
golongan dan kalangan dalam masyarakat sendiri.” Ia juga 
menegaskan, ”Perbedaaan pendapat justru harus kita pandang 
sebagai penggerak dinamika kehidupan itu sendiri.”24

Sinyal perubahan sikap ini mengundang sejumlah tafsir. 
Ada	 yang	 menyebut	 tanda	 perubahan	 sikap	 itu	 sebagai	
implikasi	 dari	 tumbuhnya	 kelas	 menengah.	 Mereka	 yang	
mendapatkan berkah dari pembangunan ini membutuhkan 
perubahan	politik	dan	kebebasan	 individu	yang	 lebih	besar.	
Namun,	 kelompok	yang	 skeptis	punya	pandangan	berbeda.	
Menurut	 mereka,	 kebijakan	 “keterbukaan”	 ini	 lahir	 karena	
naiknya ketegangan antara Soeharto dan militer, khususnya 
dengan	Jenderal	L.B.	Moerdani.25 

Hanya	 saja,	 sejumlah	 peristiwa	 yang	 terjadi	 pada	 awal	
tahun	1990-an	itu	menunjukkan	bahwa	sinyal	perubahan	itu	
ternyata	palsu.	Pada	tahun	1993,	terjadi	pembunuhan	terhadap	
Marsinah,	aktivis	buruh	di	Sidoarjo,	Jawa	Timur.	Pada	tahun	
yang	sama,	 juga	terjadi	penembakan	terhadap	warga	Nipah,	
Sampang,	 Madura,	 yang	 menolak	 rencana	 pembangunan	
waduk	 di	 daerah	 itu.	 Tahun	 berikutnya,	 1994,	 terjadilah	
pembredelan	terhadap	tiga	media.	Human	Rights	Watch	Asia	
menyebut rangkaian peristiwa-peristiwa itu sebagai “batas 
kebebasan” Orde Baru.

24				Abdul	Manan,	Demi	Keadilan:	Catatan	15	Tahun	Elsam	
Memperjuangkan	HAM,	ELSAM,	2008,	hal.	1-4.

25				Ibid,	hal.	4.	Pada	kurun	waktu	ini,	Soeharto	juga	memberi	angin	
dukungan nyata dan terbuka kepada kelompok Islam –yang di 
masa	Orde	Baru	ditekan	secara	politik	karena	dikhawatirkan	akan	
memperjuangkan	negara	Islam.	Kelahiran	Ikatan	Cendekiawan	Muslim	
Indonesia	(ICMI),	Desember	1990,	dinilai	sebagai	upaya	Soeharto	
menggaet dukungan kelompok Islam setelah hubungannya dengan 
militer sedang bermasalah.
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BAB 2

21 JunI 1994

“Banyak terjadi demonstrasi pasca bredel. Itu belum pernah terjadi 
pembredelan media memicu demonstrasi di mana-mana, di banyak 
kampus.”

—Goenawan Mohamad, pemimpin redaksi majalah yang 
dibredel	tahun	1994,	Tempo.

F IKRI	 Jufri menangkap keanehan dari pertemuan itu. 
Menteri	 Sekretaris	 Negara	 Moerdiono	 seperti	 enggan	
mengakhiri	pembicaraan.	Siang	itu,	Selasa	21	Juni	1994,	

Moerdiono	membatalkan	pertemuan	dengan	 sejumlah	 tamu	
penting.	Dia	hanya	menerima	dua	orang	ini:	Duta	Besar	Jepang	
dan	 Fikri	 Jufri.	 Hari	 itu,	 Fikri	 datang	memakai	 jas	 bersama	
dasi	 biru	 gelap.	 Pemimpin	 Redaksi	 Majalah	 Tempo,	 yang	
mengantikan	Goenawan	Mohamad	 ini,	 bertemu	Moerdiono	
untuk bertanya tentang situasi politik terkini, termasuk tentang 
kabar	yang	beredar	soal	Majalah	Tempo yang akan dibredel. 

Pada	pekan	kedua	di	bulan	Juni	itu,	memang	ada	12	media	
massa	 yang	 dianggap	 melanggar	 oleh	 pemerintah.	 Majalah	
Tempo masuk dalam daftar itu.  Berita Tempo tentang kapal 
Jerman	Timur	yang	dibeli	pemerintah	sudah	membuat	muka	
sejumlah menteri tampak seperti “udang rebus.” Presiden 
Soeharto	 juga	murka.	 	 Fikri	 Jufri,	 wartawan	 kawakan	 yang	
pernah	berkerja	di	Koran	Pedoman yang dibredel jaman Orde 
Lama	 itu,	 paham	 betul	 bahwa	 kemurkaan	 Soeharto	 bisa	
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berakhir	 tragis.	 “Tindakan	minimal,	 saya	 sebagai	 pemimpin	
redaksi	 harus	 pergi.	Maksimal	 Tempo	ditutup,”	 begitu	 kata	
Fikri	dalam	sebuah	rapat	di	Tempo.

Pada hari-hari hingga pekan ketiga itu, tindakan mana 
yang akan diambil pemerintah, memang belum terang benar. 
Tapi	kemarahan	Soeharto	 sudah	melecut	Harmoko,	Menteri	
Penerangan,	yang	juga	Ketua	Dewan	Pers.	Pagi	21	Juni	1994	
itu,	 Harmoko	memanggil	 semua	 anggota	 pelaksana	 harian.	
Mereka	dipanggil	lewat	telepon	untuk	segera	ke	Gedung	Pers	
di	Keboh	Sirih,	Jakarta	Pusat.	

Rapat	dibuka	pukul	9	pagi.	Hadir	di	situ	antara	lain:		Dirjen	
Pers	 dan	 Grafika	 (PPG),	 Subrata,	 Sjamsul	 Basri	 dari	 Suara 
Karya,	 Handjojo	 Nitimihardjo	 dari	 kantor	 berita	Antara dan 
tentu	saja	Harmoko	sendiri.	Ketua	Pelaksana	Harian	Dewan	
Pers	yang	juga	pendiri	Harian	Kompas,	Jacob	Oetama,	datang	
terlambat	ke	rapat	itu.	Tapi	dia	ikut	membahas	rekomendasi	
Dewan Pers hari itu. 

Jacob	Oetama	menjelaskan	bahwa	rapat	itu	memutuskan	
empat	 rekomendasi.	 Tokoh	 pers	 yang	 dikenal	 santun	 itu	
memastikan bahwa tak ada rekomendasi agar majalah Tempo, 
yang	 terbit	 perdana	pada	 6	Maret	 1971,	 itu	 dibredel.	 Paling	
jauh	hanya	pergantian	Fikri	Jufri.	

Pengacara	 senior	 Adnan	 Buyung	 Nasution	 sempat	
menelepon	 Jacob	 memastikan	 benar	 tidaknya	 soal	 kabar	
pembredelan	 itu.	 “Bagaimana	 Pak	 Jacob,	 apa	 yang	 bisa	
dilakukan	 untuk	 membela	 pers?”	 tanya	 Buyung.	 Lantaran	
pembredelan	 tak	 masuk	 rekomendasi	 Dewan	 Pers,	 Jacob	
pendek	 saja	 menjawab,	 “	 Tak	 perlu	 melakukan	 apa-apa.	
Dewan	Pers	sudah	memberi	pendapat.	Tak	ada	pembredelan.”	

Tapi	 kabar	 soal	 pembredelan	 tetap	 berhembus	 kencang	
Selasa	 itu.	 Di	 tengah	 kabar	 yang	merebak	 itulah,	 Fikri	 Jufri	
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bertemu	 Moerdiono.	 Dua	 jam	 bertukar	 cerita,	 Moerdiono	
sama	sekali	 tidak	menyinggung	soal	pembredelan.	Tapi	Pak	
Menteri	 ini	betah	berlama-lama	dengan	FJ,	begitu	Fikri	 Jufri	
biasa	disapa.	Pertemuan	itu	ditutup	lantaran	FJ-lah	yang	pamit	
pulang.	Setiba	di	kantor	Tempo	di	Kuningan,	Jakarta	Selatan,	
sejumlah	wartawan	di	lantai	VII	susul	menyusul	bertanya	soal	
pembredelan itu. 

Sebelum	Fikri	 tiba,	berita	 soal	pembredelan	 itu	memang	
sudah ramai di kalangan reporter, yang hari itu sedang 
mengikuti rapat di kantor. Berita pembredelan itu pertama 
kali	diterima	dari	Kantor	Berita	Antara.	Maka	riuhlah	suasana	
kantor. Para redaktur yang lazimnya datang petang, ditelepon 
agar	 lekas	 meluncur	 ke	 Kuningan.	 Majalah	 Tempo	 saat	 itu	
berkantor	 di	 Gedung	 Tempo	 di	 kawasan	 bisnis	 Kuningan,	
Jakarta	Selatan.	

“Ah,	nggak	ada	apa-apa	kok,	Pak	Moer	tidak	menyampaikan	
apa-apa,”	 begitu	 kata	 Fikri	 menjawab	 pertanyaan	 sejumlah	
wartawan	Tempo	soal	kabar	pembredelan	itu.	Tapi,	Fikri	Jufri	
sungguh	 terperanjat	 ketika	 Haryoko	 Trisnadi	 menunjukkan	
Surat	 Keputusan	 (SK)	 pembredelan.	 Haryoko	 adalah	Wakil	
Pemimpin	 Umum	 Majalah	 Tempo,	 yang	 menerima	 surat	
pembredelan	 dari	 Direktur	 Jenderal	 Pembinaan	 Pers	 dan	
Grafika	(PPG),	Subrata,	di	Departemen	Penerangan	Jakarta.	

Luas	 diketahui	 bahwa	 Subrata	 	 sudah	 seperti	 “tandem”	
bagi	Menteri	Harmoko.	Karirnya	di	Departemen	Penerangan	
sudah panjang. Sebelum menjadi Dirjen PPG, dia menjadi 
Dirjen	 RTF	 sejak	 1983	 hingga	 1987.	 Dan	 mulai	 menduduki	
kursi	 Dirjen	 PPG	 sejak	 1990.	 Bersama	 karir	 sepanjang	 itu,	
tentu	saja	sudah	panjang		pula	pengalamannya	bicara	di	muka	
wartawan.	 Tapi	 entah	 kenapa,	 mantan	 penyiar	 acara	 Echo	
Sepekan	 di	 TVRI	 itu,	 tiba-tiba	 kelu	 lidahnya	 ketika	 ditanya	
wartawan mengapa Tempo, Detik	dan	Majalah	Editor—dihabisi	
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hidupnya pada Selasa itu.

Subrata tampaknya ingin mengatur jarak dengan prahara 
ini.	 Secara	 halus	 ia	 menyundul	 bola	 panas	 itu	 ke	 atas.	
Kepada	 Haryoko,	 singkat	 sekali	 dia	 menerangkan,	 “Saya	
hanya	 mengemban	 tugas	 untuk	 menyampaikan	 SK	 ini.”	
Segitu aja penjelasan atas “pemembunuhan” media yang 
juga	menghidupi	 ribuan	 orang	 itu.	Media	menghidupi	 para	
direktur	 di	 Jakarta,	 para	 wartawan,	 loper	 di	 daerah-daerah	
dan mereka yang hidup dari menjualnya di emperan hingga 
lampu merah.   

Sesudah	membaca	surat	pembredelan	itu,	dari		kantornya	
di	 lantai	VIII,	 Fikri	 turun	ke	 lantai	VII.	 Situasi	 sudah	 ramai.	
Hampir	 semua	 orang	 menyalami.	 Ada	 juga	 ada	 yang	
memeluknya.	Dalam	suasana	penuh	haru	dan	emosinal	itu,	FJ	
berujar,	“Wah,	kita	dibredel	lagi.”	Majalah	yang	kritis	terhadap	
kebijakan pemerintah itu, memang pernah dibekukan izinnya 
setelah	 edisi	 10	 April	 19821.	 Tapi	 sesudah	 itu	 pemerintah	
kembali memberi izin terbit. 

Sejumlah reporter Tempo lalu membatalkan janji dengan 
narasumbernya.	 Wahyu	 Muryadi,	 yang	 dikemudian	 hari	
menjadi	Pemimpin	Redaksi	setelah	terbit	kembali	1998,	segera	
membatalkan	 janji	wawancara	dengan	Abdurrahman	Wahid	
alias Gus Dur. Bina Bektiati, salah seorang reporter Tempo, sore 
itu	 sedang	mewawancarai	Dirjen	Perdagangan	Luar	Negeri,	
Djoko	 Moeljono	 di	 Departemen	 Perdagangan.	 Di	 tengah	
wawancara,	 pagernya	 berbunyi.	 Toriq	 Hadad	 yang	 saat	 itu	
menjadi	 Kepala	 Biro	 Jakarta	 mengirim	 pesan:	 “Kita	 sudah	
habis. Tempo sudah dibredel, kamu balik saja ke kantor.”

1				Bambang	Sadono,	Penyelesaian	Delik	Secara	Politis,	Pustaka	Sinar	
Harapan	1993,	hal.	82.
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Goenawan	 Mohammad,	 pendiri	 Tempo	 yang	 Catatan	
Pinggirnya	 dibaca	 ribuan	 orang,	 sore	 itu	 sedang	 melaju	
ke	 Bandara	 Soekarno	 Hatta.	 Hendak	 terbang	 ke	 kampung	
halamannya	 di	 Batang,	 Jawa	 Tengah.	 Dia	 berencana	 nyekar 
ke makam kedua orang tuanya. Ditelepon sekretarisnya soal 
pembredelan	itu,	Mas	Gun,	begitu	dia	lazim	disapa,	juga	balik	
kanan,	kembali	ke	Kuningan.

Kabar	soal	pembredelan	 itu	menyebar	cepat	 terutama	di	
kalangan	wartawan,	 aktivis	 LSM,	 aktivis	HAM,	 politisi	 dan	
para	pembaca	Tempo, Detik, dan Editor. Sejumlah orang datang 
ke	Kuningan.	Di	antaranya:	pengacara	senior	Todung	Mulya	
Lubis,	 pengacara	HAM	Adnan	 Buyung	Nasution,	 kolumnis	
ekonomi	Tempo;	Syahrir,	tokoh	aktivis	Marsilam	Simanjuntak	
dan	 sejumlah	 tokoh	 lain.	 Mereka	 adalah	 orang-orang	 yang	
dikenal kritis terhadap pemerintah saat itu. Goenawan tiba di 
Kuningan,	ketika	Buyung	sedang	berpidato.	Berapi-api.	“Saya	
besok akan berdemonstrasi ke Departemen Penerangan,” 
pekik Buyung di hadapan para wartawan Tempo. 

Semangat perlawanan itu juga menyapu kantor redaksi 
Tabloid	Detik	yang	berada	di	Gondangdia,	Menteng,	Jakarta	
Pusat.	 Tabloid	 ini	 memang	 tersohor	 dengan	 tulisan-tulisan	
tajam	 dan	 kritisnya	 serta	 wawancaranya	 yang	 blak-blakan2. 

2				Wawancara	Eros	Djarot,	Juni	2014.	“Waktu	itu	saya	ngeledek	
dalam	wawancara	Detik	saat	itu,	saya	tampilkan	wawancara	secara	
‘telanjang.’ Saya ambil strategi itu karena orang-orang saat itu suka 
gossip	sebenarnya,	suka	bertanya.	Ini	orang-orang	bicara	apa,	atau	dia	
ngomong	apa.	Nah,	makanya	saya	berfikir	ini	sangat	menarik	jika	saya	
terbitkan	dengan	telanjang	wawancara-wawancara	mereka.	Maka	saat	
itu strateginya memanfaatkan agar orang-orang itu mengeluarkan suara. 
Ketika	orang-orang	itu	bersuara	maka	terjadilah	interaksi,	interaksi	
pendapat, intelektual, dan benturan-benturan gagasan itulah yang 
terjadi,” kata Eros.  
Menurut	Eros,	saat	menerbitkan	Detik,	ia	memang	sengaja	merekrut	
aktivis-aktivis	seperti	Dadang	RHS.	“Sebelumnya	saya	tanya	ke	dia,	
kamu	berani	nggak	kalau	sampai	di	penjara?	Berani!	jawab	dia.	Ya	
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Pada	 siang,	 21	 Juni	 2014	 itu,	 para	 wartawan	 sedang	 tekun	
mendengar	 ceramah	 tentang	 etika	 pers.	 Dan	 si	 penceramah	
adalah	salah	seorang	anggota	Persatuan	Wartawan	Indonesia	
(PWI).

Satu	jam	ceramah	itu	berlangsung,	pemimpin	redaksi	Detik	
pamit	keluar.	Dengan	 langkah	 tergesa-gesa	dia	meluncur	ke	
kantor	Departemen	Penerangan	yang	berada	di	Jalan	Medan	
Merdeka	 Barat,	 Jakarta	 Pusat.	 Ceramah	 soal	 etika	 itu	 jalan	
terus	dan	pungkas	pukul	3	sore	lebih	30	menit.	Hanya	belasan	
menit sesudah itu, ruangan redaksi riuh karena mendengar 
kabar pembredelan itu.

Kabar	itu	pertama	kali	datang	lewat	Miska,	salah	seorang	
wartawan	Detik,	dari	seorang	koresponden	Nikkei	di	Jakarta.	
Kabar	itu	masuk	ketika	para	wartawan	sedang	menggelar	rapat	
perencanaan.	Mendngar	kabar	itu.	rapat	itu	pun	bubar.	Tapi	
kabar duka itu justru disambut seperti sebuah kemenangan. 
Akhirnya	pasti	sudah	rumor	soal	pembredelan	yang	merebak	
berhari-hari	itu	yang	akan	menimpa	Tabloid	Detik. 

Seperti	 halnya	 Majalah	 Tempo,	 Tabloid	 Detik adalah 
bacaan	penting	bagi	banyak	orang	ketika	itu.	Kritis.	Renyah.	
Dan memang kerap kali membuat para penguasa ‘garuk-
garuk	 jidat’.	 Secara	 bisnis,	 tabloid	 yang	 dipimpin	 seniman	
Eros	Djarot	 ini	 sehat	walafiat.	 Oplahnya	mencapai	 600	 ribu	
eksemplar	saat	akhirnya	dibredel	itu.	Tabloid	politik	ini	sudah	
menghidupi ribuan orang. Itu sebabnya orang-orang kaget 

sudah, ikut saya kalau berani. Dan tesnya waktu itu adalah test-nya 
orang	pergerakan,	bukan	test	jurnalis.	Karena	saya	punya	keyakinan,	
jurnalis yang baik adalah mereka yang bekerja menggunakan hati dan 
enggunakan otak dan kemauan untuk menulis dengan keyakinan dan 
kebenaran apa yang harus diungkapkan. Sehingga itu menurut saya 
modal	terbaik.	Makanya	saya	ambil	dari	anak-anak	aktivis	di	Jakarta	dan	
Yogyakarta,”	kata	Eros.
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ketika pemerintah dengan enteng membredel tabloid ini. 

Sejumlah	tokoh	penting,	seniman,	budayawan	dan	aktivis	
juga	berkumpul	di	kantor	Detik,	kawasan	Gondangdia.	Ada	
sutradara	Slamet	Rahardjo,	Ramadhan	K.H	(penulis	biografi	
Soeharto)	 dan	 pemusik	 Sawung	 Jabo.	 Mereka	 mengkritik	
keras pembredelan ini. Sejumlah wartawan tabloid itu 
terus	 berkerumun	 di	 depan	 televisi	 memantau	 berita	 soal	
pembredelan ini. 

Di	 kampung	 Melayu	 Besar,	 tempat	 Majalah	 Editor 
berkantor, para wartawan juga berkerumun di lantai dua. 
Di	 depan	 layar	 televisi	 mereka	 mendengar	 siaran	 soal	
pembredelan ini. Pekerjaan terpaksa ditinggalkan. Padahal 
malam	itu,	mereka	sedang	berpacau	dengan	deadline. Petinggi 
media itu langsung mengumpulkan semua awaknya. 

Di	Kuningan,	Goenawan	Mohamad	juga	mengumpulkan		
semua wartawan dan para karyawannya, begitu tokoh-tokoh 
penting tadi pamit pulang. Dia berjanji akan memperhatikan 
nasib	 karyawan.	 “Kita	 tidak	 ingin	 jadi	 pahlawan,	 tapi	 kita	
tidak	bisa	 jadi	pelacur,”	katanya.	Pertemuan	 itu	penuh	haru	
dan tentu saja, kemarahan. 

Tak	 terlalu	 jelas	 benar	 apa	 penyebab	 Tempo, Detik dan 
Editor	dibredel.	Kabar	yang	berhembus	menyebutkan	bahwa	
Fikri	 Jufri	 tak	 disukai	 karena	 dianggap	 dekat	 dengan	 L.B	
Moerdani,	 mantan	 Panglima	 ABRI	 yang	 saat	 itu	 dianggap	
sedang “baku ambil” dengan Soeharto. Salah satu rumor yang 
beredar,	Fikri	Jufri	kesambar efek de-Benny-sasi yang waktu itu 
sedang menyapu tubuh militer.

Namun,	 alasan	dekat	 dengan	Benny	 itu	 juga	 	 terdengar	
aneh. Pekerjaan menggali informasi menuntut setiap 
wartawan	melobi	narasumber.	Memang	ada	keharusan	dekat	
dengan sumber utama jika ingin menulis berita lebih akurat 
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dan	 lebih	“mengigit”.	Lagipula	bukan	cuma	Fikri	 Jufri	yang	
dekat dengan Benny. Banyak  wartawan senior yang  dekat 
dengan jenderal yang susah senyum ini3. 

Meski	 sudah	menjadi	 Pemimpin	 Redaksi	 Tempo	 secara	
defacto,	saat	itu	FJ	memang	belum	mendapat	surat	penetapan	
dari Departemen Penerangan untuk menjadi pemimpin 
redaksi,	bahkan	hingga		hari	kelabu,	21	Juni	1994	itu.	Jika	bukan	
karena	 ketidaksukaan	 terhadap	 Fikri	 Jufri,	 lalu	 mengapa	
Tempo	 “dibunuh”?	 Hingga	 hari	 ini,	 belum	 ada	 jawaban	
yang	benar-benar	terang	benderang.	Ada	yang	menyebutkan	
bahwa	pembredelan	itu	karena	Tempo	membongkar	skandal	
keuangan	Bank	Lapindo.	Bahkan	ada	juga	yang	menyebutkan	
lantaran	Tempo	menulis	skandal	ekspor	fiktif	 	senilai	Rp	1,7	
triliun	oleh	Edy	Tansil.		

Menteri	 Penerangan	Harmoko	 	 di	 depan	 sidang	Dewan	
Perwakilan	 Rakyat	 (DPR),	 sempat	 menyebut	 soal	 tulisan	

3				Fikri	Jufri	pernah	berusaha	mengklarifikasi	kabar	bahwa	ia	tak	
disukai	pemerintah.	Saat	harian	Jawa	Pos	menggelar	hajatan	bertajuk	
“Untukmu	Pak	Tani”	di	Megaluh,	30	April	1994,	Fikri	datang	ke	acara	
itu	untuk	menemui	Menteri	Penerangan	Harmoko	itu.	Sejumlah	
petinggi	Departemen	Penerangan	dan	istri	Harmoko	terkejut	melihat	
FJ	“menyusup”	ke	desa	yang	terletak	nun	jauh	di	Jombang,	Jawa	Timur	
itu.	Kepada	seorang	wartawan	Tempo,	Harmoko	pernah	menegaskan	
ketidaksukaan”	itu.	“Untuk	regenerasi,	sebaiknya	cari	yang	muda,”	
begitu	dalih	Pak	Menteri	ini.	FJ	sempat	bicara	empat	mata	dengan	
Harmoko.	“Saya	mendengar	bahwa	saya	tidak	disukai	pemerintah.”	
Disodok	pertanyaan	seperti	itu,	wajah	Harmoko	berganti	serius.	Tapi	
sebelum	Harmoko	menjawab,	buru-buru	FJ	menambahkan,	“Seandainya	
Pak	Harto	memang	tidak	menyukai	saya,	saya	rela	tak	memimpin	
Tempo.”	Harmoko	terdiam	sejenak,	lalu	menjawab	pendek,	“Itu	tidak	
benar.	Tidak	ada	masalah	dengan	Anda.”	FJ	sekali	lagi	bertanya,	”Jadi,	
saya	boleh	jalan	terus	Pak?”.	Harmoko	menyahut,	“Tak	masalah.”	Dia	
mempersilahkan	FJ	terus	memimpin	Tempo.		Dan	soal	pengalihan	
jabatan	dari	Goenawan	kepadanya,	lanjut	Harmoko,	akan	diurus	Dirjen	
PPG,	Subrata.	Tapi,	pengalihan	itu	tak	terjadi	karena	Tempo	keburu	
dibredel. 
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Dayak dan Suku Sasak, yang sungguh tak jelas hubungannya 
dengan rumor yang merebak berhari-hari jelang pembredelan 
itu.  Informasi yang lebih meyakinkan menyebutkan bahwa 
pembredelan itu bisa dirunut dari sebuah tulisan di rubrik 
ekonomi	dan	bisnis	di	Majalah	Tempo.	Edisi	akhir	Mei	1994.	
Berjudul Jerman Punya Kapal, Indonesia Punya Beban, tulisan 
itu	mengupas	tentang	pembelian	39	kapal	perang	bekas	dari	
Jerman	Timur.	

Pembelian	 itu	 dilakukan	 Menteri	 Riset	 dan	 Teknologi,	
yang	 saat	 itu	 dijabat	 Bacharuddin	 Jusuf	 Habibie.	 Tempo	
mengulik soal riwayat pembelian kapal perang ini. Soal harga 
yang	kelewat	mahal.	Dan	pertentangan	antara	Habibie	dengan	
Menteri	Keuangan,	Marie	Muhammad,	soal	besaran	anggaran.	
Semula	Habibie	minta	US$1,1	miliar,	 susut	 jadi	US$760	 juta	
dan	dipangkas	lagi	menjadi	US$480	juta.	Jumlahnya	susut	jauh	
karena sejumlah peralatan perang batal dipasang.

Tentu	 saja	 berita	 soal	 kapal	 perang	 ini	 sangat	 penting.	
Magnitude-nya	 besar.	 Uang	 triliunan.	 Lakon	 yang	 terlibat	
juga kakap. Bukti dan dokumen sudah kuat. Itulah sebabnya, 
soal kapal perang ini kemudian di follow up	menjadi	Laporan	
Utama	 Majalah	 Tempo	 edisi	 Selasa	 7	 Juni	 1994.	 Laporan	
Utama	itu	menemui	pembaca	dengan	judul:	Dihadang Ombak 
dan Biaya Besar. 

Cover Story itu memblejeti lebih dalam pembelian sejumlah 
kapal perang ini. Dari proses pembelian, anggaran yang 
membengkak, soal kelayakan, hingga perseteruan antara 
Habibie	dan	Marie	Muhammad.

Dalam	tulisan	panjang	itu	disebutkan	bahwa	ke-39	kapal	
ini	terdiri	dari	16	korvet	Parchim,	14	landing	ship	tank	Frosch	
dan	9	jenis	Condor.	Menurut	dokumen	yang		yang	diperoleh	
Tempo,	harga	untuk	semua	kapal	perang	itu	cuma	US$	12	juta	
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atau	Rp	24	miliar.	Lalu	mengapa	harga	melangit?4		Terbukalah	
borok pemerintah. Bukan saja soal harga yang melambung 
itu, tapi juga soal kordinasi yang acakadul di kabinet. Soal 
yang terakhir itu menohok langsung ke jantung Orde Baru, 
Soeharto. 

Dua	hari	sesudah	majalah	Tempo	edisi	itu	beredar,	9	Juni	
1994,	 Presiden	 Soeharto	 berpidato	 di	 Teluk	 Ratai,	 Provinsi	
Lampung.	 Pidato	 tanpa	 teks	 itu	 disampaikan	 pada	 acara	
peresmian	 pembangunan	 pangkalan	 TNI	 Angkatan	 Laut.	
Disiarkan	langsung	TVRI,	para	wartawan	Tempo juga menonton 
pidato	yang	penuh	amarah	itu	di	lantai	7,	di	Ruang	Kordinator	
Reportase. Soeharto menegaskan bahwa pembelian sejumlah 
kapal itu adalah inisiatif pribadinya. Dialah yang menugaskan 
Habibie	dan	menyebut	Kanselir	Jerman	Helmut	Kohl	sungguh	
berjasa membantu proses negosiasi. 

Pada pidato itu, Soeharto juga menjawab soal pertentangan 
antara	 Menristek	 dan	 Departemen	 Pertahanan	 dalam	
pembelian	 ini.	Dengan	menugaskan	Habibie,	 kata	 Soeharto,	
bukan	 berarti	 dia	 tak	 percaya	 Departemen	 Pertahanan	
dan	 Keamanan.	 Soeharto	 marah	 besar	 dan	 menuduh	 pers	
setengah-setengah memahami kasus pembelian kapal perang 
ini.	 “Kalau	 mereka	 tidak	 bisa	 diperingatkan,	 maka	 harus	
diambil tindakan tegas,” kata Soeharto dengan penuh amarah. 

4				Dokumen	dan	sumber	Tempo	dari	Badan	Pengkajian	dan	Penerapan	
Teknologi	(BPPT)	menuturkan	bahwa	sejumlah	kapal	itu	harus	
didemiliterisasi.	Mencopot	sejumlah	peralatan	militer	pada	sejumlah	
kapal	itu	menelan	biaya	sebesar	US$	4	juta.	Sesudah	sejumlah	peralatan	
militer	itu	ditanggalkan,	tentu	saja	kapalnya	jadi	ompong.	Maka	perlu	
renovasi	dan	pemasangan	peralatan	yang	baru.	Dengan	segenap	
perubahan pada tubuh sejumlah kapal perang ini, plus ongkos kirim, 
harga	jadi	berkali	lipat.	Dari	US$	12	juta	menjadi	US$345	juta.	Naik	
2.875	persen.	Di	luar	itu	masih	ada	sejumlah	biaya	lain	yang	dibebankan	
kepada Indonesia. Soal harga itulah yang menjadi pertentangan  antara 
B.J	Habibie	dan	Marie	Muhammad.
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Seperti	halnya	Soeharto,	Habibie	juga	marah	besar	dengan	
laporan utama itu. Sejumlah sumber Tempo menuturkan 
bahwa	 Habibie	 menyiapkan	 gugatan	 untuk	 Tempo	 senilai	
US$	1	miliar.	Tapi	gugatan	itu	menunggu	sanksi	dari	Menteri	
Penerangan untuk Tempo. Bila sanksinya ringan, maka gugatan 
akan	 melenggang	 masuk.	 Gugatan	 Habibie	 itu	 kemudian	
urung dimasukkan sebab Tempo	 akhirnya	dibredel	pada	 	 21	
Juni	1994	itu5. 

Sejumlah analisa lain menyebutkan bahwa pembredelan 
itu adalah letupan dari magma perseteruan yang membara di 
pusaran	kekuasan	Soeharto.	 	Bertahta	semenjak	1965,	 tahun-
tahun	 1990-an	 itu	 Soeharto	 kian	 kedodoran.	 Kekuasaan	
maupun	fisiknya.	Dia,	misalnya,	diberitakan	terkena	penyakit	
ginjal	 yang	 yang	 kronis.	 Pada	 sebuah	 acara	 kenegaraan	 di	
DPR,	Soeharto	pernah	berpidato	sembari	duduk.		Meski	dalam	
beberapa	 kesempatan	 Moerdiono	 menegaskan	 bahwa	 batu	
ginjal itu sudah luruh, spekulasi tentang sakitnya Soeharto itu 
memantik pergesekan di lingkaran dekatnya. 

Kabar	yang	beredar	menyebutkan	bahwa	terjadi	persaingan	
antara kubu politik yang bertopang pada Soeharto, yang 
dimotori	 Habibie,	 melawan	 kekuatan	 yang	 bertopang	 pada	
Benny	Moerdani.	Meski	sudah	lama	pensiun,	saat	 itu	Benny	

5				Delapan	belas	tahun	sesudah	pembredelan	itu,	8	Februari	2013,	pada	
acara	Hari	Pers	Nasional	(HPN)	Habibie	membuka	lagi	soal	pembelian	
sejumlah	kapal	perang	itu.	Dalam	acara	itu,	Habibie	didaulat	berpidato	
sebab	dia	menerima		penghargaan	Medali	Emas	Kemerdekaan	Pers.	
Presiden	Soeharto,	kisah	Habibie,	memintanya	untuk	melobi	demi	
mendapatkan	38	kapal	perang	bekas	Jerman	Timur	itu.	Dan	upaya	
melobi	itu,	lanjutnya,	tidaklah	mudah.	Meski	dekat	dengan	pemerintah	
Jerman	Barat	saat	itu,	membeli	sejumlah	kapal	itu	haruslah	seizin	NATO	
(Organisasi	Pakta	Pertahanan	Atlantik	Utara).		Karena	ditugaskan,	ia	
langsung	berangkat	ke	Washington.	Lantaran	banyak	Negara	yang	
mengincar		kapal-kapal	itu,	Habibie	juga	terbang	ke	Roma	dan	London.	
Tapi	dalam	kata	sambutan	di	Manado	itu,	Habibie	tidak	secara	terang	
berbicara	soal	kapal	dan	kaitannya	dengan	pembredelan	Tempo.		
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masih	berpengaruh	di	militer.	Berita	Majalah	Mingguan	Tempo 
soal skandal pembelian kapal perang itu, dianggap menganjal 
langkah	Habibie.	Dalam	beberapa	 kali	 kesempatan,	Habibie	
membantah keras bahwa dia menyetujui pembredelan ketiga 
media itu. 

Pemimpin	Redaksi	Tabloid	Detik Eros Djarot mengaku tak 
terlalu kaget mendengar kabar pembredelan itu. Sebelum ada 
pengumuman	mengejutkan	 21	 Juni	 1994	 itu,	 tabloid	 politik	
ini sudah pernah mendapat peringatan dari Departemen 
Penerangan.	 “Waktu	 itu	 kami	 mencoba	 pers	 gerakan,	
sehingga ketika dibredel kami gak terlalu kaget. Dengan kami 
membuat gerakan media pers yang kemudian di bredel itu, 
menurut saya, merupakan awal sebuah kemenangan, dan itu 
kami	yakini	betul.	Walaupun	kami	waktu	itu	‘sakit’	dan	orang	
mengatakan kami partisan,” kata Eros Djarot6. 

*  * *

PEMBREDELAN	 majalah	 Tempo,	 Editor	 dan	 Tabloid	
Detik	pada	21	Juni	1994	ini	bukan	yang	pertama	dalam	sejarah	
Orde	Baru.	Tahun	1974,	pembredelan	dalam	skala	lebih	luas	
terjadi	 setelah	 peristiwa	 Malari	 1974.	 Saat	 itu,	 setidaknya	
12	 penerbitan	 di	 Jakarta	 dan	 di	 luar	 daerah	 yang	 dibredel	
pemerintah.7 Sebagian besar dari media itu tak pernah bisa 

6				Wawancara	Eros	Djarot,	Juli	2014.	“Buat	saya	pers	itu	memang	harus	
berpihak.	Keberpihakan	pers	kepada	publik,	kepada	kepentingan	rakyat.	
Dalam hal ini, pers di dunia berkembang, harusnya dia menyuarakan 
kemanusiaan lebih banyak, juga persoalan rakyat,” kata Eros.

7				Peristiwa	Malari	1974	diikuti	oleh	serangkaian	pembredelan,	delapan	
di	antaranya	terhadap	media	di	Jakarta:	harian	Nusantara	(16	Januar);	
harian	Suluh	Berita	di	Surabaya,	19	Januari;	mingguan	dari	Bandung,	
Mahasiswa	Indonesia,	20	Januari;	harian	KAMI,	Indonesia	Raya,	Abadi,	
The	Jakarta	Times,	serta	mingguan	Wenang	dan	Pemuda	Indonesia		
pada	21	Januari;	harian	Pedoman	dan	mingguan	Ekspres	pada	24	
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terbit lagi. Setelah itu, pembredelan kembali terjadi meski 
hanya	berlangsung	singkat	pada	tahun	19788,	lalu	pencabutan	
SIUPP	Sinar Harapan	 tahun	19869, dan harian Prioritas tahun 
198710	dan	tabloid	Monitor	pada	tahun	1990.

Berbeda dengan pembredelan sebelumnya, langkah 
pemerintah	 pada	 tahun	 1994	 ini	memicu	 kemarahan	 publik	
secara	 luas.	 Aksi	 kemarahannya	 memicu	 demonstrasi	 di	
sejumlah kota dan tak hanya dilakukan oleh wartawan. 
Ekspresinya	juga	beragam.	Ada	yang	melakukannya	dengan	
menggelar demonstrasi di jalan, atau memberikan dukungan 
dan menyampaikan aksi keprihatinan dengan mengeluarkan 
pernyataan sikap, seperti yang dilakukan oleh forum santri, 
pembaca	media,	dan	komunitas	wartawan	di	berbagai	kota.	

Sehari setelah pengumuman pembredelan itu, terjadi 
demonstrasi	 ke	 kantor	 Departemen	 Penerangan—yang	 kini	
menjadi	 kantor	 Kementerian	 Komunikasi	 dan	 Informatika.	
Pesertanya	 terdiri	 dari	 wartawan,	 mahasiswa,	 dam	 aktivis	
lembaga swadaya masyarakat, dengan mambawa spanduk 
yang	 salah	 satunya	 bertuliskan	 “Gantung	 Harmoko.”	
Pengacara	 senior	Adnan	 Buyung	Nasution,	 seperti	 janjinya,	
bergabung dalam demonstrasi itu. Ia bersama sejumlah 
wakil demonstran masuk sebentar ke kantor Departemen 
Penerangan	tapi	keluar	setelah	Menteri	Penerangan	Harmoko	

Januari;	harian	Indonesia	Pos	di	Makassar	pada	2	Februari	1974.

8				Bambang	Sadono,	Penyelesaian	Delik	Secara	Politis,	Pustaka	Sinar	
Harapan	1993,	hal.	85-86.	Pada	tahun	ini,	ada	tujuh	suratkabar	yang	
dilarang	terbit	sementara	oleh	Kopkamtib.	Masing-masing:	Kompas,	
Sinar	Harapan,	Merdeka,	Pelita,	The	Indonesian	Times,	Sinar	Pagi	dan	
Pos Sore.

9				Ibid,	hal.	86.	Harian	Sinar	Harapan	dicabut	9	Oktober	1986	karena	
dianggap melanggar kebebasan pers yang bertanggjawab.

10			Ibid,	hal.	87.	Harian	Prioritas	dibredel	pada	29	Juni	1987.
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dan Dirjen PPG Subrata tak bersedia menemuinya11. 

Aksi	 serupa	 kembali	 terjadi	 keesokan	 harinya,	 24	 Juni	
1994.	 Ratusan	 orang	 yang	 mengenakan	 kaos	 oblong	 hitam	
tampak	berkumpul	di	halaman	Monumen	Nasional	(Monas),	
yang letaknya di seberang kantor Departemen Penerangan. 
Pengelola Tempo dan Detik, sebelumnya sudah sepakat untuk 
menggelar demonstrasi dan mengenakan kaos hitam sebagai 
tanda berkabung12. Setelah hari beranjak siang, massa yang 
dikoordinir	 Yayasan	 Lembaga	 Bantuan	 Hukum	 Indonesia	
(YLBHI)	 bergabung	 dalam	 barisan	 pengunjukrasa.	 Karena	
massa makin membaur, termasuk dengan polisi berpakaian 
preman,	 akhirnya	 seorang	 aktivis	 mahasiswa	 memasang	
tali	 pembatas	 di	 sekeliling	 pengunjukrasa	 untuk	 mencegah	
masuknya orang-orang tak dikenal.

Setelah demonstran duduk tertib, barulah dipilih 
delegasi untuk menemui pejabat Departemen Penerangan. 
Para	demonstran	saat	 itu	diwakili	oleh	Adnang	Buyung,	Sri	
Bintang	Pamungkas,	HJ	Princen.	Wakil	dari	karyawan	Tempo 
dan Detik	adalah	Didi	Prambadi,	Toriq	Hadad,	Ahmed	Kurnia,	
Yopie	 Hidayat,	 Wahyu	 Muryadi,	 Bowo	 dan	 Dadang	 RHS.	
Wakil	 demonstran	 diterima	 oleh	 Dirjen	 PPG	 Subrata	 dan	
beberapa	 stafnya.	 Namun,	 pertemuan	 itu	 tak	 membuahkan	
hasil	 seperti	 yang	diharapkan.	 “Mereka	memang	 sopan	 tapi	
tidak	bisa	memberi	repspons	terhadap	tuntutan	kita.	Jadi	kita	
minta	mereka	memberi	jawaban	pada	hari	Senin”	kata	Adnan	
Buyung.

11				Tim	Wartawan	Tempo,	Buku	Putih:	Pembredelan	Itu,	1994,	hal.	18.

12				Ibid,	hal.	16.	Pada	22	Juni	2014,	sehari	setelah	pengumuman	
pembredelan,	petinggi	Tempo	Goenawan	Mohamad	dan	Fikri	Jufri	
dan	petinggi	Tabloid	Detik	Eros	Jarot	dan	Abdul	Azis	mengadakan	
pertemuan di kantor Detik di Gondangdia, membahas upaya yang bisa 
ditempuh	untuk	mencabut	pembatalan	SIUPP	keduanya.		
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Selain	di	Jakarta,	aksi	menentang	pembredelan	juga	terjadi	
di	sejumlah	daerah,	termasuk	di	Bandung.	Pada	23	Juni	1994,	
sekitar	150	anggota	Forum	Aktivis	Mahasiswa	Unisba	(FAMU)	
dan	Persatuan	Mahasiswa	Islam	Bandung	(PMIB)	melakukan	
unjukrasa	sejak	pukul	09.00	WIB	hingga	13.00	WIB	di	Kampus	
Universitas	 Islam	 Bandung	 (Unisba).	 Usai	 orasi	 di	 dalam	
kampus,	 massa	 rencananya	 akan	 bergerak	 menuju	 kantor	
DPRD	Jawa	Barat.	Tapi,	mereka	terpaksa	harus	mengurungkan	
niatnya karena ratusan polisi dan tentara menghalaunya dan 
memaksa mereka kembali ke kampus13.

Aksi	 lebih	 besar	 terjadi	 pada	 27	 Juni	 1994.	 Selain	 dari	
Jakarta,	peserta	unjukrasa	 juga	datang	dari	berbagai	daerah,	
termasuk Surabaya dan Bandung14. Pagi itu, sebelum massa 
berdatangan, polisi anti-huru hara dan tentara sudah bersiaga 
di	 Lapangan	 Monas.	 Saat	 massa	 dari	 Tempo dan Detik tiba 
di	 lapangan	 Monas	 dekat	 kantor	 Departemen	 Penerangan,	
aparat keamanan sudah membentuk tirai pengamanan di 
sekitar lapangan itu.

Pada	 saat	 hampir	 bersamaan,	 massa	 dari	 aktivis	 LSM,	
mahasiswa, dan seniman berkumpul di Departemen Store 
Sarinah,	Jl	MH	Thamrin	Jakarta	Pusat.	Menjelang	pukul	10.00	
WIB,	massa	bergerak	ke	arah	kantor	Departemen	Penerangan.	
Aroma	ketegangan	mulai	 terasa	 saat	 aparat	keamanan	yang	

13				Berita	FOWI	(Forum	Wartawan	Independen),	Edisi	Anti-Pembredelan	
Juni	1994.	Keesokan	harinya,	aksi	serupa,	meski	terpisah,	terjadi	di	
Bandung	oleh	sekitar	100	mahasiswa	dan	40	wartawan	Bandung.	
Kedua	kelompok	ini	sama-sama	menyampaikan	petisi	ke	DPRD	Jawa	
Barat.	Isinya,	meminta	agar	pembredelan	Tempo,	Detik	dan	Editor	
itu	dicabut.	Sabtu	25	Juni	1994,	150	mahasiswa	yang	tergabung	dalam	
KPMB	mengadakan	happening	art	memprotes	pembredelan,	di	
Lapangan	Gasibu,	Bandung.	

14				Berita	FOWI	(Forum	Wartawan	Independen),	Edisi	Anti-Pembredelan	
Juni	1994.
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mengenakan	seragam	Opsih	(Operasi	Bersih)	1994	membentuk	
barisan	saat	massa	tiba	di	Bundaran	Budi	Kemuliaan.

Wakil	 dari	 demonstran	 berusaha	 bernegosiasi	 agar	
dibiarkan lewat. Saat negosiasi berlangsung, tiba-tiba pasukan 
loreng menyerbu ke arah demonstran dengan menggunakan 
pentungan	 rotan.	 Massa	 kocar	 kacir	 dan	 mundur	 ke	 arah	
pertokoan Sarinah. Pasukan Opsih itu terus mengejar, yang 
membuat	lalu	lintas	di	Jalan	MH	Thamrin	itu	macet.	Sebagian	
demonstran	 berhasil	 lolos	 dari	 kejaran	 tentara	 dengan	 cara	
masuk ke gedung Bank Indonesia atau naik bus kota.

Tapi,	 tak	 sedikit	 yang	 akhirnya	 jadi	 korban	 kekerasan	
aparat	 keamanan.	 Hadi	 Ciptono,	 alias	 Kacik,	 yang	 aktif	
membela	 kasus	 Marsinah	 di	 Surabaya,	 adalah	 salah	 satu	
korbannya. Ia dipukuli oleh enam tentara yang membuat 
kepalanya	 bocor.	 Effendy	 Saman,	mahasiswa	 dari	 Bandung	
bernasib	sama	seperti	Kacik:	kepalanya	bocor	akibat	pukulan	
aparat berbaju loreng. Perupa Semsar Siahaan juga menjadi 
korban keberingasan para aparat negara ini. Ia terjatuh dan 
kakinya patah karena dipukuli tentara. 

Aksi	 kekerasan	 itu	 tak	 menghentikan	 aksi	 perlawanan	
terhadap	pembredelan.	Selain	di	 Jakarta,	aksi-aksi	 itu	 terjadi	
di sejumlah kota besar di Indonesia15. Selain melalui unjukrasa, 
protes anti-pembredelan juga disampaikan melalui surat 
pernyataan	 keprihatinan.	 Salah	 satunya	 berasal	 dari	 Forum	
Santri, Pesantren, dan juga komunitas wartawan.

Pimpinan	 Pondok	 Pesantren	 Attaroqqi	 di	 Sampang	
menyampaikan surat keprihatinan atas pembredelan itu, 
pada	23	Juni	1994.	KH	Alawy	Muhammad,	dalam	surat	yang	

15				Berita	FOWI	(Forum	Wartawan	Independen),	Edisi	Anti-Pembredelan	
Juni	1994.
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ditujukan kepada Presiden RI itu menyatakan keprihatinannya 
atas pembredelan tiga media itu. Ia menyebut peristiwa itu 
menghambat	 tersebarluasnya	 pengetahuan	 “Mengingat	
pentingnya	 ilmu	 pengetahuan	 yang	 pencapaiannya	 antara	
lain melalui media massa dalam usaha menghapus kebodohan 
dan pemanfaatannya untuk mengurangi kemiskinan.”

Pernyataan	 sikap	 senada	 disampaikan	 oleh	 Forum	
Santri	 Indonesia,	yang	ditandatagani	pada	22	 Juni	1994	oleh	
Muhaimin	Iskandar	dan	Ulil	Absar	Abdalla.	Di	Forum	Santri,	
Muhaimin	 ketua,	 Ulil	 sekretaris.	 Muhaimin	 berasal	 dari	
Pesantren	Mambaul	Maarif,	Denanyar,	 Jombang,	 sedangkan	
Ulil	dari	Pesantren	Mansajul	Ulum,	Kajen,	Pati.

Dalam	 surat	 pernyataannya,	 Forum	 Santri	 menyebut	
tindakan	 pemerintah	 ini	 bertentangan	 dengan	 UUD	 1945	
yang menjamin sepenuhnya hak berserikat, berkumpul 
serta	mengeluarkan	pendapat.	 “Tindakan	pembredelan	 jelas	
menunjukkan bahwa pemerintah sudah tidak menghendaki 
ditegakkannya demokrasi di negara ini dan juga menunjukkan 
bahwa pemerintah sudah tidak ingin dikontrol rakyat dalam 
menyelenggarakan kekuasaan,” kata pernyataan itu.16.

Pembaca	 tiga	media	 yang	 dibredel	 juga	menyampaikan	
protes.	Dalam	surat	tertanggal	24	Juni	1994	dari	Ujungpandang	
(kini	Makassar),	para	pembaca	itu	menilai	keberadaan	Tempo, 
Editor dan Detik merupakan kebutuhan dasar masyarakat 
dalam	 mencerdaskan	 kehidupan	 bangsa.	 Dengan	 tidak	
terbitnya ketiga media itu dalam beberapa hari terakhir 
ini,	 mereka	 merasa	 terganggu.	 “Kami	 sebagai	 pembaca	
kehilangan kesempatan memperoleh informasi tentang 
pendidikan, kebudayaan, olahraga serta situasi politik,” kata 

16			Ibid.
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surat	pernyataan	yang	ditandatangani	300	orang	itu.	Mereka	
minta	Menteri	Penerangan	menarik	keputusannya.

Kecaman	 keras	 juga	 datang	 dari	 komunitas	 media	
dan	 jurnalis.	 Komunitas	 wartawan	 di	 Surabaya,	 dalam	
pernyataannya,	 menyebut	 pencabutan	 SIUPP	 itu	
mencerminkan	 ketidakpastian	 hukum,	 menimbulkan	
keresahan karyawan pers, menyebabkan hilangnya pekerjaan 
ribuan karyawan penerbitan pers yang itu bertentangan dengan 
UUD	1945.	“Kami	mengutuk	tindakan	pemerintah	cq	Depen	
yang	 melakukan	 pembatalan	 SIUPP	 ketiga	 penerbitan	 pers	
tersebut,”	tulis	pernyataan	yang	ditandatangani	84	wartawan	
dalam	pertemuan	di	Hotel	Mirama	Surabaya,	23	Juni	1994	itu.	
Mereka	 juga	mendesak	pemerintah	menghapuskan	 lembaga	
SIUPP	dan	meminta	Harmoko	mundur.

Wartawan	 yang	 tergabung	 dalam	 Forum	 Wartawan	
Independen	 (FOWI),	membuat	Surat	Terbuka	FOWI	kepada	
Presiden	RI	tentang	Pembatalan	SIUPP.	Komunitas	wartawan	
di	 Bandung	 itu	 mendesak	 pemerintah	 mencabut	 kembali	
keputusan	pembatalan	 SIUPP	 tiga	media.	 “Presiden	 sebagai	
mandataris	 MPR	 juga	 harus	 memecat	 Menteri	 Penerangan	
Harmoko,”	tulis	FOWI	dalam	pernyataan	yang	dirlis	pada	5	
Juli	1994	itu.

Di	Jakarta,	ratusan	wartawan	menandatangani	petisi	yang	
mengecam	pembredelan	 itu	dan	menuntut	 agar	pencabutan	
SIUPP	 itu	 dibatalkan.	 “Kami	 wartawan	 Indonesia	 kecewa	
terhadap pengumuman Sdr Dirjen Pembinaan Pers dan 
Graifika	Drs	Subrata	yang	atas	nama	Menpen	Sdr	Harmoko	
yang	 memberangus	 majalah	 Tempo,	 Editor	 dan	 Detik	
melalui	 SK	 No.	 123/Kep/Menpen/1994,	 SK	 No	 124/Kep/
Menpen/1994,	 SK	 No	 125/Kep/Menpen/1994,”	 tulisa	
pernyataan itu. 
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Tapi,	 bukan	 itu	 saja	 yang	 menjadi	 kepedulian	 para	
wartawan	yang	menyatakan	sikapnya	 itu.	“Kami,	wartawan	
Indonesia,	lebih	kecewa	lagi	pada	pimpinan	PWI	yang	malah	
melegitimasi	 pemberangusan	 Menpen	 yang	 mengecewakan	
itu	dengan	menyatakan	memahami	(pembredelan	itu),”	tulis	
pernyataan	 yang	 mengatasnamakan	 Wartawan	 Indonesia,	
tertanggal	5	Juli	1994	itu17. 

Goenawan	Mohamad18,	pemimpin	redaksi	majalah	Tempo	
yang	 dibredel,	 mengidentifikasi	 perbedaan	 besar	 dalam	
reaksi publik atas pembredelan tahun itu dibanding dengan 
tahun-tahun sebelumnya. “Banyak terjadi demonstrasi 
pasca	 bredel.	 Itu	 belum	 pernah	 terjadi,	 pembredelan	media	
memicu	 demonstrasi	 di	 mana-mana,	 di	 banyak	 kampus,”	
kata	 Goenawan	 Mohamad.	 “Bagi	 saya,	 mereka	 bukan	
hanya membela Tempo.	 Mereka	 muak	 karena	 merasa	 tidak	
memiliki	 ruang	 bicara	 sama	 sekali.”	 Ia	 menilai,	 solidaritas	
atas	pembredelan	 itu,	 yang	 terbanyak	datang	dari	LSM	dan	
mahasiswa.

Pembredelan	 tiga	 media	 tahun	 1994	 ini	 menjadi	
catatan	 istimewa	 dalam	 sejarah	 Indonesia,	 khususnya	 bagi	
kehidupan	pers.	Kesewenang-wenangan	pemerintah	dengan	
“membunuh” media yang selama ini dinilai kritis, tak hanya 
memicu	kemarahan	publik,	tapi	juga	mengkristalkan	aspirasi	
para wartawan muda yang selama ini tak puas dengan apa 

17				Dalam	pernyataan	itu	juga	disampaikan	tuntutan	untuk	dihentikannya	
rangkap	jabatan	Menteri	Penerangan	Harmoko	dan	Dirjen	PPG	Subrata	
sebagai ketua dan sekretaris Dewan Pers, dihapuskannya ketentuan 
mengenai	pembatalan	SIUPP	yang	tertera	dalam	pasal	33	Peraturan	
Menteri	Penerangan	No	01/Per/Menpen/1984	karena	penindakan	
terhadap kesalahan yang dilakukan pers seharusnya melalui proses 
peradilan.

18				Wawancara	Goenawan	Mohamad,	30	Juni	2014.
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yang	 disebut	 sebagai	 pers	 Pancasila.	 Pembredelan	 justru	
menjadi momentum yang mempertemukan para jurnalis 
muda, yang sebagian besar justru bukan dari media korban 
bredel, untuk berhimpun dan mendirikan organisasi yang 
kelak	 menjadi	 alternatif,	 kalau	 bukan	 rival,	 dari	 Persatuan	
Wartawan	Indonesia	(PWI)19.

19				Pembredelan	ini	menjadi	faktor	penting	bagi	lahirnya	organisasi	Aliansi	
Jurnalis	Independen	(AJI).	Apakah	AJI	akan	lahir	jika	tidak	terjadi	
pembredelan?	Goenawan	Mohamad,	dalam	wawancara	30	Juni	2014	
lalu	mengatakan,	“Saya	tidak	tahu.	Itu	kan	“if”.	“AJI	itu	menentang	
bukan hanya bredel, namun sistem yang memungkinkan bredel. 
Seperti perizinan, sensor, organisasi profesi wartawan yang tunggal. 
Semua	sistem	represif	itu	semuanya	dilawan	oleh	AJI.	Terutama	untuk	
SIUPP,	sensor,	dan	organisasi	profesi	wartawan	yang	hanya	satu,”	kata	
Goenawan	Mohamad.
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BAB 3

deKlArASI SIrnAgAlIh

“Kami sudah tak percaya lagi pada PWI karena dalam sejarahnya 
PWI hanya menjadi alat pemerintah untuk mengontrol pers, 
bukannya memperjuangkan idealisme pers.”

—Ahmad Taufik,	Ketua	Presidium	AJI	1994-1995,	dalam	
FOWI	Media	edisi	17	Agustus	1994

d I masa-masa awal pemerintahannya, penguasa Orde 
Baru, Soeharto, tampak memberi toleransi atas sikap 
kritis	 pers.	Masa-masa	 awal	 itu	 kemudian	 dikenal	

sebagai “masa bulan madu” antara pers dan pemerintah. Seperti 
layaknya bulan madu, masa-masa indah itu tak berlangsung 
lama. Pemerintahan yang mengaku sebagai koreksi atas praktik 
Orde	Lama	ini	secara	perlahan	menunjukkan	“wajah	aslinya”	
yang tak lebih baik dari pemerintahan yang digantikannya.

Undang-undang	sebenarnya	melindungi	pers	dari	sensor	
dan	 pembredelan,	 seperti	 tertuang	 dalam	 Undang	 Undang	
Pokok	 Pers	 tahun	 1966,	 1967	 dan	 kemudian	 direvisi	 pada	
tahun	 1982.	 Hanya	 saja,	 pemerintah	menyiasati	 regulasi	 itu	
dengan	 menerbitkan	 Keputusan	 Menteri	 Penerangan	 yang	
mengatur	soal	Surat	Izin	Usaha	Penerbitan	Pers	(SIUPP).	Meski	
mengatakan	 pembatalan	 SIUPP	 beda	 dengan	 pembredelan,	
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kenyataan justru membuktikan sebaliknya. 

Salah satu bentuk “pengekangan” lain Orde Baru adalah 
dengan	 menciptakan	 wadah	 tunggal	 untuk	 semua	 profesi,	
termasuk wartawan dan pemilik media. Pemerintah, melalui 
Surat	 Keputusan	 Menteri	 Penerangan	 tahun	 1984,	 hanya	
mengakui	 Persatuan	 Wartawan	 Indonesia	 (PWI)	 sebagai	
organisasi tunggal untuk wartawan1, dan Serikat Penerbit 
Suratkabar	 (SPS)	untuk	pemilik	perusahaan	media.	Di	masa	
Orde Baru, dengan status sebagai organisasi wadah tunggal, 
PWI	 cukup	 berkuasa	 karena	 setiap	 orang	 yang	 menjadi	
pemimpin redaksi sebuah media harus mendapatkan 
rekomendasinya. 

Tali	 kekang	 lain	 pemerintah	 terhadap	 pers	 dilakukan	
melalui	institusi	Dewan	Pers.	Ketua	Dewan	Pers	secara	ex officio 
dijabat	oleh	Menteri	Penerangan,	sekretarisnya	adalah	Direktur	
Jenderal	 Pers	dan	Grafika	Departemen	Penerangan.	Dengan	
komposisi seperti itu, di mana pemerintah memegang kendali 
di jabatan penting strukturalnya, tak terlalu mengherankan 
jika keputusan lembaga ini sulit diharapkan akan berbeda 
dengan pemerintah, apalagi diminta untuk melawannya.

Ketatnya	kontrol	pemerintah	terhadap	pers,	seperti	halnya	
terhadap kelompok masyarakat sipil lainnya, membuat 
frustasi	jurnalis	muda.	Kuatnya	hegemoni	itu	membuat	media	
tidak berani bersikap kritis terhadap apa yang disebut sebagai 
ketidakadilan	yang	terjadi	di	tengah	masyarakat.	Kegelisahan	

1				Institut	Studi	Arus	Informasi	(ISAI),	dalam	Wartawan	Terpasung:	
Intervensi	Negara	di	Tubuh	PWI,	hal.	84.	Persatuan	Wartawan	Indonesia	
(PWI)	ditetapkan	sebagai	satu-satunya	organisisasi	bagi	wartawan	
Indonesia	dituangkan	dalam	SK	Menteri	Penerangan	RI	Nomor	47	
Tahun	1975.	Sedangkan	soal	kode	etik	PWI	yang	ditetapkan	sebagai	
satu-satunya	kode	etik	bagi	wartawan	Indonesia	tertuang	dalam	SK	
Menteri	Penerangan	RI	Nomor	48	Tahun	1975.
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atas hal inilah yang mendorong lahirnya komunitas wartawan 
yang	 bergerak	 di	 bidang	 media	 di	 Surabaya,	 Yogyakarta,	
Bandung,	dan	juga	Jakarta.

Di	 Bandung,	 organisasi	 itu	 bernama	 Forum	 Wartawan	
Independen	(FOWI)2,	Surabaya	Press	Club	(SPC)	di	Surabaya,3 
Forum	Diskusi	Wartawan	Yogyakarta	(FDWY)	di	Yogyakarta,4 
dan	Serikat	Jurnalis	Independen	(SJI)5	di	Jakarta.	FOWI,	SPC,	

2				Ahmad	Taufik	dalam	kolom	tahun	2004,	yang	tidak	diterbitkan,	berjudul	
Dari	FOWI	ke	Aliansi.	

3				Zed	Abidien	dalam	artikel	berjudul	Gerakan	Kebebasan	Pers	di	
Surabaya,	yang	dimuat	majalah	Media	Watch	September	2002.	
Lahirnya	SPC	diawali	dari	sebuah	diskusi	kecil	para	wartawan	dan	
praktisi	hukum	di	kantor	pengacara	M.	Zaidun	di	Jalan	Kertajaya	
Indah	Surabaya.	Topik	diskusi	adalah	soal	pembelaan	hukum	terhadap	
wartawan	Surabaya	Post	di	Mojokerto	yang	dipukul	oleh	aparat	
pemerintah.	Tapi	diskusi	berkembang	pada	mencari	upaya	untuk	
memberdayakan wartawan. Setelah itu, ide tersebut terwujud sepekan 
kemudian	dalam	sebuah	pertemuan	di	Hotel	Mirama,	Surabaya,	pada	
3	September	1993.	Pertemuan	yang	dihadiri		para	wartawan,	praktisi	
hukum dan sejumlah intelektual ini akhirnya sepakat membentuk 
perkumpulan	wartawan	yang	diberi	nama	SPC,	yang	tujuannya	
memperjuangkan	kebebasan	pers.	Zed	Abidien	dan	Halim	Machfudz	
ditunjuk sebagai koordinatornya.  
Satrio	Arismunandar	dalam	artikel	AJI	Bukan	“Barisan	Sakit	Hati.”	
Menurut	Satrio,	meskipun	Serikat	Jurnalis	Independen	(SJI)	baru	
lahir	tahun	1993-an,	ide	untuk	membentuk	organisasi	sudah	ada	jauh	
sebelumnya.	Sekitar	tahun	1991,	pernah	ada	pertemuan	informal	belasan	
jurnalis	di	Taman	Ismail	Marzuki	(TIM),	Menteng,	Jakarta	Pusat.	Saat	itu	
juga	dibicarakan	berbagai	hal	yang	menyangkut	kondisi	pers	Indonesia,	
termasuk omongan tentang perlunya membentuk organisasi jurnalis 
alternatif	yang	independen	di	luar	PWI.

4				Wawancara	Raihul	Fadjri,	27	Juni	2014.	Sejumlah	wartawan	di	
Yogyakarta	membentuk	FDWY	karena	tidak	puas	terhadap	iklim	pers	
saat	itu.	Pendirinya	antara	lain	Rustam	F.	Mandayun,	Faried	Cahyono	
dan	Marcelino,	yang	saat	itu	menjadi	wartawan	Forum	Keadilan,	
Nuruddin	Amin	(saat	itu	wartawan	Bernas),	Hairus	Salim,	dan	Bambang	
BMW.	Organisasi	itu	dimaksudkan	sebagai	alternatif	karena	melihat	
kegiatan	PWI	yang	berisi	rekruitmen	anggota	dan	penataran	Pedoman	
Penghayatan	dan	Pengamalan	Pancasila	(P4).	“Kegiatan	yang	bersifat	
intelektual itu enggak ada. Padahal sebagai wartawan kan masih ingin 
belajar	terus,	diskusi	menambah	wawasan,”	kata	Fadjri.

5					Satrio	Arismunandar	dalam	artikel	AJI	Bukan	“Barisan	Sakit	Hati.”	
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dan	FDWY	berdiri	pada	kurun	waktu	yang	hampir	sama,	yaitu	
tahun	1993,	sedangkan	SJI	lahir	setahun	kemudian.	Kegelisahan	
wartawan yang tergabung dalam empat organisasi wartawan 
yang berada di empat kota berjauhan ini dipertemukan oleh 
peristiwa	pembredelan	21	Juni	1994	itu6.

Saat kabar pembredelan terhadap tiga media itu 
diumumkan,	 jurnalis	 di	 Jakarta,	 Surabaya,	 Bandung,	 dan	
Yogyakarta,	 kontan	 bereaksi	 meski	 dengan	 cara	 beragam.	
Kecaman	 terhadap	 tindakan	 tak	 demokratis	 pemerintah	 itu	
tak hanya datang dari wartawan dan pekerja media yang 
kantornya	dibredel.	Ada	juga	solidaritas	kuat	dari	wartawan	
yang tak menjadi korban pembredelan, serta kalangan 
budayawan dan mahasiswa serta.

Stanley	Adhi	Prasetyo,	wartawan	Majalah	Jakarta-Jakarta,	
yang	 dulunya	 aktivis	 di	 Universitas	 Kristen	 Satya	 Wacana	
(UKSW)	Salatiga,	adalah	salah	satu	yang	segera	memberikan	
solidaritas setelah mendengar kabar pembredelan. Sehari 
setelah pembredelan, Stanley bergegas menuju kantor 
Departemen	 Penerangan	 di	 Jalan	 Medan	 Merdeka	 Barat,	
Jakarta	 Pusat,	 saat	 karyawan	 Tempo, Detik, dan massa dari 
mahasiswa,	LSM,	menggelar	demonstrasi	di	depannya7. 

Usai	 datang	 ke	 acara	 unjukrasa	 di	 Departemen	
Penerangan	itu,	Stanley	Adhi	Prasetyo	mulai	merintis	kontak	

Menurut	Satrio,	meskipun	Serikat	Jurnalis	Independen	(SJI)	baru	
lahir	tahun	1993-an,	ide	untuk	membentuk	organisasi	sudah	ada	jauh	
sebelumnya.	Sekitar	tahun	1991,	pernah	ada	pertemuan	informal	belasan	
jurnalis	di	Taman	Ismail	Marzuki	(TIM),	Menteng,	Jakarta	Pusat.	Saat	itu	
juga	dibicarakan	berbagai	hal	yang	menyangkut	kondisi	pers	Indonesia,	
termasuk omongan tentang perlunya membentuk organisasi jurnalis 
alternatif	yang	independen	di	luar	PWI.

6			Ahmad	Taufik,	op	cit.	

7			Wawancara	Stanley	Adhi	Prasetyo,	16	Juni	2014.
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dengan	 wartawan	 lain	 yang	 tak	 secara	 langsung	 menjadi	
korban pembredelan tapi ingin memberikan solidaritas. Ia 
lantas menghubungi sejumlah wartawan, antara lain Imran 
Hasibuan	dari	Majalah	Forum	Keadilan	dan	Benny	K.	Harman	
dari	Media	Indonesia.	

Setelah itu mulailah digelar pertemuan. Satu persatu 
wartawan datang bergabung dalam gerakan diam-diam 
itu.	 Para	 wartawan	 itu	 antara	 lain:	 Andreas	 Harsono,	 Ati	
Nurbaiti,	 dan	 Lenah	 Susianty	 dari	 Jakarta	 Post,	 Salomo	
Simanungkalit,	Bambang	Wisudo,	Satrio	Arismunandar,	dan	
Dhia	Prekasa	Yudha	dari	Harian	Kompas, Merizal	Zulkarnain 
dari	Bisnis	Indonesia.	Dari	Tempo,	yang	kemudian	aktif	dalam	
pertemuan-pertemuan	itu	adalah	Liston	Siregar.

Pertemuan-pertemuan itu digelar di sejumlah tempat. 
Pernah	 suatu	 kali	 bertemu	 di	 Hotel	 Atlet	 Senayan	 Jakarta	
Selatan.	Namun	suasana	yang	tak	kondusif	membuat	perserta	
pertemuan pindah ke lokasi lainnya, termasuk ke rumah 
kontrakan	 Andreas	 Harsono	 yang	 berada	 di	 Jalan	 Pulau	
Kamboja,	yang	lokasinya	tak	jauh	dari	majalah	Jakarta-Jakarta, 
kompleks	perkantoran	Group	Kompas	Gramedia	di	Palmerah,	
Jakarta	Barat8. 

Serangkaian	 pertemuan	 itu	 menghasilkan	 rencana	
demonstrasi dan membuat petisi. Setelah diedarkan selama 
beberapa hari, petisi itu berhasil mendapatkan dukungan 
berupa	tanda	tangan	dari	256	wartawan.	Surat	pernyataan	itu,	
yang	kemudian	menjadi	357	wartawan,	dibawa	oleh	wartawan	
dan	mahasiswa	yang	menggelar	demonstrasi	pada	5	Juli	1994	

8				Wawancara	Stanley	Adhi	Prasetyo,	Juni	2014	dan	Wawancara	Andreas	
Harsono,	Juni	2014.	Menurut	Andreas	Harsono,	pertemuan	di	Hotel	
Atlet	itu	dilakukan	di	meja	panjang	restoran	dan	itu	membuatnya	tidak	
nyaman sebagai tempat berdiskusi. 
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ke	kantor	Persatuan	Wartawan	Indonesia	(PWI)	di	Jalan	Raya	
Kebon	Sirih,	Jakarta	Pusat.	

Petisi	 itu	 diajukan	 kepada	 PWI	 karena	 organisasi	
tunggal wartawan tersebut dinilai tak menunjukkan sikap 
keberpihakan kepada wartawan dan media. Saat pemerintah 
mengumumkan pembredelan terhadap tiga media, bukannya 
membela	 anggota	 dan	 medianya,	 PWI	 justru	 menyatakan	
“memahami pembredelan” itu.

Dalam demonstrasi itu, delegasi para demonstran 
diperbolehkan masuk meski ratusan lainnya tetap menunggu 
di luar. Dalam pertemuan itu, wakil wartawan dan demonstran 
diterima	 oleh	 Sekretaris	 Jenderal	 PWI	 Parni	 Hadi.	 Delegasi	
demonstran menyampaikan uneg-unegnya soal pembredelan 
dan	meminta	PWI	menyampaikan	kepada	Menteri	Penerangan	
Harmoko	untuk	mencabut	keputusannya	itu.	Kepada	delegasi	
demonstran,	 PWI	 berjanji	 akan	 menyampaikan	 aspirasinya	
kepada	 Harmoko.	 Para	 demonstran	 itu	 juga	 berjanji	 akan	
kembali untuk menagih janji.

Para	 demonstran	 dan	 wartawan	 menyadari	 sikap	 PWI	
yang menyatakan “bisa memahami pembredelan” itu 
merupakan sikap dasar dari organisasi yang diakui sebagai 
satu-satunya organisasi wartawan yang sah. Posisi seperti 
itu membuatnya sangat sulit diharapkan untuk bersikap “tak 
sejalan” dengan keinginan pemerintah. Saat organisasi itu 
menyatakan sikapnya yang tak berada di pihak wartawan, 
sejumlah jurnalis menyadari bahwa itulah saatnya untuk 
mempertimbangkan pendirian organisasi wartawan baru 
untuk menjalankan fungsi yang tak dilakukan dengan baik 
oleh	PWI.

Rencana-rencana	 untuk	 menyikapi	 pembredelan	 dan	
merespons	 sikap	 PWI	 itu	 dimatangkan	 dalam	 sejumlah	
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pertemuan	wartawan	di	Jakarta,	yang	juga	mulai	berkomunikasi	
dengan	 aktivis	 FOWI	di	Bandung,	 SPC	di	 Surabaya,	 FDWY	
di	 Yogyakarta,	 dan	 SJI	 di	 Jakarta.	 Sejumlah	 pertemuan	 dan	
komunikasi itu kemudian menghasilkan kesepakatan untuk 
menggelar	 pertemuan	 bertajuk	 “Silaturrahmi	 Wartawan	
Independen”,	yang	dijadwalkan	digelar	6-7	Agustus	1994	di	
sebuah	wisma	milik	Tempo	yang	berada	di	Desa	Sirnagalih,	
Puncak,	Bogor,	Jawa	Barat.9

Sehari	 sebelum	 acara	 silaturrahmi	 itu	 digelar,	 sejumlah	
wartawan	 kembali	 mendatangi	 kantor	 PWI	 di	 Jalan	 Kebon	
Sirih	 Jakarta	 Pusat.	 Kali	 ini	 para	 wartawan	 diterima	 oleh	
Ketua	 Umum	 PWI	 Sofyan	 Lubis.	 Massa	 yang	 berasal	 dari	
kalangan	 wartawan	 itu	 datang	 untuk	 menagih	 janji	 PWI	
yang	 akan	 menyampaikan	 aspirasi	 mereka	 kepada	Menteri	
Penerangan.	 Tapi,	 jawaban	 yang	 mereka	 terima	 sangat	
mengecewakan.	Dalam	pertemuan	5	Agustus	1994	itu,	Sofyan	
Lubis	mengatakan	bahwa	tuntutan	para	wartawan	itu	belum	
disampaikan	 ke	 Harmoko	 karena	 menteri	 penerangan	 itu	
belum punya waktu.

Hasil	pertemuan	itu	membuat	perwakilan	wartawan	kece-
wa	dan	semakin	memperkuat	keyakinan	bahwa	PWI	tak	lagi	
bisa diharapkan dalam memperjuangkan aspirasi wartawan-
wartawan muda yang tak puas terhadap keadaan. Sikap inilah 
yang nantinya mempengaruhi perdebatan dalam Silaturrahmi 
Wartawan	Independen	di	Desa	Sirnagalih	dan	memperteguh	
keyakinan	tentang	perlunya	organisasi	wartawan	selain—ada	
yang	menyebutnya	semacam	tandingan—PWI10. 

9			Wawancara	Santoso,	26	Juni	2014	dan	Liston	Siregar,	2	Juli	2014.	

10				Wawancara	Santoso,	26	Juni	2014.	Menurut		Santoso,	melihat	sikap	PWI	
tersebut, para wartawan muda berpandangan bahwa “Organisasi yang 
ada	tidak	mau	menampung	aspirasi	kita.	Ya	kita	harus	bikin	sendiri.”
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Sehari	sebelum	acara	bertajuk	Silaturrahmi	Wartawan	In-
dependen itu, ada pertemuan persiapan11.	Agenda	utamanya	
fokus	pada	soal	aspek	teknis	dan	keamanan	acara	silaturrahmi	
wartawan. Sikap keras pemerintah dalam menindak demon-
strasi anti-pembredelan membuat para wartawan memiliki 
kekhawatiran bahwa pertemuan itu masuk dalam daftar kegi-
atan yang diawasi karena tak diinginkan pemerintah.

Pertemuan	 silaturrahmi	 itu	 awalnya	 direncanakan	 akan	
digelar	di	Bandung.	Namun	karena	banyak	dari	jurnalis	yang	
masih	 bertugas	 dan	 sebagian	 besar	 tinggal	 di	 Jakarta,	maka	
disepakati pertemuan memilih tempat yang bisa dijangkau 
oleh	lebih	banyak	orang.	Opsi	pelaksanaan	acara	di	Bandung	
direvisi	dan	pilihan	 jatuh	pada	wisma	Tempo	di	 Sirnagalih,	
Bogor.

Menurut	Santoso,	wartawan	Majalah	Forum Keadilan, saat 
itu	tidak	mudah	mencari	tempat	yang	aman	untuk	menggelar	
pertemuan	 semacam	 itu.	 Berdasarkan	 ingatannya,	 Liston	
Siregar, wartawan majalah Tempo, yang mengusulkan wisma 
itu	 sebagai	 lokasi	 pertemuan.	 Liston	 Siregar	menambahkan,	
Tempo memberi izin penggunaan wisma setelah mendapatkan 
lampu hijau dari pemimpin redaksinya, Goenawan 
Mohamad12. 

11				Ada	dua	informasi	yang	berbeda	soal	tempat	persiapan	pematangan	
Silaturrahmi	Wartawan	Independen	itu.	Menurut	Ahmad	Taufik,	salah	
satu	pertemuan	untuk	persiapan	itu	digelar	di	Kantor	Tempo	di	Jl.	HR	
Rasuna	Said	Kav.	C-17,	Jakarta	Selatan.	Liston	Siregar	dan	Stanley	Adhi	
Prasetya	mengingat	pertemuan	itu	sepertinya	digelar	di	kantor	Tabloid	
Detik	di	Gondangdia,	Jakarta.	Tempo	dan	Detik	adalah	dua	media	yang	
menjadi	korban	pembredelan	21	Juni	1994.

12				Wawancara	Liston	Siregar,	2	Juli	2014,	Wawancara	Andreas	Harsono,	
26	Juni	2014.		Soal	penggunaan	wisma	Tempo,	Goenawan	Mohamad	
mengatakan, ia tak punya alasan untuk tak mengizinkan karena yang 
menyelenggarakan juga ada orang Tempo,	seperti	Liston	Siregar.	Apa	
tidak  takut pemberian izin itu akan membahayakan Tempo?	“Takut	
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Meski	 sudah	 diputuskan	 acaranya	 di	 Sirnagalih,	 Bogor,	
tapi	 peserta	 dari	 luar	 Jakarta	 diberitahu	 bahwa	 pertemuan	
tetap	 diadakan	 di	 Bandung,	 Jawa	 Barat.	 ‘Informasi	 palsu’	
ini	 untuk	 ‘mengecoh’	 aparat	 keamanan	 yang	 kemungkinan	
menguntit	 acara	 itu.	 Peserta	 pertemuan	 dari	 luar	 Jakarta	
memang menjadikan Bandung sebagai titik pemberangkatan 
dan	 sebagian	 besar	 tiba	 dengan	mobil	 di	Wisma	 Sirnagalih	
pada	tanggal	6	Agustus	1994	sore.13 

Peserta	 silaturrahmi	 wartawan	 itu	 sekitar	 150	 orang.	
Sebagian	peserta	tak	mengikuti	acara	itu	secara	penuh	selama	
dua	 hari.	 Ada	 yang	 datang	 sebentar,	 lalu	 meninggalkan	
acara	 karena	 berbagai	 keperluan,	 termasuk	 urusan	 liputan.	
Sebagian	besar	peserta	dari	Jakarta,	selebihnya	dari	Bandung,	
Yogyakarta,	 dan	 Surabaya.	 Peserta	 dari	 Surabaya	 adalah	
Moebanoe	 Moera,	 Jalil	 Hakim,	 Zed	 Abidin,	 K.	 Chandra	
Negara,	 Kelik	 Nugroho,	 Putu	 Wirata,	 Mohamad	 Anis	 dan	
Mohamad	Toha.	Delegasi	dari	Yogyakarta	terdiri	dari	Rustam	
Fachri	Mandayun,	 Heddy	 Lugito,	Mohamad	 Thoriq,	 Faried	
Cahyono,	 Marcelino	 X	 Magno,	 Bambang	 BMW,	 Nanang	
Junaedi,	dan	Nuruddin	Amin.14  

Peserta	dari	Bandung	jumlahnya	lebih	banyak.	Ada	Aceng	
Abdullah,	 Enton	 Supriatna,	 Herry	 Dim,	 Ridho	 Eisy,	 Asep	
Nurjaman,	Asikin,	M.	Yamin,	Happy	 Sulistyadi,	 Ida	 Farida,	

apa? Wong sudah pasti Tempo tidak akan bisa terbit lagi. Pertama, saat 
itu	setiap	(keputusan)	pembredelan	tidak	akan	dicabut	lagi.	Kedua,	ada	
tawaran	dari	Hasyim	Djojohadikusumo	(untuk	memberikan	SIUPP)	
yang kita tolak,” kata Goenawan. 

13				Wawancara	Stanley	Adhi	Prasetya,	Juni	2014	dan	Ahmad	Taufik,	Juni	
2014.	

14				Wawancara	Faried	Cahyono,	28	Juni	2014.	Menurut	Farid,	ada	sejumlah	
wartawan	Yogyakarta	tak	bisa	datang	ke	Sirnagalih	karena	tidak	waktu	
dan tak punya ongkos.
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Petty	P.,	Lea	Pamungkas,	Ging	Ginanjar,	AA	Sudirman,	Tjahja	
Gunawan,	Try	Haryono,	Lucky	Rukminto,	Alex	H.,	Heryawan,	
Eryandi	Budiman,	Sarja,	Fajroel	Rachman,	Deddy	Pakpahan,	
Rini	S.,	dan	Ahmad	Taufik.		

Menurut	Ahmad	Taufik15, saat itu wartawan Tempo biro 
Bandung, semula pertemuan bertajuk silaturahmi itu hanya 
akan menjadi “peristiwa dialog antar wartawan yang menaruh 
keprihatinan terhadap pers Indonesia yang dibatasi perannya 
sebagai	penyuara	demokrasi	dan	keadilan.”	Ada	tiga	agenda	
utama dalam pertemuan itu. Pertama, membangun jaringan 
kerjasama	 antar-wartawan.	 Kedua,	 merumuskan	 keyakinan	
atas nilai-nilai yang seharusnya dikembangkan pers Indonesia. 
Ketiga,	merintis	program	untuk	mewujudkannya.

Sebagian besar peserta juga belum memiliki gambaran soal 
apa yang akan dihasilkan dalam pertemuan itu16.	Meski	ada	
nuansa	kuat	ketidakpercayaan	terhadap	PWI	dan	pemerintah,	
sebagian besar belum mengagendakan apakah akan membuat 
jaringan wartawan atau membuat organisasi baru. 

Pertemuannya	berlangsung	sangat	cair.	Peserta	bisa	datang	
dan	 pergi	 saat	 acara	 berlangsung.	 Dalam	 undangan	 yang	

15				Artikel	Di	Sirnagalih	Sejarah	Itu	Lahir,	dalam	media	FOWI,	No.	5/17	
Agustus	1994,	hal.	4.

16				Zed	Abidien,	dalam	artikel	Gerakan	Kebebasan	Pers	di	Surabaya.	
“Lokasi	pertemuan	di	Bogor	sendiri	menurut	saya	dirahasiakan	dan	
berliku.	Ketika	kami	diundang,	panitia	di	Jakarta	juga	tak	menyebutkan	
alamat	pertemuannya.	Peserta	dari	luar	Jakarta	juga	belum	memiliki	
gambaran soal apa yang akan dihasilkan dalam pertemuan itu,” kata 
Zed	Abidien,	yang	saat	itu	merupakan	koordinator	Surabaya	Press	
Club	(SPC).	Ia	dan	peserta	dari	Surabaya	dan	Yogyakarta	diminta	
datang ke Bandung, dari sana lalu naik mobil menuju Bogor. Ia juga 
belum	memiliki	gambaran	untuk	mendirikan	organisasi	seperti	AJI	
dalam pertemuan itu. Sebelum mengirimkan delegasi ke pertemuan 
tersebut,	SPC	mengadakan	rapat	dan	menyepakati	untuk	mengirimkan	
delegasi dan mendukung perjuangan kebebasan pers yang digagas oleh 
wartawan-wartawan	di	Jakarta.
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dikirim	ke	sejumlah	wartawan,	judul	acara	yang	berlangsung	
dua hari itu adalah diskusi dan kumpul-kumpul17.	 “Ada	
orang	yang	datang	sekadar	pengen	tahu	aja.	Ada	yang	pengen	
terlibat,	 tapi	 waktunya	 nggak	 banyak.	 Makanya	 ada	 yang	
sudah	pulang	sebelum	acara	selesai,”	kata	Santoso,	salah	satu	
yang memimpin jalannya diskusi itu. 

Acara	dimulai	6	Agustus	1994,	pukul	18.00	WIB.	Awalnya,	
para	 peserta	 pertemuan	 bercerita	 secara	 bergantian18.	 “Tapi	
suasananya benar-benar gimana usaha melawan pembredelan 
itu bisa diteruskan dengan sarana-sarana baru yang kita 
bikin, dan kita kerjakan. Saya kira atmosfernya ke sana,” kata 
Santoso19. 

Di antara yang menyita waktu adalah pembahasan soal 
bentuk	 jaringan	 yang	 semula	 direncanakan	 informal.	 Ini	
menjadi	materi	perdebatan	yang	cukup	alot.	Sebab,	sebagian	
menginginkan agar jaringan kerjasama itu bentuknya tetap 
informal	sambil	mencari	waktu	yang	tepat	untuk	membentuk	
organisasi formal20.

Zed	 Abidien,	 dari	 Surabaya,	 dan	 seorang	 delegasi	 dari	
Yogyakarta,	mengusulkan	organisasinya	berupa	forum	karena	
saat itu sudah ada sejumlah organisasi wartawan seperti 
SPC	 di	 Surabaya,	 Forum	 Diskusi	 Wartawan	 Yogyakarta	
(FDWJ),	 Forum	Wartawan	 Independen	 (FOWI)	 di	 Bandung	

17			Wawancara	Liston	Siregar,	2	Juli	2014.

18				Wawancara	Lenah	Susianty	melalui	surat	elektronik	(email),	4	Juli	2014.

19				Wawancara	Santoso,	26	Juni	2014.

20				Wawancara	Heru	Hendratmoko,	1	Juli	2014.	Menurut	Heru,	perdebatan	
soal	ini	cukup	lama	karena	ada	peserta	pertemuan	yang	ingin	langsung	
membentuk	organisasi	formal.	Namun	ada	juga	yang	ingin	biasa	saja	
dulu,	karena	ini	masih	berupa	gerakan	yang	kecil.	Jadi,	tantangan	saat	
itu adalah bagaimana bisa menarik simpati dari pendukung ide yang 
lain.	Karena	itu,	deklarasinya	harus	lebih	moderat.
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dan	 Solidaritas	 Jurnalis	 Independen	 (SJI)	 di	 Jakarta21. 
Andreas	 Harsono,	 mantan	 aktivis	 Yayasan	 Geni	 Salatiga,	
menyampaikan	 perlunya	 membentuk	 semacam	 paguyuban	
atau forum komunikasi antar-jurnalis, dengan simpul-simpul 
massa. dan jaringan. Pembahasan soal bentuk organisasi ini 
berlarut-larut.

Satrio	Arismunandar,	 saat	 itu	wartawan	Harian	Kompas, 
mengatakan, pembentukan forum komunikasi, paguyuban, 
atau bentuk apapun di luar organisasi profesi, tidak akan 
efektif	 dan	 tak	 akan	 dianggap	 penting	 oleh	 PWI	 atau	
pemerintah.	 Karena	 PWI	 yang	 dikooptasi	 penguasa	 adalah	
organisasi profesi jurnalis, maka imbangan yang pas terhadap 
PWI	juga	harus	berbentuk	organisasi	profesi	jurnalis,	namun	
dengan sifat independen terhadap pemerintah. 

Setelah melalui perdebatan, peserta pertemuan sepakat 
membentuk organisasi profesi jurnalis. Persoalannya 
kemudian,	apa	nama	organisasi	baru	ini?	Ada	sejumlah	nama	
yang diusulkan. Delegasi dari Bandung mengusulkan nama 
“Serikat	 Wartawan	 Independen.”	 Ide	 ini	 kurang	 mendapat	
dukungan karena singkatannya agak menggelikan. Dengan 
memakai nama itu, nama singkatan organisasinya menjadi 
SAWI.	 Itu	mengesankan	ketidakseriusan	karena	sama	persis	
seperti nama sayur22.

Setelah melalui sejumlah perdebatan, peserta pertemuan 
kemudian	 menyepakati	 nama	 Aliansi	 Jurnalis	 Independen	

21				Zed	Abidien,	dalam	artikel	Perjuangan	Kebebasan	Pers	di	Surabaya.	
Menurut	Abidien,	usulannya	saat	itu	ditolak,	khususnya	oleh	wartawan	
SJI.	“Saya	melihat	semangat	perlawanan	kawan-kawan	di	SJI	telah	
mengalami	kristalisasi.	Mereka	melihat,	perlawanan	secara	nyata	harus	
segera dikibarkan, terlepas apapun risikonya.”

22				Wawancara	Satrio	Arismunandar,	Juni	2014,	dan	Heru	
Hendratmoko,Juni	2014.
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(AJI)	setelah	mengakomodasi	sejumlah	usulan.	Menurut	Satrio	
Arismunandar23,	 kata	 “aliansi”	 diusulkan	 oleh	 Stanley	Adhi	
Prasetyo “untuk menghormati dan mengakui keberadaan 
komunitas-komunitas jurnalis yang sudah lebih dulu ada 
di berbagai kota.” Peserta pertemuan itu juga mayoritas 
merupakan wakil dari komunitas wartawan yang sudah ada 
di	empat	kota,	yaitu	FOWI	di	Bandung,	FDWY	di	Yogyakarta,	
SPC	di	Surabaya	dan	SJI	di	Jakarta.

Kata	 “jurnalis”	 dalam	 AJI	 disepakati	 digunakan	 karena	
itulah yang dianggap lebih sesuai dengan kata asal wartawan 
dalam bahasa Inggris. Ini juga untuk membedakannya dari 
PWI	yang	sudah	menggunakan	kata	“wartawan.”	Sedangkan	
kata “independen” digunakan untuk menggarisbawahi 
perbedaan jelas organisasi baru yang akan dibentuk ini dengan 
PWI	yang	menggunakan	kata	“Indonesia”.24 

23				Satrio	Arismunandar,	ibid.	

24				Satrio	Arismunandar,	ibid.	Saya	katakan,	prinsipnya	adalah	kita	harus	
beda	dengan	PWI.	Itu	perinsipnya.Tapi	kita	tegaskan,	konsep	AJI	itu	
bukan	organisasi	tandingan,	tapi	organisasi	alternatif.	Kalau	tandingan	
itu	kan	sifatnya	reaktif,	kalau	reaktif	itu	(saat)	PWI	tidak	ada,	AJI-
nya	bubar	dong.	Nah	kita	organisasi	alternatif.	Jadi,	PWI	ada	atau	
tidak,	kita	tetap	ada,	karena	kita	alternatif,	bukan	tandingan.	Jadi	saya	
tegaskan	bahwa	AJI	ini	bukan	organisasi	tandingan,	meskipun	media	
mainstream	sering	menyebut	kita	organisasi	tandingan.	Kita	tolak	itu,	
karena	kita	hadir	dengan	kebutuhan	ideologi	yang	benar.	Jadi,	AJI	
adalah organisasi alternatif dan kita pun tidak akan mengklaim sebagai 
satu-satunya	organisasi	alrernatif.”	Menurut	Heru	Hendratmoko,	
pemilihan	nama	AJI	karena	organisasi	ini	memang	aliansi	wartawan.	
“Kemudian	kita	saat	itu	berhadapan	dengan	PWI	yang	pro	pemerintah.	
Kalau	kita	pakai	nama	Aliansi	Jurnalis	Indonesia,	sudah	seperti	PWI.	
Maka	akhirnya	kita	pilih	“I”	yang	artinya	Independen.	Independen	
yang kami maksud saat itu artinya tidak tunduk pada kekuasaan. Dan 
kami semua sepakat untuk menggunakan nama independen. Padahal, 
penggunaan	nama	independen	saat	itu	cenderung	cukup	keras.	Kalau	
kita perhatikan konteks jamannya, penggunaan nama Independen 
saat	itu	sangat	keras.	Saat	itu	kami	sadar	penggunaan	nama	itu	cukup	
berisiko.	Namun	kami	tak	ingin	sama	dengan	PWI.	Saat	PWI	adalah	
oorganisasi koorporatis, yaitu organisasi yang dibentuk dan digunakan 
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Ada	nuansa	ketidakpercayaan	yang	sangat	kental	terhadap	
PWI	 sehingga	 banyak	 aspek	 dari	 pembentukan	 organisasi	
baru	 ini	 harus	 ditandai	 perbedaannya.	 “Kami	 sudah	 tak	
percaya	 lagi	pada	PWI	karena	dalam	sejarahnya	PWI	hanya	
menjadi alat pemerintah untuk mengontrol pers, bukannya 
memperjuangkan	 idealisme	 pers.	 Ketika	 wartawan	 ditahan	
tanpa	alasan,	ketika	media	dibredel	tanpa	sebab,	PWI	diam,”	
kata	Ahmad	Taufik25.

Sesudah	 nama	 AJI	 disepakati,	 peserta	 diskusi	 dibagi	
dalam	 sejumlah	 komisi,	 antara	 lain	 Komisi	 Deklarasi	 dan	
Komisi	 Program26.	 Hasil	 pembahasan	 di	 komisi	 lantas	
dibawa ke sidang pleno. Pembahasan soal deklarasi adalah 
salah satu yang membuat pertemuan itu berjalan alot, meski 
isinya	 sebenarnya	 sudah	 disepakati	 secara	 bulat.	 Satu	 kubu	
menginginkan deklarasi itu tetap pada penegasan nilai-nilai 
dasar kewartawanan, yang ditandatangani seluruh peserta 
pertemuan.	 Sedangkan	 deklarasi	 pendirian	 organisasi	 AJI	
dilakukan	secara	terpisah	dengan	tanda	tangan	terpisah	pula.	
Kubu	lainnya	menginginkan	deklarasi	menjadi	satu	kesatuan	
dengan	proklamasi	berdirinya	AJI.	

“Ada	 perasaan	 yang	 cukup	 sadar—dan	 kemudian	
terbukti—bahwa	 yang	 tanda	 tangan	 pasti	 dipecat	 dari	
kerjaannya.	Dan	risikonya	pasti	tinggi.	Tapi	orang	juga	tidak	

untuk	kepentingan	negara.	Makanya	saat	itu	untuk	menjadi	pemimpin	
redaksi	saja	harus	melalui	persetujuan	PWI	dan	lain	sebagainya.	Itu	
yang	kita	lawan.	Karena	kita	lihat	tidak	ada	independensi	di	tubuh	
PWI,	maka	kita	akan	jadi	organisasi	yang	independen.	Pokoknya,	
apapun	yang	saat	itu	ada	di	PWI,	maka	kami	akan	jadi	oposannya,”	
kata dia.

25				Ahmad	Taufik,	Ketua	Presidium	AJI,	dalam	tulisan	berjudul	Mati	Tiga	
Media	Lahir	Satu	AJI,	di	FOWI	Media	edisi	17	Agustus	1994

26				Yang	memimpin	komisi	deklarasi	adalah	Satrio	Arismunandar,	
sekretarisnya	Yopie	Hidayat.		
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mau serta merta, ‘ya sudah saya tidak tanda tangan, karena 
kan	gak	mau	juga	seolah-olah	(dianggap)	gua	mau	aman	aja.	
Begitulah atmosfernya,” kata Santoso, mengingat suasana 
perdebatan saat itu.

Menurut	 Stanley	Adhi	 Prasetyo27,	Arief	 Budiman—yang	
ikut dalam pertemuan itu- mengingatkan agar dipertimbang-
kan juga dampaknya bagi orang yang akan tanda tangan 
dalam	deklarasi	itu.	Arief	Budiman	mengingatkan	bahwa	ada	
risiko semua yang menandatangani deklarasi bisa ‘dihabisi’ 
Orde	Baru	seperti	yang	dialami	aktivis	mahasiswa	sebelum-
nya.	“Yang	siap	mati,	tanda	tangan.		Yang	tidak	siap	mati,	ti-
dak	usah	tanda	tangan,”	kata	Arief	Budiman,	seperti	ditirukan	
Stanley. 

Menjelang	 penandatangan	 deklarasi	 itu,	 jurnalis	 yang	
berasal dari Bandung mengadakan pertemuan khusus 
untuk	 membahas	 soal	 ini.	 “Lalu	 sepakat	 penandatanganan	
diwakilkan pada orang-orang tertentu dengan alasan 
perjuangan dibagi dua tahap, yaitu yang berada di permukaan, 
dengan menandatangani deklarasi. Sedangkan yang lain 
bergerak	 di	 bawah	 tanah	 (klandestein).	 Strategi	 ini	 diambil	
agar	perjuangan	bisa	terus	dilanjutkan,”	kata	Ahmad	Taufik28. 

Perdebatan soal tanda tangan deklarasi ini nyaris tak 
menemukan kata akhir sampai pimpinan sidang, yang antara 
lain	 adalah	 Santoso	 dan	Nuruddin	Amin29	 dari	 Yogyakarta,	
memutuskan untuk mengintegrasikan deklarasi dengan 
proklamasi	AJI.	Risikonya,	tidak	semua	peserta	pertemuan	itu	

27				Wawancara	Stanley	Adhi	Prasetya,	16	Juni	2014.

28				Ahmad	Taufik,	dalam	kolom	yang	tidak	diterbitkan,	berjudul	“Dari	
FOWI	ke	Aliansi.”

29				Nuruddin	Amin	adalah	Sekretaris	Forum	Diskusi	Wartawan	
Yogyakarta	(FDWY).	Ketua	FDWY	adalah	Rustam	Fachri	mandayun.
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akan	menandatanganinya.	Sidang	itu	rampung	7	Agustus	1994,	
pukul	02.00	dinihari.	“Jadi	 saya	bilang,	 ‘Sudah,	kalau	begitu	
kita semua orang berpendapat saja, apakah mau tandatangan 
atau	tidak.	Jadi,	tidak	usah	disimpulin’.	Rapat	itu	saya	tutup	
dengan, ‘Besok yang mau tandatangan, silahkan tandatangan. 
Kalau	gak,	ya	sudah	gak	usah	tanda	tangan’,”	kata	Santoso30.

Deklarasi akhirnya dilakukan pagi harinya, antara pukul 
8	atau	9.	Suasana	deklarasi	jauh	dari	kesan	formal.	Ada	yang	
baru bangun tidur, sebagian lainnya sudah sarapan pagi 
dengan	nasi	goreng.	Goenawan	Mohamad31, yang baru datang 
pagi itu, menyebut suasananya seperti orang sedang piknik. 
Peserta yang mau tandatangan deklarasi dipersilakan untuk 
membubuhkan tanda tangan di atas naskah deklarasi yang 
diletakkan di atas meja di lapangan terbuka yang terletak 
antara gedung pertemuan dan kolam renang di wisma itu. 
Satu per satu, wartawan dan tokoh gerakan demokrasi yang 
ada di Sirnagalih itu membubuhkan tanda tangannya.

Deklarasi Sirnagalih itu menegaskan sikap para jurnalis, 
kolumnis, dan akademisi yang menentang apa yang 
selama ini sebagai praktik buruk dalam pers Indonesia: soal 
campur	 tangan,	 intimidasi	 dan	 penyelewengan	 hukum	
oleh	 pemerintah	 serta	 monopoli	 PWI	 sebagai	 organisasi	

30			Wawancara	Santoso,	Juni	2014.

31				Wawancara	Goenawan	Mohamad,	30	Juni	2014.	“Suasananya	seperti	
piknik.	Ada	yang	duduk	di	lapangan.	Saya	ingat,	itu	hari	Ulang	Tahun	
Andreas	Harsono,	dan	ia	diceburkan	ke	kolam,”	kata	Goenawan.	Ia	
datang	ke	acara	pertemuan	itu	pada	7	Agustus	1994	pagi,	bersama	
Arief	Budiman.	Deklarasi	itu	ditandatangani	selisih	satu-dua	jam	dari	
kedatangannya.	Ia	mengingat	Arief	Budiman	yang	ngobrol	sambil	
berbaring.	Saat	itu	Arief	Budiman	mengatakan,	“Kita	ini	kalau	berjuang	
harus	fun.	Jadi,	kalau	kita	kalah	masih	ada	fun-nya.”	Arief	mengatakan	
itu sambil berbaring dan Goenawan duduk di lantai. 
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wartawan. Sebagai jawabannya, orang-orang yang kemudian 
dikenal sebagai penandatangan Deklarasi Sirnagalih itu 
“Memproklamasikan	 pendirian	 Aliansi	 Jurnalis	 Independen	
(AJI)	 sebagai	 salah	 satu	wadah	perjuangan	 pers	 Indonesia.”	
Deklarasi	ini	ditandatangani	oleh	58	orang.

Usai	 penandatangan	 deklarasi,	 pertemuan	 kembali	
dilanjutkan. Sama seperti sehari sebelumnya, suasananya 
berlangsung	 cair.	 Karena	 bentuk	 organisasinya	 disepakati	
berbentuk federasi, masing-masing kota boleh memiliki 
agenda	 dan	 kegiatan	 sendiri-sendiri.	 Untuk	 itu,	 diperlukan	
adanya	 wadah	 untuk	 membuat	 keputusan	 tertinggi.	 Lalu	
disepakatilah untuk membentuk kepengurusan dengan 
format presidium32. Pengurus yang duduk dalam presidium 
itu mewakili tiap-tiap kota. Siapa wakil yang akan duduk 
di	 presidium	 itu	 diserahkan	 kepada	 delegasi	 dari	 Jakarta,	
Yogyakarta,	Surabaya	dan	Bandung	untuk	memilih	wakilnya.

Menjadi	anggota	presidium	AJI,	pada	saat	 itu,	 tentu	saja	
bukan jabatan yang sangat diimpikan karena risikonya yang 
tinggi.	Tak	mengherankan	 jika	 ada	 saling	dorong	 soal	 siapa	
yang sebaiknya menjadi pengurus presidium, mewakili 
empat	 kota	 itu.	 Setelah	 berdiskusi	 secara	 internal,	 delegasi	
dari	 Surabaya,	 Yogyakarta,	 Bandung	 dan	 Jakarta	 mengirim	
nama	wakilnya	sehingga	kemudian	disepakati	Ahmad	Taufik	
mewakili	 presidium	 dari	 Bandung,	 Nuruddin	 Amin	 dari	
Yogyakarta33,	Zed	Abidien	dari	Surabaya,	Dhia	Prekasa	Yudha	

32				Wawancara	Santoso,	Juni	2014.	Menurut	Santoso,	salah	satu	yang	juga	
disepakati dari pertemuan di Sirnagalih itu adalah soal agenda kongres 
yang mesti digelar tahun berikutnya.

33				Soal	nama	anggota	presidium	dari	Yogyakarta	ini	ada	dua	versi.	
Menurut	FOWI	Media	edisi	17	Agustus	1994,	anggota	presidium	dari	
Yogyakarta	adalah	Moh.	Toriq.	Namun	sebuah	leaflet	Aliansi	Jurnalis	
Independen:	Selintas	Perkenalan	yang	dibuat	pada	7	Februari	1996,	
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dan	 Santoso	 dari	 Jakarta.	 Ahmad	 Taufik	 ditunjuk	 sebagai	
ketua presidium, sedangkan Santoso sebagai sekretaris 
jenderal.	Ketua	presidium	akan	dijabat	secara	bergiliran	setiap	
tahunnya34. 

Tak	 bisa	 dipungkiri	 bahwa	 para	 penandatangan	
Deklarasi	 Sirnagalih	 ini	 tak	 lagi	 mempercayai	 PWI	 dan	
marah	atas	pembredelan	terhadap	tiga	media.	Namun,	Satrio	
Arismunandar,	 wartawan	 harian	 Kompas yang menjadi 
deklarator	 AJI,	 memastikan	 bahwa	 ini	 bukan	 “organisasi	
barisan	sakit	hati”.	Meski	pembredelan	21	Juni	1994	menjadi	
pemicu35, perintis organisasi ini sebagian besar justru bukan 
dari media yang kena bredel. Ini beberapa di antaranya: Dhia 
Prekasa	Yudha,	Salomo	Simanungkalit,	dan	Bambang	Wisudo	
(Harian	 Kompas),	 Meirizal	 Zulkarnaen,	 Hasudungan	 Sirait,	
Rien	 Hindarti	 (harian	 Bisnis Indonesia),	 Ati	 Nurbaiti,	 Lenah	
Susianty,	 dan	 Andreas	 Harsono	 (The Jakarta Post);	 Santoso,	
Imran	Hasibuan,	Ayu	Utami	(Majalah	Forum Keadilan),	Stanley	
Adhi	 Prasetyo,	Heru	Hendratmoko	 (Majalah	 Jakarta Jakarta),	

anggota	presidium	dari	Yogyakarta	adalah	Nuruddin	Amin.	Ahmad	
Taufik	dan	Satrio	Arismunandar	mengingat	bahwa	presidium	dari	
Yogyakarta	saat	itu	adalah	Nuruddin	Amin.

34				Wawancara	Stanley	Adhi	Prasetya,	16	Juni	2014	dan	Santoso,	26	Juni	
2014.

35				Apakah	AJI	akan	lahir	jika	tidak	terjadi	pembredelan?	Goenawan	
Mohamad,	dalam	wawancara	30	Juni	2014	lalu	mengatakan,	“Saya	
tidak	tahu.	Itu	kan	“if”.	Menurut	Goenawan,	AJI	itu	menentang	
bukan hanya pembredelan, namun sistem yang memungkinkan 
adanya pembredelan, seperti perizinan, sensor, dan organisasi profesi 
wartawan yang tunggal. Semua sistem represif itu semuanya dilawan 
oleh	AJI.	Terutama	soal	SIUPP,	sensor,	dan	organisasi	profesi	wartawan	
yang	hanya	satu.	“	Tetapi	saya	harus	cut,	bukan	saya	yang	berinisiatif	
mendirikan	AJI.	Saya	ini	diundang	saja.	Seolah-olah	saya	yang	
mendirikan	AJI.	Tidak.	Saya	hadir,	saya	tokohnya,	namun	anak-anak	
yang menggagas Sirnagalih itu lebih berani dari saya,” kata Goenawan.
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Roy Pakpahan (harian Suara Pembaruan)36.

Di tengah sikap represif pemerintah terhadap para 
penentangnya,	 sikap	 para	 wartawan	 tergabung	 dalam	 AJI	
ini memang bisa dibilang sebagai langkah berani dan hal 
baru di tengah iklim pers yang dikontrol ketat pemerintah. 
Tak	mengherankan	 jika	 berita	 kelahiran	 organisasi	 baru	 ini	
tak	 muncul	 di	 media	 di	 dalam	 negeri.	 Satu-satunya	 media	
mainstream	di	Indonesia	yang	menulis	berdirinya	AJI	adalah	
The Jakarta Post. Suratkabar berbahasa Inggris itu menulis 
beritanya	dengan	 judul	“80	 Journalist	 from	 java	 set	up	 rival	
journalist	association”	pada	edisi	8	Agustus	199437.

Sebagai organisasi yang sudah bisa diduga tak diinginkan 
kehadirannya	oleh	pemerintah	dan	PWI,	bagaimana	prospek	

36				Tidak	semua	wartawan	yang	sedari	awal	terlibat	dalam	pertemuan-
pertemuan	untuk	mempersiapkan	AJI	itu	menandatangani	Deklarasi	
Sirnagalih. Sebagian tak sempat membubuhkan tanda tangan karena 
keburu	balik	ke	kantor	saat	acara	penandatanganan	dilakukan.	Nama-
nama	penandatangan	Deklarasi	Sirnagalih	sebanyak	58	orang,	yaitu:	
Ahmad	Taufik,	Amira	Jufri,	Andreas	Harsono,	Ardian	T	Gesturi,	
Arif	Budiman,	Aristides	Katopo,	Asikin,	Ati	Nurbaiti,	Ayu	Utami,	
Bambang	Harymurti,	Bina	Bektiati,	Budiman	S.	Hartoyo,	Candra	
Negara,	Christianto	Wibisono,	Dadang	Rachmat	HS,	Dhia	Prekasha	
Yoedha,	Diah	Purnomowati,	Didik	Budiarta,	Didik	Supriyanto,	Dwi	
Setyo	Irawanto,	Eros	Jarot,	M.	Faried	Cahyono,	Fikri	Jufri,	Goenawan	
Mohamad,	Happy	Sulistyadi,	Hasudungan	Sirait,	Heddy	Lugito,	
Hendrajit,	Ida	Farida,	Idon	Haryana,	Imran	Hasibuan,	Indrawan,	
Jalil	Hakim,	Janoe	Arijanto,	Jus	Soema	Dipraja,	Kelik	M	Nugroho,	
Lenah	Susianty,	Liston	Siregar,	M.	Anis,	M.	Thoriq,	Moebanoe	Moera,	
Nuruddin	Amin,	Putu	Wirata,	Ragawa	Indra	Marti,	Rinny	S.	Doddy,	
Rustam	Fachri	Mandayun,	Rudi	P.	Singgih,	Saifullah	Yusuf,	Santoso,	
Satrio	Arismunandar,	Toriq	Hadad,	T.J.	Wibowo,	Wahyu	Muryadi,	
Yoanida	Rosita,	Yopie	Hidayat,	Yopie	Lasut,	Yosep	Adi	Prasetyo,	dan	
Zed	Abidien.

37				The	Jakarta	Post	bukan	media	satu-satunya	yang	memuat	deklarasi	
itu.	Menurut	Stanley	Adhi	Prasetya,	sejumlah	media	asing	uga	menulis	
berita soal itu. Sejumlah kantor berita asing memuat berita kelahiran 
AJI	ini.	Menurut	Andreas	Harsono,	salah	satu	deklarator	AJI,	ia	yang	
diberi tugas menyebarkan soal lahirnya organisasi baru ini ke media 
dan kantor berita asing. 
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organisasi	yang	baru	berdiri	ini?	“Terus	terang	sulit	dijawab.	
Kecuali	keyakinan	untuk	terus	berkembang.	Kami	tak	punya	
bukti empiris bahwa upaya seperti itu akan mudah jalannya. 
Orde Baru, lewat kebijakan korporatisnya, memusatkan 
semua kekuatan masyarakat dalam jalur-jalur tunggal supaya 
dapat dikontrol. Partai ditentukan tiga buah, tak boleh 
tambah.	Regimentasi	pemuda	ada	di	KNPI,	petani	di	HKTI,	
buruh	di	SPSI.	Wartawan	di	PWI.	Tak	boleh	ada	alternatif,”	
tulis	Santoso,	di	Majalah	FOWI Media	edisi	17	Agustus	1994.

Dalam	artikel	berjudul	“AJI,	Sebuah	Upaya	Kemerdekaan	
Pers”	 itu	 Santoso	 mengatakan,	 “Jalan	 masih	 panjang.	 Kita	
belum	 lagi	 tahu	 di	 mana	 akan	 berakhir.	 Tapi,	 setidaknya,	
kita	telah	memilih	jalan	yang	benar.	Jalan	menuju	demokrasi.	
Menuju	masyarakat	 yang	 lebih	 adil	 dan	manusiawi.	 Untuk	
mewujudkan itu, kemerdekaan pers adalah adalah salah satu 
syarat mutlaknya. Dan, itu membutuhkan perjuangan.”

	 Tahun-tahun	 berikutnya	 membuktikan	 bahwa	 apa	
yang	 dikatakan	 Santoso	 menjadi	 kenyataan.	 Kurang	 dari	
setahun setelah kelahirannya, organisasi ini harus berjuang 
untuk menjalankan organisasi dan pada saat yang sama juga 
menghadapi	 tekanan	 keras	 PWI	 dan	 bertahan	 menghadapi	
penangkapan-penangkapan	terhadap	para	aktivisnya.
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BAB 4

AwAl PerJuAngAn

“Jalan masih panjang. Kita belum lagi tahu di mana akan berakhir. 
Tapi, setidaknya, kita telah memilih jalan yang benar. Jalan menuju 
demokrasi. Untuk mewujudkan itu, kemerdekaan pers adalah adalah 
salah satu syarat mutlaknya. Dan, itu membutuhkan perjuangan.”

—Santoso,	Sekjen	AJI	1994-1995

dEKLARASI	 Sirnagalih,	 pada	 7	 Agustus	 1994	 itu,	
adalah	tapak	pertama	dalam	sejarah	organisasi	Aliansi	
Jurnalis	 Independen	 (AJI).	 Deklarasi	 itu	 menjadi	

tonggak dan semangat organisasi baru yang kelahirannya 
sudah dipastikan tak diinginkan oleh pemerintah yang selama 
ini	 hanya	 mengakui	 Persatuan	 Wartawan	 Indonesia	 (PWI)	
sebagai	 wadah	 tunggal	 bagi	 wartawan	 Indonesia.	 Langkah	
pertama sudah dimulai oleh para penandatangan deklarasi, 
selanjutnya nasib organisasi ini berada di pundak para 
presidium dan para simpatisannya.

Dalam pertemuan hari kedua di Sirnagalih, ada sejumlah 
langkah	yang	sudah	disepakati	untuk	menjadi	program	AJI.	
Yang	 utama	 adalah	 menjadikan	 majalah	 yang	 sebelumnya	
diterbitkan	 Forum	Wartawan	 Independen	 (FOWI)	 Bandung	
menjadi	media	 resmi	AJI.	Penerbitan	 Independen	 ini	berada	
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dalam	 prioritas	 utama	 karena	 menjadi	 simbol	 penting	 AJI	
dalam	 melawan	 rezim	 Surat	 Izin	 Usaha	 Penerbitan	 Pers	
(SIUPP)	yang	selama	ini	menjadi	alat	efektif	untuk	mengontrol	
pers. Di luar penerbitan Independen dan diskusi atau seminar, 
juga dirumuskan program untuk menggalang dukungan dari 
dalam dan luar.

Langkah-langkah	awal	yang	dilakukan	Sekjen	AJI	Santoso	
dan	Ketua	Presidium	Ahmad	Taufik	adalah	mencari	sekretariat	
untuk mengoperasikan organisasi ini. “Setelah Sirnagalih 
selesai,	saya	di	Jakarta	mencari	tempat	untuk	sekretariat,”	kata	
Santoso.	 Berdasarkan	 informasi	 dari	 seorang	 kolega	 di	 The	
Jakarta	Post,	Santoso	menengok	calon	sekretariat	pertama	AJI	
itu.	Merasa	cocok,	ia	dan	simpatisan	AJI	menyiapkan	rumah	
itu	sebagai	markas	AJI1.	Rumah	Susun	Tanah	Abang	Blok	39	
Lantai	II	Nomor	4	di	Jalan	KH	Mas	Mansyur	Nomor	25H	itu	
menjadi	sekretariat	resmi	pertama	AJI.	

Di	 ruang	 berukuran	 21	 meter	 persegi	 itulah	 mulai	
muncul	 ide	 dan	 usulan	 yang	 memperjelas	 arah	 program	
dan	 esksistemsi	 AJI.	 Sebab,	 pertemuan	 di	 Sirnagalih	 hanya	
menyiapkan garis besarnya saja. Setidaknya ada dua program 
utama yang digodok di sekretarat itu. Pertama, program 
jangka	pendek	AJI	adalah	meningkatkan	kualitas	 jurnalisme	
Indoensia. Program ini dilaksanakan antara lain dengan 
menerbitkan buku, menyelenggarakan pelatihan, seminar, 
dan menerbitkan majalah Independen	 secara	 berkala.	 Kedua,	
program	jangka	panjang	berupa	penghapusan	SIUPP.

 

1				Wawancara	Santoso,	Juni	2014.	Belakangan	diketahui	bahwa	pemilik	
rumah	kontrakan	di	Rumah	Susun	Tanah	Abang	Blok	39	Lantai	II	
Nomor	4	di	Jalan	KH	Mas	Mansyur	Nomor	25H	itu	adalah	pegawai	
Departemen Penerangan.
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Setelah	memiliki	 sekretariat	 di	 Rumah	 Susun	 Tanah	Abang	
itu, ada pekerjaan rumah lain yang tak kalah penting untuk 
diselesaikan: siapa kira-kira yang bisa menjaga dan mengelola 
sekretariat	 itu.	 Lalu	 muncullah	 nama	 Danang	 Kukuh	
Wardoyo2,	pemuda	yang	baru	lulus	Sekolah	Menengah	Atas	
di	Kediri,	Jawa	Timur,	yang	sedang	menunggu	waktu	untuk	
masuk	 perguruan	 tinggi	 di	 Jakarta.	 Ia	 pun	 lantas	 menjadi	
petugas	 penjaga	 sekretariat	 AJI,	 dan	 tentu	 saja	 membantu	
pengurus	 AJI	 dan	 sejumlah	 urusan	 penerbitan	 Independen. 
Pada	saat	itu,	pengelolaan	Independen	dikelola	tim	di	Jakarta	
dan	Bandung.	Rusun	di	Tanah	Abang	itu	juga	menjadi	alamat	
redaksi Independen.

Sebagai organisasi yang dianggap menantang bahaya 
karena tak mendapat restu pemerintah, saat itu tak banyak 
yang	berminat	untuk	menjadi	anggota	AJI3. Saat pemerintah 
hanya	 mengakui	 PWI	 sebagai	 satu-satunya	 organisasi	
wartawan,	keaktifan	wartawan	di	AJI	 sama	dengan	mencari	
gara-gara. Pada saat itu, untuk menjadi pemimpin redaksi, 
rekomendasi	PWI	menjadi	salah	satu	syarat	wajibnya.	Namun	

2				Wawancara	Santoso,	26	Juni	2014.	Menurut	Santoso,	nama	Danang	
didapatnya dari teman kuliahnya yang menyodorkan namanya. Santoso 
memintanya untuk menemuinya. “Dia datang dan kenalan dengan saya 
di	rumah	susun	itu.	Saya	bilang,	Kamu	kerja	di	sini	aja.	Tinggal	di	sini,”	
kata Santoso kepada Danang.

3				Wawancara	Satrio	Arismunandar,	Juni	2014	dan	Lenah	Susianty,	4	Juli	
2014.	Lenah	mengaku	tidak	ingat	berapa	jumlah	anggota	AJI	waktu	
awal-awal	itu.	“Tapi	saya	ingat	banyak	yang	juga	tidak	berani	ikut	
karena	takut.	Ataupun	kalau	ikut	secara	diam-diam.	Saya	sendiri	
beberapa kali diperingatkan ayah saya untuk tidak ikut-ikutan, tapi 
saya	terus	saja,”	kata	dia,	yang	saat	itu	adalah	wartawan	Jakarta	Post.	
Lenah	menjadi	pengurus	bidang	hubungan	luar	negeri	AJI.	Salah	
satu pekerjaannya adalah melobi kedutaan-kedutaan besar yang ada 
di	Jakarta	dan	juga	organisasi	media/kebebasan	pers	internasional	
seperti	Index	on	Censorship,	Reporters	Sans	Frontiers,	Article	XIX,	dan	
semacamnya.
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itu	 tak	 menyurutkan	 langkah	 Santoso,	 Ahmad	 Taufik,	 dan	
para	pengurus	AJI	generasi	pertama	itu.

Kemunculan	 pertama	 AJI	 di	 depan	 publik	 adalah	 saat	
meluncurkan	buku	Bredel	1994,	16	September	1994.	Buku	ini	
disiapkan	secara	singkat,	yaitu	tak	lebih	dari	sebulan	setelah	
Deklarasi Sirnagalih. Ini adalah kumpulan tulisan sejumlah 
pakar,	 aktivis,	 dan	 wartawan	 seputar	 pembredelan	 Tempo, 
Detik dan Editor	 tahun	 1994.	 Banyak	 di	 antara	 artikel	 ini	
yang sebelumnya dikirimkan ke sejumlah majalah dan surat 
kabar,	 tapi	 tak	 dimuat.	 Peluncuran	 ini	 bersamaan	 dengan	
seminar	 tentang	 kondisi	 pers	 Indonesia	 pasca-pembredelan.	
Acaranya	 diselenggarakan	 atas	 kerjasama	 AJI	 dan	 Jakarta	
Foreign	Correspondent	Club	(JFCC)	di	Gedung	International	
Petroleum	Club	Jalan	Medan	Merdeka	Timur	Jakarta	Pusat.	

Pembicara	 dalam	 diskusi	 ini	 adalah	 Presiden	 JFCC	
John	 McBeth,	 sejarawan	 dan	 pakar	 sejarah	 pers	 Indonesia	
Abdurrahman	 Surjomihardjo,	 mantan	 pemimpin	 redaksi	
Harian	 Sinar Harapan	 Aristides	 Katopo,	 dan	 Sekjen	 AJI,	
Santoso.	 Suasana	 seminar	 berjalan	 hangat	 dan	 akrab.	 Ada	
sekitar	 150	 orang	 yang	 datang.	 Hanya	 saja,	 tak	 ada	 media	
yang	memuat	acara	itu,	kecuali	harian	Sriwijaya Post.	Harian	
Republika menulis resensi buku Bredel 1994, tapi tak memuat 
pelaksanaan	acaranya.	AJI	menduga,	ada	kesepakatan	untuk	
tidak	memuat	berita	tentang	AJI.	

Cetakan	pertama	buku	itu	yang	sebanyak	2.000	eksemplar	
habis terjual dalam tempo dua bulan. Edisi keduanya, 
sebanyak 2.000 eksemplar, habis dalam tempo empat bulan. 
Pada	akhir	September	1994,	buku	itu	diterjemahkan	ke	dalam	
bahasa	Belanda	oleh	Nederland	Vereneging	Journalist	(NVJ),	
dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul 
Banning 1994.	 NVJ	 di	 kemudian	 hari	 menjadi	 salah	 satu	
pemberi	 rekomendasi	AJI	untuk	menjadi	anggota	organisasi	
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wartawan	 dunia,	 International	 federation	 of	 Journalist	 (IFJ)	
yang berkantor pusat di Brussel, Belgia.

Pada	1	Oktober	1994,	AJI	menggelar	peringatan	100	hari	
pembredelan	 di	 sejumlah	 tempat.	 AJI	 memprakarasainya	
secara	 serentak	 di	 Jakarta,	 Bandung,	 Yogyakarta,	 dan	
Surabaya.	Di	Jakarta,	peringatan	ini	dilakukan	dalam	bentuk	
“Ziarah	 1000	Hari	 Pembredelan”	 dengan	 cara	mengunjungi	
makam	 Suardi	 Tasrif,	 tokoh	 penyusun	 kode	 etik	 wartawan	
Indonesia	dan	ke	makam	Tirto	Adhi	Soerjo	di	Bogor,	perintis	
pers	 Indonesia.	 Lebih	 dari	 100	 wartawan	 aktivis	 LSM	 dan	
mahasiswa berpakaian hitam-hitam berkumpul di Pemakaman 
Jeruk	Purut,	Jakarta	Selatan.	

Setelah	dari	makam	Jeruk	Purut,	rombongan	dua	bis	AJI	
itu	 meluncur	 ke	 kompleks	 pemakaman	 Tirto	 Adhi	 Soerjo.	
Di kedua bis rombongan itu dipasangi spanduk bertuliskan 
“Ziarah	 100	 Hari	 Pembredelan-AJI”	 dan	 “Ziarah	 untuk	
Kebebasan	 Pers-AJI.”	 “Acara	 ziarah	 yang	 dilakukan	 dalam	
rangka	peringatan	100	hari	pembredelan	ini	merupakan	sikap	
AJI	 yang	 tak	 dapat	menerima	 pembredelan.	 Tidak	 100	 hari	
lalu, tidak sekarang, tidak juga nanti,” kata Santoso, dalam 
sambutannya4. 

Di	 Bandung,	 acara	 100	 hari	 pembredelan	 digelar	 oleh	
Forum	 Wartawan	 Independen	 (FOWI)	 dengan	 berziarah	
ke	 makam	 pejuang	 perintis	 pers	 Jawa	 Barat,	 H.	 Mohamad	
Kurdi	 dan	 beranjangsana	 ke	 rumah	 tokoh	 pers	 Mahbub	
Junaidi.	 Sore	 harinya,	 Pusat	 Studi	 Ilmu	 Kemasyarakatan	
ITB	 menyelenggarakan	 diskusi	 soal	 kemerdekaan	 pers	
dengan menjadikan bahan buku Bredel 1994	 sebagai	 acuan.	
Di	 Surabaya,	 aksi	 “100	 Hari	 Bredel”	 diperingatai	 puluhan	

4				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	80.
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seniman dengan mengelar malam seni, hasil kerjasama Dewan 
Kesenian	Surabaya	(DKS),	Kelompok	Seni	Rupa	Bermain,	dan	
Surabaya	Press	Club	(SPC).

Hal	 lain	 yang	 dilakukan	 AJI	 pada	 masa-masa	 awal	 itu	
adalah memprotes pengekangan terhadap kebebasan pers. 
Salah	satu	yang	dilakukan	adalah	mengadu	ke	Komnas	HAM	
atas	 sikap	 Ketua	 PWI	 Jaya	 Tarman	 Azzam	 yang	 mencabut	
rekomendasi pemimpin redaksi suratabar mingguan Simponi 
karena mempekerjakan wartawan mantan Detik, yang juga 
anggota	AJI.	 Pencabutan	 rekomendasi	 itu	membuat	Simponi 
berhenti	terbit.	Pada	saat	itu,	Tarman	Azzam	juga	sudah	mulai	
memperingatkan para pemimpin redaksi yang mempekerjakan 
wartawan	non-PWI.

Hal	 lain	 yang	 disampaikan	 ke	 Komnas	 HAM	 adalah	
kebijakan	Departemen	Penerangan	dalam	pemberian	SIUPP.	
Salah satu yang dipertanyakan adalah mengapa permohonan 
SIUPP	 untuk	 majalah	 Berita,	 yang	 diajukan	 oleh	 Yayasan	
Kesejahteraan	 Karyawan	 Tempo	 (yang	 kemudian	 menjadi	
Yayasan	Kesejahteraan	Karyawan	 Berita)	 tak	 jelas	 nasibnya,	
meski	 sejumlah	 persyaratan	 formal	 sudah	 dipenuhi.	 Ketua	
Komnas	 HAM	 Baharuddin	 Lopa	 lantas	 berjanji	 melakukan	
pendekatan	ke	Dirjen	Pembinaan	Pers	dan	Grafika	Departemen	
Penerangan Subrata meski dia mengaku sudah bisa menebak 
jawaban yang akan diperolehnya.

Pada	 masa-masa	 awal	 itu,	 AJI	 juga	 mencari	 dan	
memanfaatkan setiap peluang untuk bisa bekerjasama dengan 
lembaga negara. Salah satu kesempatan itu datang Oktober 
1994.	 Saat	 itu	 ada	 tawaran	 kerjasama	 kampanye	 lalu	 lintas	
dari	 Kepolisian.	 Awalnya	 tawaran	 itu	 disampaikan	 staf	
Dinas	Penerangan	Polri	Kol	Pol	Drs	Hari	Sutanto	kepada	Roy	
Pakpahan, wartawan harian Suara Pembaruan dan simpatisan 
AJI	yang	pos	liputannya	di	kepolisian.	Tawaran	disampaikan	
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di	 Gedung	 Dinas	 Penerangan	 Polri	 pada	 19	 Oktober	 1994.	
Waktu	 itu	 Polri	 sedang	 menjalin	 kerjasama	 dengan	 semua	
pihak untuk menyerbarkan pesan tertib berlalu lintas.

Melalui	 Roy	 Pakpahan,	 Polri	 menyerahkan	 surat	 resmi	
yang	ditujukan	kepada	presidium	AJI.	 Sebagai	 lampirannya	
adalah	surat	dari	Kepala	Dinas	Penerangan	Mabes	Polri	Brigjen	
Pol	Drs	I.G.K.	Ratta	bernopol	B/4303/X/1994	yang	mengajak	
semua phak berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran 
berlalu	lintas.	Tujuan	program	ini	adalah	untuk	mensukseskan	
pelaksanaan	Operasi	Zebra	yang	dimulai	26	September	1994.	
Polri	menentukan	41	kalimat	banner	yang	bisa	dipublikasikan.	
Dalam	 sebuah	 rapat,	 pengurus	 AJI	 memutuskan	 membuat	
2.000	 stiker	 dan	 10	 spanduk	 yang	 berisi	 pesan-pesan	 sadar	
lalu lintas. Stiker disebar dan spanduk dipajang di jalan-jalan 
strategis	di	Jakarta,	salah	satunya	di	dekat	stasiun	kereta	api	
Gambir	dan	Megaria,	Menteng.	Hanya	saja,	spanduk	 itu	 tak	
bertahan lama.

Sekitar	 dua	 minggu	 setelah	 spanduk	 terpasang,	 Kepala	
Dinas	Penerangan	Polri	memanggil	Roy	Pakpahan.	AJI	lantas	
menugaskan	 Santoso	 untuk	 menemaninya	 menemui	 I.G.K	
Ratta. Dalam pertemuan itu, Ratta menyesalkan adanya 
kerjasama ini dan menyebutnya sebagai kesalahan anak 
buahnya. Ratta menyesalkan adanya tulisan di bawah spanduk 
kampanye	 lalu	 lintas	yang	 isinya	adalah	“Kerjasama	Aliansi	
Jurnalis	 Independen	 dengan	 Dispen	Mabes	 Polri.”	 Ia	minta	
spanduk diturunkan dan stiker yang sudah diedarkan, ditarik. 
AJI	 mempertanyakan	 perubahan	 sikap	 itu	 meski	 akhirnya	
menyanggupi	 pencabutan	 spanduk,	 tapi	 tak	 bisa	 menarik	
stiker yang sudah beredar5.

5				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	80.
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Saat	memperingati	Hari	Pers	Nasional	9	Februari	1995,	AJI	
menggelar	seminar	Pers	Alternatif	di	Kedai	Kancil	di	Gedung	
Sumitmas,	 Jl.	 Jenderal	 Sudirman	 Jakarta	 Selatan.	 Sebanyak	
150	 orang	 hadir	 dalam	 seminar	 itu.	 Pembicaranya	 adalah	
guru	 besar	 Universitas	 Indonesia	 Loeby	 Luqman,	 anggota	
DPR dari PDI Sabam Sirait, wakil pemimpin umum majalah 
Forum Keadilan	Yusril	Jalinus	dan	pejabat	harian	Yayasan	Pijar,	
Rachlan	Nasidik.	Saat	itu	Pijar	memiliki	penerbitan	Kabar dari 
Pijar. 

Acara	 itu	 sempat	 didatangi	 oleh	 aparat	 keamanan,	
tapi	 hanya	 ditanya	 siapa	 penanggungjawabnya.	 Ternyata,	
yang	dapat	masalah	dikemudian	hari	akibat	acara	 itu	 justru	
pengelola	Kedai	Kancil.	Kabarnya,	usai	acara	itu,	pengelolanya	
dipanggil pihak manajemen gedung Summitmas dan ditegur. 
Akibatnya,	sejak	seminar	AJI	itu,	setiap	acara	di	kedai	tersebut	
harus mendapatkan izin polisi lebih dulu. Sebelumnya, 
kegiatan seperti itu tak memerlukan syarat seperti itu.

Pada	 5	 November	 1994,	 AJI	 menggelar	 cocktail	 party	
untuk	 para	 wartawan	 peliput	 Konferensi	 APEC	 (Asia-
Pacific	 Economic	 Cooperation).	 Acara	 di	 Puri	 Room	 Hotel	
Citraland	Jakarta	Barat	itu,	meski	hanya	berupa	acara	ramah	
tamah, terlihat diawasi sejumlah petugas keamanan yang tak 
berpakaian	 dinas.	 Acara	 serupa	 kedua	 digelar	 7	 November	
1994.	Selain	ramah	tamah,	kali	ini	juga	ada	peluncuran	buku	
“Banning	1994”,	terjemahan	dari	buku	“Bredel	1994”.	Sekitar	
100	wartawan	asing	datang	dalam	acara	ini.6 

Saat	 acara	 5	 November	 1994	 itu,	 sempat	 ada	 insiden	
kecil	 di	mana	polisi	mendatangi	 panitia	 dan	meminta	 acara	

6				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	
82-83.
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ini dibubarkan. “Saya hanya ditugaskan. Dan ini perintah 
dari	 Polda	 Metro	 Jaya,”	 kata	 polisi	 itu.	 Tiga	 anggota	 AJI	
yang menjadi panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah 
mengantongi	 izin	 keramaian.	 Untuk	 menenangkan	 polisi	
itu, panitia mengatakan tidak akan ada pernyataan politik 
atau	diskusi	politik	selama	acara	ini.	Polisi	itu	tetap	tak	mau	
tahu	dan	mengajak	panitia	dari	AJI	menemui	pimpinannya.	
Setelah	 diberi	 penjelasan,	 kepolisian	 sektor	 Tanjung	 Duren	
membolehkan	AJI	meneruskan	acara	itu.	Saat	acara	7	November	
1994,	polisi	 juga	sempat	mencari	penanggungjawab	kegiatan	
itu,	yaitu	Andreas	Harsono.	Untunglah	saat	 itu	Andreas	 tak	
ada	di	tempat	karena	sedang	meliput	acara	APEC.

AJI	juga	membuat	delapan	spanduk	bertuliskan	“Sukseskan	
Konferensi	APEC	1994”	dan	mencetak	brosur	sebanyak	2.000	
lembar yang berisi pesan “Selamat Berkonferensi Delegasi 
APEC	1994”.	Spanduk	itu	ternyata	tak	berumur	lama	karena	
ada	 yang	 diam-diam	 mencopotnya.	 Ketika	 pencabutan	
spanduk	itu	dipertanyakan	ke	Pemerintah	Daerah	DKI	Jakarta,	
petugas	Keamanan	dan	Ketertiban	mengatakan,	spanduk	itu	
dicopot	karena	tak	berizin.	

Di	 tengah	 kesibukan	 menggelar	 acara	 di	 dalam	 negeri,	
AJI	 juga	 memperluas	 jaringan	 internasionalnya	 dengan	
mengajukan	diri	sebagai	anggota	IFJ7.	Aplikasi	AJI	diterima	IFJ	
pada	16	Oktober	1994	setelah	memenuhi	syarat	yang	diminta	
organisasi internasional itu, yaitu mendapatkan rekomendasi 
dari	 anggota	 IFJ	 lainnya.	 Saat	 itu	 AJI	 mendapatkan	

7				Salah	satu	yang	mengusulkan	agar	AJI	mendaftar	ke	IFJ	adalah	
Goenawan	Mohammad.	Dalam	buku	Wartawan	Independen:	
Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	99	dikatakan,	Goenawan	
menyampaikan	usulan	itu	saat	ia	sedang	di	Australia.	Dari	sana,	
Goenawan	mengirim	faximilie	ke	sekretariat	AJI.	Melalui	sebuah	rapat,	
AJI	setuju	dengan	usulan	itu.	
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rekomendasi	dari	dua	organisasi	wartawan	anggota	IFJ,	yaitu	
Media,	Entertainment	and	Art	Alliance	(MEAA)	di	Australia	
dan	organisasi	wartawan	di	Belanda,	Nederlandse	Vereniging	
Van	Journalisten	(NVJ)8. 

Secara	 internal,	AJI	 juga	mengelar	acara-acara	diskusi	di	
sekretariat	AJI.	Pembicaranya	juga	beraneka	ragam,	mulai	dari	
aktivis	pro	demokrasi	dalam	negeri,	peneliti	dalam	negeri,	dan	
peneliti asing yang sedang di IndonesiaSalah satu yang pernah 
datang	 ke	 sekretariat	AJI	 adalah	David	Hill,	 doktor	 lulusan	
Murdoch	 University.	 Peneliti	 lainnya	 yang	 juga	 sempat	
mampir	adalah	Prof	William	Liddle,	guru	besar	 ilmu	politik	
dari	Ohio	University,	Amerika	Serikat.	Peneliti	dalam	negeri	
yang	 sempat	 bertandang	 adalah	 Arief	 Budiman,	 salah	 satu	
deklarator	AJI,	dan	Ariel	Heryanto.

Meski	 dimusuhi	 pemerintah,	 AJI	 populer	 di	 kalangan	
aktivis	pergerakan	dan	mahasiswa.	Dalam	kurun	waktu	enam	
bulan	 setelah	Deklarasi	 Sirnagalih,	 setidaknya	AJI	diundang	
menjadi	pembicara	dalam	tujuh	kegiatan9.	Kasus	pembredelan	

8				Rekomendasi	MEAA	didapatkan	melalui	relasi	Goenawan	Mohamad	
dengan	Peter	Mares,	wartawan	Radio	Australian	Broadcasting	
Corporation	(ABC)	dan	juga	anggota	Australian	Journalist	Association	
(AJA),	yang	merupakan	anggota	IFJ.	Melalui	Peter	Mares,	AJI	meminta	
bantuan	agar	AJA		mengusulkan	kepada	induk	organisasinya,	MEAA	
merekomendasikan	AJI	sebagai	anggota	IFJ.	Sedangkan	rekomendasi	
dari	NVJ	diperoleh	Ahmad	Taufik	saat	di	Belanda.	NVJ	yang	
mengirimkan	formulir	keanggotaan	IFJ	ke	sekretariat	AJI.	“Formulir	
ini	harus	cepat	diisi	karena	IFJ	dalam	waktu	dekat	akan	mengadakan	
rapat,”	kata	Taufik	melalui	sambungan	telpon	internasional.	Komite	
Eksekutif	IFJ	menggelar	pertemuan	di	Brussel,	Belgia,	pada	14-16	
Oktober	1994.	Keanggotaan	AJI	diterima	dalam	rapat	komite	eksekutif	
itu

9				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	
hal.	89-91.	Pada	28	Oktober	1994,	anggta	Komite	Luar	Negeri	Satrio	
Arismunandar	menjadi	pembicara	daam	konfrensi	internasional		Jakarta	
Forum	on	Future	Generation	yang	diseleggarakan	oleh	CIDES	dan	LSM	
Jepang.	Satrio	dan	Dhe	prakesha	Yudha,	presidium	AJI,	juga	menjadi	
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tiga	media	tahun	1994	masih	menjadi	tema	sentral	perjuangan	
AJI,	meski	pemerintah	melalui	Menteri	Penerangan	Harmoko	
mengatakan bahwa masalah itu sudah selesai dengan 
dikeluarkannya	sejumlah	SIUPP	untuk	media	yang	dibredel.	

Pada	akhir	tahun	1994,	AJI	mengorganisasir	demonstrasi	
ke	Departemen	Penerangan	di	Jl.	Medan	Merdeka	Barat	Jakarta	
Pusat.	Unjukrasa	ini	diikuti	oleh	20	wartawan	dan	pengurus	
inti	AJI.	Aksi	dimulai	dengan	duduk	di	depan	kantor	itu	sambil	
membentang	 spanduk,	 dan	 wakil	 dari	 AJI	 minta	 bertemu	
dengan	Menteri	Penerangan	Harmoko	atau	Direktur	Jenderal	
Pembminaan	 Pers	 dan	 Grafika,	 Subrata.	 Karena	 keduanya	
tak	 ada	 di	 tempat,	 delegasi	 AJI,	 Satrio	 Arismunandar	 dan	
Andreas	Harsono,	hanya	diterima	Kepala	Humas	Departemen	
Penerangan.	Keduanya	lantas	menyerahkan	surat	pernyataan	
dan	 semua	poster	yang	mereka	bawa	agar	dibaca	Harmoko	
dan Subrata.

Demonstrasi damai itu rupanya berbuntut panjang. 
Departamen Penerangan memanggil sejumlah pengelola 
media, termasuk harian Kompas, Bisnis Indonesia dan Jakarta 
Post. Pejabat Departemen Penerangan marah dan menilai 
media-media mainstream itu tak bisa menertibkan anggotanya. 
Karena	 pemanggilan	 itulah,	 Satrio	 Arismunandar	 dan	 Dhia	

pembicara	dalam	Forum	Koordinasi	Pers	Mahasiswa	sejabotabek	pada	
24	September	1994.	Pada	4	Oktober	1994,	Satrio	diundang	dalam	acara	
aktivis	Gereja	Kristen	Indonesia	Kwitang.	Pergerakan	Maasiswa	Islam	
Indonesia	mengajak	AJI	kerjsama	untuk	menggelar	acara	pendidikan	
jurnalistik.	Acara	itu	akhirnya	digelar	7-11	Okotber	1994	di	Wisma	
Tempo	Sirnagalih.	Pada	25	November	1994,	Sekjen	AJI	Santoso	mengisi	
diskusi	yang	digelar	Perhimpunan	Mahasiswa	Bandung.	Saking	
banyaknya	peserta	yang	ikut,	acara	yang	semula	diselengarakan	di	
sekretariat	PMB	itu	dipindah	ke	aula	sekolah	dasar	yang	tak	jauh	dari	
sekretariat	itu.	Selain	Santoso,	yang	menjadi	pembciara	dalam	acara	
diskusi	itu	adalah	mantan	Pemred	Detik	Eros	Jarot.	Diskusi	berkisah	soal	
pembredelan	21	Juni	1994.
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Prekasha	 Yudha,	 keduanya	 anggota	 AJI,	 dipanggil	 petinggi	
Kompas. Satrio, yang saat itu di desk internasional, disodori 
untuk	pindah	ke	Wina,	sedangkan	Yudha	ditawari	untuk	ke	
Ambon10. 

PWI,	 dan	 Departemen	 Penerangan,	 juga	 mulai	
menunjukkan	 sikap	 ketidaksukaannya	 secara	 terbuka	
terhadap	AJI.	Dua	 reporter	 Jakarta	 Post	 tidak	mendapatkan	
izin	 dari	 Menteri	 Penerangan	 untuk	 meliput	 acara	 APEC,	
November	 1994	 itu,	 karena	 keduanya	 anggota	 AJI.	 Ketua	
Umum	PWI	Sofyan	Lubis	juga	mengumumkan	bahwa	anggota	
PWI	yang	menandatangani	Deklarasi	Sirnagalih	akan	dicabut	
keanggotaannya11.	 Tak	 berselang	 lama	 dari	 pengumuman	
itu, harian Bisnis Indonesia dan Indonesian Bussines Weekly juga 
membuat pengumuman bahwa semua reporter harus menjadi 
anggota	PWI.	

Sekjen	AJI	Santoso,	yang	saat	itu	bekerja	di	majalah	Forum 
Keadilan, juga mendapatkan teguran lisan dan kemudian surat 
peringatan	atas	ketelribatannya	di	AJI.	Dalam	surat	tertanggal	
19	Februari	1995,	Pemimpin	Redaksi	Forum Keadilan	Karni	Ilyas	
memberikan peringatan keras karena Santoso menjadi anggota 
AJI.	Forum	Keadilan	menyitir	Keputusan	Menteri	Penerangan	
No	47	tahun	1975	yang	menyatakan	bahwa	seluruh	wartawan	
Indonesia harus bergabung dengan satu-satunya organisasi 
wartawan	yang	diakui	pemerintah,	PWI12.

10				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	
84-85.	Rencana	pemindahan	itu	tak	pernah	terjadi	karena	beberapa	
bulan	kemudian	keduanya	mundur	dari	Kompas		setelah	terjadi	
penangkapan	aktivis	AJI	pada	Maret	1995.

11				Pernyataan	Sofyan	Lubis	ini	dimuat	Harian	Suara	Karya	edisi	23	
September	1994.

12				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	
165.
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AJI	 menyampaikan	 protes	 atas	 tekanan	 terhadap	 para	
anggota	dan	pengurusnya	itu.	Dalam	surat	terbuka	13	Maret	
1994,	presidium	AJI	membuat	surat	terbuka	berjudul	“Sesama	
Jurnalis,	 Janganlah	 Saling	 Menindas13.	 AJI	 menyebut	 soal	
kasus Santoso di majalah Forum Keadilan,	 Satrio	 dan	 Yudha	
di harian Kompas.	Seorang	wartawan	Harian	Suara Pembaruan 
juga	 diperingatkan	 secara	 lisan	 untuk	 tak	 terlibat	 di	 AJI.	
Di harian Bisnis Indonesia,	 wartawan	 yang	 ikut	 AJI	 diminta	
menandatangani surat pernyataan bahwa tidak aktif dalam 
kepengurusan	AJI.	Ada	juga	yang	dimutasi	ke	desk	lain.

 Soal peringatan keras dari majalah Forum Keadilan 
terhadap	 Santoso,	 AJI	 mengeluarkan	 surat	 yang	 khusus	
ditujukan	kepada	Karni	Ilyas.	Dalam	surat	tertanggal	13	Maret	
1995	 itu,	 Ketua	 Presidium	 AJI	 Ahmad	 Taufik	 menyatakan	
protes	 keras	 atas	 surat	 peringatan	 terhadap	 Santoso.	 “Kami	
menilai	 tindakan	 saudara	 bukan	 hanya	 tidak	 relevan,	 tapi	
berlebihan.	 Sulit	 dipercaya	 pemimpin	 sebuah	 media	 cetak	
terkemuka bisa bertindak seperti itu. Sebagai seorang sarjana 
hukum, saudara tentunya mengerti hak seseorang untuk 
berpendapat, berserikat dan menentukan sikap politiknya. 
Apalagi	Konstitusi	tertinggi	di	negara	ini	UUD	1945	menjamin	
semua itu.”14 

Rangkaian	sikap	keras	ini	seperti	“tembakan	salvo”	yang	
mengawali serangkaian tindakan keras pemerintah terhadap 
AJI	 dan	 para	 pendukungnya,	 beberapa	 bulan	 berikutnya.	
Menurut	informasi	yang	diterima	AJI,	pembatalan	kerjasama	
Mabes	 Polri	 dan	 AJI	 dalam	 kampanye	 sadar	 lalu	 lintas	 itu	

13				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	
166-167.

14				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	
168.
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juga	 akibat	 protes	 dari	 Departemen	 Penerangan	 dan	 PWI.	
Sebenarnya	kepolisian	tak	menanggapi	serius	protes	PWI	dan	
Departemen Penerangan. Reaksi Polri berbeda setelah reaksi 
datang	 dari	 Mabes	 ABRI.	 Bahkan	 I.G.K.	 Ratta	 menggelar	
konferensi yang mengatakan bahwa Polri tak pernah 
bekerjasama	dengan	AJI15.

Belakangan	diketahui	bahwa	mulai	awal	tahun	1995,	AJI	
sudah mulai diawasi ketat aparat keamanan. Ini bermula 
dari adanya laporan dari Departemen Penerangan soal 
majalah Independen yang dinilai perlu diawasi karena tak ber-
SIUPP.	 Berdasarkan	 laporan	 itu,	 lalu	 ada	 koordinasi	 antara	
Direktorat Intelijen dan Pengamanan Polri, Direktorat Reserse 
Kriminal	 Polri,	 dan	 Badan	 Koordinasi	 Ketahanan	 Nasional	
(Bakorstanas).	 Dari	 hasil	 rapat	 itu	 dibentuklah	 tim	 untuk	
menyelidiki Independen. 

Dari	 hasil	 rapat	 itu	 pula,	 sejak	 Februari	 1995	 sudah	
ada	 intelijen	 	 polisi	 yang	 mengintai	 markas	 AJI	 di	 Rumah	
Susun	 Tanah	Abang.	 Bulan	 berikutnya,	 operasi	 pengintaian	
ditingkatkan	menjadi	pembuntutan	aktivis-aktivis	AJI16.

15				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	
82.	Kecewa	terhadap	sikap	Polri,	AJI	tak	mencopot	spanduk	yang	
sudah	terpasang	di	sejumlah	jalan	besar.	Tapi,	beberapa	hari	kemudian	
spanduk-spanduk itu sudah tak ada lagi di tempatnya. Saat Polri 
konferensi	pers	yang	membantah	soal	kerjasama	dengan	AJI,	beritanya	
dimuat	Jakarta	Post.	Hanya	saja,	Jakarta	Post	tidak	konfirmasi	kepada	
AJI.	Untuk	mengklarifikasi	soal	itu,	Roy	Pakpahan	menulis	surat	
pembaca.	The	Jakarta	Post	tak	memuat	surat	pembaca	itu	karena	
beralasan masalah itu sudah selesai.

16				Sidang	Kasus	AJI:	Kata	Komandan,	“Independen”	Rongrong	Wibawa	
Pemerintah,	Harian	Kompas,	20	Juli	1995.	Keterangan	ini	berdasarkan	
pengakuan	Sersan	Kepala	(Pol)	Supriyad,	yang	ditugasi	Polri	
mengawasi	AJI,	saat	diperiksa	dalam	sidang	di	Pengadilan	Negeri	
Jakarta	Pusat,	19	Juli	1995.	Menurut	Supriyadi,	awal	penanganan	
kasus	AJI	ini	diawali	ari	adanya	laporan	dari	Departemen	Penerangan	
soal	adanya	majalah	Independen,	sebuah	media	tak	ber-SIUPP.	
Setelah ada laporan itu,  dilakukan koordinasi antara Direktorat 
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* * *

USAI	acara	di	seminar	Pers	Alternatif	di	Kedai	Kancil,	AJI	
mulai	merencanakan	untuk	membuat	acara	halal	bihalal.	 Ini	
adalah kegiatan rutin sejumlah lembaga, baik swasta maupun 
pemerintah,	 setelah	 Hari	 Raya	 Idul	 Fitri.	 “Halal	 bihal	 itu	
untuk silaturahmi dengan teman-teman yang mendukung 
AJI.	Sekaligus	menegaskan	posisi	AJI	dalam	memperjuangkan	
kemerdekaan pers. Biar network-nya juga lebih bagus,” kata 
Santoso17. Selain anggota dan simpatisan, yang juga diundang 
adalah tokoh pro demokrasi18.

Acaranya	akan	digelar	16	Maret	1994,	tempatnya	di	Hotel	
Wisata	 Internasional,	 Jakarta	Pusat,	yang	 lokasinya	persis	di	
belakang	Hotel	Indonesia19.	Hotel	itu	dipilih	karena	letaknya	di	
tengah	kota	sehingga	lebih	cepat	diakses	oleh	para	wartawan	
dan	 tamu	undangan.	 Pada	 saat	 itu	 juga	 diputuskan—meski	
melalui	 perdebatan	 alot—bahwa	majalah	 Independen	Nomor	
10	edisi	10	Januari	1995	dengan	judul	sampul	“Harmoko	dan	
Saham	di	32	Media”,	juga	akan	dipajang	dalam	acara	itu.	

Sebenarnya sudah ada isyarat bakal ada peristiwa besar 
yang akan terjadi, meski tak terlalu jelas apa bentuknya. 

Intelpam, Direktorat Reserse, dan Bakorstanas. Dari hasil rapat itu 
dibentuk	tim	untuk	menyelidiki	masalah	Independen.	Namun,	saksi	
tidak mengetahui apa isi laporan dari Deppen. Dari hasil rapat, kata 
Supriyadi,	sejak	bulan	Februari	dirinya	melakukan	pengintaian	kantor	
AJI	di	Rumah	Susun	Tanah	Abang.	“Saya	berkali-kali	ke	sana,	di	sana	
saya	bertemu	Danang	(staf	rumah	tangga	AJI	Red),”	kata	Supriyadi.	
Namun	tugasnya	“menginteli”	kantor	AJI	sempat	ketahuan,	sehingga	
tugas selanjutnya dilakukan anggota intel yang lain.

17				Wawancara	Santoso,	26	Juni	2014.

18				Wawancara	Liston	Siregar,	Juni	2014.

19				Hotel	Wisata	kini	sudah	menjadi	sejarah.	Saat	ini	di	atasnya	berdiri	mall	
megah,	Alun	Alun	Indonesia,	yang	berada	di	belakang	Hotel	Indonesia	
Kempinski.
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Sebelum	 acara	 itu,	 Santoso	mendapat	 telpon	 dari	 seseorang	
yang menanyakan edisi baru Independen dan beberapa hal 
lainnya. Ia merasa penelpon misterius itu adalah anggota 
badan intelijen. “Emang awalnya kita mau digebuk itu sudah 
rada terasa,” kata Santoso20.

Pengurus	AJI	memang	sempat	berdebat	keras	soal	perlu	
tidaknya	 AJI	 memajang	 Independen, majalah yang saat itu 
dianggap	ilegal	oleh	pemerintah	karena	tak	memiliki	SIUPP,	
dalam	 acara	 halal	 bihalal	 itu.	 Ada	 kekhawatiran	 bahwa	
mengedarkan Independen akan menjadi alasan yang tepat bagi 
aparat	 keamanan	 untuk	menggebuk	AJI.	 Seorang	 pengurus	
lainnya menyatakan, mengedarkan Independen pada saat 
seperti	itu	ibarat	“cari	penyakit”.	Namun,	rapat	memutuskan	
bahwa Independen	tetap	harus	diedarkan	dalam	acara	itu.

Menurut	Liston	Siregar,	saat	itu	pengurus	AJI	menyadari	
soal	 kemungkinan	 adanya	 penangkapan.	 Yang	 belum	 jelas	
adalah	siapa	saja	yang	akan	ditangkap.	Tapi	semuanya	tahu	
bahwa	yang	pasti	dicari	adalah	ketua	presidium	Ahmad	Taufik	
dan Sekjen Santoso karena kedua nama orang itu ada dalam 
majalah Independen.	 Liston,	 yang	 saat	 itu	menjadi	 pembawa	
acara,	menyadari	bahwa	ia	bisa	saja	juga	akan	menjadi	korban	
penangkapan. “Bukannya tidak peduli, dan mungkin kebawa 
arus, tapi rasanya ya point of no return. Itu pertemuan besar 
yang harus berjalan karena undangan ke kaum pergerakan 
sudah	tersebar	luas,”	kata	Liston21.

Sekitar	 pukul	 19.00	 WIB,	 acara	 halal	 bihalal	 dimulai	 di	
Ruang	Rebana	Lantai	II	Hotel	Wisata	Internasional	itu.	Sekitar	

20				Wawancara	Santoso,	Juni	2014.	Saat	itu	AJI	sudah	berumur	8	bulan.	
Menurut	taksiran	Santoso,	pemerintah	mungkin	sudah	menganalisa	
dan merasa perlu mengambil tindakan

21				Wawancara	Liston	Siregar,	2	Juli	2014.
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250	orang	memadati	acara	 itu.	Undangan	yang	baru	disebar	
dua hari sebelumnya itu ternyata menarik minat banyak orang 
untuk	datang.	Ada	mantan	Gubernur	DKI	Jakarta	Ali	Sadikin,	
musisi	 Iwan	 Fals,	 aktivis	 LSM	 H.J.C	 Princen,	 penyair	 WS	
Reandra, dan juga politisi PPP yang sedang naik daun karena 
akan	di-recall	dari	DPR,	Sri	Bintang	Pamungkas.

Wakil	 dari	 kedutaan	 besar	 negara	 asing	 juga	 datang.	
Antara	 lain,	 Sekretaris	 I	 dan	 Atase	 Tenaga	 Kerja	 Kedutaan	
Besar	Amerika	Serikat	Thomas	Murphy,	Atase	Pers	Kedutaan	
Swiss	Daniel	Hunn,	dan	Sekretaris	III	Kedutaan	Besar	Australia	
Indrawati	 McCormick.	 Pengacara	 senior	 Adnan	 Buyung	
Nasution	 belakangan	 juga	 datang.	 Membludaknya	 peserta	
dalam	acara	halal	bihalal	membuat	ada	tamu	undangan	yang	
tak kebagian makanan, sekalipun hanya segelas air putih22.

Acaranya	 berlangsung	 meriah	 dan	 itu	 semestinya	
membuat	pengurus	AJI,	sebagai	penyelenggara	acara,	senang.	
Kenyataannya,	yang	terjadi	sebaliknya.	Aura	bahwa	akan	ada	
sesuatu yang besar jelas terlihat dalam benak para pengurus 
AJI.	Sebelumnya	sudah	berhembus	kabar	bahwa	polisi	akan	
menggerebek	 markas	 AJI	 di	 Rumah	 Susun	 Tanah	 Abang,	
yang	 lokasinya	 tak	 jauh	dari	Hotel	Wisata	 Internasional	 itu.	
Kabarnya,	polisi	akan	menjadikan	majalah	Independen sebagai 
“pintu masuk” untuk melakukan penangkapan.

Kekhawatiran	 itu	 memang	 bukan	 tanpa	 alasan.	 Selain	
ada sejumlah telpon gelap kepada Santoso, pada awal bulan 
itu juga ketahuan ada polisi berpakaian preman yang pura-
pura ingin membeli majalah Independen	di	markas	AJI.	Telpon	
di	 sekretariat	 AJI	 pun	 sering	 berdering	 yang	 umumnya	
menanyakan,	 “Kapan	 Independen	 terbit?”.	 Malah	 ada	 juga	

22				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	17.
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yang	 juga	menanyakan,	di	mana	percetakan	yang	mencetak	
Independen itu23.	Belakangan	hari	diketahui	bahwa	sejak	Maret	
1995	 intelijen	 polisi	 tak	 hanya	 memata-matai	 markas	 AJI,	
tapi sudah melangkah lebih jauh dengan membuntuti para 
aktivisnya.

Acaran	halal	bihalal	itu,	yang	telat	30	menit	sehingga	baru	
dimulai	19.30	WIB,	berlangsung	meriah.	Ketua	Preisidum	AJI	
Ahmad	 Taufik	 memberi	 kata	 sambutan.	 Setelah	 itu,	 giliran	
Liston	Siregar,	sang	pembawa	acara,	mempersilakan	Ali	Sadikin	
untuk	memberikan	pidato.	Selanjutnya	Liston	mempersilakan	
Sri	 Bintang	Pamungkas	 dan	WS	Rendra	 untuk	memberikan	
pidato.	Stanley	Adhi	Prasetyo	juga	sempat	menjadi	pembawa	
acara	 saat	Liston	keluar	 sebentar	dari	 ruangan.	Usai	pidato-
pidato	itu,	acara	dilanjutkan	dengan	makan-makan.	

Setelah	 acara	 usai,	 ruangan	 masih	 ramai.	 Sejumlah	
wartawan dan mahasiswa tampak mengerubuti Sri 
Bintang Pamungkas. Di sisi lain, sejumlah wartawan juga 
tampak	 berbicara	 dengan	 Iwan	 Fals.	 Saat	 itu	 Liston	 Siregar	
memberitahu	 para	 tamu	 undangan	 bahwa	 pengelola	 Hotel	
Wisata	 Internasional	 memberi	 toleransi	 sampai	 jam	 21.00	
WIB	untuk	pemakaian	ruangan	ini.	Setelah	pengumuman	itu,	
peserta	acara	halal	bihalal	bubar	secara	perlahan.	

Sebelum	 acara	 bubar,	 polisi	 sudah	 mulai	 mencari-
cari	 para	 aktivis	 AJI.	 Sejumlah	 polisi	 berpakaian	 preman	
tampak menghubungi petugas hotel dan menanyakan siapa 

23				Ibid,	hal.	14-15.	Yang	juga	membuat	spekulasi	kemungkinan	adanya	
penangkapan	aktivis	AJI	terus	berkembang	luas	adalah	adanya	rapat	
bidang	politik	dan	keamanan	yang	berlangsung	tertutup,	Februari	1994.	
Selain	membahas	soal	peristiwa	Liquisa,	Timor-Timor,	juga	dibahas	
tentang	media	yang	menulis	saham-saham	Harmoko	di	berbagai	
media.	Majalah	Independen	memang	menulis	soal	saham-saham	
Harmoko	itu	dalam	edisi	
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penanggungjawab	 acara	 itu.	 Seorang	 wartawan	 majalah	
Forum Keadilan	yang	ada	di	tengah	acara	sempat	membisikkan	
informasi, yang terbukti akurat, kepada salah satu anggota 
AJI:	“Info	dari	pemimpin	redaksi	kami,	akan	ada	penangkapan	
malam ini.”

Beberapa	 orang	 terlihat	 menarik	 Ahmad	 Taufik,	 yang	
saat	itu	usai	memberi	sambutan	sebagai	ketua	presidium	AJI.	
Petugas berpakaian preman itu mengira ia Santoso, Sekjen 
AJI.	Taufik	melawan	dan	menanyakan,	mau	dibawa	ke	mana.	
“Pokoknya	 ikut	 kami.	 Cuma	 untuk	 ditanyai	 koq.”	 Saat	 itu,	
Taufik	masih	bisa	menolak	ajakan	yang	dilakukan	dengan	tak	
bersahabat itu.

Santoso,	 orang	 yang	dicari	 para	 intel	 polisi	 itu,	 ternyata	
duduk	 di	 bagian	 belakang	 selama	 acara	 berlangsung.	 Tapi,	
ia	tetap	jadi	incaran.	Saat	acara	sedang	berjalan,	tiba-tiba	ada	
enam	 orang	 yang	 memegang	 tangannya.	 Tapi,	 sepertinya	
mereka tak terlalu yakin bahwa ia adalah orang yang mereka 
cari.	“Namamu	Santoso?”	tanya	orang	itu.	Santoso	menjawab,	
“bukan” dan mengatakan bahwa ia hanya tamu. “Santoso 
mana?” sambungnya. “Duh, saya nggak tahu,” kata Santoso. 
Jawaban	 itu	 membuat	 pegangan	 terhadapnya	 mengendor	
sebelum akhirnya dilepas24.

Setelah	 acara	 bubar,	 Ahmad	 Taufik	 dan	 Liston	 Siregar	
turun bersamaan ke lobi hotel. Di sana, mereka sudah 
ditunggu para intelijen polisi yang segera mengepungnya. 
Taufik	dan	Liston	diminta	ikut	mereka	dan	tak	disebutkan	ke	
mana	 tujuannya.	 Taufik	masih	 berusaha	menepisnya.	 “Saya	
harus kembali ke kantor karena deadline,”	 kata	Taufik,	 yang	
saat itu menjadi wartawan di Media Indonesia Minggu	(MIM).

24				Wawancara	Santoso,	Juni	2014.
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Aparat	keamanan	yang	berpakaian	preman	itu	bergeming	
dan	tetap	minta	Taufik	dan	Liston	ikut,	sembari	mendorongnya	
keluar dari hotel. Sri Bintang Pamungkas, yang saat itu 
ada di dekatnya, datang dan menanyakan identitas aparat 
keamanan	berpakaian	preman	 itu.	Aparat	keamanan	 itu	 tak	
menggubrisnya	 dan	 tetap	mendorong	 Taufik	 dan	 Liston	 ke	
dalam	mobil	Honda	Accord	warna	hitam	B1853	PE.	Bintang	
yang	berusaha	mencegah,	juga	diminta	ikut.	“Pak	Bintang	ikut	
saja untuk menemani,” kata salah seorang intel. 

Pada waktu hampir bersamaan, di lokasi yang tak 
jauh	 dari	 sana,	 beberapa	 intel	 mendatangi	 Danang	 Kukuh	
Wardoyo,	penjaga	sekretariat	AJI.	Dalam	acara	itu,	ia	bertugas	
mengedarkan	Independen	dan	menjaga	buku-buku	AJI	yang	
dipajang	 selama	 acara	 itu.	 Majalah	 Independen sudah habis 
tak	 lama	 setelah	 acara	 baru	 dimulai.	 Danang	 ditarik	 oleh	
seseorang	 dan	 dimasukkan	 ke	 dalam	 mobil	 Toyota	 Kijang	
warna	putih.	Wartawan	lain	yang	berusaha	membentenginya,	
menghadapi	perlakuan	kasar.	 “Kalian	 jangan	kasar,”	 sergah	
salah satu wartawan. Seorang intel balas membentaknya: 
“Kami	petugas.”	

Tak	 lama	 kemudian,	 mobil	 Honda	 Accord	 hitam	 dan	
Toyota	Kijang	putih	itu	pun	melaju	keluar	hotel	dan	menuju	
markas	Polda	Metro	Jaya.

Stanley	Adhi	Prasetyo	juga	hampir	bernasib	sama	dengan	
Taufik	dan	Danang.	Di	 tengah	acara	halal	bihalal,	 ia	sempat	
keluar dari ruangan. Setibanya di luar, ada seseorang datang 
menghampirinya.	“Kamu	yang	namanya	Stanley?”	kata	orang	
itu.	 “Tidak.”	Orang	 itu	kembali	mengulangi	pertanyaannya,	
dan	Stanley	memberi	jawaban	sama.	“Aku	bukan	Stanley.	Saya	
S.T.	Adi.	Kalau	mau	minta	keterangan	datang	saja	besok	pagi	
ke	kantor.	Saya	ada	di	kantor	koq,”	kata	Stanley.	 	Orang	itu	
masih	ngotot	menanyakan,	“Tapi	Anda	Stanley	kan?”	Untuk	
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meyakinkan pria misterius itu, Stanley menunjukkan kartu 
namanya.	Di	 sana	 tertulis	 S.T.	Adi.,	 lengkap	dengan	 nomor	
telpon	dan	alamat	kantornya,	Majalah	Jakarta	Jakarta25.

Santoso,	yang	dicari-cari	para	 intel,	 lebih	beruntung	dari	
Taufik	dan	Liston.	Sebelum	acara	selesai,	Santoso	diajak	turun	
oleh	 Eko	Maryadi,	 yang	 saat	 itu	menjadi	 kepala	 sekretariat	
AJI,	 keluar	 dari	 hotel.	 Keduanya	 bergegas	 menuju	 mobil	
Kijang	Rover	milik	Santoso	di	tempat	parkir.	Di	mobil	itu	ada	
sekitar 2.000 eksemplar majalah Independen.	Eko	Maryadi	yang	
menyetir mobil itu keluar dari hotel dan membawa Santoso ke 
Jalan	Jaksa.	

Usai	memesan	kamar	untuk	Santoso,	Eko	Maryadi	masih	
tampak	 gelisah.	 “Harus	 ada	 yang	 saya	 ambil	 di	 sekretariat	
AJI,”	 kata	 Eko	Maryadi	 kepada	 Santoso.	Waktu	 itu	 Santoso	
mengatakan,	 “Terserah.”	 Malam	 itu,	 Santoso	 mengaku	 tak	
bisa berpikir panjang sehingga gampang saja mengizinkan 
Eko	Maryadi	pergi	ke	sekretariat	AJI	di	Rumah	Susun	Tanah	
Abang	di	 Jalan	H.	Mas	Mansur	 itu.	Kepergian	Eko	Maryadi	
malam itu berujung pada penangkapannya oleh polisi. 

Mengendarai	 Kijang	 Rover,	 Eko	 Maryadi	 menuju	 Jalan	
Mas	Mansur.	 Naluri	 aktivisnya	 saat	 itu	mengatakan,	 untuk	
berjaga-jaga,	sebaiknya	ia	tak	langsung	ke	Rumah	Susun	Tanah	
Abang.	Ia	lantas	memilih	parkir	di	depan	Hotel	Arcadia26 yang 
berada	di	Jalan	Wahid	Hasyim,	Jakarta	Pusat.	Dari	hotel	 itu,	

25				Wawancara	Stanley	Adi	Prasetya,	Juni	2014.	Rencana	penangkapan	
yang gagal itu sepertinya karena Stanley dikira memberikan pidato 
dalam	acara	halal	bihalal.	Sebenarnya,	Stanley	tampil	di	depan	saat	
itu	semata	untuk	menjadi	pembawa	acara	untuk	sementara.	Ia	sempat	
menggantikan	Liston	Siregar,	pembawa	acara	halal	bihalal	itu.	Usai	
insiden itu, ia kembali ke dalam ruangan sebelum akhirnya bergegas ke 
tempat parkir dan keluar dari hotel.

26				Kini	hotel	itu	menjadi		Hotel	Ibis	Arcadia,	di	Jalan	K.H.	Wahid	Hasyim	
No.114,	Jakarta,	Kota	Jakarta	Pusat.
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Eko	Maryadi	naik	bajaj	ke	markas	AJI.	“Kenapa?	Supaya	kalau	
terjadi apa-apa, pertama supaya tidak diikutin. Itu prosedur 
aktivis.	Kalau	udah	jalan	jangan	pakai	jalan	yang	sama,	jangan	
menggunakan	 kendaraan	 yang	 sama.	 Ini	 prosedur	 security	
kita.	 Jadi,	 parkir,	 lalu	 ganti	 kendaraan,”	 kata	 Eko	Maryadi,	
yang akrab disapa Item itu.

Setibanya	 di	 rumah	 susun	 Tanah	 Abang,	 Eko	 Maryadi	
berusaha	 terlihat	 santai.	 Hanya	 saja,	 saat	 masuk	 di	 mulut	
gang,	 kecurigaannya	 mulai	 terbukti.	 Ia	 merasa	 ada	 sesuatu	
yang aneh di sana. Banyak orang-orang tidak dikenal yang 
berada di daerah itu. Ia memutuskan tidak langsung masuk ke 
rumah susun, tetapi memutari satu gang untuk menganalisa 
keadaan. Setelah merasa situasi aman, ia langsung naik ke 
markas	AJI	di	lantai	4.	Perhitungannya	ternyata	salah.	Di	sana	
sudah banyak aparat keamanan yang sudah menunggu dan 
ia	tak	lagi	bisa	lari.	Malam	itu,	kondisi	sekretariat	AJI	sudah	
berantakan diobrak abrik aparat keamanan yang melakukan 
penggeledahan.	 Malam	 itu	 juga,	 Eko	 Maryadi	 diangkut	 ke	
Polda	Metro	Jaya	27.

Ahmad	 Taufik,	 Liston	 Siregar,	 Sri	 Bintang	 Pamungkas,	
dan	Danang	Kukuh	Wardoyo,	malam	itu	sudah	dibawa	lebih	
dulu	 ke	markas	 Polda	Metro	 Jaya,	 tapi	 ditempatkan	 di	 dua	
lokasi	 berbeda.	Karena	 ditahan	 di	 lokasi	 terpisah,	 pengurus	
AJI	sempat	bertanya-tanya	ke	mana	polisi	membawa	Danang.	
Taufik,	Liston	dan	Bintang	malam	itu	dibawa	ke	ruang	rapat	
Kepala	Satuan	Reserse	Polda	Metro	Jaya.	Setelah	itu,	para	intel	
yang menangkapnya tersebut pergi. Belakangan diketahui 
bahwa	mereka	bergabung	dalam	penggrebekan	sekretariat	AJI	
dan	menangkap	Eko	Maryadi.

27				Wawancara	Eko	Maryadi,	Juni	2014.
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Di	kantor	AJI,	polisi-polisi	 ini	menerobos	masuk	dengan	
menendang	pintu	dan	merusak	kuncinya.	Mendengar	 suara	
ribut,	para	tetangga	sempat	berdatangan.	Tapi	mereka	tak	bisa	
berbuat apa-apa karena polisi menunjukkan surat perintah 
penggeledahan	 kepada	 pengurus	 rukun	 tetangga	 (RT)	
setempat.	Malam	 itu	polisi	menyita	 semua	aset	penting	AJI,	
mulai	dari	komputer,	modem,	printer	Blue	jet,	mesin	fax	dan	
uang	sekitar	Rp	1	juta.

Setelah menyita barang, mereka menugaskan satu orang 
untuk berjaga di sana. Orang itu kemudian mengaku sebagai 
Eko	Maryadi	 setiap	menjawab	 telpon	yang	masuk.	Anggota	
AJI	yang	sengaja	menelpon	ke	sana	untuk	mengecek	keadaan	
tahu	dengan	pasti	bahwa	itu	bukan	suara	Eko	Maryadi	yang	
mereka	kenal.	Kalau	penelpon	minta	bicara	dengan	Danang	
Kukuh	Wardoyo,	Eko	Maryadi	palsu	itu	menjawab,	“Sedang	
beli	nasi	goreng.”	Malam	itu,	pengurus	AJI	sudah	yakin	bahwa	
kantor sudah diduduki polisi.

Taufik,	 Liston,	 dan	 Bintang	 yang	 ada	 di	 ruangan	
Kasatserse	Polda	Metro	Jaya	gelisah	karena	orang-orang	yang	
menangkapnya	pergi.	“Karena	menunggu	tidak	jelas	itu	kami	
membuka ruang rapat dan keluar ke pos polisi dan bertanya 
soal polisi yang menangkap kami, dan katanya sedang ke luar. 
Terus	kami	bilang,	kami	pulang	dulu	dan	besok	datang	lagi.	
Eh pak polisi piket membiarkan saja. Pergilah kami,” kata 
Liston	Siregar28.

Tak	 lama	 setelah	 ketiganya	 meninggalkan	 Polda	 Metro	
Jaya,	para	penangkapnya	justru	kembali.	Polisi	lantas	mencari	
tangkapannya yang menghilang itu. Salah satu tim dikirim 
ke	rumah	Ahmad	Taufik	yang	di	Kebon	Pala,	 Jakarta	Pusat.	

28			Wawancara	Liston	Siregar,	2	Juli	2014.
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Itu	adalah	rumah	ibu	Taufik	yang	tertera	di	dalam	KTP-nya.	
Ia dan istrinya, Syafa Illiyin, mengontrak rumah di kawasan 
Condet	 Jakarta	 Timur	 sejak	mempersiapkan	 kelahiran	 anak	
pertamanya.	Malam	itu	ibunya	tak	curiga	saat	polisi	berpakaian	
preman	datang	dan	mengaku	sebagai	teman	Taufik	dari	AJI,	
pada	pukul	02.00	WIB.	Itu	17	Maret	1994.

“Saya	dari	AJI,	 teman	Taufik.	 Saya	mau	menjemput	dia	
karena ada tugas mendadak,” kata pria yang belakangan 
diketahui	ternyata	intel	 itu,	seperti	ditirukan	ibu	Taufik,	Ny.	
Fadhilah	Agiel.	Usai	mendapat	informasi	soal	alamat	Taufik	di	
Condet,	polisi	itu	langsung	melaju	ke	sana.	Polisi-polisi	itu	tiba	
di	rumah	Taufik	pukul	04.00	WIB.	Dengan	bekal	surat	perintah	
penangkapan	yang	ditandatangani	Kapten	Sundari	dari	Unit	
Bunuh	Culik	Polda	Metrojaya,	Taufik	tak	bisa	mengelak	ajakan	
polisi.

Rupanya,	 setelah	 keluar	 dari	 kantor	 Polda	 Metrojaya	
malam	itu,	Taufik	langsung	tidur	dan	tak	memberitahu	istrinya	
soal	peristiwa	penangkapannya	di	Hotel	Wisata	Internasional	
malam sebelumnya. Ia menganggap persoalannya sementara 
ini sudah beres. Saat para polisi itu datang lagi untuk 
menangkapnya, ia tak bisa mengelak. Setelah minum, ia 
pamit	 kepada	 putranya	 yang	 baru	 berumur	 10	 hari	 itu,	 Ali	
Anzi,	dan	Syafa’	Illiyin.	Itulah	malam	terakhir	Taufik	berada	
di rumahnya sebelum akhirnya bebas dari penjara dua tahun 
kemudian.

Eko	Maryadi	 tiba	 bersama	 polisi	 yang	membawanya	 di	
Polda	Metro	Jaya	pada	pukul	22.00	WIB.	Di	sana,	ia	bertemu	
Danang	Kukuh	Wardoyo.	Di	markas	polisi	itu,	Eko	Maryadi	
sempat	mengirim	berita	 lewat	 radio	panggil	 (pager)	 kepada	
pengurus	 AJI.	 Isi	 pesannya:	 “Saya	 sekarang	 ada	 di	 Polda.”	
Pesan	itu	menjadi	konfirmasi	bagi	pengurus	dan	anggota	AJI	
bahwa	“Eko	Maryadi”	yang	berada	di	sekretariat	AJI	Rusun	
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Tanah	Abang	malam	itu	adalah	palsu.

Pada	17	Maret	1994	siang,	Polda	Metro	Jaya	mengadakan	
konferensi	 pers	 soal	 penangkapan	 di	 Hotel	 Wisata	
Internasional.	 Kepala	 Direktorat	 Reserse	 Polda	 Metro	 Jaya	
Kol	 (Pol)	Nurfaizi	bersama	Kepala	Dinas	Penerangan	Letkol	
(Pol)	Bambang	Haryoko	menyatakan	bahwa	ada	 tiga	aktivis	
AJI	yang	ditangkap	malam	itu.	Alasan	penangkapan,	karena	
mereka terkait dengan penerbitan majalah Independen yang tak 
memiliki	SIUPP.	Polisi	juga	masiih	menyelidiki	kemungkinan	
untuk	 menjerat	 ketiganya	 dengan	 pasal	 pencemaran	 nama	
baik dan pernyataan permusuhan terhadap pemerintah seperti 
diatur	 dalam	 pasal	 154	 KUHP	 yang	 ancaman	 hukumannya	
bisa sampai 7 tahun penjara29.

Siaran	 pers	 polisi	 itu	menjadi	 konfirmasi	 soal	 nasib	 tiga	
aktivis	 yang	 sudah	 pasti	 memang	 berada	 dalam	 tahanan	
polisi. Peristiwa itu juga menandai awal dari era baru dalam 
kehidupan	 AJI	 yang	 belum	 genap	 berumur	 setahun	 ini:	
menjadi organisasi yang tak bisa lagi beroperasi di permukaan 
alias	harus	bergerak	di	bawah	tanah	secara	klandestein.

29				Wartawan	Independen:	Sebuah	Pertanggungjawaban	AJI,	1995,	hal.	
22.	Harian	Kompas	edisi	18	Maret	1995	menulis	soal	konferensi	pers	
ini.	Menurut	Nurfauzi,	Polda	Metro	Jaya	tengah	mengusut	apakah	
isi	buletin	itu	menghina,	memfitnah,	mencemarkan	nama	baik	dan	
menyatakan permusuhan dengan Pemerintah Indonesia, yang bisa 
dijerat	dengan	pasal	154	KUHP.	Ancaman	hukuman	untuk	itu	
maksimal	7	tahun.	“Kami	mendapat	laporan	bahwa	buletin	Independen	
terbit	tanpa	memiliki	izin	atau	SIUPP.	Sebagai	aparat	keamanan	kami	
berhak melakukan tindakan penangkapan kepada penanggung jawab 
serta para wartawannya untuk diperiksa. Dan isi buletin itu akan kita 
kaji, jadi kami masih memerlukan untuk menahan kelima wartawan 
itu,”	kata	Nurfauzi.
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BAB 5

bAwAh TAnAh

“Suka atau tidak, kelahiran dan perlawanan AJI terhadap rezim 
Orde Baru telah menjadi bagian dari gerakan demokratisasi yang 
lebih besar.”

—Satrio Arismunandar,	Sekjen	AJI	1995-1997

PENANGKAPAN	tiga	aktivis	Aliansi	Jurnalis	Independen	
(AJI)	pada	 16-17	Maret	 1994	bukan	pukulan	pertama,	
dan juga yang terakhir, oleh pemerintah terhadap 

organisasi	yang	masih	berumur	tujuh	bulan	ini.	Tiga	orang	itu,	
Ahmad	Taufik,	Eko	Maryadi,	dan	Danang	Kukuh	Wardoyo,	
ditangkap hampir serentak di lokasi terpisah tak lama setelah 
acara	halal	bihalal	di	Hotel	Wisata	Internasional,	Jakarta	Pusat,	
16	Maret	1994.	Polda	Polda	Metro	Jaya	menggelar	konferensi	
pers soal penangkapan itu keesokan harinya1 dan menyebut 

1				Harian	Kompas,	18	Maret	1995.	Menurut	Tarman	yang	didampingi	
Wakil	Sekretaris	Marah	Sakti	Siregar		yang	juga	Pemimpin	Redaksi	
majalah	Tiras,	sebelumnya	secara	persuasif	PWI	Jaya	sudah	memberi	
kesempatan kepada para penandatangan itu untuk memulihkan status 
keanggotaannya, termasuk memanggil sejumlah pemimpin redaksinya. 
“Namun	ternyata	setelah	enam	bulan	tidak	ada	perubahan,”	kata	
Tarman	yang	juga	Pemimpin	Redaksi	Harian	Terbit.		Pengurus	PWI	Jaya	
mengamati tindakan atau kegiatan mereka, di antaranya menerbitkan 
penerbitan	tidak	ber-SIUPP	dapat	mencemarkan	nama	baik	wartawan,	
khususnya	korps	PWI.	Sore	itu	juga,	PWI	mencabut	rekmendasi	atas	
Gonewaman	Homamahad		sebagai	pemred	majalah	SWA	dan	Fikri	Jufri	
sebagai	pemred	majalah	Matra.
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penerbitan Independen sebagai alasannya. 

Pada	 hari	 yang	 sama	 Kepala	 Direktorat	 Reserse	 Polda	
Metro	 Jaya	 Kolonel	 (Pol)	 Nurfauzi	 memberikan	 konferensi	
pers	 soal	 penangkapan	 tiga	 anggota	AJI,	 di	 tempat	 berbeda	
Ketua	PWI	Jaya	Tarman	Azzam2	mengumumkan	pencabutan	
status	 keanggotaan	 13	 wartawan	 anggota	 PWI	 Jaya	 yang	
ikut	 menandatangani	 Deklarasi	 Sirnagalih,	 7	 Agustus	 1994	
lalu.	 Alasannya,	 kata	 Tarman	 Azzam,	 Deklarasi	 Sirnagalih	
tidak	mengakui	PWI	sebagai	 satu-satunya	organisasi	profesi	
wartawan.

Ketiga	belas	wartawan	yang	dicabut	keanggotaannya	oleh	
PWI	 Jaya	 adalah	 Happy	 Sulistiadi,	 Ardian	 T.	 Gesuri,	 Diah	
Purnomowati,	 Goenawan	 Mohamad,	 Fikri	 Jufri,	 Budiman	
S.	 Hartoyo,	 Toriq	 Hadad,	 Yopie	 Hidayat,	Moebanoe	Moera	
(majalah Tempo),	 Eros	 Djarot	 (Tabloid	 Detik),	 Hasudungan	
Sirait	 (Harian	Bisnis Indonesia),	Satrio	Arismunandar	 (Harian	
Kompas)	serta	Yoseph	Adi	Prasetyo	(Majalah	Jakarta-Jakarta).

Tak	 hanya	 itu	 yang	 diumumkan	 Tarman	 Azzam.	
Pernyataan yang tak kalah mengejutkan, yang oleh pengurus 
AJI	 dianggap	 sebagai	 upaya	 “pembunuhan	 hak	 ekonomi”	
anggota	AJI,	 adalah	 saat	Tarman,	pemimpin	 redaksi	Harian	
Terbit	 tersebut	 juga	menyatakan:	“Kepada	semua	pemimpin	
redaksi diminta untuk tidak mempekerjakan sebagai wartawan 
terhadap mereka yang menandatangani Deklarasi Sirnagalih, 
tanggal	7	Agustus	1994.”	

2				Saat	konferensi	pers	ini,	Tarman	Azzam	didampingi	wakil	Sekretaris	
PWI	Jaya	Marah	Sakti	Siregar,		yang	juga	Pemimpin	Redaksi	Majalah	
Tiras.	Tarman	Azzam	membantah	pengumuman	pencabutan	
keanggotaan	13	anggota	PWI	Jaya	itu	ada	hubungannya	dengan	
penangkapan	polisi	terhadap	tiga	aktivis	AJI	sehari	sebelumnya.	“Tidak	
ada	hubungannya.	Jangan	bawa-bawa	AJI	nanti	mereka	malah	merasa	
besar,”	kata	Tarman.
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Seperti	sudah	diduga,	PWI	Pusat	mendukung	keputusan	
PWI	 Jaya.	Dalam	konferensi	 pers	 17	April	 2014,	Ketua	 PWI	
Pusat	 Sofyan	 Lubis3	 mengatakan,	 ke-13	 anggota	 itu	 dinilai	
sudah tidak peduli lagi pada pentingnya ketaatan pada 
aturan organisasi. “Sanksi itu dijatuhkan karena mereka 
dinilai melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan 
citra	PWI	sebagai	satu-satunya	organisasi	wartawan.	Mereka	
sudah	 mengingkari	 cita-cita	 wartawan	 pejuang	 ketika	 dulu	
membentuk	PWI.”	

Sesudah	 ada	 penetapan	 sanksi	 dari	 PWI	 pusat	 ini,	
kata	 Sofyan,	 yang	 kini	 diharapkan	 PWI	 adalah	 agar	 setiap	
pemimpin redaksi menegakkan keputusan tersebut dan ikut 
menegakkan nama baik dan martabat organisasi. Sofyan, 
dengan	 nada	 mengancam,	 mengingatkan	 para	 pemimpin	
redaksi	 media	 dengan	 mengatakan,	 “Harus	 diingat	 bahwa	
tiap pemimpin redaksi bisa menduduki posisinya karena 
rekomendasi	PWI”.

Pemimpin	 redaksi	media	 di	 Jakarta	menanggapi	 seruan	
PWI	 ini	 dengan	 beragam.	Ada	 yang	mengacuhkannya,	 tapi	
tak	sedikit	yang	mengikutinya	100	persen.	Pemimpin	redaksi	
harian sore Suara Pembaruan dan majalah Jakarta Jakarta, 

3				PWI	Pusat	Kukuhkan	Pemecatan	13	Wartawan	Anggota	PWI	
Jaya,	Harian	Kompas,	Selasa,	18	April	1995.	Para	wartawan	yang	
keanggotannya digugurkan itu, kata Sofyan lagi, sudah tidak peduli 
lagi	pada	pentingnya	ketaatan	pada	aturan	organisasi.	Keputusan	itu	
diambil	setelah	PWI	Pusat	dalam	beberapa	rapat	membahas,	baik	dari	
segi	aturan	organisasi	maupun	peraturan	Menpen.	Soal	keberadaan	
PWI	sebagai	satu-satunya	wadah	wartawan	dan	wajib	dimasuki	tiap	
wartawan	misalnya,	Sofyan	mengutip	Peraturan	Menpen	No	02	tahun	
1969.	Sofyan	dalam	acara	itu	juga	mengumumkan	wartawan	yang	
bakal	menggantikan	posisi	Goenawan	Mohammad	di	Majalah	Swa	dan	
Fikri	Jufri	di	Majalah	Matra,	yang	kini	otomatis	tidak	lagi	bisa	menjadi	
pemred	karena	keanggotaan	mereka	di	PWI	dicabut.	Orang	yang	
menggantikan	Goenawan	Mohammad	adalah	Handjojo	Nitimihardjo	
dan	Fikri	Jufri	diganti	oleh	N.	Riantiarno.
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misalnya, mengajak dialog wartawannya yang menjadi 
anggota	 AJI.	 Tapi,	 sikap	 berbeda	 ditunjukkan	 pemimpin	
redaksi Forum Keadilan,	 Karni	 Ilyas.	 Ia	 langsung	 memecat	
Santoso, yang waktu itu adalah kepala biro Forum Keadilan. 
Dua	 orang	 anggota	 AJI	 lainnya	 di	 majalah	 itu,	 yaitu	 Ayu	
Utami	dan	Imran	Hasibuan,	dimutasi	ke	bagian	iklan.

Anggota	 AJI	 yang	 berada	 di	 Harian	 Bisnis Indonesia, 
Hasudungan	 Sirait,	 dimutasi	 ke	 bagian	 penelitian	 dan	
pengembangan. Di The Jakarta Post, dua wartawan anggota 
AJI,	Ati	Nurbaiti	dan	Lenah	Susanty,	 sempat	diminta	untuk	
membuat	 surat	 pengunduran	 diri—meski	 belakangan	
keduanya	 tak	 dipersoalkan	 lagi.	 Di	 Harian	 Kompas, dua 
deklarator	AJI,	Satrio	Arismunandar	dan	Dhia	Prekasa	Yudha,	
diminta untuk mengundurkan diri. Setelah terjadi dialog, 
keduanya akhirnya memilih mundur4.

Penangkapan	Taufik,	Eko	dan	Danang	menjadi	pukulan	
keras	bagi	AJI	secara	hukum.	Dan	sikap	PWI,	yang	melarang	
media	 massa	 di	 Indonesia	 mempekerjakan	 anggota	 AJI,	
menjadi tekanan tambahan yang semakin mempersulit ruang 

4				Wawancara	Satrio	Arismunandar,	Juni	2014.	Selain	di	AJI,	Satrio	
juga	aktif	di	organisasi	buruh,	di	SBSI,	bersama	Mukhtar	Pakpahan.	
Dua-duanya sama-sama organisasi yang anti-pemerintah. Dhia 
Prekasha	Yudha	juga	aktif	di	SBSI,	di	sektor	buruh	pers.	Menurut	
Satrio,	saat	Kompas	mendapat	tekanan	dari	Departemen	Penerangan	
karena	demonstrasi	AJI	ke	kantor	Harmoko	akhir	1995	itu,	Kompas	
berencana	enghukumnya	secara	halus	dengan	menempatkannya	jadi	
koresponden	di	Wina.	Bagi	Satrio,	yang	jadi	pertanyaan,	apa	yang	
bisa	ditulis	dari	Wina.	“Jadi	memang	sengaja	mau	membuang	orang	
agar	aku	tidak	terlibat	aktivitas	di	sini	lagi.	Kompas,	sesuai	perjanjian	
kerja	kan	berhak	memberikan	tugas	ke	luar	negeri.	Aku	jadi	gak	bisa	
menolak,”	kata	Satrio.	Bagi	Kompas,	penugasan	ke	luar	negeri	itu	kan	
seperti	‘hukuman’,	tapi,	orang-orang	di	luar	Kompas,	termasuk	PWI,	
malah	berpendapat	sebaliknya:	“Mereka	bilang,	enak	ya	di	Kompas,	
orang melawan pemerintah itu dikirim ke luar negeri.” Pandangan 
itu	membuat	Kompas	bingung.	Setelah	itu,	Kompas	meminta	Satrio	
mengundurkan diri saja. 
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gerak	 organisasi	 rivalnya	 ini.	 Namun,	 proses	 hukum	 oleh	
Polda	 Metro	 Jaya	 dan	 manuver	 PWI	 ini	 tak	 menghentikan	
langkah	AJI.

Sejak	 peristiwa	 penangkapan	 16	Maret	 1995	 itu,	 banyak	
orang	 mengira	 AJI	 sudah	 bubar.	 Pengurus	 AJI	 menepis	
keraguan	itu.	Senin	20	Maret	1995,	AJI	menggelar	konferensi	
pers	di	kantor	LBH	Jakarta	di	Jalan	Diponegoro	Jakarta	Pusat.	
Dalam	konferensi	pers	 itu	dibacakan	antar	 lain	 sikap	Sekjen	
AJI	Santoso.	Santo	menyampaikan	ucapan	 selamat	 terhadap	
13	 anggota	 PWI	 yang	 dipecat	 itu.	 “AJI	 tidak	 percaya	 pada	
model-model wadah tunggal karena sistem seperti itu sedang 
tenggelam ditinggalkan sejarah,” kata Santoso. 

Juru	 bicara	 AJI	 dalam	 konferensi	 pers	 itu	 adalah	
Andreas	 Harsono	 dan	 Dhea	 Prekasha	 Yudha.	 Keduanya	
menjelaskan	 kronologi	 penangkapan	 aktivis	 AJI	 di	 Hotel	
Wisata	 Internasional	 Jakarta	 Pusat,	 empat	 hari	 sebelumnya.	
Keduanya	 juga	 bereaksi	 atas	 seruan	 PWI	 agar	 “media	 tak	
mempekerjakan	 anggota	AJI”	 itu	 dan	menyebutnya	 sebagai	
bentuk sikap otoriter dan menunjukkan watak organisasi itu 
yang	 lebih	menjadi	 perpanjangan	 tangan	 kekuasaan.	Hanya	
saja, siaran pers itu tak dimuat proporsional oleh media dan isi 
pemberitaannya	tetap	lebih	menyudutkan	AJI5.

Saat dukungan dari media mainstream tak didapatkan, 
banjir dukungan jutsru datang dari lembaga swadaya 
masyarakat	 dan	 mahasiswa.	 Kelompok	 Solidaritas	 untuk	

5				Di	tengah	tekanan	kuat	dari	PWI	dan	pemerintah	itu,	sikap	yang	lebih	
lunak	justru	ditunjukkan	oleh	Kepala	Pusat	Penerangan	ABRI	Mayjen	
Syarwan	Hamid.	Syarwan	berpendapat,	perlu	dilakukan	dialog	yang	
jernih	agar	potensi	wartawan	muda	yang	bergabung	dengan	AJI	
bisa	diperhatikan.	“Kalau	semua	mau	bicara	secara	terbuka,	tentu	
permasalahan menjadi jelas sehingga pembinaan yang diharapkan bisa 
direalisasikan,” kata Syarwan.
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Pembebasan	Pers	(SIUPP)	melakukan	unjukrasa	menyatakan	
dukungannya terhadap keberadaan pers alternatif seperti 
majalah Independen.	Selasa	21		Maret	1995,	sekitar	100	mahasiswa	
dan	aktivis	LSM	datang	ke	DPR	mengadukan	penangkapan	
aktvis	 Independen.	Hanya	 fraksi	PDI	yang	bersedia	menemui	
delegasi	dari	SIUPP.	Dalam	dialog	itu,	angggota	FPDI	Sabam	
Sirait, Soetarjo Soerjogoeritno dan Royani menyampaikan 
seruan	agar	Ahmad	Taufik,	Eko	Maryadi,	dan	Danang	Kukuh	
Wardoyo	dibebaskan.	

Tuntutan	 sama	 disampaikan	 SIUPP	 saat	 menggelar	
demonstrasi	ke	kantor	Komisi	Nasional	Hak	Asasi	Manusia,	
29	 Maret	 1995.	 Selain	 memprotes	 penangkapan	 pengurus	
Independen, mereka juga mempersoalkan penangkapan 
pengelola Kabar dari Pijar	 (KdP),	 Tri	 Agus	 Siswomihardjo.	
Tri	 Agus	 ditangkap	 bebearapa	 hari	 sebelum	 Ahmad	 taufik	
dkk.	Keesokan	harinya,	koalisi	ini	melakukan	demonstrasi	ke	
Departemen	Penerangan	yang	berada	di	Jalan	Medan	Merdeka	
Barat	 Jakarta	 Pusat.	 Sekitar	 100	 orang	 berjalan	 kaki	 dari	
Gedung	Sarinah	di	Jalan	Thamrin	menuju	kantor	Departemen	
Penerangan	di	Jl.	Medan	Merdeka	Barat,	Jakarta	Pusat.	

Massa	dari	 SIUPP	 ini	membawa	poster	 “beri	 hak	hidup	
bagi	 media	 alternatif”	 dan	 “Hapuskan	 SIUPP.”	 Ada	 lima	
tuntutan	yang	disampaikan:	Laksanaskan	pasal	28	UUD	1945	
secara	murni	 dan	 konsekuen;	 hilangkan	 SIUPP;	 kembalikan	
hak	 wartawan	 anggota	 AJI	 untuk	 mendapatkan	 pekerjaan;	
hentikan	 segala	 intimidasi	 dan	 pengejaran	 terhadap	 aktivis	
media	alternatif;	dan	bebaskan	Tri	Agus,	Ahmad	Taufik,	Eko	
Maryadi,	dan	Danang.	

Delegasi	 itu	 diterima	 Humas	 Departemen	 Penerangan	
Edi	 Noor	 karena	Menteri	 Penerangan	 Harmoko	 dan	 Dirjen	
PPG Subrata tidak ada di kantor. Di luar gedung, polisi dan 
militer	menekan	pengunjurasa	untuk	bubar.	Mereka	bertahan	
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di	 depan	 Departemen	 Penerangan	 meski	 tujuh	 aktivisnya	
ditangkap	dan	dibawa	ke	Polres	Jakarta	Pusat.

Pada hari yang sama, juga berlangsung mimbar bebas 
oleh	Forum	Komunikasi	Pers	Mahasiswa	 Jakarta	di	kampus	
Universitas	 17	 Agustus	 di	 Lenteng	 Agung,	 Jakarta	 Selatan.	
Sekitar	70	aktivis	mahasiswa	menyampaikan	orasi	memprotes	
pengekangan	 terhadap	 pers	 alternatif.	 Di	 Yogyakarta,	 aksi	
menentang pemberangusan pers alternatif dilakukan dengan 
acara	mimbar	 bebas	 di	 kantor	 DPRD	 Yogyakarta,	 20	Maret	
1995.	Massa	berasal	dari	Dewan	Mahasiswa	UGM,	Kelompok	
Studi	 dan	Diskusi	 Forum	Demokrasi	Mahasiwa	Universitas	
Islam	 Indonesia,	 Perhimpunan	 Penerbitan	 Mahasiswa	
Indonesia	(PPMI)	dan	Solidaritas	Mahasiswa	Indonesia	untuk	
Demokrasi	(SMID)	cabang	Yogyakarta.

Aksi	yang	 lebih	besar	digelar	pada	5	April	 1995.	 Sekitar	
200	mahasiswa	melakukan	 reli	 dari	Gelanggang	Mahasiswa	
UGM	menuju	kantor	DPRD	 I	Yogyakarta.	Mereka	memakai	
bendera Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi, yang massanya 
terdiri	 dari	mahasiswa	Universitas	Gajah	Mada,	Universitas	
Islam	 Indonesia,	 IAIN	 Sunan	 Kalijaga	 serta	 LSM	 Rumpun.	
Saat berada di jalan raya, mereka dihadang militer dan polisi. 
Setelah berunding, mereka diperbolehkan meneruskan 
perjalanan.	Tapi,	mereka	tak	pernah	sampai	ke	tujuan	karena	
keburu dibubarkan paksa oleh militer saat memasuki jalan 
protokol.	 Ada	 45	 mahasiswa	 yang	 ditahan	 dan	 dilepaskan	
keesokan harinya.

Penangkapan dan sikap keras pemerintah terhadap majalah 
Independen	memang	tak	menghentikan	AJI.	Tapi,	pengurus	inti	
organisasi ini merasa bahwa pilihan yang lebih aman pada 
saat-saat itu adalah tetap bergerak tapi dengan sebagian besar 
harus	dilakukan	di	bawah	tanah	alias	secara	kalndestein.	Lolos	
dari	 penangkapan	 di	 Hotel	 Wisata	 Internasional,	 Santoso	
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memutuskan	 tak	 muncul	 ke	 permukaan.	 Ia	 lantas	 pergi	 ke	
Bogor dan memilih bergabung dengan komunitas petani yang 
dulu ia pernah dampingi6.	 Ia	 juga	sempat	pergi	ke	Thailand	
untuk menghindari kemungkinan penangkapan susulan. 
Namun	sudah	diputuskan	bahwa	organisasi	akan	jalan	terus,	
termasuk penerbitan majalah Independen.

* * *

PENGADILAN	terhadap	Ahmad	Taufik,	Eko	Maryadi	dan	
Danang	Kukuh	Wardoyo	dimulai	16	Juni	1995	di	Pengadilan	
Negeri	 Jakarta	 Pusat7. Berkas perkaranya dipisah menjadi 
dua.	 Berkas	 pertama	 dengan	 terdakwa	 Ahamd	 Taufik	 dan	
Eko	Maryadi.	Taufik	dan	Eko	didampingi	penasihat	hukum	
Muhammad	 Assegaf,	 Amartiwi	 Saleh,	 Rita	 Serena,	 dan	
Irianto Subiakto. Danang diadili dengan berkas terpisah. Ia 
didampingi	penasihat	hukum	Luhut	MP	Pangaribuan,	Rona	
Murni	dan	Denny	Christianto.

6				Wawancara	Santoso,	Juni	2014.	Lolos	dari	penangkapan	di	Hotel	Wisata	
INternasional	16	Maret	1995,	Santoso	menginap	di	Jalan	Jaksa.	Ia	lantas	
pergi basis petani di Bogor. Sebelumnya, ia lebih dulu mengambil mobil 
yang	diparkir	Eko	Maryadi	di	Hotel	Arcadia	Jl	Wahid	Hasyim.	Di	Bogor,	
Santoso	memiliki	basis	di	kalangan	petani	Rancamaya,	Cimacan,	yang	ia	
bangun sejak masa kuliah. Selama periode itu, kontak dengan pengurus 
AJI	lainnya	tetap	dilakukan.	Salah	satu	hasilnya	adalah,	AJI	akan	tetap	
menerbitkan majalah Independen. Selama masa menghilang itu, Santoso 
tetap	kerap	bertemu	pengurus	AJI	dan	koleganya	di	Forum	Keadilan,	
seperti	Ayu	Utami,	Imran	Hasibuan,	di	Soto	Surabaya	di	kawasan	
pertokoan	Blok	M,	Jakarta	Selatan.

7				Tiga	Aktivis	Diadili,	Harian	Kompas,	edisi	17	Juni	1995.	Sidang	yang	
mendapat	penjagaan	cukup	ketat	itu	mendapat	perhatian	besar	dari	
masyarakat, termasuk beberapa anggota perwakilan dari negara sahabat 
di	Jakarta.	Sekitar	200	orang,	di	antaranya	para	aktivis	LSM,	wartawan	
media	cetak	dan	elektronik	dalam	dan	luar	negeri,	menghadiri	sidang	
ini.	Di	antara	pengunjung	tampak	Adnan	Buyung	Nasution,	Sri	Bintang	
Pamungkas,	Goenawan	Mohamad,	Eros	Djarot,	Fikri	Jufri,	HJC	Princen,	
dan	sejumlah	diplomat	antara	lain	dari	Kedubes	AS,	Kanada,	Inggris,	
Australia,	Belanda,	Swedia.	
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Jaksa	mendakwa	ketiganya		melanggar	pasal	154	jo	pasal	55	
ayat	1	ke-1e	KUHP	karena	menyatakan	perasaan	permusuhan,	
kebencian	atau	penghinaan	terhadap	pemerintah	Indonesia	di	
muka	umum.	Mereka	 juga	didakwa	melakukan	penghinaan	
terhadap	Presiden	dan	Wakil	Presiden.	Khusus	untuk	Ahmad	
Taufik	dan	Eko	Maryadi,	juga	dijerat	dengan	dakwaan	kedua	
berupa	pelanggaran	terhadap	Undang	Undang	Pokok	Pers.

Jaksa	membangun	konstruksi	dakwaannya	dari	deklarasi	
pembentukan	 AJI	 pada	 7	 Agustus	 1994.	 Organisasi	 yang	
bertujuan memperjuangkan kemerdekaan berpendapat, 
berorganisasi dan menyampaikan aspirasi warga negara 
Indonesia	 itu	 kemudian	 menerbitkan	 majalah	 Forum	
Wartawan	 Independen	 (FOWI).	 Pada	 acara	 Halal	 Bihalal,	
ketiganya menjual majalah Independen seharga Rp 2.000 per 
eksemplar. Dalam majalah itu tertulis sejumlah hal yang 
dinilai	 jaksa	menunjukkan	rasa	permusuhan,	kebencian	atau	
penghinaan	kepada	pemerintah	dan	Kepala	Negara8.

Dari ketiganya, Danang yang lebih dulu dituntut jaksa dan 
divonis	hakim.	Soal	ini	dipertanyakan	pengacara	AJI.	Danang	
dituntut	 dalam	 sidang	 18	 Agustus	 1995,	 dengan	 hukuman	
pidana	 penjara	 2	 tahun	 6	 bulan.	 Jaksa	 mengatakan	 bahwa	
Danang	 terbukti	 melanggar	 dakwaan	 subsider	 pasal	 154	
KUHP	jo	pasal	56	(1)	ke	1	KUHP,	yaitu	membantu	Eko	Maryadi	
dan	Ahmad	Taufik	menyatakan	permusuhan,	kebencian	atau	
penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia9.	Danang	divonis	

8				Tiga	Aktivis	Diadili,	Harian	Kompas,	edisi	17	Juni	1995.

9				Karyawan	AJI	Dituntut	2	Tahun	6	Bulan	Penjara,	Harian	Kompas,	Sabtu,	
19	Agustus	1995.	Menurut	jaksa	terdakwa	yang	bekerja	di	kantor	AJI	
sejak	Oktober	1994	mempunyai	tugas	antara	lain	membersihkan	ruangan	
kantor,	mencuci	pakaian	serta	menerima	perintah	dari	Eko	Maryadi	
untuk	melayani	setiap	pelanggan	yang	datang	ke	kantor	AJI	untuk	
membeli			majalah	Independen.	Terdakwa	juga	menyalurkan	majalah	
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20	 bulan	 penjara	 dalam	 sidang	 24	 Agustus	 1995.	 Ahmad	
Taufik,	saat	itu	30	tahun,	dan	Eko	Maryadi,	27	tahun,	didakwa	
dengan hukuman penjara empat tahun10.	Keduanya	didakwa	
bersalah	menyatakan	kebencian	terhadap	Pemerintah	di	muka	
umum, dan dijerat dengan pasal yang sama dengan Danang.

Acmad	 Taufik	 dan	 Eko	 Maryadi,	 dalam	 sidang	
pembelaannya, mengatakan tidak berharap banyak pada 
lembaga peradilan yang kini sedang mengadili mereka. 
Sebagai jurnalis, mereka menyatakan tabah menghadapi 
‘sandiwara	 politik’	 ini.	 “Tak	 sedetikpun	 kami	 meragukan	
kebenaran	dari	apa	yang	tertulis	di	Independen.	Kami	hanya	
menjalankan fungsi pers yang paling mendasar, yakni kontrol 
sosial. Dan bila tulisan itu dianggap menyebar permusuhan, 
kami	siap	menerima	risikonya,”	kata	Ahmad	Taufik	dan	Eko	
Maryadi	dalam	pledoinya	yang	dibacakan	secara	bergantian	
di	Pengadilan	Negeri	Jakarta	Pusat,	29	Agustus	199511. 

“Apa	yang	terjadi	saat	ini,	murni	pengadilan	politik	yang	
vonisnya	telah	ditetapkan,	bahkan	sebelum	sidang	ini	dimulai.	
Kenyataan	bahwa	Danang	Kukuh	Wardoyo	divonis	lebih	dulu	
sebelum kami. Pada hal, dia dituduh membantu kami. Itu 
merupakan	bukti	bahwa	vonis	untuk	kami	berdua,	sebetulnya	

tersebut ke luar daerah serta menawarkannya pada pengunjung pada 
acara	halal	bihalal	di	Hotel	Wisata	International	16	Maret	1995.

10				Sidang	Perkara	Anggota	AJI:	Taufik	dan	Eko	Dituntut	4	Tahun,	Harian	
Kompas	Sabtu,	26	Agustus	1995.	Selain	itu,	akibat	tulisan	terdakwa	
di	majalah	Independen	dapat	menurunkan	kepercayaan	masyarakat	
terhadap	Pemerintah.	Yang	meringankan,	menurut	penuntut	umum,		
terdakwa tidak pernah dihukum dan masih muda. Dalam pembahasan 
yuridisnya, jaksa berpendapat, kedua terdakwa telah menjual, menarik 
pembayaran, dan menawarkan buletin Independen yang isinya 
menyerang	serta	bisa	menimbulkan	perasaan	permusuhan,	kebencian,	
serta penghinaan terhadap pemerintah Indonesia.

11				Achmad	Taufik	dan	Eko	Maryadi:	:Kami	Hadapi	Sandiwara	Politik	Ini	
dengan	Tabah.”,	Harian	Kompas,	Rabu,	30	Agustus	1995..
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sudah ada di saku salah satu hakim,” kata keduanya. Berita-
berita Independen yang dikutip jaksa dalam dakwaan dan 
dianggap menyebarkan permusuhan, hanyalah alat untuk 
menjerat keduanya. “Berita itu telah kami buktikan bahwa 
semuanya ada sumber beritanya dan diambil dari fakta dan 
pendapat orang. Berita itu memenuhi standar jurnalistik.”

Dalam	 pledoinya,	 Taufik	 dan	 Eko	mengritik	 penerapan	
pasal-pasal haatzaai artikelen. Pasal tersebut, menurut mereka, 
yang	di	masa	lalu	pernah	dipakai	menjerat	26	wartawan	pada	
masa	Hindia	Belanda.	Dari	 26	pekerja	pers	 itu,	vonis	paling	
tinggi yang dijatuhkan kepada mereka adalah delapan bulan 
penjara	 atau	 denda	 100	 gulden.	 Ada	 juga	 yang	 dinyatakan	
bebas murni.

Ruang persidangan riuh ketika majelis hakim Pengadilan 
Negeri	 Jakarta	 Pusat	 membacakan	 keputusan,	 1	 September	
199512.	Majelis	 hakim	 yang	 dipimpin	Madjono	Widiatmadja	
menjatuhkan	 hukuman	 masing-masing	 2	 tahun	 dan	 8	
bulan	 kepada	 Ahmad	 Taufik	 dan	 Eko	 Maryadi.	 Hakim	
berpandangan,	keduanya	melanggar	pasal	154	KUHP	jo	pasal	
55	ayat	(1)	ke-1e	KUHP	seperti	yang	didakwakan	jaksa.	Pasal	
ini	berisi	tentang	pernyataan	rasa	permusuhan,	kebencian	atau	
penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia di muka umum. 
Hakim	menyebut	keduanya	terbukti	melanggar	pasal	19	ayat	
(1)	 UU	 Nomor	 21	 Tahun	 1982	 tentang	 perubahan	 atas	 UU	
No.	11	Tahun	1966	tentang	Ketentuan-ketentuan	Pokok	Pers	
sebagaimana	yang	telah	diubah	dengan	UU	No.	4	Tahun	1967.	

Dalam	 putusannya,	 hakim	 menyebut	 Ahmad	 Taufik	
adalah	Ketua	Presidium	AJI,	dan	Eko	Maryadi	sebagai	Kepala	

12				Vonis	Sidang	Anggota	AJI:	Dua	Tahun	8	Bulan	untuk	Taufik	dan	Eko,	
Harian	Kompas,	Sabtu,	2	September	1995.
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Rumah	 Tangga	 AJI.	 Karena	 AJI	 belum	 memiliki	 majalah,	
maka	 majalah	 milik	 Forum	Wartawan	 Independen	 (FOWI)	
diserahkan	 kepada	 AJI.	 Dengan	 fakta	 itu,	 majelis	 langsung	
menyimpulkan	 bahwa	 Taufik	 dan	 Eko	 bertanggung	 jawab	
terhadap penerbitan Independen.

Hakim	 juga	menilai	keduanya	harus	bertanggung	 jawab	
atas	penerbitan	Independen	edisi	ke-9,	10,	11,	dan	12	yang	telah	
beredar luas di masyarakat. Bukan hanya wartawan, tetapi 
juga mahasiswa, bahkan sampai kedutaan-kedutaan asing. 
Hal	 ini	membuktikan	unsur	 “di	muka	umum”	dalam	kasus	
ini	terbukti.	Dengan	menjual	Independen	Rp	1.500	sampai	Rp	
2.000	per	eksemplar	sebagai	pengganti	ongkos	cetak,	majelis	
hakim menilai telah ada maksud-kasud tertentu, yaitu agar 
masyarakat	 memiliki	 animo	 untuk	 membaca	 Independen	
secara	 luas.	 Sementara	 isi	 Independen	 9-12	 itu	 disimpulkan	
kedua terdakwa telah sengaja bersikap bermusuhan dan 
membenci	pemerintah	yang	sah13. 

Pengacara	AJI	mengajukan	 banding	 atas	 putusan	 ketiga	
aktivisnya.	 Bukannya	 meringankan,	 Pengadilan	 Tinggi	
DKI	 Jakarta	 malah	 memperberat	 hukum	 terhadap	 Taufik	
dan	 Eko	 dari	 2	 tahun	 8	 delapan	 bulan	 menjadi	 tiga	 tahun	
penjara.	Pengadilan	Tinggi	DKI	 Jakarta	mengukuhkan	vonis	
pengadilan tingkat pertama, yakni 20 bulan penjara, untuk 
Danang	Kukuh	Wardoyo	 14.	Kasasi	yang	diajukan	ketiganya	

13				Vonis	Sidang	Anggota	AJI:	Dua	Tahun	8	Bulan	untuk	Taufik	dan	Eko,	
Harian	Kompas,	Sabtu,	2	September	1995.

14				Kasus	“Independen”:	PT	DKI	Jakarta	Perberat	Hukuman	Achmad	
Taufik	dan	Eko	Maryadi,	Harian	Kompas,	Selasa,	28	November	
1995.	Direktur	LBH	Jakarta	Luhut	MP	Pangaribuan	dan	pengacara	
LBH	Jakarta	Sri	Mumpuni	yang	dihubungi	Kompas	Senin	(27/11),	
membenarkan,	keputusan	Pengadilan	Tinggi	DKI	Jakarta	tersebut.	
Informasi	vonis	peradilan	banding	justru	dirilis	pertama	kali	oleh	
kantor	berita	AFP,	hari	Sabtu	(25/11).	“Saya	mengetahui	(vonis	
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ditolak	Mahkamah	Agung15.

* * *

DI	 luar	 kasus	 hukum	 yang	 menjerat	 Ahmad	 Taufik,	
Eko	Maryadi	 dan	Danang	Kukuh	Wardoyo,	 AJI	 juga	 harus	
menghadapi tekanan yang menghadang para deklaratornya 
paska	keluarnya	pengumuman	PWI	Jaya	dan	PWI	Pusat.	Selain	
mencabut	keanggotaan	13	anggotanya	yang	menandatangani	
Deklarasi	 Sirnagalih,	 PWI	 juga	mengeluarkan	 larangan	 bagi	
media	massa	untuk	mempekerjakan	anggota	AJI.	

Santoso,	 Sekjen	AJI,	 diberhentikan	 dari	 Forum	Keadilan	
pada	 31	 Maret	 1995,	 sekitar	 dua	 minggu	 setelah	 adanya	
pernyataan	 PWI16. Santoso, menjawab keputusan majalah 
Forum	 Keadilan	 itu,	 dengan	 berkirim	 surat	 ke	 Karni	 Ilyas.		
“Surat	 PHK	 telah	 saya	 terima	 dengan	 baik.	 Tetek	 bengek	
yang menyertainya, seperti kewajiban mengembalikan motor, 
starko,	kamera	dan	tape	recorder,	telah	saya	lakukan.	Begitu	
pula pesangonnya telah saya kantongi.” 

Santoso	menyebut	masa-masa	di	Forum	Keadilan	sebagai	
saat	mengesankan.	“Namun	kesan	paling	mendalam,	tentu	saja,	
harus	saya	sebut	malam-malam	yang	menegangkan	16	Maret	
lalu.	 Malam	 itu,	 dan	 krisis-krisis	 yang	 mengikutinya,	 telah	
memberi pengalaman berharga dalam hidup saya, tentang 
makna hubungan antara manusia, sebutlah itu persahabatan, 
kekeluargaan atau apa saja. Peristiwa itum mengingatkan saya 

tersebut)	setelah	panitera	pengadilan	tinggi	membacakan	amar	putusan	
yang	memperberat	hukuman	itu,”	ujar	Sri	Mumpuni.

15				MA	Tolak	Kasasi	Kasus	Buletin	“Independen”,	Harian	Kompas,	Selasa,	
2	April	1996

16				Wawancara	Santoso,	Juni	2014.
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akan nasihat lama: kawan sejati akan terlihat pada masa-masa 
kita ditimpa kesulitan, bukan pada saat pesta.” 

Status Santoso yang masih menjadi buruan aparat 
keamanan,	dan	ketua	presidium	AJI	Ahmad	Taufik	dipenjara,	
menjadi	 pukulan	 berat	 bagi	 AJI.	 Menurut	 Stanley	 Adi	
Prasetyo,	 pasca	 penangkapan	 di	 Hotel	Wisata	 Internasional	
itu,	organisasi	AJI	memang	agak	kacau	balau	dan	perlu	ada	
langkah	 baru	 untuk	 memulihkannya.	 Untuk	 mengatasi	
krisis itu, akhirnya diputuskan untuk menggelar kongres. 
Pilihannya	jatuh	pada	Yogyakarta	untuk	menjadi	tuan	rumah	
kongres	 karena	 dianggap	 lebih	 aman.	 Lokasi	 yang	 dipilih	
sebagai	tempat	kongres	adalah	Realino,	di	Universitas	Sanata	
Darma	 Yogyakarta.	 Panitianya	 diserahkan	 kepada	 anggota	
dan	simpatisan	AJI	di	Yogyakarta17.

Persiapan	kongres	di	Yogyakarta	dilakukan	secara	diam-
diam.	Menurut	Faried	Cahyono,	salah	satu	deklarator	AJI	dari	
Yogyakarta,	panitia	kongresnya	adalah	Made	Toni,	Nuruddin	
Amin,	 Marcelino	 X.	 Magno,	 dan	 Faried	 Cahyono.	 Anggota	
dan	simpatisan	AJI	lainnya	di	kota	itu	hanya	diberitahu	saja.	
“Ini	 untuk	mengurangi	 risiko	 (jika	 hal	 buruk	 terjadi),”	 kata	
Faried	Cahyono18.	Kongres	akhirnya	berjalan	sesuai	rencana,	
7-8	Oktober	1995.	Itu	menjadi	kongres	pertama	AJI.	Pesertanya	

17				Wawancara	Raihul	Fajri,	Juni	2014.	Menurut	Fajri,	Marcelino	yang	
menyiapkan	kongres	di	Yogyakarta.	Ia	tidak	diberitahu	soal	itu,	kecuali	
setelah	semua	sudah	siap.	“Karena	AJI	kan	jadi	oposan,	organisasi	yang	
berseberangan	dengan	penguasa.	Akan	ada	kendala,	jika	kegiatannya	
disiarkan	secara	terbuka.	Jadi	gerilya	dan	kami	memilih	di	Realino.		
Kok	aku	enggak	dikasih	tahu?	Kata	Marcel,	biar	aman.	Mungkin	kalau	
aku	dikasih	tahu,	potensi	bocornya	jadi	lebih	besar..hehe,”	kata	Fajri.	
Ia menyebut pemilihan Realino sebagai tempat kongres itu merupakan 
pilihan yang menarik juga, karena saat itu tidak menjadi perhatian 
aparat keamanan.

18				Wawancara	Faried	Cahyono,	Juni	2014
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datang	 dari	 berbagai	 daerah,	 termasuk	 Jakarta,	 Surabaya,	
Bandung	dan—tentu	saja-	Yogyakarta.

Meneruskan	 tradisi	 sebelumnya,	 kongres	 menetapkan	
giliran	kepengurusan	di	presidium.	Jika	sebelumnya	Ahmad	
Taufik,	 kini	 ketua	 presidiumnya	 adalah	 Santoso	 yang	
periode	 1994-1995	 menjadi	 Sekjen.	 Satrio	 Arismunandar	
yang diputuskan menduduki posisi Sekjen yang ditinggalkan 
Santoso. Seperti layaknya kongres organisasi, pertemuan 
itu	membahas	Anggaran	Dasar	dan	Rumah	Tangga	AJI	dan	
program kerja.

Anggaran	Dasar	dan	Anggaran	Rumah	Tangga	AJI,	yang	
dihasilkan dalam pertemuan selama tiga hari itu, menyatakan 
bahwa	kongres	akan	digelar	dua	tahun	sekali.	Tugas	kongres	
salah	 satunya	 adalah	 menetapkan	 Anggaran	 Dasar	 serta	
menetapkan	Pokok	Pokok	Perjuangan	AJI,	serta	memilih	dan	
memberhentikan	 presidium.	 Format	 kepengurusan	 model	
presidium masih dipertahankan sebagai pelaksana organisasi, 
dengan masa kerja dua tahun, yang dibantu oleh komite 
yang dipilih dan bertanggungjawab kepada presidium. 
Kepengurusan	 AJI	 di	 tingkat	 cabang	 atau	 perwakilan	
dilakukan	oleh	komite	cabang	atau	komite	perwakilan,	yang	
dibantu oleh biro-biro.

Anggaran	Dasar	dan	Rumah	Tangga	AJI	juga	menggariskan	
bahwa tujuan organisasi ini adalah memperjuangkan 
kemerdekaan berpendapat, hak publik memperoleh informasi, 
dan	 hak	 berserikat.	 Salah	 satu	 misi	 AJI	 adalah	 membela	
dan memperbaiki nasib para jurnalis maupun pekerja pers 
Indonesia, dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya. 

Keanggotaan	 AJI	 bersifat	 sukarela	 dan	 terbuka	 untuk	
jurnalis	 warga	 Indonesia,	 baik	 yang	 bekerja	 di	 media	 cetak	
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atau media siaran yang setuju dengan asas dan perjuangan 
AJI.	 Mereka	 yang	 berminat	 menjadi	 anggota	 dipersilakan	
menghubungi anggota presidium dan mengisi formulir 
pendaftaran.	 Bila	 cabang-cabang	 sudah	 ada	 di	 daerah,	
pendaftaran	anggota	dapat	dilakukan	melalui	cabang-cabang	
tersebut.	AJI,	menurut	AD	ART	yang	baru,	akan	memperoleh	
dana	dari	iuran	anggota	minimal	2.500	per	bulan,	selain	dari	
sumbangan simpatisan yang tidak mengikat, dan usaha lain 
yang sah.

AJI	merencanakan	berbagai	kegiatan	yang	sejalan	dengan	
tujuan	 organisasi	 dan	 bermanfaat	 untuk	 anggota.	 Kegiatan	
itu antara lain berupa seminar, penerbitan buku, pelatihan 
jurnalistik	(termasuk	untuk	pers	kampus).	AJI	juga	membuka	
kerjasama dengan semua organisasi profesi jurnalistik, baik 
di dalam maupun di luar negeri yang tidak bertentangan 
dengan	azas	dan	tujuan	AJI.	Organisasi	ini	juga	diperbolehkan	
bekerjasama dengan organisasi non-profesi yang sehaluan 
atau	mendukung	perjuangan	AJI19.

Peserta kongres menyadari bahwa tantangan yang dihadapi 
organisasi ini sangat besar. Selain tekanan pemerintah berupa 
pengadilan	terhadap	aktivisnya,	juga	dari	para	pemilik	media	
yang	mengikuti	 seruan	 atau	 tekanan	 PWI.	Dalam	 selebaran	
bertajuk	 AJI:	 Selintas	 Perjuangan,	 yang	 dikeluarkan	 pada	 7	
Februari	 1996,	 AJI	 menghimbau	 kepada	 pemimpin	 redaksi	
media	 massa	 untuk	 tidak	 mengucilkan,	 mengintimidasi,	
atau	mengancam	PHK	jurnalis	yang	menjadi	simpatisan	atau	
anggota	AJI	karena	tindakan	seperti	 itu	melangar	HAM	dan	
Konstitusi.

“Dalam	 periode	 kepengurusan	 1995-1997	 sekarang,	

19			Selebaran	AJI:	Slintas	Perjuangan,	7	Februari	1996.
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tantangan	 dan	 tekanan	 semacam	 itu	 akan	 mungkin	 terus	
berlangsung,	 meskipun	 demikian	 AJI	 akan	 terus	 hadir	 dan	
memperjuangkan kebebasan pers dan nasib para jurnalis atau 
karyawan pers sesuai dengan komitmen awalnya sebagai 
organiasi	 alternatif	 profesi	 jurnalis	 yang	 independen.	 AJI	
akan bersikap taktis, proporsional, profesional, mengindari 
provokasi	dan	konfrontasi	yang	tidak	perlu	dan	berjuang	terus	
secara	damai	dan	konstruktif.	Namun	dengan	tetap	berpegang	
pada prinsip-prinsipnya, yang sudah tertuang dalam Deklarasi 
Sirnagalih	dan	Mukaddimah	Anggaran	Dasar	AJI.”

Kongres	 pertama	 AJI	 itu	 memang	 berlangsung	 santai	
tapi tetap diwarnai oleh perdebatan seru. Salah satu yang 
memimpin sidang kongres adalah eks pemimpin redaksi 
Detik,	 Eros	 Djarot.	 Santoso	 mengingat	 ada	 kisah	 lucu	 dari	
kongres itu. Saat itu peserta kongres berdebat panjang tentang 
suatu	isu,	meski	ia	lupa	soal	apa	persisnya.	Tiba-tiba	salah	satu	
panitia,	Marcelino	X.	Magno,	masuk	arena	kongres	dan	minta	
waktu untuk memberi pengumuman. “Ini sebaiknya kongres 
dipercepat	karena	di	luar	sudah	banyak	polisi,”	kata	Marcelino.	
Usai	 pengumuman—yang	 belakangan	 ternyata	 palsu	 itu,	
banyak	 hal	 akhirnya	 diputuskan	 lebih	 cepat.	 “Pokoknya	
sudah nggak ada yang diperdebatkanlah,” kata Santoso. 
Setelah	acara	usai,	polisi	yang	dimaksud	Marcelino	 ternyata	
tidak	ada.	“Kata	Marcelino,	saya	lihat	kalian	debat	lama	sekali.	
Jadi	biar	cepat,	bilang	saja	ada	polisi,”	kata	Santoso,	mengutip	
Marcelino20.  

Usai	kongres	Yogyakarta,	Satrio	Arismunandar	yang	kini	
memimpin organisasi21.	Kepengurusan	periode	kedua	ini	lantas	

20			Wawancara	Santoso,	Juni	2014.

21			Wawancara	Satrio	Arismunandar,	Juni	2014



126  |  Semangat Sirnagalih

mencari	sekretariat	dan	ditemukanlah	sebuah	markas	baru	di	
Jl	Mampang	Prapatan	I	No.	58	RT	018	RW	01	Kel	Mampang	
Prapatan	Jakarta	12790.	Telpon	dan	faximile-nya	021-794	6765.	
Santoso,	yang	kini	menjadi	ketua	presidium	AJI,	diberi	tugas	
meneruskan penerbitan majalah Independen.	Karena	majalah	itu	
dinyatakan	terlarang	oleh	Jaksa	Agung	sejak	28	Maret	199522, 
penerbitannya dilakukan di bawah tanah23.	Untuk	melindungi	
AJI	 jika	 suatu	saat	 terjadi	penangkapan	 lagi	 seperti	di	Hotel	
Wisata	 Internasional,	 pengelola	majalah	 itu	 dipisahkan	 dari	
AJI,	 dengan	 menggunakan	 bendera	 Masyarakat	 Indonesia	
Pencinta	Pers	Alternatif	(MIPPA).	

Program	 udah	 dicanangkan,	 tapi	 tak	 mudah	
melaksanakannya.	Menurut	Satrio	Arismunandar,	1996	adalah	
tahun penuh pergolakan. Pentas politik nasional diramaikan 
oleh pertarungan untuk memperebutkan kepemimpinan 
Partai	 Demokrasi	 Indonesia	 (PDI),	 antara	 Soerjadi	 –Ketua	
Umum	PDI	versi	Kongres	Medan	1996	yang	didukung	rezim	
Soeharto—melawan	Megawati	 Soekarnoputri,	 Ketua	Umum	
PDI	versi	Kongres	Luar	Biasa	1993	di	Surabaya,	yang	didukung	
massa arus bawah. 

“AJI	 yang	 lahir	 dalam	 semangat	 perlawanan	 juga	 harus	
melewati masa-masa ini. Status sebagai profesi jurnalis 
memberi	 semacam	pra-anggapan	bahwa	AJI	harus	memberi	
jarak tertentu dari semua pihak, termasuk kelompok 

22				Surat	pelarangan	majalah	Independen	itu	dikeluarkan	oleh	Jaksa	
Agung,	Singgih	S.H.	dalam	surat	Nomor	KEP-023/J.A/03/1995.	

23				Wawancara	Satrio	Arismunandar,	Juni	2014.	Waktu	itu,	karena	
situasi yang sangat berbahaya, Santoso yang ditugaskan mengelola 
Independen,	tapi	dengan	cara	yang	relatif	tertutup.	Anggota	AJI	
pun tidak tahu bagaimana dan siapa yang eksis di sana. Satrio 
Arismunandar	juga	sempat	tidak	tahu	bagaimana	Independen	
beroperasi.
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prodemokrasi yang melawan Soeharto, sehingga ada yang 
mengatakan	 AJI	 itu	 “eksklusif.”	 Tradisi	 jurnalis	 profesional	
yang standar seperti itu memang tidak mendorong jurnalis 
untuk “berpihak” pada pihak tertentu,” kata Satrio. 

“Tetapi	 waktu	 itu	 saya	 menyadari,	 pemisahan	 AJI	 dari	
arus besar gerakan demokratisasi yang melanda Indonesia 
saat itu sulit dilakukan. Suka atau tidak, kelahiran dan 
perlawanan	 AJI	 terhadap	 rezim	 Orde	 Baru	 telah	 menjadi	
bagian	 dari	 gerakan	 demokratisasi	 yang	 lebih	 besar.	 Ketika	
demonstrasi-demonstrasi	 pecah	 di	 jalan	 untuk	 menentang	
pembreidelan Tempo, DeTik, dan Editor, yang berdemo saat itu 
bukan	 cuma	 jurnalis,	 tetapi	 juga	 elemen-elemen	masyarakat	
lainnya,	seperti	kalangan	seniman,	mahasiswa,	buruh,	aktivis	
LSM,	dan	kelompok	profesional	lainnya,”	kata	Satrio.

Menurut	 deklarator	 AJI	 lainnya,	 Eros	 Djarot24,	 AJI	 itu	
dibentuk dengan sebuah kesadaran bahwa organisasi ini 
melawan ketidakadilan dan menyuarakan kebenaran. “Penting 
sekali	untuk	dipahami	bahwa	AJI	adalah	salah	satu	lembaga	
independen pertama di era rezim Soeharto waktu itu ya, yang 
juga	melahirkan	kebebasan	pers.	Maka	kalau	AJI	tidak	dilihat	
sebagai lembaga yang bergerak dalam konteks seperti itu, 
maka	suatu	saat	AJI	akan	dilihat	sebagai	lembaga	profesional	
yang bergerak pada hal yang tidak jelas seperti itu, dan buat 
saya	itu	salah.	AJI	harus	tetap	menjadi	bagian	dari	salah	satu	
perjuangan kemanusiaan, kebenaran dan keberpihakan,” kata 
Eros, yang menjadi salah satu pimpinan sidang dalam kongres 
pertama	AJI	 di	 tahun	 1995.	 “Jadi	 kalau	wartawan	AJI	 tidak	
berpihak,	buat	saya	itu	bukan	AJI	namanya.”

Pada	tahun	1996	dan	1997,	AJI	juga	menerbitkan	buku-buku	

24			Wawancara	Eros	Djarot,	Juli	2014.
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dan buletin yang isinya mendukung gerakan prodemokrasi. 
Salah	satunya	adalah	buku	tentang	perjuangan	Ketua	Umum	
PDI	 Megawati,	 yang	 masa	 itu	 menjadi	 representasi	 arus	
bawah	 yang	 ditindas	 oleh	 pemerintah.	 AJI	 juga	 memiliki	
agenda bersama dengan kelompok pro-demokrasi lainnya. 
Salah	satunya	adalah	kegiatan	AJI	berupa	pameran,	diskusi,	
dan	pertunjukan	seni	“Kebebasan	Berekspresi	Bagi	Indonesia	
yang	Demokratis,”	di	Gedung	Galeri	Cipta	 II,	Taman	 Ismail	
Marzuki,	Cikini,	Jakarta,	pada	18-21	Juni	199625.

Sikap	 pemerintah	 yang	 tak	 menghendaki	 Megawati	
memimpin	PDI	memicu	konflik	kian	keras	dan	memanaskan	
keadaan yang kemudian berujung pada terjadinya peristiwa 
27	 Juli	 1996.	 Saat	 itu,	 sekelompok	 orang	 yang	 menyaru	
sebagai	massa	 PDI	 Soerjadi	menyerbu	 ke	markas	 PDI	 di	 Jl.	
Diponegoro,	Jakarta	Pusat	itu.	Di	belakang	penyerang,	tampak	
aparat	 keamanan	 yang	 ikut	 menekan	massa	 PDI	Megawati	
yang bertahan di dalam kantor itu. Penyerbuan, yang menelan 
korban jiwa itu, berbuntut perburuan dan penangkapan 
terhadap	sejumlah	tokoh	pro	demokrasi.	Pengurus	AJI	merasa	
bahwa mereka masuk dalam daftar itu.

Dua	hari	setelah	peristiwa	Peristiwa	27	Juli	1996	itu,	Satrio	
Arismunandar	mengisi	pelatihan	jurnalistik	di	sebuah	wisma	
di	Sirnagalih,	Puncak,	Bogor.	Saat	dalam	perjalanan	pulang	ke	
Jakarta,	 ia	menelpon	ke	 rumahnya.	 Saat	 itulah	 ia	diberitahu	
oleh adiknya ikhwal adanya orang-orang tak dikenal di depan 
rumahnya.	Mendengar	kabar	itu,	 ia	memilih	tak	pulang	dan	
memutuskan	 bersembunyi	 ke	 rumah	 Dhia	 Prekasha	 Yudha	
di	 Cikarang,	 Bekasi,	 Jawa	 Barat26.	 Ia	 dan	 Yudha	 sama-sama	

25				Satrio	Arismunandar	dalam	Kolom	berjudul	AJI	di	Kancah	Perlawanan	
Terhadap	Rezim	Soeharto,	di	bagian	lain	buku	ini.

26			Wawancara	Satrio	Arismunandar,	Juni	2014.	
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eks wartawan harian Kompas,	 aktifis	Serikat	Buruh	Sejahtera	
Indonesia	(SBSI),	dan	deklarator	AJI.

“Jadi	 saat	 aku	 Sekjen,	 ada	 kasus	 penculikan.	 Merasa	
terancam,	aku	menghilang,	Santoso	menghilang,	dan	 semua	
kehidupan	aktivis	saat	itu	kosong,”	kata	Satrio	Arismunandar.	
“Bukan	 hanya	 kami	 yang	 menghilang,	 semua	 aktivis	 dari	
berbagai	organisasi	termasuk	YLBHI.”	Ia	merasa	langkahnya	
saat itu seperti mundur sejenak dari permukaan karena 
kekhawatiran pemerintahan Orde Baru akan bertindak lebih 
keras. 

Pukulan	 terhadap	 AJI	 bertambah	 setelah	 terjadi	
penangkapan	 terhadap	 Andi	 Syahputra,	 27	 Oktober	 1996.	
Andi	 adalah	 adik	 deklarator	 AJI,	 Meirizal	 Zulkarnaen.	 Ia	
ditangkap	polisi	di	percetakan	milik	Jasrul	di	Cipulir,	Jakarta	
Selatan,	 saat	 bermaksud	 mengambil	 order	 cetakan	 Suara 
Independen	atas	pesanan	MIPPA.	Saat	ia	akan	ke	sana,	ternyata	
ada	 tiga	 petugas	 reserse	 Polres	 Jakarta	 Selatan	 yang	 sudah	
menunggunya.	 Saat	 memasuki	 percetakan,	 Andy	 langsung	
ditangkap dan ditahan27. 

Sederet	 tekanan	 ini	 membuat	 AJI	 tak	 bisa	 lebih	 leluasa	
bergerak,	setidaknya	seperti	pada	akhir	tahun	1994	dan	awal	
1995	saat	masih	memiliki	sekretariat	di	Rumah	Susun	Tanah	
Abang.	 Akibat	 menghilangnya	 Satrio	 Arismunandar,	 dan	
Ketua	Presidium	Santoso	yang	terus	bergerak	di	bawah	tanah,	
membuat	 sekretariat	 AJI	 yang	 berada	 di	 Jalan	 Mampang	

27				Keputusan	Diskriminatif	Sang	Jaksa,	Tempo	Interaktif	edisi	47/01	-	18/
Jan/1997.	Andi	didakwa	menyerang	martabat,	nama		baik,	Presiden	
dan	Wakil	Presiden	termasuk	melakukan	penistaan,	penistaan	dengan	
surat,	memfitnah,	serta	penghinaan	ringan	terhadap	Presiden	dan	
Wakil	Presiden	karena	membantu	pencetakan	Independen.	Lihat	Andi	
Syahputra	Dinyatakan	Terbukti	Menghina	Presiden,	Kompas	Online,	
Kamis,	27	Maret	1997
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terlantar.	Sekretariat	itu	dijenguk	lagi	pada	awal	tahun	1997,	
saat kondisi dianggap relatif aman. “Suasananya sudah seperti 
rumah	 hantu.	 Kebanjiran,	 buku	 berserakan,	 dan	 lain-lain,”	
kata	Lukas	Luwarso,	yang	kemudian	menjadi	ketua	AJI.	

Absennya	 Satrio	 membuat	 AJI	 nyaris	 tak	 beraktivitas.	
Struktur	 kepengurusan	 AJI	 berdasarkan	 Kongres	 AJI	 tahun	
1995	di	Yogyakarta,	memang	bertumpu	pada	peran	sekretaris	
jenderal	dan	ketua	presidium.	Ketika	Santoso	yang	masih	terus	
diburu	dan	Satrio	Arismunandar	menghilang	untuk	sementara	
waktu,	AJI	pun	vakum.	Namun,	organisasi	ini	masih	bergerak	
karena	 roda	organisasi	diteruskan	oleh	anggota	AJI	 lainnya.	
Salah satu yang berinisiatif menggerakkan roda organisasi 
di	 masa	 bawah	 tanah	 itu	 adalah	 Lukas	 Luwarso,	 aktivis	
mahasiswa	 dari	 Universitas	 Diponegoro,	 Semarang,	 Jawa	
Tengah.

Lukas	 Luwarso	 berinisiatif	 mengumpulkan	 sejumlah	
aktivis	 AJI	 lainnya	 untuk	 terus	 menggerakkan	 AJI	 yang	
berada dalam masa-masa “kekosongan kekuasaan” itu. Ia 
menemukan	partner	seperti	Aa	Sudirman	dan	Roy	Pakpahan,	
keduanya dari harian sore Suara Pembaruan untuk menjalankan 
rencananya	 itu.	“Saya	ambil	alih	 rapat	Reboan	 (setiap	Rabu).	
Jadi	 meski	 tak	 secara	 resmi	 (memimpin	 AJI),	 de	 facto	 saya	
mengkoordinir	 rapat-rapat	 AJI,”	 kata	 Lukas	 Luwarso,	 yang	
saat	 itu	 bekerja	 di	 Majalah	 Forum Keadilan28.	 Karena	 kantor	
AJI	 di	 Mampang	 Prapatan	 dikhawatirkan	 tak	 aman,	 rapat-
rapatnya	dilakukan	berpindah-pindah.	Kadang-kadang	rapat	
digelar di kantor harian Suara Pembaruan	di	Jalan	Dewi	Sartika	
Jakarta	 Timur	 dan	 di	 rumah	 Ati	 Nurbaiti,	 deklarator	 AJI	

28				Wawancara	Lukas	Luwarso,	28-29	Juni	2014.
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lainnya,	di	kawasan	Radio	Dalam,	Jakarta	Selatan29. 

Selain	di	dua	tempat	itu,	rapat	AJI	di	masa	bawah	tanah	itu	
juga pernah dilakukan di kantor Rudi Singgih di Pasar Raya 
Kuningan,	Jakarta	Selatan.	Rudi	adalah	salah	satu	deklarator	
AJI.	 Liston	 Siregar,	 sesama	 deklarator	 AJI,	 mengingat	 saat	
rapat	di	kantor	event	organizer	milik	Rudi	itu.	“Sebelum	rapat,	
semuanya berkumpul dulu di pusat jajan. Setelah itu baru 
turun satu per satu ke ruang bawah, ke kantornya. Barulah 
mulai	rapat,”	kata	Liston	Siregar	mengenang.

Rapat yang berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat 
lainnya	itu	karena	ada	keyakinan	kuat	bahwa	AJI	saat	itu	juga	
diawasi.	 “Karena	 saat	 itu	 terjadi	 crackdown	pada	 aktifisme,	
terhadap	semua	LSM	yang	dianggap	anti	pemerintah,	seperti	
YLBHI,	AJI,	dan	 lain	 lain.	Apalagi,	 saat	 itu	 juga	beredar	 list	
nama-nama	 aktifis	 yang	 dianggap	 ikut	 memanasi	 suasana	
politik saat itu dan dianggap berpengaruh hingga terjadi huru 
hara	politik	pada	27	Juli	1996	itu,”	kata	Lukas	Luwarso30. 

Kuatnya	tekanan	politik	terhadap	AJI,	dan	situasi	politik	
yang panas setelah terjadi penyerbuan ke markas PDI 27 
Juli	 1996,	membuat	 pengurus	 hasil	 kongres	 pertama	AJI	 ini	

29					Rudi	meninggal	akibat	ditembak	polisi	di	rumahnya	di	Bandung,	Senin	
23	April	2001	atau	Selasa	24	April	2001.	Polisi	menudingnya	terlibat	
dalam	jaringan	pencurian	dan	penjualan	mobil	mewah.	Liston	Siregar	
menulis kisah pertemanannya yang menyentuh dengan Rudi Singgih 
dalam	artikel	berjudul	“Memoar	Rudi	Singgih	dan	Indonesia”,	pada	
3	Mei	2001,	yang	bisa	diakes	di	http://www.ceritanet.com/11rudi.
htm.	Liston	juga	mengisahkan	bahwa	rumahnya	di	sudut	Cinere	juga	
pernah	dipakai	untuk	rapat	AJI	selama	satu	malam.	Rapat	itu	untuk	
menyusun strategi besar organisasi ini dan memperkuat penerbitan 
majalah	Independen.	Usai	acara,	sekitar	Subuh,	semua	peserta	rapat	
tidur bergelimpangan di lantai ruang tamunya. 

30				Wawancara	Lukas	Luwarso,	Juni	2014.	Menurut	Lukas,	saat	itu	
memang	beredar	daftar	nama	aktifis	yang	menjadi	target.	“Listnya	
banyak	waktu	itu,	dan	yang	saya	lihat	sendiri	jumlahnya	lebih	dari	50	
nama.	Itu	nama-nama	yang	kita	tahu	memang	aktivis.”
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lebih	banyak	bergerak	di	bawah	tanah.	Kondisi	ini	membuat	
pertumbuhan	 AJI	 secara	 organisasi	 lambat.	 Menurut	 Satrio	
Arismunandar,	jumlah	anggota	AJI	masih	sangat	sedikit	dan	
tak terdata dengan baik. Sebagian besar masih berasal dari eks 
Tempo dan Detik, media yang sebelumnya dibredel pemerintah. 
Pengurus, anggota dan simpatisan lainnya berasal dari media-
media	seperti	Harian	Kompas, majalah Forum Keadilan, harian 
Bisnis Indonesia, harian Jakarta Post, majalah Jakarta-Jakarta, dan 
harian Suara Pembaruan.

AJI	 melalui	 periode	 kritis	 ini,	 meski	 organisasi	 dan	
program	yang	bisa	dijalankan	tak	seperti	yang	direncanakan	
dalam	 Kongres	 tahun	 1995	 di	 Yogyakarta.	 Pengoperasian	
majalah Independen	 secara	 klandestein	 dan	 terpisah	 dari	AJI	
juga berhasil mengurangi kerusakan yang ditimbulkan kepada 
AJI	saat	 terjadi	penangkapan	terhadap	pencetak	majalah	itu,	
Andi	Sahputra.	Hanya	saja,	pengelolaan	yang	terpisah	ini	di	
kemudian	hari	memicu	 tanda	 tanya	dan	menjadi	 salah	 satu	
penyebab	 perselisihan	 saat	 kongres	 kedua	 AJI	 pada	 tahun	
1997.	
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BAB 6

mAJAlAh IndePenden

Forum Wartawan Independen (FOWI) beranggotakan wartawan-
wartawan dan penulis muda Indonesia yang berjuang bagi 
terciptanya kehidupan pers Indonesia yang sehat, jujur dan 
demokratis.

—Motto media FOWI,	penerbitan	yang	sejak	1994	
dikelola	Aliansi	Jurnalis	Independen	(AJI)

hARI	 Pers	 Nasional	 9	 Februari	 1993	 dihelat	 di	
Bandung.	Presiden	Soeharto	dan	Menteri	Penerangan	
Harmoko	hadir	memberi	pidato	sambutan.	Beberapa	

hari	kemudian,	Ahmad	Taufik1, wartawan majalah Tempo biro 
Bandung menulis artikel panjang tentang perayaan tersebut. 
Bukan untuk dimuat di majalah tempatnya bekerja, melainkan 
diperlihatkannya	 kepada	 Eko	 “Item”	Maryadi,	 aktivis	Gema 
Pedjajaran, koran	 kampus	 Universitas	 Padjajaran	 (Unpad)	
Bandung.2 

1				Ahmad	Taufik,	aktivis	Forum	Wartawan	Independen	(FOWI),	Ketua	
Presidum	AJI	1994-1995.	

2				Karena	aktivitasnya	di	pers	kampus,	Eko	“Item”	Maryadi	sering	main	
ke	kantor	Biro	Tempo	Bandung	yang	ketika	itu	kepala	bironya	Heppy	
Sulistiadi.	Di	antara	semua	wartawan	Tempo,	Item	cukup	dekat	dengan	
Ahmad	Taufik,	anggota	FOWI.	Dia	juga	banyak	berkawan	dengan	
wartawan-wartawan	FOWI,	meski	ia	bukan	anggota.	“Saya	tidak	bisa	
bergabung	di	FOWI	karena	isinya	waktu	itu	semuanya	wartawan	media	
mainstream. Sedang saya ini wartawan pers kampus, mengelola pers 
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Mahasiswa	 Sastra	 Universitas	 Padjajaran	 (Unpad)	
angkatan	 1987	 itu	membaca	naskah	Taufik	baik-baik.	 Isinya	
antara	lain	menjelaskan	bahwa	9	Februari	yang	dijadikan	Hari	
Pers	Nasional	adalah	hari	ulang	 tahun	Persatuan	Wartawan	
Indonesia	 (PWI).	 Tulisan	 Taufik	 itu	 juga	 menjelaskan,	
peringatan	Hari	Pers	Nasional	hanyalah	pesta-pesta	wartawan	
bodrex	 Indonesia	 yang	 selalu	 mengamini	 apa	 saja	 yang	
dikatakan	bosnya.	Dan	bukan	kebetulan	bila	bosnya	PWI	itu	
adalah	 Menteri	 Penerangan	 Harmoko.	 Usai	 membacanya,	
Item	dan	Taufik	terlibat	diskusi.	Dari	diskusi	itu	muncul	ide	
iseng untuk memperbanyak naskah tersebut. 

Item mengetik ulang naskah itu dan mendesainnya jadi 
buletin.	 Nama	 buletinnya	 FOWI—singkatan	 dari	 Forum	
Wartawan	 Independen.	 “Saya	 mengerjakannya	 di	 kantor	
majalah Tempo	 biro	 Bandung.	Di	 Jalan	Ranggamalela.	 Pakai	
komputer	 kantor	 itu,”	 kata	 Item.	 Jadilah	 buletin	 empat	
halaman,	 dua	 lembar	 bolak-balik.	 Lalu	 diprint	 out.	 Taufik	
mematut-matutnya,	kemudian	memberi	Item	uang	Rp	25	ribu.	
“Untuk	fotocopy,”	kata	Taufik.	

Buletin	 iseng-iseng	 itu	 dicopy	 sebanyak	 100	 eksemplar.	
Lalu	disebarkan	kepada	wartawan,	seniman	dan	mahasiswa	di	
Bandung.	Keisengan	dua	sekondan	itu	berubah	serius	setahun	
kemudian ketika pemerintah membredel Tempo, Editor dan 
Detik pada 21	Juni	1994,	yang	diikuti	lahirnya	organisasi	baru	
bernama	Aliansi	Jurnalis	Independen	(AJI).	Sejak	1994,	bulettin	
FOWI,	dijadikan	sebagai	penerbitan	resmi	AJI,	dan	namanya	
diganti menjadi Independen.

kampus.	Tapi	karena	sering	nongkrong	bareng	dan	sering	terlibat	dalam	
diskusi mereka, saya jadi dekat,” kata Item.  
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* * *

BANDUNG,	 21	 Juni	 1994.	 Sore	 menjelang	 malam	 itu,	
Ging	Ginanjar	beserta	Lea	Pamungkas,	Tjahya	Gunawan,	Try	
Haryono,	 Lucky	 Rukminto,	 Yamin	Upa	Upa,	 Ahyani,	 Petty	
Usman	 berkumpul	 di	 Yayasan	 Budaya	 Indonesia	 (YBI),	 Jl	
Purnawarman	64	Bandung—tempat	mereka	sering	nongkrong.	
Para	 anggota	 Forum	 Wartawan	 Independen	 (FOWI)	 itu	
membicarakan	 keputusan	 pembredelan	 yang	 diumumkan	
pemerintah	 tadi	 siang.	 Mereka	 marah!	 Pemerintah	 dinilai	
keterlaluan.	Ahmad	Taufik	datang	menyusul.	Dia	membawa	
ketikan kronologi pembredelan yang berhasil dia kumpulkan. 
“Langsung	saja	kami	sepakat	untuk	menerbitkannya	sebagai	
laporan buletin FOWI	 yang	 dedengkotnya	 Opik	 (Ahmad	
Taufik--pen)	 itu.	 Opik	 meminta	 saya	 menangani.	 Kita	 cari	
bahan lain. Saya lay out.	Jadilah	buletin	selembar	folio	bolak-
balik,” kenang Ging Ginanjar3, saat itu wartawan Detik biro 
Bandung. 

Maka	 terbitlah	 buletin	 FOWI nomor 2. Isinya adalah 
penggalangan opini publik untuk menentang pembredelan. 
Buletin	yang	difotokopi	itu	diedarkan	di	sebuah	acara	kesenian	
di Bandung. Para seniman dan mahasiswa juga menyatakan 
sikap	 sama.	 Hari-hari	 berikutnya,	 kata	 Ging,	 “Aktivis	
mahasiswa	dan	pers	kampus	mulai	bolak-baik	ke	Jalan	Morse	
12,	kantor	dan	tempat	tinggal	saya.	Itu	kantor	baru	dikontrak	
untuk Detik,	 tapi	belum	pernah	dipakai,	keburu	dibredel.	Ya	
klop!” 

Bersama	 para	 seniman	 dan	mahasiswa,	 FOWI	 Bandung	
membuat	acara-acara	kreatif	untuk	menentang	pembredelan.	
Legenda	 musik	 eksperimental	 Harry	 Roesli	 membentuk	

3				Wawancara	Ging	Ginanjar,	Juli	2014.
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Kelompok	Malam	Rabu	Anti	Kekerasan	dan	membuat	berbagai	
acara.	Di	acara-acara	itulah	buletin	FOWI diedarkan sembari 
meminta sumbangan sukarela sebagai pengganti ongkos 
cetak.	 Sumbangan	 itu	digunakan	 lagi	 untuk	menggandakan	
buletin tersebut. 

Para wartawan yang kehilangan “panggung” karena 
medianya dibredel menyalurkan tulisannya ke FOWI.	Cerita	
bredel tiga media yang tak mendapat porsi selayaknya di 
media	 ber-SIUPP	mendapatkan	 tempat	 di	 FOWI.4 Isi FOWI 
nomor	3,	edisi	Juli	1994	semakin	serius.	Terbit	8	halaman,	judul	
sampulnya	“Sebulan	Umur	Pembredelan”.	Pada	bagian	paling	
bawah	 seluruh	halaman	 tertera	 tagline:	 FOWI	Edisi	Khusus	
Anti	Pembredelan.

Di kotak redaksi tak ada nama-nama anggota dewan 
redaksi.	Hanya	ada	alamat	di	Jalan	Morse	12	Bandung.	Tertera	
pula tulisan: Forum Wartawan Independen (FOWI) beranggotakan 
wartawan-wartawan dan penulis muda Indonesia yang berjuang 
bagi terciptanya kehidupan pers Indonesi yang sehat, jujur dan 
demokratis.

Berita demonstrasi anti-bredel yang dibubarkan pasukan 
militer	berseragam	opsih,	pada	27	Juni	1994	di	Jakarta,	yang	
tak	 diberitakan	 pers	 ber-SIUPP	 secara	 berimbang,	 menjadi	
laporan utama FOWI. 	Media	ber-SIUPP	hanya	memberitakan	
peristiwa	 itu	 dari	 kacamata	 pihak	 aparat	 keamanan.	Media	
mainstream	mengutip	Kapolda	Metro	Jaya	yang	mengatakan	
polisi tak melakukan pemukulan. Demonstran yang patah 
kakinya, Semsar Siaahan, kata polisi bukan karena dipukul, 

4				Andreas	Harsono	dkk,	Wartawan	Independen—Sebuah	
Pertanggungjwaban	AJI,	Aliansi	Jurnalis	Independen,	1995,	hal.	59.
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tapi	memang	sudah	pincang	sejak	lahir.5 

Dalam laporan utamanya, FOWI memberitakan, akibat 
aksi kekerasan aparat keamanan itu, sejumlah demonstran luka 
parah, satu geger otak, seorang perempuan sempat pingsan 
karena terinjak-injak. Dimuat juga foto-foto pendukung berita: 
seorang	demonstran	sedang	dipukuli	aparat	keamanan.	Foto	
ini kemudian menyebar ke dunia intenasional lewat kantor 
berita AFP.	Kabarnya	 jadi	stop press	di	 layar	 jaringan	televisi	
CNN.

Selang berapa waktu kemudian, FOWI	 nomor	 4,	 edisi	
Juli-Agustus	 1994	 terbit	 dua	 halaman.	 Selembar	 kertas	 folio	
bolak-balik.	Judul	besarnya,	“Cerita	Dibalik	Bredel…”	Alamat	
redaksinya	di	Jalan	Ir.H	Juanda	372	Bandung.	“Itu	alamat	kos	
saya,”	kata	Ahmad	Taufik.	Jadi,	selain	di	kantor	Ging,	aktivis	
FOWI	 juga	 sering	 rapat	 di	 rumah	 semi	 permanen,	 dengan	
tembok seperempat dan gedek di atasnya itu.   

			Pertemuan	bertajuk	Silaturrahmi	Wartawan	Independen	
di	 Wisma	 Tempo	 Sirnagalih,	 Bogor,	 6-7	 Agustus	 1994	
memutuskan dua hal penting. Selain mendeklarasikan 
berdirinya	 AJI,	 juga	 menerbitkan	 majalah	 tanpa	 Surat	
Izin	 Usaha	 Penerbitan	 Pers	 (SIUPP).	 Isi	 deklarasi	 AJI	 telah	
disepakati pada hari pertama pertemuan dan penandatangan 
Deklarasi Sirnagalih pada hari kedua. Di hari kedua itu pula 
soal	majalah	tanpa	SIUUP	dirundingkan.	

“Hari	 kedua,	 yang	 dibicarakan	 sudah	 mulai	 makin	
kongkret. Saat sidang berlangsung, buletin FOWI ada di meja. 
Maka	 FOWI-lah	 yang	 didiskusikan.	 Ada	 omongan,	 ya	 udah 
buletin FOWI kita gedein.	Kita	 jadikan	program	nasional	AJI.	
FOWI	ini	kan	bentuk	pertama	melawan	kita	terhadap	SIUPP.	

5				Ibid,	hal.	60.
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Ya	tinggal	teruskan	saja,”	kata	Santoso,	yang	saat	itu	memimpin	
sidang	dan	kemudian	menjadi	Sekjen	AJI	1994-1995.	

Pertemuan hari kedua menyepakati buletin yang dirintis 
aktivis	 FOWI	 Bandung	 itu	 menjadi	 majalah	 resmi	 AJI.	
Namanya	 sedikit	 dimodifikasi:	 huruf	 Forum Wartawan-nya 
jadi	 lebih	 kecil,	 Independen-nya lebih besar. Dan memang 
kemudian hari orang lebih mengenalnya sebagai Independen. 
Karena	Bandung	yang	merintis	penerbitan	itu,	Bandung	tetap	
jadi motor-nya. Ging Ginanjar didapuk sebagai pemimpin 
redaksi.	Alamat	redaksinya	di	 Jalan	Morse	No.12	Telp.	 (022)	
4208415	Bandung.	

Berita-berita	dipasok	dari	wartawan	anggota	AJI	di	Jakarta,	
Yogyakarta,	 Surabaya	 dan	 Bandung.	 Seluruh	 naskah	 yang	
masuk	diolah,	dilay-out,	sampai	masuk	percetakan,	ditangani	
Ging dan kawan-kawan. Soal anggota dewan redaksi yang 
baru, semuanya diserahkan kepada Ging. “Itu keputusan 
bersama yang paling penting hari itu,” kata Santoso.

Sepulang dari Sirnagalih, Ging membentuk tim redaksi. Ini 
timnya:	Lea	Pamungkas,	Happy	Sulistyadi,	Lucky	Rukminto,	
Ahmad	Taufik,	Petty	Usman,	Tjahja	Gunawan,	Tri	Cahyono,	
Ahyani,	 Yamin	 Pua	 Upa	 dan	 Dadang	 RHS—yang	 datang	
khusus	dari	Jakarta.	Tim	ini	dibantu	para	aktivis	pers	kampus	
dari Boulevard	Institut	Teknologi	Bandung	(ITB),	Ganesha	ITB,	
Jumpa	Universitas	Pasundan,	 Isola Pos	 IKIP	dan	para	 aktivis	
mahasiswa	Universitas	Padjajaran,	Universitas	Islam	Bandung	
dan	Univeritas	Parahyangan.	“Beberapa	aktivis	pers	kampus	
malah	ikut	jadi	bagian	tim	langsung.	Antara	lain	Wishnu	Brata	
dan Ringgas Simanjuntak dari Boulevard,” ujar Ging.

Pada	17	Agustus	1994,	sepuluh	hari	setelah	deklarasi	AJI,	
media	tanpa	SIUPP	itu	terbit	16	halaman.	Tema	utamanya	soal	
“Kemerdekaan,	 Pers,	 dan	 Kemerdekaan	 Pers”.	 Pada	 bagian	
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paling	 bawah	 di	 semua	 halaman,	 dibubuhi	 tulisan	 kecil:	
Edisi	 49	 Tahun	 Merdeka.	 No.	 5/17	 Agustus	 1994.	 Sampul	
depannya	 lukisan	 orang	 dikerangkeng	 karya	 perupa	 Tisna	
Sanjaya.	 “Hampir	 seluruh	 sampul	 Independen dilukis oleh 
Tisna	Sanjaya.	Tisan	punya	andil	besar	pada	cover-covernya	
Independen,”	kata	Dadang	RHS.

Cerita	 pertemuan	 Sirnagalih	 yang	 melahirkan	 Aliansi	
Jurnalis	Independen	(AJI),	reaksi	kalangan	seniman	antibredel	
yang	menelurkan	Memorandum	Indonesia,	demonstrasi	dan	
diskusi antibredel yang digalang mahasiswa dan wartawan 
di sejumlah kota, menjadi laporan khusus edisi itu. Santoso, 
Sekjen	 AJI,	 menulis	 artikel	 berjudul	 “AJI”, Sebuah Upaya 
Kemerdekaan Pers.	 Sedangkan	 Andreas	 Harsono	 atas	 nama	
aktivis	AJI	menulis	AJI Ditunggangi “Pihak Ketiga”?.	Ada	juga	
wawancara	tentang	bredel	dan	deklarasi	AJI	dengan	sejumlah	
tokoh,	antara	 lain	Arief	Budiman,	Ashadi	Siregar,	Yus.	S.	Di	
Praja.

Majalah	 ini	 terbit	 dengan	 nama	 FOWI Media. Dan, 
masih tertera tulisan Forum Wartawan Independen (FOWI) 
beranggotakan wartawan-wartawan dan penulis muda Indonesia 
yang berjuang bagi terciptanya kehidupan pers Indonesia yang sehat, 
jujur dan demokratis. Barulah di edisi-edisi berikutnya, majalah 
ini	memakai	nama	sesuai	yang	disepakati	di	Sirnagalih.	Kata	
Forum Wartawan	ditulis	kecil	dan	Independen-nya yang besar. 
Tulisan	 di	 kotak	 redaksi	 pun	 berganti	 jadi:	 INDEPENDEN 
FOWIMEDIA terbit tiga minggu sekali. Diterbitkan sebagai ruang 
diskusi, komunikasi, dan informasi para wartawan yang mencita-
citakan Indonesia yang bebas, sehat dan demokratis. “Perubahannya 
memang perlahan,” kata Ging. 

Hingga	 edisi	 nomor	 8,	 berita-berita	 majalah	 Independen 
masih	 berkutat	 pada	 persoalan	 pers.	 Majalah	 Independen 
merambah	 berita	 umum	mulai	 edisi	 9	 setelah	 dipantik	 oleh	
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pidato	Ketua	Lembaga	Pendidikan	dan	Pengembangan	Pers	
Yogyakarta	Ashadi	Siregar,	penulis	novel	Cintaku Di Kampus 
Biru.	 	 Ashadi	 Siregar	 memberi	 pidato	 di	 acara	 pembukaan	
“Pameran	Kulit	Wajah	Tempo”,	di	ruang	pamer	Taman	Ismail	
Marzuki	(TIM),	Cikini,	Jakarta	Pusat,	4	November	1994.	Dalam	
kesempatan	itu,	Ashadi	mengatakan,	pers	alternatif	tak	cukup	
hanya	berkutat	memberitakan	masalah	pers	saja.	“Kalau	pers	
alternatif	 hanya	 bicara	 tentang	 dunianya	 sendiri,	 lebih	 baik	
dilupakan saja,” katanya.6 

Meski	 tak	 spesifik	 menyebut	 Independen, apa yang 
disampaikan	 Ashadi	 mendapat	 perhatian	 pengurus	 AJI.	
Setelah	 merundingkan	 hal	 ini-itunya,	 AJI	 sepakat	 mulai	
memberi ruang untuk berita-berita umum.7 Pun demikian, 
berita	tentang	pers	tetap	wajib	ditulis.	Kebijakan	redaksional	
pun diubah. Independen harus membuat topik utama yang 
merupakan	laporan	investigasi	untuk	tema	tertentu	yang	tidak	
terbatas hanya pada soal pers. Disepakati pula rubrik Catatan 
Pinggir (Caping)	yang	diasuh	Goenawan	Mohamad	di	majalah	
Tempo dijadikan rubrik tetap Independen.

Goenawan	 setuju	 dengan	 catatan	 dia	 tak	 selalu	menulis	
Caping khusus untuk Independen. Redaksi berhak mengambil 
tulisannya di mana pun untuk Caping Independen. Caping 
pertama	 Goenawan	 Mohamad	 di	 Independen, dimuat pada 
edisi	nomor	9/10	Desember	1994.	Judulnya	Simulacra.		Edisi	
ini	terbit	24	halaman.	Caping	ada	di	halaman	23.	Pada	bagian	
bawahnya	 ada	 catatan	 kaki	 bertuliskan:	 Catatan	 Pinggir	
merupakan	rubrik	tetap	di	Tempo	sejak	1971,	tetapi	kemudian	
hilang	 karena	 dibredel	 21	 Juni	 1994.	 Sejak	 saat	 ini,	 Caping	

6				Ibid.	hal	60-61

7			Ibid.	hal	61
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menetap di Independen.	Catatan	kaki	serupa	selalu	ada	di	edisi-
edisi Independen berikutnya.

Semenjak itu, Independen dikerjakan di dua tempat. 
Editorial	dirumuskan	di	Jakarta,	penyelesaiannya	di	Bandung.	
Alamat	redaksi	Independen	edisi	9	di	RSTA	Tanah	Abang,	Jln.	
KH	Mas	Mansyur	25	A	Blok	39	LT	2	No.4	 Jakarta.	Tel/Fax:	
3156918	dan	Jl.	Morse	12	Telp.	4208415,	Bandung.	Alamat	di	
Rumah	Susun	Tanah	Abang,	Jakarta,	merupakan	markas	AJI.	
Fungsinya	 lebih	 semacam	 newsroom majalah Independen. Di 
sinilah rapat redaksi digelar setiap hari Rabu. “Biasanya yang 
kita omongin punya info of the record apa yang bisa di-share, 
siapa mau nyumbang tulisan apa. Dari situ tulisannya kita 
kirim ke Ging di Bandung,” kata Santoso.

Naskah	 dan	 info-info	 dikirim	 ke	 Bandung.	 Ging	 dan	
kawan-kawan yang menentukan berita mana yang patut 
dikembangkan untuk dijadikan laporan utama. Berita 
didominasi	 laporan-laporan	dari	Bandung,	dan	 –terutama—
Jakarta.	Selain	karena	isu	memang	lebih	banyak	di	Jakarta	yang	
notabene	 ibukota,	 kala	 itu	 di	 Jakarta	masih	 banyak	 anggota	
AJI	yang	masih	bekerja	di	media	mainstream.	Sedangkan	dari	
Surabaya	dan	Yogyakarta	hanya	berupa	liputan	demonstrasi	
dan	acara	kesenian	yang	ada	unsur	perlawanannya.

Rapat	tiap	Rabu	di	Rumah	Susun	Tanah	Abang	tak	hanya	
merundingkan berita apa yang akan dikirim ke Bandung, 
tapi	 juga	 kolekan—mengeluarkan	 uang	 seikhlasnya	 untuk	
mencetak	 Independen. Selain menulis berita, wartawan 
Independen juga menyumbang. Iuran yang diberikan bisa lebih 
besar	 saat	 hari	 gajian.	 Wartawan	 asing	 yang	 suka	 bertamu	
ke	 Tanah	 Abang	 sering	 juga	 memberikan	 sumbangan8. 

8				Wawancara	Ging	Ginanjar,	Juli	2014.	Karena	dibagikan	secara	gratis	dan	
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Dikemudian	 hari,	majalah	 tanpa	 SIUPP	 ini	memili	 rekening	
sendiri.	Majalah	 Independen	 edisi	 nomor	 5,	 17	Agustus	 1994,	
mencantumkan	rekening	atas	nama	FOWIMEDIA,	Tabungan	
BALI	 Progresif	No.	 3812104240.	 Bank	 Bali	 cabang	Merdeka,	
Bandung.

Akhirnya,	untuk	pemasukan	yang	lebih	pasti,	diputuskan	
untuk menjual Independen	 dengan	harga	 lebih	pasti.	 Edisi	 9,	
10	 Desember	 1994,	 dicantumkan	 rekening	 Bank	 Tabungan	
Bali	 Progresif	 No.	 381XXX.	 A.N	 Ahmad	 Taufik.	 Bank	 Bali	
Cabang	Merdeka	Bandung.	Diumumkan	pula,	bagi	yang	ingin	
berlangganan	 harap	 mengirim	 pengganti	 ongkos	 cetak	 Rp	
5.000	untuk	tiga	edisi,	termasuk	ongkos	kirim.	Hingga	edisi	11,	
31	 Januari	1995,	pengumuman	serupa	masih	dimuat.	Hanya	
saja ada tambahan, bagi yang ingin membeli satuan, harganya 
Rp	1.500.

Dengan resources yang lebih luas, Independen menjelma 
menjadi	 senjata	 AJI,	 sebagai	 alat	 perjuangan.	 “Kalau	 demo	
terus, lama-lama orang capek	 juga.	 Kalau	 Independen kan 
masih	bisa	dalam	kontrol	kita.	Kapan	mau	terbit,	apa	isinya.	
Meski	pun	ada	kegiatan-kegiatan	yang	lain,	secara	kasat	mata	
orang	melihat	AJI	dari	 Independen,” kata Santoso. Bila media 
dibawah	 kontrol	 SIUUP	 begitu	 banyak	 aturan	 yang	mereka	
harus perhatikan sehingga susah untuk memuat berita yang 
berisiko, Independen bisa menerobos batasan itu.

Majalah	 Independen memberitakan pembelian saham di 
Indocement	yang	banyak	melibatkan	keluarga	Soeharto.	Berita	

hanya memungut sumbangan sukarela, duit pengelolanya juga terkena 
imbasnya.	“Uang	pribadi	saya	juga	amblas,”	kata	Ging.	“Sampai	suatu	
waktu	saya	harus	menjual	koleksi	kedok	Topeng	Cirebon	buatan	pak	
Royani,	lengkap,	ke	Eros	Djarot,	untuk	menyambung	hidup.	Hidup	saya	
dan hidup Independen.” 
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macam	begini	biasanya	tidak	mau	diambil	koran	ber-SIUPP.	
Info awal biasanya didapat dari media-media asing seperti 
Wallstreet Jurnal. “Media	asing	itu	kan	konsumennya	sedikit.	
Jadi	 kita	 terjemahkan	 dengan	 pengembangannya	 di	 sini,”	
ungkap	Santoso.	Untuk	memenuhi	kaidah-kaidah	jurnalistik,	
konfirmasi	 berita	 kepada	 narasumber	 dilakukan	 oleh	
wartawan	anggota	AJI	yang	masih	bekerja	aktif	di	medianya	
masing-masing.	Ada	kalanya	juga	berita	yang	tidak	dimuat	di	
medianya karena redaksi tidak berani, maka Independen siap 
memuatnya. 

Suatu hari Santoso ditugaskan Forum Keadilan 
mewawancarai	 tokoh	 pejuang	 kemerdekaan	 Timor	 Timur	
Xanana	 Gusmao.	 Santoso	 berusaha	 keras	 untuk	 bisa	
mendapatkan	 wawancara	 eksklusif	 dengannya	 di	 penjara	
Cipinang.	Usahanya	tak	sia-sia.	Tapi	begitu	laporannya	dibuat,	
Forum Keadilan tidak berani memuatnya. Setelah melalui 
tawar-menawar, akhirnya Forum Keadilan tetap bersedia 
memuatnya.	Tapi	hanya	di	box	kecil,	untuk	tiga	pertanyaan.	
Padahal, naskahnya dua halaman lebih. 

Setelah	 dimuat	 dalam	 porsi	 yang	 sangat	 kecil,	 Santoso	
berbicara	 dengan	 Pemimpin	 Redaksi	 Forum Keadilan,	 Karni	
Ilyas	 bahwa	 naskah	 penuh	 wawancaranya	 dengan	 Xanana	
itu akan dimuatnya di majalah Independen. “Karni	 bilang,	
terserah	 saja.	 Tapi	 dia	 tampak	 khawatir	 sekali.	 Karena	 ada	
foto	yang	cukup	rahasia,	foto	Xanana	di	rutan	yang	kita	dapat.	
Dan Independen edisi itu diterjemahkan oleh media lain. Di 
Portugal,	di	Australia.”

Karena	 berani	 tampil	 beda,	 majalah	 Independen banyak 
dicari	orang.	Beberapa	orang	khusus	datang	ke	kantor	AJI	di	
Rumah	Susun	Tanah	Abang	khusus	untuk	membeli	Independen. 
Tak	 sedikit	 yang	mendaftar	 untuk	 berlanggan.	 Rata-rata	 25	
faks	diterima	AJI	dalam	sehari.	Telepon	di	kantor	AJI	nyaris	
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tak	 henti	 berdering.	 Umumnya	mereka	menanyakan	 kapan	
lagi Independen	 terbit	 dan	 bagaimana	 caranya	 berlangganan.	
“Makan	 di	 sini	 tak	 pernah	 nikmat:	 diganggu	 telpon	 terus,”	
gurau	salah	seorang	staf	AJI.9

Majalah	Independen itu mulanya hanya beredar sebatas di 
kalangan	wartawan.	Seperti	tertulis	di	halaman	muka:	Untuk	
Kalangan	 Terbatas.	 Para	 pelanggan	 baru	 itu	 kebanyakan	
datang dari kalangan kelas menengah yang berkantor di 
Jalan	Sudirman	dan	Jl.	MH	Thamrin,	jalan	protokol	di	Jakarta.	
Bahkan beberapa pelanggan adalah eksekutif di perusahaan 
asing, perusahaan asuransi, juga perusahaan kontraktor 
perminyakan.

Sebagian lagi, orang-orang di parlemen. Entah kenapa 
para	anggota	DPR	begitu	antusias	pada	majalah	tak	ber-SIUUP	
ini.	Bahkan,	seringkali	distributor	AJI	kalah	cepat	dibanding	
gerakan	 fotocopy.	 Rupanya,	 karena	 tak	 sabar	 menunggu	
yang	 asli,	 anggota	 DPR	 memfotocopy	 sendiri.10 Orang di 
pemerintahan	 juga	 tak	 sedikit	 yang	 diam-diam	 membaca	
Independen11.

Maklum,	 dengan	 motor	 Honda	 Tiger	 200,	 dalam	 satu	
hari--meski	 sudah	 selip	 sana	 selip	 sini	 dengan	 gesit—dua	
aktivis	AJI	hanya	bisa	menyampaikan	30	eksemplar	majalah.	
Itu sebabnya, setelah jumlah pelanggan hampir seribu orang, 
salah	seorang	pendekar	Tiger	200	–sebutan	untuk	pengantar	

9			Ibid.	hal	61

10				Ibid.	hal	62

11				Ibid.	Suatu	ketika	seorang	wartawan	bukan	anggota	AJI	mewawancarai	
seorang	pejabat.	Untuk	kepentingan	reportase,	matanya	mengedari	
seisi	ruangan.	Begitu	melihat	Independen	(sebagian	fotocopy)	
berserakan	di	meja,	wartawan	itu	bertanya,	“bapak	baca	Independen?”	
“Saya	harus	tahu	apa	isinya.	Meskipun	secara	hukum,	media	tanpa	
SIUPP	bisa	dimasalahkan,”	jawab	pejabat	itu
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majalah Independen	 kepada	 para	 pelanggan—itu	 menyerah.	
“Punggung gue bakal patah kalau harus melayani semua 
pelanggan,” katanya. Sejak itu majalahnya dikirim lewat pos, 
kecuali	yang	partai	besar,	misalnya	di	sejumlah	kantor.12

Masa	 itu	 kemajuan	 teknologi	 belum	 seperti	 sekarang.	
Semua	naskah	dikirim	ke	Bandung	via	 faximili.	Bahkan	ada	
juga	yang	dibawa	langsung	ke	Bandung.	“Jadi	kalau	kita	pergi	
ke Bandung, tas kita itu isinya penuh gembolan kertas-kertas. 
Naskah	dari	si	ini,	naskah	dari	si	itu,”	ujar	Item	yang	tugasnya	
menjadi	kepala	sekretariat	AJI	di	Rumah	Susun	Tanah	Abang.	

Item yang bertanggungjawab menjaga asset-aset 
AJI,	 mengurus	 pembayaran	 iuran	 listrik,	 telpon,	 dan	 lain	
sebagainya. Item pula yang mengkoordinasi para pelanggan 
Independen, termasuk mengkoordinir naskah-naskah yang 
masuk.	 “Jadi	 fungsinya	 termasuk	 sekretaris	 redaksi,	 ikut	
menulis juga, reporter juga, kirim naskah juga, pengedar juga, 
jadi kita ini all around	profesi	di	AJI	itu,”	katanya.

Semakin hari, keberadaan Independen semakin terkabarkan 
secara	 luas.	 Semakin	 banyak	 pula	 yang	 memaksa	 dicatat	
sebagai pelanggan tetap dan langsung membayar di muka. 
Nah,	 ketika	 akhirnya	 kantor	 AJI	 di	 Rusun	 tanah	 Abang	
itu	 digeledah	 aparat	 keamanan	 Maret	 1996	 dan	 Independen 
dilarang	 Kejaksaan	 Agung,	 AJI	 berutang	 beberapa	 nomor	
majalah kepada hampir semua pelanggannya. 

* * *

PERAYAAN	 malam	 tahun	 baru	 1995	 telah	 berlalu.	
Menapaki	hari-hari	awal	bulan	Januari,	tak	ada	yang	berubah	di	

12			Ibid
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markas	AJI,	di	Rusun	Tanah	Abang,	yang	hanya	“sepelemparan	
batu”	 dari	 monumen	 Selamat	 Datang,	 Bundaran	 Hotel	
Indonesia. Seperti pekan-pekan sebelumnya, Rabu awal tahun 
baru itu ada rapat redaksi majalah Independen.	 Forum	 rapat	
sepakat	 menurunkan	 berita	 saham-saham	 Harmoko	 yang	
tersebar di sejumlah media massa sebagai laporan utama. Ini 
sebagai	pemanasan	menjelang	peringatan	Hari	Pers	Nasional,	
9	Februari	1995,	yang	sudah	di	depan	mata.	

Dulu,	semua	media	massa	harus	punya	Surat	Izin	Usaha	
Penerbitan	 Pers	 (SIUPP).	 Untuk	 mendapatkan	 SIUPP	 ini	
ada jalur-jalur admnistrasi yang harus dilampaui. Penentu 
utamanya	 ada	 pada	Harmoko	 sebagai	Menteri	 Penerangan.	
Sudah menjadi rahasia umum di kalangan awak media bahwa 
Harmoko	sering	minta	saham	kepada	media-media	baru	agar	
SIUPP-nya	keluar.	“Sebetulnya	semua	orang	media	tahu	dulu	
Harmoko	minta	saham,	tapi	tak	ada	yang	berani	menulisnya,”	
papar Santoso.

Kesepakatan	 yang	 dicapai	 redaksi	 di	 Jakarta	 itu	
dikabarkan	ke	Bandung.	“Kami	langsung	setuju.	Tim	liputan	
dipegang	 Jakarta.	 Kami	 di	 Bandung	 tinggal	 lay out,” ujar 
Ging. Setelah itu, tim penulis laporan utama berjibaku bahu-
membahu mengumpulkan info dari wartawan yang bekerja di 
media mainstream. Berdasarkan temuan redaksi Independen, 
saham	Harmoko	tersebar	di	30-an	media.	Data	ini	kemudian	
ditampilkan majalah Independen dalam bentuk tabel. 

Untuk	 memenuhi	 kaidah	 jurnalistik,	 Andreas	 Harsono	
dan	Eko	“Item”	Maryadi	yang	diberi	tugas	mewawancarai	di	
Gedung	Pertamina	Simprug,	Kebayoran	Lama,	Jakarta	Selatan.	
Hari	itu	Harmoko	sedang	menghadiri	acara	Golkar.	Item	dan	
Andreas	menanti	di	luar	gedung	bersama	wartawan	lainnya.	
Sekitar	 pukul	 7	 malam,	 Harmoko	 keluar	 gedung.	 Sebelum	
masuk	mobil	 Volvo-nya,	 Item	 dan	Andreas	mengejar.	 “Pak	
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Harmoko	selamat	malam…”	sapa	Item.	Rupanya,	wartawan	
lain juga ikut mengerubungi.

Item	 dan	 Andreas	memilih	 diam	 ketika	 para	wartawan	
memburu	 Harmoko	 dengan	 sederet	 pertanyaan.	 Wajah	
Harmoko	tampak	sumringah	meladeni	semua	pertanyaan	itu.	
Sejurus kemudian, Item masuk memperkenalkan diri. 

“Maaf	pak,	saya	Eko.	Saya	dari	majalah	Independen.”

“Kamu	 dari	 mana?	 Dari	 mana	 majalahnya?	 Apa	 nama	
medianya?”	tanya	Harmoko.	

“Independen pak,” sahut Item.

“Apa	 itu	majalah	 Independen?”	 kembali	 Harmoko	mem-
pertanyakan.	Belum	lagi	berbalas,	dia	cepat	menyambar,	“Yo 
wis mau nanya apa?” 

“Begini pak, kita lagi bikin tulisan saham-saham yang 
dimiliki	 Pak	 Harmoko.	 Bapak	 bener nggak punya saham di 
beberapa media?” 

“Wah	kamu	itu.	Kata	siapa	itu?	Ndak	betul	itu!	Kamu	dari	
mana tadi? Independen ya?” tanyanya demham nada kesal. 
Pertanyaan	itu	juga	membuat	air	muka	Harmoko	yang	tadinya	
sumringah seketika berubah keruh. 

“Ini majalah apa ini. Nggak bener itu. Ndak mau, saya nggak 
mau jawab.” 

“Saya	kan	harus	konfirmasi	pak.	Kalau	memang	ndak, ya 
bapak	sampaikan	tidak.	Jadi	saya	tinggal	menulis	saja	bahwa	
bapak membantah.” 

“Saya nggak	mau	jawab.	Kamu	itu	nggak bener.	Wartawan	
apa	 itu...”	 pungkas	 Harmoko	 langsung	 bergegas	 masuk	 ke	
mobil	Volvonya.	Pintu	langsung	ditutup.	Ada	nada	kesal	dari	
hentakannya.	Mobil	itu	lansung	tancap	gas	dan	berlalu.	

Meskipun	 Harmoko	 membantah,	 tetapi	 bukti-bukti	
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yang didapat Independen,	cukup	kuat	sebagai	sebuah	laporan	
jurnalistik.	 “Sebetulnya	 terbukti,	 cuma	 untuk	 melengkapi	
laporan	jurnalistik,	kita	harus	konfirmasi,”	kata	Eko	Maryadi.

Majalah	 Independen	 nomor	 10,	 edisi	 10	 Januari	 1995	
akhirnya	terbit.	Judul	sampulnya,	“Harmoko	dan	Saham	di	32	
Media”.	Topik	utama	dapat	jatah	enam	halaman,	dari	halaman	
3	hingga	halaman	8.	Berita	di	halaman	3	berjudul,	“Jadi	Menpen	
Tiga	Periode	Ambil	Saham	Tigapuluh	Media”.	Di	halaman	ini	
ada	gambar	karikatur	Harmoko.	Di	halaman	4—masih	terusan	
berita	halaman	3—memuat	tabel	data	saham-saham	Harmoko.	
Judul	berita	di	halaman	5,	“Harmoko:	Korektor,	Menteri,	4-Ha,	
Bos	Golkar,	Raja	SIUPP”.	Di	halaman	ini	ada	tulisan	box	cerita	
tentang tim Independen	mewawancarai	Harmoko	di	Pertamina	
Simprug.	Dilengkapi	foto	Harmoko	mengenakan	pakaian	adat	
Papua. 

Halaman	 6	 edisi	 itu	 berjudul,	 “SIUPP:	Maunya	 Proteksi	
Jadinya	 Alat	 Kekuasaan”.	 Ada	 foto	 Harmoko	 bersama	
wartawan-wartawan	 PWI	 di	 halaman	 ini.	 Judul	 di	 halaman	
7,	 “Antara	 Harmoko,	 Murdoch	 dan	 Paman	 Gober”.	 Dan,	
halaman	8	diberi	judul,	“Tak	Ada	SIUPP	Bagi	Berita”.		Laporan	
panjang Independen	itu	mengulas	bahwa	Menteri	Penerangan	
Harmoko,	 selain	 sebagai	mantan	Ketua	 PWI,	mantan	Ketua	
Golkar,	 kemudian	 jadi	Menteri	 Penerangan,	 ternyata	 punya	
saham	 di	 berbagai	 media,	 seperti	 The	 Jakarta Post, harian 
Kompas, harian Bisnis Indonesia dan lain sebagainya  dengan 
persentase berbeda-beda.

Edisi ini laris terjual. Bahkan saat Independen edisi 
berikutnya	(Nomor	11/31	Januari	1995)	 terbit,	ada	saja	yang	
masih menanyakan Independen	edisi	Saham	Harmoko.	Saking	
banyaknya	 yang	 menanyakan,	 AJI	 memutuskan	 mencetak	
ulang.	 	 Hanya	 saja,	 setelah	 sekian	 hari	 dipesan,	 cetakan	
tak	 kunjung	 selesai.	 Akhirnya,	 diputuskan	 mencetaknya	
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di	 Jakarta.	 Santoso	 mengirim	 Item	 dan	Wiratmo	 “Bimbim”	
Prabowo mengambil plat masternya ke Bandung.

“Biasanya	selesai	 cetak	di	Bandung,	 (Independen)	dikirim	
melalui kereta Perahyangan. Dan kami menjemputnya 
di	 Stasiun	 Gambir.	 Kali	 itu,	 karena	 mau	 cetak	 ulang,	 tapi	
lambat, saya naik motor Santoso berdua dengan Item ke 
Bandung.	 Kami	 berangkat	malam	 lewat	 puncak.	 Dinginnya	
minta ampun. Sampai Bandung subuh. Plat sudah disiapkan. 
Kita	tidur	dulu	dan	siangnya	berangkat	 lagi.	Kita	kehujanan	
sepanjang	jalan.	Dari	Padalarang	sampai	Jakarta.	Sampai	plat	
yang kita bungkus koran itu, korannya sobek dan platnya jadi 
kelihatan.	Akhirnya	sampai	di	Jakarta	dan	langsung	dicetak,”	
papar Bimbim13.

Gara-gara	 cerita	 soal	 saham	 Harmoko	 ini,	 majalah	
Independen	dicetak	ulang.	Cetakan	pertama	4	ribu	eksemplar,	
berikutnya	5	ribu	eksemplar.	Hanya	saja,	edisi	 ini	pula	yang	
dianggap menjadi salah satu sumber “malapateka”.

	karena	berujung	pada	penggrebekan	markas	AJI	dan	tiga	
orang	aktivis	AJI	dan	majalah	Independen dinyatakan terlarang 
oleh	Kejaksaan	Agung.

* * *

AJI	menggelar	 acara	 halal	 di	 hotel	Wisata	 Internasional,	
Jakarta,	 16	 Maret	 1995.	 Sehari	 sebelum	 acara	 itu,	 terjadi	
perdebatan	 di	 kalangan	 pengurus	 AJI:	 Apakah	 Independen	
edisi	Harmoko	disebar	 atau	 tidak.	Perdebatan	 terjadi	 antara	
Satrio	Arismunandar,	Dhia	Prekasha	Yudha,	Santoso	dan	Eko	

13				Wawancara	Wiratmo	“Bimbim”	Prabowo,	15	Juli	2014.	Saat	mengenang	
peristiwa	Eko	Maryadi	dan	Bimbim	naik	motor	ke	Bandung	ini,	Santosa	
dan	Ayu	Utami	sama-sama	tertawa.	“Pulang	dari	Bandung,	Si	Item	dan	
Bimbim	masuk	angin,”	kenang	Ayu.	
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Maryadi.	Santoso	dan	 Item	berpendapat,	majalah	 Independen 
harus	diedarkan	saat	acara	sementara	Satrio	dan	Yudha	bilang	
jangan. “Saya bilang, Independen boleh saja diedarkan, tapi 
jangan	 di	 acara	 itu,	 mengingat	 suasana	 sedang	 panas.	 Bila	
diedarkan	 hari	 itu	 itu	 sama	 saja	 cari	 penyakit.	 Nanti	 saja.	
Ditunda dulu,” kata Satrio.

Sedangkan Santoso bersikukuh, “Nggak. Nggak apa-apa. 
Diedarkan	hari	itu	saja.”	Tiba-tiba	datang	Heru	Hendratmoko,	
saat	itu	jurnalis	Jakarta-Jakarta.	Ketika	ditanya	soal	ini,	Heru	
bilang,	“Gue	abstain.”	Karena	belum	ada	kesepakatan,	mereka	
ramai-ramai	menemui	 eks	pemimpin	 redaksi	Tabloid	Detik,	
Eros Djarot, di kantor Detik di	 Jalan	 Bhakti,	 Blok	 S,	 Jakarta	
Selatan.	 Meski	 sudah	 dibredel,	 kantornya	 masih	 ada	 dan	
dijadikan	 tempat	 kongkow-kongkow	 aktivis	 AJI.	 Dalam	
pertemuan	dengan	Eros	itu	pun	tidak	ada	titik	temu.	Malam	
itu juga Eros menelpon Ging Ginanjar. 

Ging	 yang	 saat	 itu	 sedang	 tertidur	 pulas	 di	 Morse	 12	
Bandung--kantor Indpenden sekaligus tempat anak-anak 
AJI	 mondok—terjaga	 mendengar	 telepon	 berdering	 terus.	
Tak	 henti-hentinya.	 “Saya	 menggerutu.	 Namun	 deg-degan	
juga.	 Mungkin	 ada	 apa-apa	 yang	 kritis.	 Jadi	 saya	 sudah	
membayangkan misalnya kami harus segera kabur,” katanya. 

Di seberang telepon, Eros Djarot meminta Ging segera ke 
Jakarta.	Secepatnya	datang	ke	Jalan	Bhakti!	Dengan	pesawat	
atau	 apa	 saja.	 Ging	 bertanya,	 Ada	 apa?”	 Eros	 	 menjawab	
dengan kode-kode yang membuat Ging bingung. Bukannya 
mengikuti perintah Eros, Ging malah melanjutkan tidurnya. 
“Jelas	 saya	 tidak	 bisa	 pergi	 pakai	 pesawat,	 kereta	 atau	 apa	
pun. Pertama, tak ada waktu untuk mengejar waktu yang 
ditentukan. Kedua, saya tak kunjung mengerti, ada pertemuan 
apa. Ketiga, saya tak punya duit untuk ongkos,” paparnya 
mengenang	kisah	19	tahun	silam	itu.	
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Baru	keesokan	harinya,	16	Maret	1995,	 ia	ke	 Jakarta	dan	
datang	ke	acara	Halal	Bihalal	AJI	di	Hotel	Wisata	Internasional.	
Setibanya di sana, dia mengaku tersentak mendapati seluruh 
Independen	edisi	Harmoko	yang	diedarkan	di	acara	itu,	sampul	
depannya	banyak	coretan	hitam.	

Menurut	 Ging,	 Independen mengalami swasensor. 
Sebagian isinya sudah dihitamkan. Seluruh halaman 
wawancara	 Pramoedya	 Ananta	 Toer	 dan	 kalau	 tak	 salah	
wawancara	 Xanana	 Gusmao,	 juga	 dihitamkan,	 tiada	 sisa.	
Sejumlah	 paragraf	 dan	 caption	 foto	 laporan	 Timor	 Timur	
juga dihitamkan. “Saya terkejut, dan bertanya, dalam sakit 
hati,	kenapa?	Satrio	Arismunandar	bilang,	semalam	rapat	di	
Bhakti, dan ada pemungutan suara mengenai tindakan ngeblok 
hitam itu,” kata Ging14.

Belakangan,	dari	Heru	dan	Santoso,	Ging	baru	tahu	bahwa	
malam	itu	mendadak	pengurusd	AJI	rapat	di	Bhakti,	markas	
eks Detik, membahas soal laporan tentang Pramoedya dan 
Timor	 Timur	 di	 Independen terbaru yang dianggap terlalu 
sensitif, dan seolah menantang tentara. Rupanya Ging diminta 
datang lewat telepon Eros malam itu untuk membahas masalah 
tersebut.	Dalam	 rapat	 dadakan	 itu,	 katanya,	muncul	 usulan	

14				Wawancara	Ging	Ginanjar,	Juli	2014.	Menurut	Ging,	Satrio	
Arismunandar	memberitahu	bahwa	isi	Independen	edisi	itu	banyak	
persoalan.	Misalnya,	soal	wawancara	Pramoedya	Ananta	Toer	
dan	tulisan	tentang	Timor	Timur.	Soal	berita	Timor	Timur,	yang	
dipertanyakan	Satrio	adalah	kata-kata	“pejuang	Timor	Timur	dengan	
senjata	dan	baju	tentara	rampasan	dari	tentara	kita.	Apa	buktinya.”	
“Ya,	mau	bukti	apa?	Saya	bilang.	Tapi	faktanya	memang	begitu.	
Semua	orang	tahu	kok,”	kata	Ging.	“Nggak	bisa	begitu…”	kata	Satrio.	
Keduanya	punya	argumentasi	sendiri,	tapi	situasi	saat	itu	susah	untuk	
berdebat.	Saat	itu	datang	Dhia	Prekasa	Yudha	dan	mengatakan,	“Kita	
ini	mesti	bijak.	Musuhan	cukup	sama	yang	baju	coklat	saja,	sama	yang	
baju	hijau	jangan.”	Maksudnya,	kalau	dikejar	polisi	oke,	tapi	jangan	
sampai	bikin	masalah	dengan	tentara.	Dan	isu	Timor	Timur	dan	
Pramoedya adalah sensitf bagi tentara.
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untuk ngeblok	hitam	ketimbang	membatalkan	peluncurannya15. 

Acara	 halal	 bihalal	 itu	 berakhir	 dengan	 penangkapan	
Ahmad	 Taufik,	 Eko	 “Item”	 Maryadi	 dan	 Danang	 Kukuh	
Wardoyo.	 Target	 mereka	 sebenarnya	 Sekjen	 AJI,	 Santoso.	
Tapi,	Santoso	berhasil	lolos	dari	penangkapan	dan	setelah	itu	
menghilang beberapa saat.

Majalah	 Independen dijadikan barang bukti atas 
penangkapan itu dan menjadi dasar pengadilan terhadap 
ketiganya. Empat hari setelah penangkapan itu, Santoso, 
Sekjen	 AJI	 yang	 sedang	 buron,	 mengeluarkan	 pernyataan	
sikap	 AJI	 dari	 persembunyian.	 Dalam	 statemen	 berjudul	
“Menertibkan	 Independen	Adalah	Hak	Warga	Negara	Yang	
Sah”, Santoso menjelaskan bahwa Independen dibuat dengan 
standar jurnalistik. Bahwa isi Independen dapat membuat 
sementara pejabat berang, seperti edisi yang membongkar 
saham-saham	 Harmoko	 di	 perusahaan	 pers,	 tidak	 berarti	
majalah ini bermaksud menyebarkan permusuhan. Independen 
hanya mengungkapkan fakta, yang selama ini juga diketahui 
oleh	 pers	 ber-SIUPP,	 tetapi	 tak	 dapat	 mereka	 ungkapkan	
karena takut dibredel. 

Menurut	 Santoso,	 dalam	 surat	 itu,	 anggota	 AJI	 tidak	
perlu ditangkapi seperti kriminal hanya karena mereka 

15				Wawancara	Ging	Ginanjar,	Juli	2014.	Menurut	Ging,	dia	tak	bisa	
memahami	alasan	sebagian	anggota	AJI	merisaukan	dipajangnya	
edisi itu. “Sialnya, ini saya sesali seumur hidup. Saya merasa mesti 
patuh kepada keputusan organisasi, dengan mengikuti perintah 
untuk melakukan sensor yang sama di semua eksemplar Independen 
yang	tersisa	di	Bandung.	Menurut	saya,	itu	salah	satu	catatan	gelap	
AJI	dan	Independen.	Bahwa	kita	tak	selalu	heroik,	kadang	kita	juga	
bersikap	pengecut,	melanggar	sendiri	prinsip	anti-sensor,	karena	segala	
pertimbangan	politik	aneh-aneh	soal	Timtim	dan	Pram.	Nyatanya,	
sensor	itu	tak	menyelamatkan	kita.	Terjadi	penggrebekan,	dan	trio	
kwek-kwek, Item, Opik, Danang, ditangkap dan dibui. Ini edisi paling 
krusial, mengingat dampaknya luar dalam,” kata Ging.
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berbeda pendapat dengan pejabat Departemen Penerangan 
dan	 PWI.	 “Bukankah	 ada	 mekanisme	 yang	 lebih	 baik,	 bila	
aparat ingin menyelidiki apa itu Independen?” kata dia. 
“Saya	 bertanggungjawab	 atas	 kegiatan	 AJI	 dan	 penerbitan	
Independen, yang saya yakini sebagai bagian dari partisipasi 
masyarakat	dalam	pencerdasan	bangsa.”	

Tak	 lama	 setelah	 adanya	 surat	 terbuka	 Santoso	 itu,	
Kejaksaan	Agung	Republik	Indonesia,	tanggal	28	Maret	1995,	
mengeluarkan surat pelarangan terhadap Independen.	Kejaksaan	
menuding Independen menyebarkan permusuhan. “Bahwa 
barang	 cetakan	 berjudul	 Forum	 Wartawan	 Independen…
memuat tulisan-tulisan yang mendiskreditkan Pemerintah 
sehingga	 menimbulkan	 kerawanan,	 ketidakpercayaan	
masyarakat kepada Pemerintah yang pada akhirnya dapat 
menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban 
umum,”	tulis	surat	keputusan	Kejaksaan	Agung	nomor	Kep-
023/J.A/03/1995	yang	ditandatangani	Jaksa	Agung	Singgih.	

Surat	 itu	 menegaskan,	 Surat	 Keputusan	 Jaksa	 Agung	
Republik	Indonesia	tentang	pelarangan	beredar	barang	cetakan	
yang berjudul Forum Wartawan Independen perlu diterbitkan 
karena bila dibiarkan beredar, akan menimbulkan gejolak 
atau keresahan di masyarakat sehingga merusak kukuhnya 
kesatuan dan persatuan bangsa.

Hingga	 akhirnya	 dilarang	 Jaksa	 Agung,	 Independen tak 
bisa	 terbit	 sesuai	 rencana,	 yaitu	 tiga	minggu	 sekali.	 “Untuk	
membuatnya	 regular	 dan	 terencana,	 itu	 sulit.	 Sulit	 untuk	
resourcesnya.	 Itu	 namanya	 kayak	 media	 perjuangan	 saja.	
Menjadi	 lebih	 sulit	 ketika	 kita	 ditangkapin	 dan	 dinyatakan	
illegal.	Itu	menjadi	lebih	sulit	lagi.	Karena	wartawannya	yang	
mau kerja juga makin terbatas,” kata Santoso.  
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* * *

USAI	 penangkapan	 di	 Hotel	 Wisata	 Internasional,	 16-
17	Maret	1995,	Santoso	menjadi	 ‘buron’.	Dia	bersembunyi	di	
sejumlah	tempat.	Kadang	di	Bogor,	kadang	di	Jakarta,	bahkan	
pernah	 ke	 Thailand.	 	 Dalam	 pelarian	 itu,	 secara	 sembunyi-
sembunyi	dia	tetap	menjalin	kontak	dengan	aktivis	AJI	lainnya.	
“Saya	masih	ketemu	Ucok	(Imran	Hasibuan),	Stenly	(Yoseph	
Adhi	Prasetyo),	dan	Ayu	(Utami),”	kata	Santoso.	“Kadang	di	
Sarinah.	Kalau	sama	Ayu	dan	Ucok,	sukanya	di	Soto	Surabaya	
yang	 di	 Blok	 M	 itu.”	 Dari	 perjumpaan	 diam-diam	 itu,	 hal	
pertama yang diputuskan adalah Independen	harus	terbit.	Tapi,	
namanya	diganti.	Tulisan	Independen--nya	tetap	besar.	Tulisan	
Forum Wartawan—nya	dihilangkan	dan	diganti	dengan	Suara. 
Jadinya,	Suara Independen16.

Berbeda dengan sebelumnya, kini Independen dikelola 
benar-benar bawah tanah. Santoso menjadi pimpinan redaksi, 
Ging	 redaktur	 pelaksana.	 Karena	 penerbitan	 harus	 benar-
benar	 gelap,	 mereka	 merekrut	 sejumlah	 aktivis	 mahasiswa,	
antara	 lain	 Wiratmo	 Probo	 alias	 Bimo	 (aktivis	 Geni)	 yang	
menangani	 tata	 letak,	 Bimo	 Nugroho	 (aktivis	 SMID),	 dan	
Wandy	Toturong	alias	Binyo	(Pijar).	Urusan	administrasi	dan	
lain-lain	ditangani	Yuyuy	(Aldera),	Sunandar	aktivis	80-an.	Alif	
Nurlambang,	Idon	Haryana,	khusus	menangani	soal	fotonya.	
Para	anggota	AJI	tetap	menjadi	kontributor	utama.	“Mengingat	

16				Wawancara	Santoso,	Juni	2014.	Perubahan	nama	menjadi	Suara	
Independen	ini	idenya	Santoso.	“Kan	ada	pengumuman	dari	Kejaksaan	
Agung	bahwa	Independen	dilarang.	Jadi	secara	legal,	supaya	juga	tidak	
menakutkan	bagi	pembaca,	kan	ini	harus	beda,	terutama	nama.	Kalau	
namanya	masih	sama	berarti	kan	kita	jual	barang	yang	illegal.	Yang	
beli juga punya resiko gede kan. Supaya yang beli juga nggak terlalu 
khawatir,	namanya	kita	rubah.	Jadi	supaya	masih	ada	Independen-nya	
dikasih	aja	Suara	Independen.	Suara--nya	juga	kecil	kan.	Sama	kayak	
sebelumnya, yang besar kata Independen-nya,” kata Santoso.
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beberapa dari kami nganggur, Santoso mengusulkan pengelola 
Independen	 digaji.	Masing-masing	 sejuta	 rupiah.	 Ini	 disetujui	
AJI,”	kata	Ging.

Mulanya	 tim	 khusus	 ini	 berkantor	 di	 rumah	 kontrakan	
Imran	 Hasibuan,	 rumah	 yang	 dijadikan	 kantor	 AJI	 bawah	
tanah.	Di	 situlah	mereka	menggelar	 rapat	perencanaan,	 lalu	
membagi tugas. Saat bergerak di bawah tanah ini, informasi 
yang	dimiliki	lebih	terbatas.	Verifikasi	berita	ke	pejabat	resmi	
semakin	sulit,	sebab	anggota	AJI	yang	tadinya	masih	bekerja	di	
media	mainstream	sudah	banyak	yang	dipecat	karena	tekanan	
pemerintah. 

Tim	 Independen	 juga	 jarang	 sekali	 ketemu.	 Komunikasi	
lebih mengandalkan pager. Ide ditampung, dan naskahnya 
dikumpulkan	 ke	 Santoso.	 Lalu	 dia	 dengan	 tim-nya	
mengorganisir naskah-naskah itu, menentukan kapan dilay-
out, dan kapan diterbitkan. Sampai pada hari yang ditentukan, 
tim	berkumpul	di	rumah	Imran	Hasibuan	lagi.	Bersama-sama	
mereka merampungkan Independen di sana. “Datangnya tidak 
gerombolan.	Satu-satu.	Seperti	orang	bertama	saja.	Jadi,	tidak	
mencolok.	Kalau	menginap,	kawan-kawan	tidak	sering	keluar	
masuk. Di dalam saja, sampai kerjaan selesai, baru pergi satu-
satu	lagi,”	kata	Imran	Hasibuan	alias	Ucok17.

Edisi perdana Independen bawah	tanah	itu	terbit	pada	Juni	
1995.	 Sampul	 depannya	 bergambar	 tiga	 anggota	 AJI	 yang	
ditahan:	 Ahmad	 Taufik,	 Eko	 “Item”	 Maryadi	 dan	 Danang	
Kukuh	Wardoyo.	Majalah	ini	diedarkan	di	pengadilan	ketika	
sidang	 perdana	 atas	 ketiganya.	 	 Edisi	 ini	 terbit	 36	 halaman.	
Alamat	redaksinya:	AJI	cabang	Eropa	P.O	BOX	11545—1001	
GM	Amsterdam	The	Netherlands.		Laporan	utamanya	berjudul:	

17				Wawancara	Imran	Hasibuan,	Juli	2014.
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Pengadilan	Pers	Alternatif.	Edisi	itu	mengulas	penggerebegan	
dalam	acara	halal	bihal	di	hotel	Wisata	Internasional,	16	Maret	
1995,	 dengan	 menampilkan	 foto	 penyair	 WS	 Rendra	 saat	
berpidato	di	acara	itu.	

Ada	juga	kisah	dan	kronologis	penangkapan	tiga	aktivis	AJI	
serta	pengalaman	mereka	di	dalam	penjara.	Tak	ketinggalan	
komentar-komentar	tokoh,	antara	lain	Mochtar	Lubis	(mantan	
pemred Indonesia Raya),	Megawati	Soekarnoputri,	Sri	Bintang	
Pamungkas,	 tentang	penangkapan	 itu.	David	T	Hill,	penulis	
buku sejarah pers menulis kolom berjudul Yang Alternatif dan 
Yang Menyimpang,	untuk	edisi	ini.	Catatan	Pinggir	Gunawan	
Mohamad	hadir	di	halaman	35	dengan	judul	La	Patrie.	

Sudah menjadi hukum alam bahwa penindasan berbuah 
perlawanan18. Dari bawah tanah, Independen tampil lebih galak. 
Suara Independen	nomor	2	terbit	Juli	1995	hadir	dengan	laporan	
utama	 “Nepotisme	 dan	 Tumpas	 Kelor”.	 Sampul	 depannya	
tulisan	besar	“Awas	Nepotisme”	dengan	latar	belakang	gambar	
monster-moster sedang berunding mengelilingi sebuah meja. 
Laporan	 utama	 ini	 mengulas	 sepak	 terjang	 keluarga	 besar	
Cendana	 dan	 kroni-kroninya,	 mulai	 dari	 perilaku	 politik	
hingga asset-aset bisnisnya. 

Rubrik	Nasional	mengulas	pencalonan	kembali	Soeharto	
sebagai	 presiden	 Indonesia	 1998-2003,	 kampanye	 Harmoko	
dan	lonjakan	anggaran	Departemen	Penerangan,	wawancara	
Gus	Dur	yang	menyatakan	dukungan	kepada	Megawati	untuk	
memimpin bangsa. Proses jalannya persidangan perdana para 

18				Wawancara	Santoso,	Juni	2014.	“Saya	ketika	itu	umur	30.	Jadi	wartawan	
masih semangat-semangatnya. Rata-rata teman-teman segitu juga kan. 
Dan	hampir	semua	punya	background	aktivis.	Jadi,	memang	muncul	
dari kesadaran sendiri untuk bikin media yang baik,” kata Santoso.
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aktivis	AJI	dimuat	di	rubrik	Hukum.	

Menjelang	 peringatan	 50	 tahun	 kemerdekaan	 Indonesia,	
Agustus	1995,	Pramudya	Ananta	Toer	merilis	kembali	novel	
Perburuan. Buku itu beredar di Gramedia tapi tak bertahan 
lama	 karena	 keburu	 ditarik.	 Ignatius	 Haryanto,	 anggota	
AJI,	mengusulkan	 berita	 itu	 ke	 redaksi	 Independen.	 Usul	 itu	
diterima.	Dia	diberi	 tugas	mewawancarai	Pram.	“Setelah	 itu	
terjadi	diskusi	yang	 cukup	keras,	 apakah	edisi	 itu	 akan	kita	
keluarkan. Saat itu ada sekitar delapan orang, di antaranya 
Yudha,	Heru,	 Stanley,	 Santoso.	 Saat	 itu	Yudha	 tidak	 setuju.	
Menurut	 dia,	 saat	 itu	 Independen sudah ilegal, apalagi bila 
ditambah	 dengan	 menerbitkan	 edisi	 wawancara	 dengan	
Pram,	maka	mereka	(pemerintah)	akan	mudah	menuding	kita	
komunis,” kata Ignatius19.

Dalam diskusi itu, Ignatius menjelaskan, bahwa ia pernah 
beberapa	 kali	 mewawancarai	 Pram	 terkait	 rumahnya	 yang	
disita	 dan	 diduduki	 militer.	 Tulisan	 itu	 dimuat	 di	 majalah	
Forum Keadilan,	 tempatnya	 bekerja.	 Ketika	 itu	 Ibu	 Pram	
menggugat ke pengadilan. “Setelah terbit, tidak ada masalah. 
Tak	ada	peringatan	apa-apa.”	Ignatius	bersikeras	supaya	soal	
Pram itu dimuat di Independen edisi itu terbit. “Saat itu saya 
merasa,	karena	saya	yang	menulis,	saya	yang	wawancara,	ya	
tetap diterbitkan dong,” Beberapa orang juga menyatakan 
setuju. Setelah melampaui perdebatan keras, tulisan Pram 
dimuat di edisi itu.

Suara Independen	edisi	Agustus	1995	bertajuk	Catatan	Hitam	
di	Tahun	Emas	 akhirnya	 terbit.	 Liputan	dengan	Pramoedya	
Ananta	 Toer	 diulas	 sebanyak	 5	 halaman.	 Dari	 halaman	 6	
hingga	 halaman	 10.	 Kalimat	 pembuka	 berita	 itu:	 Mutiara 

19			Wawancara	Ignatius	Haryanto,	11	Juli	2014.
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asli tetap berkilau, meski ditutupi lumpur kebohongan. Tamsil itu 
agaknya cukup pas untuk menggambarkan sosok Pramoedya Ananta 
Toer...” Memberitakan	Pram	amat	sensitif	pada	masa	itu.

Majalah Suara Independen	 edisi	 4/September	 1995	 terbit	
menggunakan	 dua	 alamat.	 Selain	 AJI	 cabang	 Eropa	 yang	
memakai	PO	BOX	Belanda,	juga	AJI	cabang	Australia	PO	BOX	
173	 Surrey	 Hills	 3127	 Victoria	 Australia.	 Untuk	 edisi-edisi	
selanjutnya,	hanya	memakai	alamat	PO	BOX	yang	di	Australia.			

Perpindahan	alamat	tak	hanya	pada	kotak	redaksi.	Markas	
redaksi tim khusus Independen bawah tanah juga berpindah-
pindah.	 Setelah	 beberapa	waktu	 di	 rumah	 Imran	Hasibuan,	
karena	menimbang	keselamatan,	mereka	pindah	ke	Kalibata,	
Jakarta	Selatan.	Lokasinya	tak	jauh	dari	kantor	Badan	Intelijen	
Negara	(BIN).	Setelah	 itu,	markas	 Independen kembai pindah 
ke	wilayah	Kebagusan	sebelum	ke	Lebak	Bulus,	Jakarta	Timur.	
“Pokoknya kalau kita sudah mulai nggak tenang, lingkungan 
mulai	mencurigakan,	kita	pindah,”	kata	Santoso.	

“Di	rumah-rumah	itu,	saya,	sebagai	seorang	musafir	dari	
Bandung,” Ging mengenang masa-masa gerilya menerbitkan 
Independen.	Tidak	semua	tim	khusus	Independen ini mondok di 
sana.	 	Markas	bawah	 tanah	 itu	hanya	 ramai	 sepekan	dalam	
sebulan, ketika sedang berjibaku menyelesaikan naskah dan 
lay-out.	 Begitu	masuk	 ke	 percetakan,	mereka	 keluar	 dengan	
tujuan	 masing-masing.	 Mengumpulkan	 cerita	 lagi	 untuk	
Independen edisi selanjutnya.   

Sejak penggrebekan terhadap markas di Rumah Susun 
Tanah	 Abang,	 Jakarta	 Pusat,	 AJI	 tak	 lagi	 sekantor	 dengan	
majalah Independen. Dalam	Kongres	AJI	di	Yogyakarta	tahun	
1995,	 posisi	 Santoso	 sebagai	 Sekjen	 digantikan	 oleh	 Satrio	
Arismunandar.	Santoso	menjadi	Ketua	Presidium	dan	 fokus	
bertugas mengerjakan majalah Independen di bawah tanah. 
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Saking	 bawah	 tanahnya,	 selain	 tim	 khusus,	 pengurus	 AJI	
tidak	tidak	tahu	di	mana	majalah	tanpa	SIUPP	itu	berkantor	
dan	dicetak.	

Koordinasi	 masih	 jalan	 terus.	 Tim	 Independen, termasuk 
Santoso,	 sering	 datang	 ke	 markas	 AJI	 untuk	 ikut	 rapat.	
“Kalau	 ke	 situ	 paling	 saya	 lapor	 dan	 nyari masukan, adaa 
ide-ide apa untuk Independen.	Kan	itu	nggak boleh dilakukan 
di	AJI	lagi.	Karna	sudah	dinyatakan	ilegal	oleh	Jaksa	Agung,”	
kenang Santoso. Ia merasa apa yang dilakukannya, mengelola 
Independen	 secara	 klandestein,	 itu	 adalah	 amanat	 dari	
Kongres	Yogyakarta	tahun	1995.	

Untuk	beberapa	berita	yang	butuh	konfirmasi,	tim	bawah	
tanah	meminta	bantuan	kepada	wartawan	anggota	AJI	 atau	
simpatisan	AJI	yang	masih	bekerja	di	media	mainstream.	“Ada	
anak Jakarta Post, Ati	(Nurbaiti)	itu	sangat	membantu.	Kan	dia	
nggak	dipecat.	Dia	mengerti	anak-anak	butuh	berita.	Sering	dia	
kasih,” kata Santoso.

Sedangkan narasumber-narasumber yang pro gerakan 
demokrasi, seperti misalnya Sabam Sirait dan Sri Bintang 
Pamungkas,	 bisa	 diwawancara	 langsung	 oleh	 tim	 bawah	
tanah.	Keterbatasan-keterbatasan	itu	sebetulnya	menghambat	
kinerja.	 Tapi,	 tim	 bawah	 selalu	 punya	 cara	 mengakalinya.	
Seringkali begitu deadline sudah dekat, naskah belum bisa 
memenuhi jumlah halaman yang ditentukan, maka halaman-
halaman yang masih kosong itu diisi dengan iklan-iklan 
ucapan.	

Sebagai pemimpin redaksi, Santoso bertanggungjawab 
supaya naskah terus mengalir dan majalah bisa terbit. 
Independen	bawah	tanah	tak	mungkin	dicetak	serampangan	di	
percetakan	biasa.	Cetaknya	rahasia	di	percetakan	milik	Andi	
Saputra,	 adik	 kandung	Meirizial	 Zulkarnain	Bisnis Indonesia 
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anggota	Presidium	AJI.	Bimbim	yang	bertugas	menemui	Andi	
untuk menyerahkan disket berisi naskah Independen yang 
sudah	dilay-out	untuk	dicetak.	Bimbim	 tak	 tahu	menahu	di	
mana	majalah	itu	dicetak.	Sebaliknya	Andi	juga	tidak	tahu	di	
mana markas redaksi majalah Independen. 

Untuk	 mengatur	 janji	 bertemu,	 mereka	 berkomunikasi	
via	pager.	Itu	pun	dengan	kode-kode.	Kode	untuk	Independen 
adalah	 ATM.	 Kalau	 mau	 menyerahkan	 disket,	 Bimbim	
mengirim	pesan	ke	pager	Andi	dengan	kata	kunci	itu.	Begitu	
pula jika Independen	sudah	selesai	cetak.	Andi	mengirim	pesan	
ke	 pager	 Bimbim	 dengan	 sandi	 ATM.	 Misal,	 “ATM	 sudah	
jadi,”	 atau	 “tolong	 ambil	 uang	 di	 ATM.”	 “Pokoknya	 kalau	
salah	 satu	 kita	 sebut	 ATM,	 sudah	 sama-sama	 tahu,”	 ujar	
Bimbim.	Biasanya	mereka	ketemu	di	bioskop	Megaria,	Cikini,	
Jakarta	 Pusat20. Independen	 sempat	 berhenti	 terbit	 saat	Andy	
Syahputra	ditangkap,	Oktober	199621. 

20				Wawancara	Bimbim,	Juli	2014.	Majalah	yang	sudah	dicetak	Andi,	
dijemput	Bimbim	pakai	mobil	Kijang.	Selalu	siang	hari.	“Bila	macet	
kami	makin	senang.	Karena	nggak	mungkin	ada	operasi.	Kalau	malam,	
jalanan	sepi.	Malah	khawatir	bakal	ada	razia	kan.	Malah	bahaya	itu.	
Makanya	kami	lebih	pilih	siang.”	Dengan	jumlah	eksemplar	sampai	
lima	ribu,	proses	pemindahannya	diatur	secantik	mungkin.	Mobil	
diparkir	di	tempat	yang	agak	mojok.	Jadi	waktu	memindahkan,	tidak	
terlalu	mencolok.	Selain	di	parkiran	Megaria,	kadangkala	proses	
penjemputan	majalah	dilakukan	di	parkiran	beberapa	mall	di	Jakarta.

21				Sepucuk	surat	permintaan	maaf	dari	redaksi	Suara	Independen,	
menjelaskan	sedikit	banyak	cerita	penangkapan	Andi.	Di	edisi	
tertulis:	Tak	banyak	yang	tahu,	apa	yang	terjadi	seputar	majalah	Suara	
Independen	ini	satu	edisi	yang	lalu.	Tidak	sedikit	pula	yang	bertanya-
tanya, mengapa edisi lalu majalah ini hanya beredar dalam bentuk 
fotokopi.	Mengapa	pula	setelah	berselang	dua	bulan,	majalah	ini	baru	
terbit	lagi.	Kami	ungkapkan	di	sini,	bahwa	telah	terjadi	suatu	peristiwa. 
Ialah	ditangkapnya	Andi	Syahputera	(31)	dan	Jasrul	Zen,	yang	
mencetak	Suara	Independen	No.2/Th.III	atas	pesanan	kami,	
Masyarakat	Indonesia	Peminat	Pers	Alternatif	(MIPPA).	Dalam	
penangkapan itu, polisi menyita pula seluruh eksemplar yang waktu 
itu	baru	selesai	3.000.	Tanggal	27	Oktober	1996	itu	kami	kesal	sekali	
pada	Andi.	Malah	marah,	kami	kira.	Sebab	majalah	yang	mestinya	
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Negara	melalui	 instrumen	 propagandanya	mengumum-
kan	berita	penangkapan	Andi.	Pesan	sebenarnya	yang	 ingin	
disampaikan bahwa jangan sampai ada lagi yang berani 
mencetak	 majalah	 Independen. Penangkapan terbaru ini 
membuat Santoso putar otak, berpikir bagaimana supaya 
majalah Independen	 tetap	terbit.	“Ini	harus	terus.	Tidak	boleh	
berhenti.	Kawan-kawan	sudah	ditangkap,	masa	kita	berhenti,”	
katanya.	 Karena	 percetakan	 sudah	 tak	 ada	 lagi	 yang	 mau	
menerima order, jalan satu-satunya adalah harus punya mesin 
cetak	 sendiri.	 Tapi,	 harganya	 sudah	pasti	mahal.	Dari	mana	
pula uangnya. 

Menurut	Santoso,	dia	lantas	meminjam	uang	US$	150	ribu	
ke	MDLF	atas	nama	PT	Sembrani—lembaga		yang	didirikan-
nya	 bersama	 Dedi	 Akadibrata,	 aktivis	 1980-an.	 “Saya	 yang	
bertanggungjawab atas utang itu,” ujarnya. Berbekal uang 
itu,	Santoso	membeli	mesin	cetak	bekas	merk	Gezetner	lewat	
orang-orang	di	jalur	percetakan.	Berhasil.	Meski	mesinnya	tua,	
tapi	 kondisinya	masih	 oke.	Kualitas	 cetakannya	 juga	 bagus.	
Sisa	uangnya	dipakai	untuk	mengontrak	tempat	di	Jalan	Kam-
pung	Utan,	Ciputat,	untuk	mengoperasikan	mesin	itu.	

Di	 tempat	 itu,	 mereka	 membuka	 usaha	 percetakan	 PT	
Sembrani.	Mereka	menerima	orderan	cetak	undangan	dan	lain	
sebagainya.	“Sebetulnya	itu	kamuflase	saja.	Fungsi	utamanya	

sudah	selesai	dicetak	beberapa	hari	lalu,	belum	juga	diserahkan	Andi.	
Hari	itu	kami	menghubungi	Andi	di	Jakarta	dengan	segala	cara,	namun	
tak	berjawab.	Kami	menelpon	ke	rumahnya,	dijawab	isterinya	bahwa	
Andi	pasti	sudah	akan	sampai	kembali	di	rumah	sebelum	pukul	12.00,	
karena	siang	itu	mereka	akan	merayakan	ulang	tahun	anaknya.	Tapi	
Andi	tak	kunjung	pulang.	Sampai	esok	harinya.	Tanpa	berita.	Kami	
marah	sekali,	menganggap	Andi	melanggar	janji.	Waktu	itu	kami	
putuskan,	untuk	tidak	lagi	mencetak	majalah	ini	di	perusahaan	Andi.	
Baru	Minggu	(28/10)	malam,	kami	tahu,	mengapa	Andi	tak	kunjung	
datang: ia ditangkap, kemarin pagi.
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untuk	mencetak	majalah	Independen,”	kata	Santoso.	“Jadi,	bila	
Independen	 sudah	 mau	 naik	 cetak,	 semua	 orderan	 ditahan	
dulu.” 

Pada	 masa	 percetakan	 Sembrani	 inilah	 Independen 
mencapai	oplah	tertinggi:	15	ribu	eksemplar.	Merunut	cerita,	
oplah	 majalah	 tanpa	 SIUPP	 ini,	 sejak	 pertemuan	 Sirnagalih	
hingga	peristiwa	penggerebekan	di	Hotel	Wisata,	di	kisaran	
angka	 5	 hingga	 6	 ribu	 eksemplar.	 Ketika	 pencetakannya	
diorder	 melalui	 Andy	 Syahputra,	 tirasnya	 naik	 di	 angka	 7	
hingga	8	ribu	eksemplar.	Barulah	ketika	beli	mesin	cetak,	tiras	
Independen	naik	hampir	dua	kali	lipatnya:	jadi	15	ribu.	

“Tentang	 oplah	 ini	 pernah	 dulu	 ada	 analisa.	 Sebaik-
baiknya Independen	 kan	 distribusinya	 terbatas.	Memang	 ada	
teman-teman mahasiswa yang melipatgandakan seperti 
SMID,	 tapi	 toh	masih	 terbatas.	Oplah	 Independen itu kurang 
lebih	stabil	di	angka	15	ribu	setelah	kita	punya	percetakan,”	
kata Santoso.

Pola distribusi dan sirkulasi pun mulai dipikirkan. 
Jika	 dulunya	 cenderung	 serampangan,	 kini	 sudah	 ada	
pembagiannya sendiri. Pola distribusinya ada dua. Pertama, 
pola	 lapak.	Mereka	sudah	punya	orang	di	 lapak-lapak	besar	
yang	sudah	bisa	dipegang.	Stasiun	Senen,	misalnya.	Tiap	edisi	
baru Independen terbit, diantar ke sana sekaligus mengambil 
uang dari penjualan edisi sebelumnya. 

Kedua, melalui kantor pos. Independen yang sudah dipak-
pak dalam jumlah tertentu di Sembrani lantas dikirim ke 
seluruh	 langganan	dan	 jaringan	LSM.	 “Tinggal	 orang	bayar	
ke	rekening.	Kita	buka	rekening	atas	nama	orang.	ATM-nya	
saja	yang	kita	pegang,”	 tutur	Santoso.	Meski	misi	utamanya	
mencetak	 majalah	 Independen, menurut pengakuan Santoso, 
percetakan	 Sembrani	 bukanlah	 unit	 bisnis	 AJI.	 Majalah	
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Independen	 tetap	 membayar	 saat	 mencetak	 di	 PT	 Sembrani.	
“Percetakan	itu	nggak	ada	hubungan	dengan	AJI.	Tapi	dipakai	
untuk mensupport penerbitannya.”22

Untuk	 tetap	 bersih	 dan	 tidak	 mencolok,	 karena	
percetakannya	 kecil,	 empat	 hari	 selama	 Independen naik 
cetak,	Sembrani	tutup.	Tempat	itu	seperti	disterilkan.	Orang-
orang di Sembrani lumayan deg-degan juga menangani 
‘klien’	 yang	 satu	 ini.	 Khawatir	 sesuatu	 yang	 buruk	 bakal	
kembali	menimpa	pencetak	Independen, pada tahun 1997	ada	
rencana	memindahkan	mesin	cetak	itu	ke	daerah	Pamulang,	
Tangerang.	

Lokasi	yang	diincar	untuk	rumah	baru	bagi	mesin	cetak	
itu	adalah	tanah	milik	istri	Goenawan	Mohamad.	Rencananya,	
rumah	itu	akan	dipinjam	untuk	percetakan	itu.	“Begitu	dilihat,	
ada rumahnya. Ini ideal, karena lokasi agak di dalam. Sudah 
kita gali itu untuk mobil bisa masuk. Sudah kita siapin juga buat 
tempat	mesinnya,”	 kata	 Santoso.	 Tapi,	 rencana	 itu	 akhirnya	
tinggal	 rencana.	 Setelah	 Soeharto,	 penguasa	 Orde	 Baru	
menyatakan	 mundur	 pada	 Mei	 1998,	 rencana	 pemindahan	
mesin	cetak	itu	pun	dibatalkan.	“Padahal	hampir	saja	benar-
benar	di	bawah	tanah	percetakannya,”	kata	Santoso.

Strategi kerja bawah tanah yang dipakai Santoso dalam 
mengelola Independen, yang kemudian menjadi Suara 

22				Wawancara	Santoso,	Juni	2014.	Menurut	Santoso,	perusahaan	ini	
punya jasa pada periode itu, yaitu membantu penerbitan-penerbitan 
progresif.	Sembrani	mencetak	buku-buku	Pramoedya	Ananta	Toer	
yang waktu itu dinyatakan terlarang oleh Orde Baru sehingga tak ada 
percetakan	yang	berani	nyetak.	Semnbrani	juga	mencetak	buku	Mati	
Ketawa	Cari	Daripada.	Buku	lelucon	jaman	itu.	Judul	aslinya	Mati	
Ketawa	Cara	Rusia	yang	disadur	jadi	Mati	Ketawa	Cara	Daripada.	
“Maksudnya	daripada	Soeharto.	Nggak	ada	nama	penulisnya.	Tapi	
yang	mengerjakan	Stanley	(Joseph	Adhi	Prasetyo)	dan	teman-teman	
untuk mendeligitimasi rezim itu melalui joke,” kata Santoso.
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Independen, memang membuat penerbitan itu tetap eksis 
meski di bawah tekanan bertubi-tubi terhadap pengelolanya. 
Tiga	 pengelola	 Independen,	 Ahmad	 Taufik,	 Eko	 Maryadi,	
dan	 Danang	 Kukuh	 Wardoyo	 ditangkap.	 Lalu	 menyusul	
pencetaknya,	Andi	Syahputra.	Hanya	saja,	model	pengelolaan	
seperti	 itu	 ternyata	memicu	 efek	 samping	 yang	 itu	menjadi	
pemicu	perdebatan	panas	dalam	Kongres	AJI	tahun	1997.

alat Pengorganisiran mahasiwa

aNDI	 Arief,	 Ketua	 Umum	 Solidaritas	
Mahasiswa	 Indonesia	 untuk	 Demokrasi	
(SMID)	 dan	 pimpinan	 Partai	 Rakyat	

Demokratik	 (PRD)	 bawah	 tanah	 mengatakan,	
dalam hal propaganda, Independen betul-betul 
membantu	percepatan	gerakan	PRD.	“Garis	besar	
dari Suara Independen adalah peta elite. Ini kita 
kombinasi	dengan	Pembebasan	(koran	PRD)	untuk	
analisa	 kelas	 bawah.	 Kami	 punya	 Pembebasan,	
tapi bahasanya lebih bagus Suara Independen 
karena wartawan yang menulis,” ujarnya, saat 
diwawancarai	 Arfi	 Bambani,	 25	 Juni	 2014.	 Andi	
mengaku sebagai pimpinan dia menginstruksikan 
kawan-kawannya ikut menyebarkanluaskan 
Independen di seluruh kantong-kantong PRD. 

Dijumpai	 terpisah,	 Wilson,	 pimpinan	 SMID	
sekaligus pendiri PRD, juga membenarkan soal ini.  
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Dia selalu datang menjemput Independen ke kantor 
AJI	di	Rumah	Susun	Tanah	Abang	tiap	kali	nomor	
terbaru	 terbit.	 “Sekali	 ambil	 50-an	 eksemplar,”	
katanya. Independen dijual di kampus-kampus dan 
ke orang yang mendukung perjuangan demokrasi. 
Harganya	tidak	pasti.	Kadang	ada	yang	kasih	Rp	
5	ribu,	Rp	10	ribu	dan	lain	sebagainya.	“Uangnya	
lumayan untuk makan, merokok dan untuk bantu-
bantu	untuk	hidupi	organisasi,”	kenang	Wilson.

Lebih	 dari	 itu,	 majalah	 yang	 diterbitkan	
AJI	 itu	 juga	 menjadi	 alat	 pengorganisiran	 yang	
cukup	 efektif	 dalam	 meluaskan	 struktur	 dan	
meradikalisasi massa. Dulu, di masa represif, tidak 
serampangan	 mengagitasi	 orang.	 Cenderung	
“bisik-bisik”. Satu di antaranya melalui 
Independen. “Dulu, ada mahasiswa-mahasiswa 
yang	kita	dijadikan	target	pengorganisiran.	Untuk	
mendekatinya, pertama-tama kami tawarkannya 
majalah Independen. Semiggu setelah itu, kira-kira 
dia	sudah	selesai	baca,	kita	ajak	ngobrol.	Diskusi.”	

Victor	Da	Costa,	aktivis	SMID	Jabotabek	masih	
ingat romantisme berjualan Independen.	 “Harga	
jualnya	 terserah	 kita.	 Berapa	 saja.	 Yang	 penting	
setoran ke organisasi tiga ribu rupiah, kalau saya 
tak	 salah	 ingat.	 Uang	 itu	 untuk	 kas	 organisasi.	
Dana	perjuangan.	Karena	kita	tak	perlu	setoran	ke	
AJI.	Itu	memang	jatah	kita,”	katanya.

Di masa Independen bawah tanah, jatah untuk 



166  |  Semangat Sirnagalih

kalangan	 aktivis	 mahasiswa	 tetap	 ada.	 Webby	
Warouw,	mengaku	dapat	jatah	100	eksemplar	tiap	
edisi.	 Tapi,	 polanya	 sudah	melalui	 kurir.	 “Yang	
mengantar Independen ke saya di Bandung itu 
Kelik	 Ismunanto,	anak	PRD.	Dia	kurirnya,”	kata	
Webby,	mahasiswa	Filsafat	UGM	angkatan	80-an	
yang	 ikut	 mendirikan	 SMID	 dan	 Partai	 Rakyat	
Demokratik	(PRD).	Dia	ditugaskan	organisasinya	
di	Bandung	sejak	1995	hingga	1997.

Dia mengakui Independen sangat efektif 
mengkonsolidasikan mahasiwa dan rakyat. “Pada 
waktu itu kan orang mau berkumpul saja susah 
sekali.	Gara-gara	baca	Independen, orang-orang jadi 
membicarakan	 situasi	 nasional,	 mendiskusikan	
apa-apa yang diberitakan Independen,” katanya. 

Menurut	dia,	majalah	alternatif	itu	laris	manis.	
Dicari	orang.	Bukan	hanya	mahasiswa,	masyarakat	
juga	mencari.	Terutama	yang	sudah	sadar	politik.	
Mereka	mencari	tahu	perkembangan	situasi	yang	
sebenarnya lewat Independen.

“Dulu	 orang	 cukup	 antusias	 menunggu	
nomor berikutnya. Sering juga kalau kehabisan, 
tapi ada orang mesan, kita motokopi sendiri. Itu pun 
sembunyi-sembunyi.	Karena	nggak semua tempat 
kita bisa motocopy.	 Ada	 tempat-tempat	 tertentu.	
Jualnya	 juga	 diam-diam.	 Tidak	 teriak-teriak	
gitu.	Kita	sudah	tahu,	yang	mana	saja	pelanggan	
kita.	Kantongnya	di	ITB,	di	Unpad.	Dulu,	cukup	
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berbahaya bawa Independen,” ujarnya.

Webby	tak	ingat	pasti	berapa	satu	eksemplar	
Independen	dia	jual.	Yang	pasti,	“fungsi	Independen 
selain alat pengorganisiran, juga buat kita makan. 
Kami	tidak	setoran	ke	AJI.	Pokoknya	yang	dikasih	
ke kita, itu sudah jatah kita.”

Ging Ginanjar, pemred pertama Independen, 
mengakui banyak kelompok mahasiswa dan 
pers kampus yang jadi bagian dari jaringan 
pemasaran. “Sebagian malah menjadikan komisi 
penjualan Independen sebagai salah satu andalan 
kas	 pemasukan	 oganisasi	 mereka.	 Kami	 juga	
mempersilahkan kawan-kawan itu memperbanyak 
sendiri	dengan	cara	memfotocopy,”	papar	Ging.
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BAB 7

mASA TrAnSISI

“Pasca reformasi, kami merasa, kalau (media) sudah tak perlu 
SIUPP, tak ada sensor, media bisa memberitakan apa saja, apakah 
Independen masih relevan?”

—Ging Ginanjar, pengelola, juga pernah menjadi 
pemimpin	redaksi	majalah	Independen	1994-1995

SALAH	satu	yang	disepakati	dalam	Kongres	AJI	 tahun	
1995	di	Yogyakarta	adalah	soal	pelaksanaan	kongres	dua	
tahun	 sekali.	 Bagi	 kepengurusan	AJI	 era	 seperti	 Satrio	

Arismunandar,	bukan	semata	soal	mandat	itu	yang	membuat	
kongres	harus	digelar	 tahun	1997	 itu.	Menghilangnya	untuk	
sementara	sejumlah	petinggi	AJI	usai	terjadinya	penangkapan	
aktivis	 paska	 kasus	 penyerbuan	 27	 Juli	 1996	 dan	 efek	 dari	
penangkapan	pencetak	Independen	pada	tahun	1996	membuat	
organisasi ini “memerlukan penyegaran”.

Kader	AJI	yang	mempersiapkan	kongres	kedua	ini	adalah	
Lukas	Luwarso,	wartawan	Majalah	Forum Keadilan, bersama 
Aa	 Sudirman	 dan	 Roy	 Pakpahan	 dari	 harian	 sore	 Suara 
Pembaruan.	Ketiganya	yang	mencari	tempat	yang	aman	untuk	
menggelar	 kongres	kedua	AJI	 itu	dan	ditemukanlah	 sebuah	
wisma	 bernama	 Wisma	 Hijau,	 yang	 berada	 di	 kawasan	
Cimanggis,	Depok,	Jawa	Barat.	

Untuk	menghindari	endusan	aparat	keamanan,	taktik	lama	
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pun digunakan. Panitia sengaja menghembuskan kabar bahwa 
kongres akan digelar di Bandung, meski lokasi sebenarnya 
tidak	di	sana.	Undangan	yang	disampaikan	kepada	anggota	
AJI	disampaikan	diam-diam,	umumnya	 lewat	 radio	panggil	
(pager)1.		Akibat	penggunaan	taktik	pengalihan	informasi	ini,	
ada	beberapa	 aktivis	AJI	 yang	 ingin	 ikut	 kongres	 itu	benar-
benar tersasar ke Bandung.

Kongres	 digelar	 dua	 hari,	 25-26	 Oktober	 1997.	 Situasi	
saat itu belum bisa dibilang aman, kalau bukan malah masih 
mencekam.	Efek	ketakutan	 akibat	 adanya	perburuan	 aktivis	
pasca	 kasus	 27	 Juli	 belum	 sepenuhnya	 hilang	 dan	 krisis	
ekonomi	sudah	nyata.	Untuk	kebutuhan	pengamanan,	panitia	
membuat dua spanduk berbeda. Satu spanduk bertuliskan 
“Kongres	 AJI”,	 lainnya	 bertuliskan	 “Pelatihan	 Wartawan	
untuk	Memantapkan	Jurnalisme	Pancasila”.	

Skenario dua spanduk ini untuk berjaga-jaga jika tiba-tiba 
aparat keamanan datang ke arena kongres yang sebenarnya 
tak	terlalu	jauh	dari	Jakarta.	Strategi	panitia	ini	berjalan	baik.	
Kongres	 akhirnya	bisa	 berjalan	 tanpa	 ada	gangguan	berarti.	
Berbeda	dengan	kongres	di	Yogyakarta,	kali	ini	pesertanya	tak	
hanya	dari	Jakarta,	Bandung,	Surabaya,	Yogyakarta,	tapi	juga	
ada	 dari	 Bandar	 Lampung,	Ujung	 Pandang	 (kini	Makassar)	
dan	Timor	Timur.

Seperti layaknya kongres, salah satu materi utama yang 
dibahas	 adalah	 soal	Anggaran	Dasar	dan	Anggaran	Rumah	
Tangga	dan	Pokok	Program	Perjuangan	AJI.	Tapi,	salah	satu	
materi yang jadi perdebatan panas dalam kongres ini adalah 
terkait pengelolaan majalah Suara Independen. 

Pasca	penangkapan	di	Hotel	Wisata	Internasional	16	Maret	

1			Wawancara	Lukas	Luwarso,	28-29	Juni	2014.
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1995,	ada	kesepakatan	bahwa	Independen,	di	atas	kertas,	tak	
lagi	 dikelola	 oleh	 AJI,	 melainkan	 oleh	 badan	 terpisah	 yang	
namanya	Masyarakat	Penikmat	Pers	Alternatif	(MIPPA)	dan	
dijalankan	dengan	manajemen	bawah	tanah.	Menurut	Satrio	
Arismunandar,	bukan	soal	MIPPA	yang	jadi	tanda	tanya,	tapi	
lebih	 ke	 soal	 pengelolaannya	 yang	 tertutup.	 Pengurus	 AJI	
mengaku tak tahu kebijakan redaksinya, termasuk Satrio yang 
saat	 itu	 sebagai	 sekretaris	 jenderal.	 ”Waktu	 itu	 saya	 sempat	
berpikir, kok Santoso main sendiri begitu, masa saya tidak 
boleh tahu. Saya berpikiran seperti itu waktu itu, karena kan 
begini, ini kan melibatkan uang,” kata Satrio.23 

Menurut	 Hasudungan	 Sirait,	 yang	 juga	 ikut	 dalam	
kongres, yang dia persoalkan adalah soal adanya “organisasi 
dalam	 organisasi”.	 Sebagai	 pengurus	 AJI,	 Hasudungan	
mengaku beberapa kali mengusulkan sesuatu untuk 
dilakukan terkait soal Suara Independen.	Namun	anggota	AJI	
yang lain menyatakan bahwa itu sudah ada yang mengerjakan 
sendiri.	 “Aku	 sudah	mulai	 curiga	 sebenarnya	 bahwa	 sudah	
ada	 gerakan	 di	 dalam	 gerakan,”	 kata	Has,	 panggilan	 akrab	
Hasudungan	Sirait4 

Santoso	mengklarifikasi	sejumlah	tudingan	yang	diarahkan	
kepadanya5	 dengan	mengutip	 kesepakatan	 hasil	Kongres	 di	
Yogyakarta	tahun	1995	untuk	menjalankan	Independen	secara	
klandestein.	 Ia	 juga	 menceritakan	 inisiatif	 pembentukan	

2			Wawancara	Satrio	Arismunandar,	24	Juni	2014.

3				Wawancara	Satrio	Arismunandar,	ibid.	Dari	informasi	yang	dimiliki	
Satrio, penerbitan Suara Independen saat itu mendapatkan bantuan 
keuangan dari sebuah donor internasional.

4			Wawancara	Hasudungan	Sirait,	15	Juli	2014.

5				Wawancara	Santoso,	Juni	2014.	Penjelasan	lebih	panjang	soal	Satrio	dan	
majalah	Independen,	lihat	bab	berjudul	“Majalah	Independen.”
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percetakan	 PT	 Sembrani,	 yang	 ia	 lakukan	 bersama	 kolega	
aktivisnya,	sebagai	salah	satu	cara	agar	Independen	bisa	tetap	
terbit	 setelah	 terjadi	penangkapan	 terhadap	Andi	Syahputra	
tahun	 1996.	 Andi	 	 saat	 itu	 bertugas	 mencetak	 majalah	
Independen. 

Perdebatan	 soal	 ini	 cukup	 panjang	 dan	 memicu	 pro	
kontra.	Sejumlah	pengurus	AJI	 terbelah	sikapnya.	Ada	yang	
membela Santoso, yang saat itu menjadi komandan pengelola 
Independen.	 Ada	 juga	 yang	 berdiri	 di	 belakang	 Satrio	
Arismunandar,	 sebagai	 orang	 yang	 mempertanyakan	 soal	
ketertutupan	MIPPA	ini.	“Kubu	Satrio	di	kongres	Cimanggis	
itu	 mempertanyakan,	 mengapa	 kami	 eksklusif.	 Ya	 gimana?	
Kan	 mandatnya	 memang	 underground. Kok harus terbuka? 
Namanya	underground kan harus eksklusif.	Kalau	terbuka,	kan	
bisa	ditangkap	lagi,”	kata	Wiratmo	“Bimbim”	Prabowo,	salah	
satu pengelola majalah Suara Independen. 

Kecurigaan-kecurigaan	seperti	itulah	yang	tumpah	dalam	
arena	kongres	di	Cimanggis	itu.	Menurut	Lukas	Luwarso,	jika	
disederhanakan, apa yang terjadi saat itu adalah gambaran 
konflik	 antara	 aktivis	 AJI	 yang	 aktif	 di	 Institut	 Studi	 Arus	
Informasi	(ISAI)	dengan	mereka	yang	tidak	aktif	di	 lembaga	
swadaya	 masyarakat	 yang	 berkantor	 di	 Jl.	 Utan	 Kayu	 68	
Jakarta	 Timur	 itu.	 “MIPPA	 dianggap	 afiliasi	 ISAI	 karena	
Santoso,	 Andreas	 Harsono,	 Stanley	 (Yosep	 Adi	 Prasetyo)	
bekerja	di	sana,”	kata	Lukas.6 

Perdebatan panas itu berakhir dengan adanya kesepakatan 
baru, yaitu pengelolaan Suara Independen akan diserahkan 
kepada	 pengurus	 AJI	 yang	 nantinya	 dihasilkan	 kongres.	
Setelah	 kongres	 memilih	 duet	 Lukas	 Luwarso	 dan	 Dadang	

6				Wawancara	Lukas	Luwarso,	28-29	Juni	2014.
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RHS	 sebagai	 ketua	 dan	 sekretaris	AJI,	 Satrio	Arismunandar	
yang kemudian diberi tugas menjadi pemimpin redaksi Suara 
Independen.	Menurut	Hasudungan	 Sirait,	 nama	MIPPA	 juga	
tetap dipertahankan sebagai sebagai nama pengelola karena 
“alasan keamanan” seperti di masa sebelumnya.

Dengan	 pergantian	 pucuk	 pimpinan	 di	 Suara Indepenen, 
timnya memang juga ikut berubah meski hanya sebagian. 
Bimbim masih tetap membantu menangani tata letak majalah 
itu. Ging Ginanjar juga masih terlibat dalam pengelolaannya. 
Dua	aktivis	mahasiswa	yang	sebelumnya	membantu	Santoso	
mengelola	 Suara	 Independen,	 Bimo	 Nugroho	 (SMID)	 dan	
Binyo	(Pijar),	tak	lagi	ikut	bergabung	dalam	tim	baru	tersebut.	

“Dalam kepemimpinan Satrio, kami sempat rapat dua kali, 
di	tempat	baru,	di	Guntur.	Namun	(Suara Independen)	tak	pernah	
terbit,” kata Ging Ginanjar. Setelah itu, kepemimpinannya 
dialihkan	 kepada	 Heru	 Hendratmoko.	 Pada	 masa	 Heru	
Hendratmoko,	majalah	Suara	Independen	terbit	dua	kali.	“Dan	
sesudah itu kami memutuskan untuk menghentikannya,” 
tambah	 Ging.	 “Mungkin	 karena	 ada	 ribut-ribut	 begitu	
beberapa reporter yang ada di sana itu jadi mengundurkan 
diri	dari	Independen,”	kata	Satrio	Arismunandar.	

Setelah	 Soeharto	 turun	 Mei	 1998	 yang	 juga	 menandai	
awal era reformasi, media di Indonesia mulai menikmati ada 
ruang	kebebasan.	 Surat	 izin	Usaha	Penerbitan	Pers	 (SIUPP),	
yang di masa pemerintahan sebelumnya merupakan barang 
mahal, saat itu dipermudah untuk mendapatkannya. Pada 
saat itu pula majalah Suara Independen seperti berada 
di	 persimpangan	 jalan.	 “Pasca	 reformasi,	 kami	 merasa,	
kalau	 sudah	 tak	 perlu	 SIUPP,	 tak	 ada	 sensor,	 media	 bisa	
memberitakan apa saja, apakah Independen	 masih	 relevan?	
Setelah	 berdebat,	 kesimpulannya,	 tak	 relevan	 lagi.	 Maka	
diterbitkanlah Independen edisi perpisahan,” kenang Ging 
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Ginanjar.7 

Majalah	Suara Independen, yang oleh Ging Ginanjar disebut 
sebagai edisi perpisahan, sebenarnya bukan benar-benar edisi 
terakhir	dalam	 sejarah	AJI.	Kepengurusan	AJI	 hasil	 kongres	
tahun	 1999	 di	 Surabaya8, menghidupkan kembali majalah 
itu,	 dengan	 sejumlah	 perubahan.	Namanya	 diganti	menjadi	
Independen Watch. Selama tahun 2000, para pengelolanya 
menerbitkan	 setidaknya	 dua	 edisi.	 Laporan	 utamanya	
mengangkat	 tema	“Kasus	BLBI,	Pers	Berpihak”,	dalam	edisi	
April	 2000,	 dan	 “Parpol	 Modern	 Masih	 Jauh”	 dalam	 edisi	
September 2000. 

Tahun	 berikutnya,	 2001,	 majalah	 ini	 terbit	 lebih	 teratur.	
Nama	 Independen Watch tak lagi dipertahankan dan kembali 
memakai	 nama	 yang	 sudah	 pernah	 dipakai	 tahun	 1994,	
yaitu majalah Independen. Pengelolanya tetap orang lama, 
dengan sedikit perubahan saja pada komposisi redaksinya. 
Dari	segi	konten,	juga	ada	perbedaan	cukup	mencolok.	Tema	
liputan yang diangkat majalah Independen	periode	1994-1996	
dan	 Suara	 Independen	 1997-1998	 bersifat	 umum	 dan	 isu	

7				Wawancara	Ging	Ginanjar,	Juli	2014.	Beberapa	bulan	setelah	munculnya	
edisi	perpisahan	itu,	muncul	koran	Suara Independen, yang dimodali 
Peter	Gontha,	dengan	pengelola	antara	lain	Taufik	Darusman.	AJI	
menyatakan	keberatan	dan	melayangkan	protes.	Menurut	Ging	
Ginanjar, pemimpin redaksi koran Suara Independen dan Peter Gontha 
datang	ke	kantor	AJI	di	Jl.	PAM	Baru	Raya.	Mereka	meminta	agar	bisa	
tetap menggunakan nama Suara Independen.	AJI	berukuh	menolaknya.	
Peter Gontha saat itu sempat menawarkan bagaimana kalau tetap pakai 
nama	itu	dan	seluruh	pengelolaannya	oleh	AJI.	“Kami	tetap	menolak,”	
tandas	Ging	yang	saat	itu	menjadi	pengurus	di	Divisi	Advokasi	AJI.	
Pada	September	1998,	Independen sempat terbit lagi. Sampul depannya 
bergambar	Soeharto.	Laporan	utama	bertajuk	“Beranikah	Habibie	
Tangkap	Soeharto?”.	Di	kotak	redaksi	tak	tertera	nomor	rekening.	Yang	
ada	hanya	keterangan	sumbangan	cetak	Rp	5.000.	Di	halaman	25,	ada	
berita	berjudul,		“Peter	Gontha	Jarah	Suara	Independen”.

8					Kongres	AJI	tahun	1999	di	Surabaya	menetapkan	Didik	Supriyanto	
sebagai	Sekjen	AJI.	Ia	memimpin	organisasi	ini	mulai	1999	hingga	2001.
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pers	hanya	menjadi	bagian	kecil	saja.	Komposisi	 ini	menjadi	
terbalik	(isu	media	lebih	mendominasi	dari	pada	isu	umum)	
dalam	penerbitan	AJI	tahun	2000-2001.

Selama	 tahun	 2001,	 di	 akhir	 tahun	 kepengurusan	Didik	
Supriyanto	sebagai	Sekjen	AJI,	pengelola	Independen	mencoba	
tertib	 dengan	 rutin	 dan	 ajeg	 sebulan	 sekali.	 Hasilnya,	
setidaknya	ada	9	edisi	yang	terbit	pada	tahun	itu.	Majalah	ini,	
pada	masa	kepemimpinan	Didik	dikelola	oleh	Divisi	Penelitian	
dan Pengembangan yang dipimpin oleh Eddy Suprapto9. 
Konten	 dan	manajemen	 Suara	 Independen	 tahun	 2000-2001	
seperti	mengulang	kondisi	tahun	1994-1995,	yaitu	sama-sama	
dikelola	 langsung	 pengurus	AJI	 dan	 liputannya	 didominasi	
isu-isu seputar media. 

Dalam satu edisi yang terbit tahun 2000, nama majalah 
yang sebelumnya Suara Independen itu berubah menjadi 
Independen Watch. Penerbitan edisi berikutnya lantas berubah 
menjadi Independen. Inilah laporan utama edisi-edisi di tahun 
terakhir	itu:	Dominasi	Cendana	di	Layar	Kaca,	Februari	2001;	
Antara	Nyawa	dan	Berita,	Maret	2001;	Konspirasi	Menggasak	
Uang	 Rakyat,	 April	 2001;	 Awas,	 Kemerdekaan	 Berpikir	
Terancam,	Mei	2001;	Ramai-Ramai	Merambah	TV,	Juni	2001;	
Gus	Dur	dan	Kebohongan	Publik,	Juli	2001;	Watak	Orde	Baru	
di	Pemerintahan	Mega,	Agustus	2001;	Kongsi	Bisnis	Wartawan	
dan	Mafia	Judi,	Oktober	2001;	Bung	Amplop	dan	Bung	Bodrex	
Bersirajalela,	September	2001.

Tahun	2001	itu	adalah	tahun	terakhir	majalah	internal	AJI	ini	
terbit	dan	meyapa	pembacanya.	Upaya	untuk	menerbitkannya	
kembali,	 tak	 pernah	 padam.	 Ide	 itu	 sempat	 muncul	 dalam	
masa	kepengurusan	AJI	periode	Eddy	Suprapto-Nezar	Patria	

9			Wawancara	Eddy	Suprapto,	Juni	2014.



176  |  Semangat Sirnagalih

(2003-2005)	 dan	 Heru	 Hendratmoko-Abdul	 Manan	 (2005-
2008).	 Ada	 ide	 untuk	 menerbitkan	 lagi	 majalah	 Independen 
dengan format digital, tepatnya berbasis web. Pengelolanya 
juga	mesti	 dilakukan	 secara	profesional.	Hanya	 saja,	 hingga	
akhir	tahun	2008,	ide	itu	berhenti	pada	sebatas	angan10.

* * *

KONGRES	di	Cimanggis	mengawali	sejumlah	perubahan	
dalam struktur organisasi, dari model presidium ke badan 
pengurus	harian	inti	(BPHI)	yang	terdiri	dari	ketua,	sekretaris,	
dan bendahara. Struktur baru ini dipilih karena dinilai lebih 
luwes menghadapi tantangan pemerintahan Orde Baru yang 
dilihat	 semakin	 keras	 terhadap	 para	 aktivis	 prodemokrasi,	
termasuk	 AJI.	 “Waktu	 itu	 dinilai	 bentuk	 presidium	 sudah	
tidak efektif karena ketika presidium menghilang, tak ada lagi 
komando,”	kata	Lukas	Luwarso.	Kongres	juga	mengesahkan	
dua	badan	baru,	yakni	Badan	Pemeriksa	Keuangan	(BPK)	dan	
Majelis	Etik.11

Berbeda dengan kongres sebelumnya, pemilihan pimpinan 
AJI	dalam	kongres	kedua	ini	berlangsung	lebih	seru.	Mulanya	
yang	muncul	 sebagai	 kandidat	 ketua	 adalah	 Roy	 Pakpahan	
dari	 harian	 Suara	 Pembaruan,	 lalu	 disusul	 oleh	munculnya	
nama	 Lukas	 Luwarso12 dari Forum Keadilan dan Dadang 
RHS	dari	Tabloid	Detak. Setelah melalui pemungutan suara, 
Lukas	 mendapatkan	 suara	 terbanyak.	 Menyusul	 kemudian	
Roy	Pakpahan	dan	Dadang	RHS	di	urutan	berikutnya.	Lukas	

10				Laporan	Pertanggungjawaban	Pengurus	AJI	2005-2008:	Membangun	
Organisasi,	Menjaga	Kebebasan,	hal.	80

11			Rilis	AJI	pada	26	Oktober	1997	di	milis	Apakabar.

12				Wawancara	Lukas	Luwarso,	28-29	Juni	2014.	
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pun ditetapkan menjadi ketua, Roy menjadi bendahara, dan 
Dadang sebagai sekretaris13.

Meski	 sistem	politik	 tahun	 itu	 tak	 jauh	 berbeda	 dengan	
tahun	 1995,	 namun	 ada	 sejumlah	 perkembangan	 baru	 yang	
tampak di depan mata dan itu harus mendapat respons 
memadai	dari	AJI.	Kongres	menghasilkan	sejumlah	point-point	
pernyataan	yang	diberi	nama	Deklarasi	Cimanggis.	Beberapa	
point	yang	terdapat	dalam	deklarasi	itu	adalah	mencakup	tiga	
isu utama, yaitu kebebasan pers, profesionalisme pers, dan 
kesejahteraan pekerja media. Berbeda dengan sebelumnya, 
kongres	ini	juga	mengawali	fokus	baru	AJI	pada	isu	program	
serikat pekerja.

Dalam	 deklarasi	 itu,	 AJI	 mendesak	 pemerintah	
menghapus	Keputusan	Menteri	Penerangan	No	1	Tahun	1984	
tentang	Surat	 Izin	Usaha	Penerbitan	Pers.	Selama	 ini,	SIUPP	
menjadi instrumen penting pemerintah untuk menindas dan 
mengekang pers. Point penting lainnya adalah ini: mendesak 
manajemen media memenuhi kebutuhan mendasar jurnalis 
dan keluarganya agar bisa menghasilkan karya jurnalistik 
yang	bermutu	tinggi;	mendesak	perusahaan	pers	memberikan	
20	 persen	 saham	 pada	 pekerjanya;	 mendorong	 jurnalis	
membentuk serikat pekerja14.

Trio	 pimpinan	 AJI	 yang	 baru	 ini,	 seperti	 tradisi	 yang	
juga	 dilakukan	 era	 Ahmad	 Taufik-Santoso	 (1994-1995),	

13				Wawancara	Dadang	RHS,	23	Juni	2014.	

14				Rilis	AJI	pada	26	Oktober	1997	di	milis	Apakabar.	Selain	pencabutan	
SIUPP,	kesejahteraan	dan	saham,	AJI	mengimbau	institusi	negara	dan	
masyarakat untuk menghormati hak jurnalis dan lembaga pers untuk 
mencari	dan	menyebarkan	informasi,	menyampaikan	keprihatinannya	
atas	penggunaan	cara	hukum	perdata	atas	pers,	menyerukan	lembaga-
lembaga sipil dan militer tidak menindas pers, pers tidak terpengaruh 
tekanan dari luar ketika menulis berita dan opini.



178  |  Semangat Sirnagalih

Santoso-Satrio	 Arismunandar	 (1995-1997),	 	 adalah	 memulai	
kepengurusannya	 dengan	 mencari	 sekretariat	 baru.	
Ditemukanlah	sebuah	rumah	di	Jalan	Pam	Baru	Raya	No.16,	
Pejompongan,	 Jakarta	 Pusat,	 sebagai	 kantor	 AJI	 yang	 baru.	
Lukas	 Luwarso	 bak	memimpin	 organisasi	 baru.	 Saat	 terjadi	
peralihan	kepemimpinan,	Lukas	Luwarso	nyaris	tak	menerima	
limpahan data soal organisasi dari kepengurusan sebelumnya 
yang	memang	bergerak	secara	klandestein	itu.	“Saya	sebagai	
ketua baru seperti mengelola organisasi baru. Struktur baru, 
tidak punya data base keanggotaan. Seingat saya juga tidak ada 
anggaran	yang	diserahkan,”	kata	Lukas	Luwarso15.

Beberapa	 bulan	 setelah	 menjadi	 Ketua	 AJI,	 Lukas	
memutuskan	 mundur	 dari	 Majalah	 Forum Keadilan. Selain 
demi	fokus	membesarkan	AJI,	Lukas	 juga	merasa	 tidak	sreg	
dengan	 praktik	 jurnalisme	 majalah	 itu.	 “Apalagi,	 di	 rapat	
kepengurusan, teman-teman juga meminta saya mundur 
untuk	berkantor	di	AJI	atau	minimal	cuti	tanpa	tanggungan16. 
Dadang	RHS	pun	melakukan	langkah	sama.	Ia	memutuskan	
berhenti	 bekerja	 di	 Tabloid	 Detak dan konsentrasi sebagai 

15				Wawancara	Lukas	Luwarso,	28-29	Juni	2014.	Lukas,	yang	saat	itu	baru	
berusia	 30	 tahun,	 sempat	 tak	 percaya	 diri	 untuk	 menjadi	 Ketua	 AJI.	
“Apalagi	saat	itu	AJI	sudah	terkenal	sebagai	kelompok	perlawanan	yang	
militan, sudah go international. Sudah menjadi anggota International 
Federation	 of	 Journalist	 (IFJ),”	 kata	 Lukas.	 Malam	 setelah	 ia	 terpilih,	
Lukas	mengaku	tak	bisa	tidur.	“Saya	tahu	Santoso	dan	Satrio	termasuk	
sudah sering diundang untuk presentasi di luar negeri. Seingat saya, 
pertama kali saya keluar negeri hanya untuk seminar.”

16				Wawancara	Luka	Luwarso,	28-29	Juni	2014.	“Saya	heran	juga,	kenapa	
waktu	itu	saya	kok	mau	ya?	Mundur	untuk	ngantor setiap hari di 
AJI	tanpa	gaji,”	kata	Lukas	lalu	tertawa.	Meski	tak	lagi	bekerja	tetap,	
posisinya	sebagai	Ketua	AJI	membuat	Lukas	seperti	tokoh	atau	selebriti	
karena	diundang	sebagai	pembicara	di	banyak	kegiatan.	Honor	sebagai	
pembicara,	jika	dikumpulkan,	bisa	lebih	besar	dari	gaji	di	Forum 
Keadilan. 
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Sekretaris	AJI17. 

Trio	 Lukas-Dadang-Roy	 memimpin	 AJI	 tatkala	 krisis	
ekonomi mulai melanda dan politik seperti makin tidak 
menentu	 setelah	 Soeharto	 kembali	 diangkat	 Majelis	
Permusyawaratan Rakyat sebagai presiden. Saat itu, Soeharto 
sudah	berkuasa	30	 tahun.	Atmosfer	saat	 itu,	menurut	Lukas	
Luwarso	dan	Dadang	RHS,	yang	membuat	organisasi	ini	lebih	
condong	sebagai	gerakan	politik.	Keduanya	juga	berbagi	peran	
cukup	 jelas.	 Lukas	 akan	 fokus	 menjalin	 hubungan	 dengan	
pihak	luar	negeri,	sementara	Dadang	dengan	para	aktivis	anti-
Orde Baru. 

Saat	itu,	secara	perlahan	media	dan	jurnalis	mulai	secara	
terbuka “melawan” Orde Baru. Gelombang demonstrasi 
dan keresahan masyarakat akibat krisis ekonomi memaksa 
media massa mulai berani memberitakan ekspresi-ekspresi 
ketidakpuasan	 terhadap	 pemerintah.	 Pada	 15	 Januari	 1998,	
Soeharto menggelar jumpa pers yang menyatakan ada 
tindakan	 “subversif”.	 Pernyataan	 Soeharto	 ini	 diulang	 lagi	
oleh	 Kepala	 Pusat	 Penerangan	ABRI,	 Brigadir	 Jenderal	 TNI	
Abdul	Wahab	Mokodongan,	dan	Menteri	Penerangan	Jenderal	
(purn)	Hartono.	

Kemarahan	 Soeharto	 itu	 diterjemahkan	 oleh	 Hartono	
dengan memberi peringatan kepada enam media, yakni 
harian Kompas, harian sore Suara Pembaruan, harian Merdeka, 
harian Jayakarta, The Jakarta Post	dan	majalah	D&R	(Deketktif	
&	Romantika)	 atas	pemberitaannya	yang	dinilai	pemerintah	
“memanas-manasi	 suasana”.	 Pernyataan	 itu	 membuat	 ciut	
nyali sejumlah media.18 

17			Wawancara	Dadang	RHS,	23	Juni	2014.

18			Suara Independen edisi	I/IV/	Januari	1998	halaman	15.
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Di	 ruang	 redaksi	 stasiun	 televisi	 swasta	 Indosiar,	
terpampang tulisan peringatan untuk reporter dan produser 
berupa larangan untuk memberitakan sejumlah peristiwa 
seperti suasana rush di pasar-pasar, unjuk rasa, kegiatan 
lembaga	 swadaya	masyarakat	 dan	PDI	 pimpinan	Megawati	
Soekarnoputri.	Larangan	serupa	juga	muncul	di	kantor-kantor	
redaksi media lainnya.19 

Selain mengeluarkan siaran pers yang berisi penolakan 
atas	 adanya	 tekanan	 terhadap	 pers,	 AJI	 juga	 menunjukkan	
sikapnya melalui konten majalah Suara Independen.	 Majalah	
AJI	pada	edisi	Januari	1998	mengeluarkan	wawancara	khusus	
dengan	ketua	umum	PDI	Megawati	Soekarnoputri	serta	juga	
memuat	survei	keinginan	rakyat	yang	menginginkan	Soeharto	
turun dari jabatannya.20 Situasi politik saat itu juga mendorong 
AJI	 untuk	 terlibat	 aktif	 dalam	 koalisi	 dengan	 kelompok	
prodemokrasi	 lainnya.	 Itu	 sebabnya	 AJI	 bersama	 sejumlah	
organisasi	membidani	 lahirnya	Komisi	 untuk	Orang	Hilang	
dan	Korban	Tindak	Kekerasan	(KontraS)	pada	16	April	1998	
dan	Indonesia	Corruption	Watch	(ICW)	pada	21	Juni	199821. 

Koalisi	AJI	dengan	sejumlah	organisasi	dan	kelompok	pro-
demokrasi saat itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan. 
Nilai	 dan	 hak	 yang	 diperjuangkan	 AJI,	 yaitu	 soal	 adanya	
kebebasan pers, senapas dengan kelompok pro-demokrasi 

19			Suara Independen edisi	I/IV/	Januari	1998	halaman	15.

20   Suara Independen	edisi	I/IV/	Januari	1998.

21				Kontras	dibentuk	sejumlah	individu	dan	organisasi	nonpemerintah	
(ornop)	antara	lain	Komite	Independen	Pemantau	Pemilihan	Umum,	
Yayasan	Lembaga	Bantuan	Hukum	Indonesia,	AJI,	Persekutuan	
Mahasiswa	Katolik	Republik	Indonesia	dan	Pergerakan	Mahasiswa	
Islam Indonesia. Semula organisasi ini berbentuk forum. Belakangan, 
di	bawah	kepemimpinan	Munir,	KontraS	bertransformasi	menjadi	
lembaga	swadaya	masyarakat	tersendiri	seperti	halnya	ICW.
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lainnya yang memperjuangkan kemerdekaan berekspresi, 
berpendapat, serta hak ekonomi dan politik yang saat itu 
dikekang	pemerintah.	Krisis	ekonomi	dan	politik	yang	mulai	
kian	 terasa	 sejak	 tahun	 1997	 itu	 kemudian	 berujung	 pada	
mundurnya	 Soeharto	 pada	 Mei	 1998,	 yang	 itu	 menandai	
berakhirnya era Orde Baru.  

Mundurnya	 Soeharto	 disambut	 sorak	 gembira.	 Bagi	
sejumlah	kelompok	pro-demokrasi,	 termasuk	AJI,	 kejatuhan	
pemimpin	otoriter	 ini	disambut	suka	cita	karena	“membuka	
pintu”	 bagi	 adanya	 perubahan.	 Hanya	 saja,	 mundurnya	
Soeharto ini tak lantas membuat apa yang diperjuangkan di 
masa	 lalu	 secara	 tiba-tiba	 menjadi	 kenyataan.	 Setelah	 Orde	
Baru	 digantikan	Orde	 Reformasi	 tahun	 1998,	masih	 banyak	
“pekerjaan	rumah”	yang	harus	diselesaikan	AJI.	

Dua	 minggu	 setelah	 Soeharto	 lengser,	 2	 Juni	 1998,	 AJI	
menggelar	diskusi	panel	bertema	“Reformasi	Media	Massa”	
di	Gedung	Jakarta	Design	Centre,	Jakarta.	Pada	acara	itu	juga	
hadir	Direktur	Jenderal	Pers	dan	Grafika	(PPG),	Dailami	Rusli.	
“Ini	pertama	kali	AJI	bisa	menyelenggarakan	kegiatan	terbuka	
seperti ini, setelah hampir empat tahun diburu terus, bagai 
pesakitan.	Dihadiri	Dirjen	PPG,	diliput	TVRI	pula,”	kata	Satrio	
Arismunandar,	yang	dalam	acara	itu	menjadi	moderator.22

Hasil	 diskusi	 ini	 menjadi	 amunisi	 penting	 untuk	 terus	
mendorong	pemerintah	mencabut	 regulasi	yang	mengekang	
pers,	mulai	 dari	 soal	 SIUPP	hingga	 soal	 PWI	dan	 SPS	 yang	
ditetapkan sebagai wadah tunggal untuk wartawan dan 
pengelola	media.	Sikap	pengganti	Soeharto,	Habibie,	saat	itu	
juga	dinilai	lamban	untuk	mencabut	Undang	Undang	Pokok	
Pers	 sehingga	 komunitas	 pers	 ‘memprovokasi’	 DPR	 agar	

22    Xpos, Op.cit.
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menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan undang 
undang pers yang baru. 

Pemerintah	 akhirnya	 menjawab	 desakan	 kuat	 AJI	 dan	
aspirasi wartawan dan media yang pernah dibredel di masa 
lalu.	 Pada	 6	 Juni	 1998,	 Menteri	 Penerangan	 Yunus	 Yosfiah	
mengumumkan	 pencabutan	 ketentuan	 tentang	 Surat	 Izin	
Usaha	Penerbitan	Pers	(SIUPP)	dan	wadah	tunggal	organiasi	
jurnalis dan organisasi perusahaan pers.23  Dengan langkah ini, 
pemerintah	 tak	 lagi	memberikan	privilege	bagi	PWI	sebagai	
satu-satunya organisasi wartawan dan Serikat Penerbit 
Suratkabar	 (SPS)	 sebagai	 satu-satunya	 organisasi	 pemilik	
suratkabar. 

AJI	menyambut	baik	langkah	ini	meski	itu	saja	dianggap	
belum	cukup.	Menurut	Lukas	Luwarso,	Menteri	Penerangan	
perlu	 melakukan	 pengusutan	 terhadap	 SIUPP	 dan	 saham-
saham yang diperoleh pejabat dari hasil kolusi, korupsi, dan 
nepotisme.	 Menurut	 AJI,	 saat	 Harmoko	 menjabat	 sebagai	
Menteri	Penerangan	 selama	 tiga	periode,	 ia	memiliki	 saham	
di	 30	 lebih	media	massa.	Harmoko	memperoleh	 saham	saat	
sebuah	perusahaan	meminta	SIUPP.	Selain	uang	kontan	yang	
harus	 disetor	 perusahaan	 itu,	 Harmoko	 juga	 minta	 saham	
kosong	yang	berkisar	antara	5	persen	sampai	25	persen.24

Lukas	Luwarso	juga	mengingat	peristiwa	di	sebuah	forum	
yang	 diselenggarakan	 Menteri	 Penerangan	 Yunus	 Yosfiah,	
awal	Juni	1998.	Saat	itu	ia	diminta	menjelaskan	visi	dan	misi	
organisasi	yang	dipimpinnya.	Usai	memaparkan	visi-misi	AJI	
itu,	tiba-tiba	Lukas—yang	saat	itu	didampingi	mantan	Ketua	
Presidium	 AJI	 Ahmad	 Taufik—dihampiri	 Jacob	 Oetama,	

23			Xpos,	edisi	No	23/I/6	-	12	Juni	98.

24			Xpos, Ibid.
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pemilik	 Harian	 Kompas dan anggota Dewan Pers. “Beliau 
menyalami	 saya.	 ‘Mas	Lukas,	 selamat	Anda	menang’,”	 kata	
Jacob.	Maksud	Anda	di	sini	adalah	AJI,”	kata	Lukas.

* * *

SALAH satu pekerjaan rumah segera yang dilakukan 
Lukas	Luwarso-Dadang	RHS	adalah	membenahi	manajemen	
organisasi.	Untuk	pekerjaan	ini,	ia	juga	dibantu	oleh	seorang	
staf	 sekretariat	 AJI	 terkait	 masalah	 operasional	 kantor	 dan	
administrasinya.	 “Kerja-kerja	 awal	 yang	 dilakukan	 adalah	
diskusi-diskusi yang memperbarui sistematika kerja seperti 
membuat	anggaran	dasar/anggaran	rumah	tangga,	merapikan	
keuangan	 dan	 rekening	 lembaga,	mendaftarkan	AJI	 sebagai	
lembaga berbadan hukum dan punya akun bank resmi,” kata 
Lukas.	

Seiring	 berjalannya	 waktu,	 nuansa	 ketidakcocokan	
di dalam pengurus mulai terbuka dan ini berujung pada 
mundurnya	 Roy	 Pakpahan,	 13	 Januari	 1998,	 dari	 posisinya	
sebagai	Bendahara	AJI25. Dalam surat pengunduran dirinya, 
Roy Pakpahan mengemukakan enam hal yang menjadi 
alasan	 pengunduran	 dirinya	 itu.	 Secara	 garis	 besarnya,	 Roy	
mempertanyakan sejumlah mekanisme dalam organisasi dan 
‘dualisme’	anggota-anggota	AJI	yang	aktif	di	 ISAI.	“Terlihat	
ada	keengganan	untuk	berdialog	secara	terbuka	dengan	ISAI.	
Padahal	 banyak	 program	 ISAI	 yang	 over	 lap	 dengan	 AJI,	
misalnya dalam pelaksanaan training pers,” kata Roy.26 Itu 
bukan	kritik	pertama	dan	terakhir	Roy	terhadap	AJI.

25			Wawancara	Lukas	Luwarso,	28-29	Juni	2014.

26				Surat	Pengunduran	Diri	Roy	Pakpahan	yang	tersebar	di	milis	
Apakabar.	Bahan	bisa	diakses	di	http://www.library.ohiou.edu/
indopubs/1998/01/13/0052.html
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Setelah	 Soeharto	 lengser,	AJI	menggelar	 perayaan	ulang	
tahun	 secara	 terbuka.	 Peringatan	 ulang	 tahun	 ke-5	 digelar	
7	 Agustus	 1998.	 Banyak	 pihak	 diundang	 dalam	 acara	 ini,	
termasuk	 Menteri	 Penerangan	 Yunus	 Yosfiah.	 Bahkan	 saat	
itu	Yunus	didapuk	untuk	memberikan	 hadiah	Udin	Award	
kepada pemenangnya.27	 Udin	 Award	 adalah	 penghargaan	
yang	diberikan	AJI	kepada	wartawan	yang	dianggap	menjadi	
korban	 kekerasan.	 Roy	 memprotes	 langkah	 pengurus	 AJI	
yang	mengundang	Yunus	Yosfiah	dan	menyebutnya	sebagai	
bentuk ‘euforia’ kebebasan28.	 Ia	 mengingatkan	 bahwa	 AJI	
adalah organisasi perlawanan sehingga pengakuan rakyat 
atau masyarakat lebih berarti daripada penguasa.

Lukas	Luwarso	tahu	bahwa	ia	dianggap	“menjilat”	Menteri	
Penerangan	 Yunus	 Yosfiah	 dan	 ia	mengklarifikasi	 tudingan	
miring	itu.	Menurut	Lukas,	Yunus	diundang	dalam	acara	AJI	
karena ia dinilai sangat akomodatif terhadap kebebasan pers. 
“Dia	menjadi	menteri	sebentar,	 tapi	dia	mencabut	Peraturan	
Menteri	Penerangan	(soal	SIUPP),	memfasilitasi	pembentukan	
dewan	 pers	 yang	 baru,	 memfasilitasi	 penyusunan	 Undang-
undang Pers yang baru, penyusunan kode etik wartawan 
Indonesia	dan	semacamnya,”	kata	Lukas	Luwarso.29

Di	 era	 Presiden	 BJ	 Habibie	 dan	 menteri	 penerangan	

27   Xpos,	No	32/I/8	-	15	Agustus	98

28				Pernyataan	Roy	Pakpahan	yang	muncul	di	Milis	Apakabar,	10	Agustus	
1998.	“Bagaimana	mungkin	bisa	terjadi	dalam	acara	sebuah	organisasi	
sevokal	dan	sekritis	AJI,	seorang	Letnan	Jenderal	Yunus	Yosfiah	-yang	
menurut beberapa media massa asing dan sejumlah buku ilmiah 
tentang	sejarah	Timor	Timur,	ikut	berperan	dalam	tewasnya	5	orang	
wartawan	Australia	dalam	invasi	militer	Indonesia	di	Timor	Timur,	
Desember	1975	–	memberi	hadiah	M.	Fuad	Syarifudin	(Udin	Award/
wartawan	harian	Bernas	yang	dibunuh	penguasa)	kepada	wartawan	
yang menjadi korban represi kekuasaan,” kata Roy. 

29				Wawancara	dengan	Lukas	Luwarso,	op	cit.
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dipegang	Yunus	Yosfiah,	SIUPP	memang	masih	ada	tapi	lebih	
mudah untuk memperolehnya. Ini sangat berbeda dengan 
SIUPP	pada	masa	Orde	Baru.	Dalam	tiga	bulan	pemerintahan	
Habibie,	sampai	9	September	1998,	Menteri	Penerangan	Yunus	
Yosfiah	mengeluarkan	 179	 SIUPP	baru.	Bandingkan	dengan	
jumlah	 SIUPP	 yang	 ada	 di	 masa	 Orde	 Baru	 yang	 hanya	
241.	 “Peminat	 cukup	 mengisi	 formulir,	 dilampiri	 salinan	
pengesahan akta pendirian notaris, dan susunan pengasuh 
penerbitan	pers.	Tidak	dipungut	biaya	apapun.”30

Bukan	 hanya	 itu	 “pekerjaan	 rumah”	 yang	 dihadapi	 AJI	
setelah memasuki era reformasi dan tak lagi bergerak di 
bawah	tanah	seperti	sebelumnya.	Sekretaris	AJI	Dadang	RHS	
menyebut	ada	semacam	“keterkejutan	budaya”	saat	organisasi	
ini berada pada masa transisi dari “zaman kegelapan” menuju 
“era	 keterbukaan.”	 Di	 masa	 pemerintahan	 Soeharto,	 AJI	
itu diperlakukan seperti “barang haram” yang dijauhi oleh 
banyak	 wartawan.	 Saat	 penguasa	 Orde	 Baru	 jatuh,	 secara	
perlahan semuanya mulai berubah. “Romantisme zaman 
bergelap-gelapan itu sudah berbeda dengan zaman normal,” 
kata Dadang.31

Salah satu dampaknya transisi dan keterkejutan budaya 
ini, kata Dadang, adalah banyaknya jurnalis yang mulai berani 
ikut	AJI.	“Dan	tahun	98		itu	juga	tiba-tiba	banyak	permintaan	
dari	 daerah	 untuk	 bergabung	 dengan	 AJI.	 Sebelumnya	 tak	
terpikirkan karena sebelumnya orang takut bergabung ke 
AJI,”	kata	Lukas	Luwarso.	Kalau	istilah	Dadang	RHS,	“Yang	
dulunya	AJI-fobia	sekarang	menjadi	AJI-mania.32”

30			Suara Independen	edisi	No	2/IV/September	1998	halaman	24.

31			Wawancara	Dadang	RHS,	23	Juni	2014.

32				Wawancara	Dadang	RHS,	ibid.	“Di	awal-awal	lengsernya	Soeharto,	
pengurus	di	Jakarta	sempat	kaget,	ketika	sebuah	liputan	televisi	
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Sekretariat	 AJI	 yang	 berada	 di	 Jl.	 PAM	 Baru	 Raya,	
Pejompongan, ramai didatangi jurnalis-jurnalis yang ingin 
menjadi	 anggota.	 Mereka	 juga	 menghubungi	 AJI	 melalui	
telepon	 dan	 faksimile.	 Ada	 juga	 sekelompok	 wartawan	 di	
sebuah	 kota	 tiba-tiba	 menghubungi	 AJI	 menyatakan	 sudah	
siap	mendirikan	cabang	AJI	dan	menggelar	konferensi	cabang.	
Ada	 juga	 kejadian	 sejumlah	 orang	 mengatasnamakan	 AJI	
mendatangi instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-
perusahaan swasta untuk kepentingan pribadi.33

Di	era	Lukas-Dadang	inilah	resmi	berdiri	AJI	cabang.	Hanya	
saja, pada masa ini pula pertama kalinya terjadi pembekuan 
AJI	 cabang.	 Ikhwal	 pembekuan	 ini	 bermula	 dari	 adanya	
laporan	dari	berbagai	pihak	kepada	pengurus	AJI	di	 Jakarta	
bahwa	 sejumlah	 anggota	 AJI	 cabang	 Palangkaraya	 dinilai	
melanggar	kode	etik	dan	AD/	ART	AJI.	Untuk	mengklarifikasi	
masalah	 ini,	 Dadang	 RHS	 dan	 Koordinator	 Divisi	 Jaringan	
dan	Pengembangan	Daerah	AJI,	Willy	Pramudya,	berangkat	
ke	 Palangkaraya	 menindaklanjuti	 laporan	 itu.	 Utusan	 AJI	
menemukan	bahwa	 laporan	 itu	 ternyata	benar	adanya.	Usai	
melakukan	klarifikasi,	akhirnya	keluarlah	SK	Pembekuan	AJI	
Cabang	Palangkaraya	No	014/SK/KET-AJI/V/99.34

Kasus	pembekuan	AJI	Palangkaraya	ini,	menurut	Dadang	
RHS,	menjadi	 pelajaran	 berharga	 bagi	AJI.	 Insiden	 itu	 yang	
kemudian	memicu	lahirnya	kebijakan	baru	dalam	penerimaan	
anggota.	Sejak	saat	itu,	dibutuhkan	5	surat	rekomendasi	dari	

swasta	menayangkan	demonstrasi	yang	dilakukan	‘anggota	AJI’	di	
sebuah	kota.	Padahal,	AJI	sama	sekali	belum	pernah	merekomendasi	
atau	membentuk	cabang,	biro	atau	perwakilan	di	kota	tersebut,”	kata	
Dadang.

33			Dadang	RHS,	ibid.

34			Dadang	RHS,	ibid.
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anggota	AJI	untuk	bisa	menjadi	anggota.	“Dan	untuk	kawan-
kawan	di	daerah,	ada	semacam	konvensi,	sebelum	membentuk	
cabang,	 biro,	 atau	 perwakilan	 di	 luar	 negeri,	 AJI	 harus	
melakukan pendekatan dan penjajakan terlebih dahulu guna 
mendapatkan informasi seakurat mungkin,” kata Dadang.35

Periode	kepengurusan	AJI	1997-1999	ini	mulai	melakukan	
penataan	 organisasi.	 Sebelum	 tahun	 1997,	 belum	 ada	 yang	
disebut	 sebagai	AJI	 cabang,	yang	beberapa	 tahun	kemudian	
menjadi	 AJI	 kota.	 Pada	 periode	 Lukas-Dadang	 ini	 lantas	
dimulai	pembentukan	AJI	cabang.	AJI	cabang	Jakarta	adalah	
yang pembentukannya mulai dilakukan setelah duet ini 
memimpin	 AJI.	 “AJI	 Jakarta	 juga	 terbentuk	 di	 masa	 saya.	
Ketua	 pertama	 terpilih	 kan	 Imran	 Hasibuan	 atau	 Ucok.	
Saat	 itu	 tujuan	 pembentukan,	 AJI	 Jakarta	 untuk	 mengurus	
keanggotaan,	dan	AJI	Indonesia	untuk	mengurus	hal-hal	yang	
bersifat	strategis,”	kata	Lukas.	Setiap	AJI	daerah	atau	cabang	
baru	 dibentuk,	 Lukas	 Luwarso	 hampir	 selalu	 datang	 untuk	
meresmikannya.36 

Sampai	menjelang	Kongres	ketiga	AJI	pada	Oktober	1999,	
AJI	telah	memiliki	tujuh	cabang,	yakni	di	Medan,	Jakarta,	Yog-
yakarta,	 Semarang,	 Surabaya,	 Ujungpandang,	 dan	Manado.	
Juga	 ada	 empat	 biro,	 yakni	 di	 Lhokseumawe,	 Palembang,	
Palu,	dan	Kendari.	Biro	adalah	status	AJI	daerah	sebelum	men-
jadi	cabang.	Ada	juga	enam	perwakilan	di	luar	negeri,	yakni	di	
Hong	Kong,	Melbourne,	London,	Cologne,	Amsterdam,	dan	
Dili	(Timor	Leste).37	Jumlah	anggota	AJI	pada	saat	itu	diperki-
rakan	500-an	orang.	Sebagian	besar	berada	di	Jakarta.

35			Dadang	RHS,	ibid.

36			Wawancara	Lukas	Luwarso,	28-29	Juni	2014.

37			Dadang	RHS, op.cit,.
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Di	 tingkat	 internasional,	 AJI	 juga	 kian	 mendapat	
pengakuan.	 Pada	 Tahun	 1998,	 AJI	 resmi	 diterima	 sebagai	
anggota	 penuh	 International	 Federation	 of	 Journalists	 (IFJ),	
setelah	sejak	1995	masih	sebagai	associate member.	November	
1998,	AJI	bersama	sejumlah	organisasi	wartawan	dan	lembaga	
pemerhati	 media	 di	 Asia	 Tenggara,	 membidani	 kelahiran	
Southeast	Asia	Press	Alliance	(SEAPA)	yang	kini	berbasis	di	
Bangkok,	Thailand.38 

38			Laporan	Pertanggungjawaban	Pengurus	AJI	periode	1999-2001.
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BAB 8

lAnSKAP bAru

“AJI tidak lagi fighting	for	independent	tapi fighting untuk 
memperbaiki kesejahteraan wartawan, untuk memperbaiki standar 
kerja kewartawanan.”

—Lukas Luwarso,	Ketua	AJI	1997-1999

mUNDURNYA	 Soeharto	 pada	 12	 Mei	 1998	 tak	
hanya menandai era baru dalam politik Indonesia. 
Langkah	 itu	 juga	 mengawali	 perubahan	 lanskap	

pers	Indonesia	setelah	30	tahun	di	bawah	Orde	Baru.	Kebijakan	
pemerintah	 yang	 menggunakan	 sistem	 Pers	 Pancasila	
mendapatkan banyak kritik karena praktinya jauh dari sistem 
yang demokratis. 

Saat	 Habibie	 menggantikan	 Soeharto	 dan	 menteri	
penerangannya	berganti	dari	Hartono	menjadi	Yunus	Yosfiah,	
ada sejumlah hal yang dilakukan sebagai koreksi atas praktik 
yang dianggap tak tepat di masa lalu. Pembatalan Surat Izin 
Usaha	 Penerbitan	 Pers	 (SIUPP),	 yang	 sudah	 menjadi	 fokus	
kampanye	 AJI	 supaya	 dihapuskan,	 dicabut	 Yunus	 Yosfiah.	
Yunus	 juga	mencabut	 surat	 keputusan	Menteri	 Penerangan	
tahun	 1975	 yang	 menjadikan	 PWI	 sebagai	 wadah	 tunggal	
organisasi wartawan.

AJI,	 yang	 juga	 menentang	 adanya	 wadah	 tunggal	
organisasi wartawan, menyambut baik langkah progresif 
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pemerintahan	 baru	 ini.	 Dengan	 dicabutnya	 ketentuan	 soal	
SIUPP,	tepatnya	dipermudahnya	untuk	mendapatkan	SIUPP,	
jumlahnya langsung melonjak dibandingkan dengan yang 
pernah dikeluarkan di masa Orde Baru.

Selain	 soal	 SIUPP,	 masa	 pemerintahan	 	 Habibie	 yang	
singkat juga mengubah regulasi dasar soal pengaturan pers di 
Indonesia	dengan	lahirnya	Undang	Undang	Nomor	40	tahun	
1999	 tentang	 Pers.	 Undang-undang	 ini	 merevisi	 sejumlah	
hal	penting	dari	undang-undang	sebelumnya,	yaitu	Undang	
Undang	Nomor	1	tahun	1982	tentang	Ketentuan	Pokok	Pers.	
Ini	 juga	merupakan	hasil	revisi	dari	undang-undang	dengan	
nama	sama	tahun	1967	dan	1966.

Reformasi  di bidang media massa yang disodorkan 
pemerintahan	Orde	Reformasi	ini	tak	lantas	membuat	misi	AJI	
selesai.	Masalah	yang	dihadapi	pers	 Indonesia	bukan	hanya	
soal	SIUPP	dan	tekanan	dan	kontrol	pemerintah	terhadap	pers.	
Yang	membuat	tantangan	bagi	pengurus	AJI	pasca-Orde	Baru	
tak lantas lebih mudah dan ringan dibanding pendahulunya 
adalah karena ada soal lain bidang pers yang saat itu perlu 
mendapatkan perhatian lebih besar: isu profesionalisme dan 
kesejahteraan jurnalis.

* * *

AJI,	 yang	 digagas	 jurnalis	 dan	 tokoh	 pro-demokrasi	
pada	 7	 Agustus	 1994,	 lahir	 sebagai	 protes	 atas	 sistem	 pers	
yang menindas. Isi dari Deklarasi Sirnagalih menyiratkan 
dengan	jelas	bahwa	pers	Indonesia	“tak	hidup	secara	layak”	
di Indonesia sehingga kalimat pertama dari deklarasi yang 
ditandatangani	 58	 orang	 itu	 perlu	 menegaskan,	 “Bahwa	
sesungguhnya kemerdekaan berpendapat, memperoleh 
informasi dan kemerdekaan berserikat adalah hak asasi setiap 
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warga negara.”

Lahir	 dari	 ketidakpuasan	 terhadap	 pemerintah	 Orde	
Baru,	AJI	menjadikan	tema	kebebasan	pers	sebagai	isu	sentral.	
Selain menegaskan soal “kemerdekaan berpendapat dan 
memperoleh	 informasi”	 sebagai	 hak,	 AJI	 juga	 menyatakan	
penolakan	 tegas	 terhadap	 “Segala	 bentuk	 campur	 tangan,	
intimidasi,	 sensor,	 dan	 pembredelan	 pers”	 serta	 “Menolak	
wadah	tunggal	profesi	kewartawanan.”	Apa	yang	dilakukan	
AJI	 dalam	 periode	 kepengurusan	 Ahmad	 Taufik-Santoso	
(1994-1995)	 dan	 Santoso-Satrio	 Arismunandar	 (1995-1997)	
dengan menerbitkan majalah Independen, berkampanye soal 
pencabutan	SIUPP	dan	wadah	tunggal	bagi	wartawan,	adalah	
bagian	dari	upaya	menciptakan	pers	yang	lebih	bebas.

Saat	 Menteri	 Penerangan	 Yusuf	 Yosfiah	 mencabut	
keputusan menteri sebelumnya yang memberi payung hukum 
PWI	menjadi	wadah	 tunggal,	 dan	dilonggarkannya	 regulasi	
soal	SIUPP,	itu	dianggap	sebagai	kemajuan,	tapi	tetap	masih	
belum	 cukup	 bagi	 AJI.	 Kebebasan	 pers	 itu	 perlu	 memiliki	
payung hukum yang lebih kuat dan itu harus diletakkan di 
Konstitusi.	Keyakinan	seperti	inilah,	menurut	Lukas	Luwarso,	
Ketua	 AJI	 1997-1999,	 yang	 membuat	 AJI	 berperan	 minim	
dalam	mengegolkan	Undang	Undang	Pers	Nomor	40	 tahun	
1999.	

Meski	tak	memprioritaskan	pembuatan	Undang	Undang	
Pers,	 AJI	 tidak	 menghalangi	 perumusannya.	 “Ini	 masalah	
taktis	 saja.	 Jadi	 saat	 itu	 AJI	 tidak	menolak	 gagasan	 tentang	
pembentukan	UU	Pers,	tapi	(menyatakan)	itu	bukan	itu	tujuan	
utama,”	kata	Lukas	Luwarso.1

“Waktu	itu	disepakati	di	pengurus	bahwa	kita	(AJI)	ingin	

1			Wawancara	dengan	Lukas	Luwarso	pada	28-29	Juni	2014.
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meniru	seperti	Thailand	atau	Filipina	atau	negara	demokrasi	
lainnya:	 tidak	 ada	 Undang-undang	 Pers.	 Kebebasan	 Pers	
diatur	 di	 Undang-undang	 Dasar.	 Jadi	 pilihan	 teman-
teman	 saat	 itu	 targetnya	 bukan	 Undang-undang	 Pers,	 tapi	
amandemen	 Undang-undang	 Dasar,”	 kata	 Lukas.2	 Upaya	
untuk	 menggolkan	 pasal	 kebebasan	 pers	 dalam	 Konstitusi	
adalah	bagian	dari	advokasi	bidang	kebijakan	yang	dilakukan	
AJI.	

Namun	 AJI	 juga	 menyadari	 bahwa	 jalan	 menuju	
amandemen	 itu	 sangat	 panjang,	 sehingga	 AJI	 tetap	 terlibat	
dalam mempersiapkan undang-undang pers. Rumusan 
AJI	 tentang	 kebebasan	 pers	 dalam	 amandemen	 UUD	 1945	
sendiri,	 sudah	 disampaikan	 secara	 formal,	 saat	 melakukan	
rapat	 kerja	 dengan	 PAH	 I	MPR	 yang	 bertugas	menyiapkan	
naskah	amandemen	UUD	‘45,	pada	22	Februari	2000.	Dalam	
kesempatan	 itu	AJI	meyakinkan	pihak-pihak	 yang	khawatir	
akan	 akan	 datangnya	 tirani	 pers.	 Kekhawatiran	 itu	 dipicu	
oleh	munculnya	media-media	 yang	menjual	 sensasi	 dan	 itu	
membuat sejumlah orang resah.

Undang-undang	 Nomor	 40	 tahun	 1999	 memberi	
perlindungan yang lebih baik bagi kebebasan pers 
dari	 kemungkinan	 campur	 tangan	 negara.	 Selain	 tak	
memungkinkan adanya pembredelan, undang-undang itu 
juga	 tak	memberi	 celah	kepada	pemerintah	untuk	membuat	
aturan yang lebih teknis.Regulasi baru itu memberi wewenang 
lebih	 besar	 kepada	Dewan	 Pers.	 Tentu	 saja	 harus	 dipahami	
bahwa undang-undang itu, meski jauh lebih reformis dari 
pendahulunya, bukan obat mujarab untuk mengatasi semua 
masalah yang dihadapi pers Indonesia.

2			Wawancara	Lukas	Luwarso,	28-29	Juni	2014.
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AJI	 terlibat	 aktif	 dalam	 advokasi	 kebijakan,	 utamanya	
yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan media 
dan	 jurnalis	 seperti	Undang	Undang	Kebebasan	Mengakses	
Informasi.	Untuk	mengadvokasi	 regulasi	 ini,	AJI	 bergabung	
dalam	 Koalisi	 Kebebasan	 Mengakses	 Informasi,	 yang	 telah	
bekerja	sejak	awal	tahun	2001	ini.		Undang	undang	ini	nantinya	
tak hanya menjamin kebebasan masyarakat untuk mengakses 
informasi, tetapi juga memperkuat posisi jurnalis dalam 
menjalankan tugas-tugasnya. Soal lain yang mendapatkan 
perhatian	 AJI	 adalah	 Rancang	 Undang	 Undang	 Penyiaran	
untuk	 menggantikan	 Undang-Undang	 Penyiaran	 produk	
Orde Baru yang anti-kebebasan pers.3

* * *

PASCA reformasi, isu kebebasan pers masih tetap menjadi 
prioritas	 AJI	 karena	 ada	 trend	 baru	 yang	 tak	 muncul	 ke	
permukaan di masa Orde Baru: kekerasan oleh masyarakat 
terhadap pers. “Ibarat keluar dari mulut harimau, masuk 
mulut buaya. Begitulah kira-kira nasib pers Indonesia tahun 
1999.	 Setelah	 tekanan	 politik	 penguasa	 melemah,	 kini	 pers	
Indonesia	 menghadapi	 ancaman-ancaman	 lain.	 Ancaman	
itu berupa tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat 
terhadap pewarta dan medianya,” tulis kata pengantar laporan 
tahunan	AJI	soal	situasi	tahun	1998-1999:	Pers	Indonesia	Pasca	

3				Wawancara	Lukas	Luwarso,	Juni	2014.	Setelah	Undang	Undang	Pers	
disahkan	tahun	1999,	salah	satu	konsekuensi	yang	muncul	adalah	
keharusan untuk membentuk Dewan Pers yang desainnya berbeda 
dengan di masa Orde Baru. “Saya waktu itu salah satu yang mau 
dicalonkan	untuk	menjadi	anggota	Dewan	Pers.	Namun	karena	ada	
usulan dari Dahlan Iskan agar Dewan Pers baru diisi oleh ‘Orang-orang 
Langitan’,	Pak	Jacob	adalah	orang	Dewan	Pers	yang	lama.	Jadi	anggota	
Dewan Pers yang lama bagusnya berfungsi untuk membantu transisi 
menuju	Dewan	Pers	yang	baru,”	kata	Lukas.



194  |  Semangat Sirnagalih

Soeharto4.

Statistik	 kasus	 kekerasan	 yang	 dicatat	 Divisi	 Advokasi	
AJI	Indonesia	memang	menunjukkan	bahwa	trend	kekerasan	
terhadap	jurnalis	dan	media,	ada	kecenderungan	mengalami	
peningkatan5.	Sejak	Maret	1998	hingga	April	1999,	tercatat	ada	
47	kasus	kekerasan	terhadap	pers6. Dari jumlah itu, sebanyak 
15	 kasus	 (32	 persen)	 pelakunya	 adalah	 masyarakat.	 Pelaku	
terbesar	berikutnya	adalah	aparat	keamanan	(18	kasus),	aparat	
pemerintah	(10	kasus),	dan	orang	tak	dikenal	(4	kasus)7. 

Jumlah	 ini	 mengalami	 kenaikan	 signifikan	 jika	
dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi 
di	masa	Orde	Baru.	Pada	 tahun	 1996,	 tercatat	 hanya	 ada	 13	
kasus.	Jumlah	kasusnya	mulai	naik	lebih	dari	300	persen	pada	
tahun	 1997,	 yaitu	menjadi	 43	 kasus,	 dan	 sebanyak	 41	 kasus	
pada	tahun	1998.	Statistik	pada	tahun-tahun	berikutnya	juga	
menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah kasus kekerasan 
terhadap pers ternyata tak hanya pada masa transisi dari era 
Orde Baru ke Era Reformasi

Menurut	pendataan	AJI,	trend	bertambahnya	jumlah	kasus	
kekerasan	itu	terlihat	di	tahun	1999	yang	tercatat	ada	74	kasus.	
Tahun	2000,	jumlah	kasusnya	bertambah	hampir	200	persen,	

4				Laporan	tahunan	1998/1999:	Pers	Indonesia	Pasca	Soeharto,	
Setelah	Tekanan	Penguasa	Melah,	AJI	dan	Lembaga	Studi	Pers	dan	
Pembangunan	(LSPP),	1999.

5				Aliansi	Jurnalis	Independen	(AJI)	menetapkan	sejumlah	tindakan	yang	
bisa	diketegorikan	sebagi	kekerasan,	yaitu:	(1)	

6			Ibid,	hal.	62-64.

7				Rincian	kasus	kekerasan	terhadap	jurnalis	ini	bisa	dilihat	lebih	
lengkap		Laporan	tahunan	1998/1999:	Pers	Indonesia	Pasca	Soeharto,	
Setelah	Tekanan	Penguasa	Melah,	AJI	dan	Lembaga	Studi	Pers	dan	
Pembangunan	(LSPP),	1999,	hal.	65-79.	Pada	periode	ini,	kasus	kekerasan	
yang	dicatat	mencakup	juga	Timor	Timur.
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yaitu	menjadi	120	kasus8.	Baru	pada	tahun	berikutnya,	2001,	
jumlah	 kasusnya	mulai	 berkurang	menjadi	 95	 kasus.	 Trend	
penurunan ini terus berlangsung beberapa tahun kemudian: 
tahun	2004	menjadi	27	kasus,	2005	(43	kasus),	2006	(53	kasus),	
2007	 (75	 kasus),	 2008	 (59	 kasus)9,	 2009	 (37	 kasus)10,	 2010	 (51	
kasus)11,	2011	(49	kasus),	2012	(56	kasus)12	dan	2013	(40	kasus).13

Memburuknya	 situasi	 kebebasan	 pers	 pada	 tahun	 1999-
2000	 karena	 ada	 faktor	 Timor	 Timur	 yang	 saat	 itu	 eskalasi	
kekerasannya meningkat menjelang referendum atau jajak 
pendapat,	yang	menghadapkan	rakyat	Timor-Timur	pada	dua	
pilihan: tetap bergabung dengan pemerintah Indonesia, atau 
memilih	 lepas	 menjadi	 sebuah	 negara	 merdeka.	 Menyikapi	

8				Memburuknya	situasi	kebebasan	pers	pada	tahun	1999-2000	karena	
ada	faktor	Timor	Timur	yang	saat	itu	eskalasi	kekerasannya	meningkat	
menjelang referendum atau jajak pendapat, yang menghadapkan rakyat 
Timor-Timur	pada	dua	pilihan:	tetap	bergabung	dengan	pemerintah	
Indonesia, atau memilih lepas menjadi sebuah negara merdeka. 
Menyikapi	situasi	di	Timor-Timur	dan	untuk	melindungi	jurnalis	
peliput	daerah	konflik	di	kawasan	ini,	AJI	dan	International	Federation	
of	Journalist	(IFJ)	mendirikan	Security	Office	for	Journalists	and	Media	
in	East	Timor	(SOMET).	SOMET	mendata	tak	kurang	dari	300	jurnalis	
menjadi korban kekerasan saat meliput jurnalis, dua di antaranya tewas, 
yaitu	Sander	Thoenes	dan	Agus	Mulyawan.	Sander,	wartawan	Belanda	
yang	bekerja	untuk	harian	The	Financial	Time,s	mati	dibunuh	di	Becora,	
Dili	pada	21	September	1999.	Hanya	berselang	empat	hari	kemudian,	
Agus	Mulyawan,	wartawan	Indonesia	yang	bekerja	untuk	Asia	Press	
Jepang,	mati	dibunuh	di	Los	Palos	oleh	para	anggota	milisi	Tim	Alfa.

9				Abdul	Manan,	Laporan	Tahunan	2009:	Pers	di	Pusaran	Krisis	dan	
Ancaman,	AJI,	2009,	hal.	19.	hal	41-46

10				Abdul	Manan,	Laporan	Tahunan	AJI	2010:	Ancaman	Itu	Datang	dari	
Dalam,	AJI,	2010,	hal.	52.	111-117

11				Abdul	Manan,	Laporan	Tahunan	AJI	2011:	Menjelang	Sinyal	Merah,	
AJI,	2011,	hal.	30.	119-

12				Arfi	Bambani	dkk.,	Laporan	Tahunan	AJI	2013:	Etika	Media	di	Tahun	
Politik,	2013,	hal.	12

13				Lihat	Siaran	Pers:	Catatan	Akhir	Tahun	AJI	Indonesia,	23	Desember	
2013.	Bahan	diakses	dari	http://aji.or.id/read/berita/242/Siaran-Pers-
Catatan-Akhir-Tahun-AJI-Indonesia.html
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situasi	di	Timor-Timur	dan	untuk	melindungi	jurnalis	peliput	
daerah	konflik	di	kawasan	ini,	AJI	dan	International	Federation	
of	Journalist	(IFJ)	mendirikan	Security	Office	for	Journalists	and	
Media	in	East	Timor	(SOMET).	SOMET	mendata	tak	kurang	
dari	300	jurnalis	menjadi	korban	kekerasan	saat	meliput,	dua	
di	antaranya	tewas:	Sander	Thoenes	dan	Agus	Mulyawan.

Pasca	 jatuhnya	Orde	Baru,	kasus	pembunuhan	 terhadap	
jurnalis juga tergolong marak. Selama Orde Baru, kasus 
pembunuhan	 terhadap	 jurnalis	 setidaknya	 menimpa	 Fuad	
Muhammad	 Syafriuddin	 alias	 Udin.	 Pria	 kelahiran	 Bantul,	
18	Februari	1964	ini	meninggal	pada	16	Agustus	1996,	pukul	
16.50	 WIB,	 usai	 dianiaya	 oleh	 orang	 tak	 dikenal	 di	 sekitar	
rumahnya	 di	 Dusun	 Gelangan	 Samalo	 Jalan	 Parangtritis	
Km	 13	 Yogyakarta,	 dengan	 sebatang	 besi	 yang	 dipukulkan	
ke	 kepalanya.	 Korban	 lainnya	 adalah	 menimpa	 Naimullah.	
Jurnalis	 Harian	 Sinar	 Pagi,	 ditemukan	 tewas	 di	 Pantai	
Penimbungan,	Kalimantan	Barat,	tahun	1997.

Setelah memasuki era Reformasi, ternyata kasus 
pembunuhan terhadap jurnalis jauh lebih banyak. Pada tahun 
1999,	Agus	Mulyawan,	jurnalis	Asia	Press	tewas	saat	meliput	
di	Timor	Timur,	tahun	1999.	Pada	tahun	2003,	setidaknya	ada	
dua	 kasus,	 yaitu	 terbunuhnya	Muhammad	 Jamaluddin	 dan	
Ersa	 Siregar.	 Jamaluddin,	 kameramen	TVRI	Banda	Aceh	 itu	
dibunuh orang tak dikenal. Sedangkan Ersa tewas tertembak 
pada	 29	 Desember	 2003	 setelah	 disandera	 Gerakan	 Aceh	
Merdeka.

Kasus	 pembunuhan	 berikutnya	 menimpa	 Herliyanto,	
jurnalis	Tabloid	Delta	Pos,	Sidoarjo,	Jawa	Timur.	Ia	ditemukan	
tewas	di	hutan	 jati	Desa	Tarokan,	Banyuanyar,	Probolinggo,	
pada	tahun	2006.	Empat	tahun	berselang,	Ardiansyah	Matra’is	
Wibisono	 dan	 Alfred	 Mirulewan	 yang	 menjadi	 korban.	
Ardiansyah,	 jurnalis	 TV	 lokal	 di	 Merauke	 itu	 ditemukan	
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tewas	 di	 kawasan	 Gudang	 Arang,	 Sungai	 Maro,	 Merauke.	
Sedangkan	Alfred,	jurnalis	Tabloid	Pelangi,	ditemukan	tewas	
18	Desember	2010	di	Kabupaten	Maluku	Barat	Daya14.

Diantara kasus pembunuhan yang menimpa jurnalis 
Indonesia,	kasus	Udin	adalah	yang	paling	menonjol.	Tak	lama	
setelah	Udin	terbunuh,	AJI	melakukan	kampanye	agar	kasus	
itu	diusut	tuntas.	Meski	18	tahun	berlalu,	hingga	2014	ini	polisi	
belum menemukan pelakunya15. “Selama	17	tahun	AJI	tak	lelah	
menuntut	penuntasan	kasus	pembunuhan	wartawan	Udin.	AJI	
Indonesia	menilai	penuntasan	kasus	Udin	ini	penting	sebagai	
pintu masuk pengungkapan kasus-kasus pembunuhan lain 
yang	 menimpa	 wartawan	 Indonesia,”	 kata	 Eko	 Maryadi	
dalam	siaran	pers	23	Desember	2013.	Dalam siaran pers itu, 

14				Menyikapi	kasus	pembunuhan	itu,	AJI	melakukan	pengustan	atas	
kasusnya.	Penyelidikan	atas	kasus	Herliyanto	(yang	dilakukan	AJI	
Malang),	Ardiansyah	(dilakukan	AJI	papua),	dan	Alfred	(oleh	AJI	
Ambon)	sampai	pada	kesimpulan	bahwa	pembunuhan	itu	terkait	
dengan profesinya sebagai jurnalis. 

15				Soal	kasus	pembunuhan	Udin,	lihat	Kisah	pembunuhan	wartawan	
Udin,	17	tahun	masih	gelap,	Merdeka.com,	edisi	Sabtu,	8	Februari	
2014.	Bahan	diakses	dari	http://www.merdeka.com/peristiwa/
kisah-pembunuhan-wartawan-udin-17-tahun-masih-gelap.html.	
Fuad	Muhammad	Syafruddin,	32	tahun,	‘dihilangkan’	diduga	karena	
tulisannya mengusik penguasa kala itu Bupati Bantul Sri Roso 
Sudarmo, tentara berpangkat kolonel. Sri Roso akhirnya dihukum 
9	bulan	penjara	pada	2	Juli	1999	karena	dinyatakan	bersalah	dalam	
kasus	suap	Rp	1	miliar	kepada	Yayasan	Dharmais,	yayasan	yang	
dikelola	Presiden	Soeharto.	Uang	itu	dijanjikannya	sebagai	imbalan	bila	
diangkat	kembali	sebagai	bupati	Bantul	1996-2001.	Beberapa	tulisan	
Udin	saat	itu	dinilai	menyengat	bupati	dan	sekutunya.	Tulisan	Udin	
saat	itu	antara	lain:	‘3	Kolonel	Ramaikan	Bursa	Calon	Bupati	Bantul’,	
‘Soal	Pencalonan	Bupati	Bantul:	banyak	‘Invisible	Hand’	Pengaruhi	
Pencalonan’,	‘Di	Desa	Karangtengah	Imogiri,	Dana	IDT	Hanya	
Diberikan	Separo’	dan	‘Isak	Tangis	Warnai	Pengosongan	Parangtritis’.	
Kasus	Udin	menjadi	ramai	ketika	Kanit	Reserse	Umum	Polres	Bantul	
Edy	Wuryanto	yang	saat	itu	berpangkat	Sersan	Kepala	(Serka),	di	
Yogyakarta,	dilaporkan	telah	membuang	barang	bukti,	yakni	melarung	
sampel	darah	dan	juga	mengambil	buku	catatan	Udin,	dengan	dalih	
melakukan penyelidikan dan penyidikan. 
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AJI	 mendesak	 Presiden	 RI	 untuk	 memerintahkan	 Kapolri	
untuk mengusut tuntas kasus itu.

Pada	 tahun	 2014,	 saat	 usia	 kasus	 pembunuhan	 Fuad	
Muhammad	 Syafrudin	 mencapai	 18	 tahun,	 AJI	 kembali	
menggiatkan	 kampanye	 penuntasan	 kasus	 itu.	 AJI	
mengkhawatirkan kasus pembunuhan itu akan masuk dark 
number,	alias	kasus	yang	tak	terpecahkan.	Nantinya,	itu	akan	
menyuburkan praktik impunitas, di mana pelaku kekerasan 
tak akan jera karena mereka tak pernah dihukum16. 

Kasus	kekerasan	yang	menonjol	dalam	periode	pasca	Orde	
Baru	terkait	dengan	penerapan	darurat	militer	di	Aceh	tahun	
2003.	 Selama	 kurun	 waktu	 itu,	 setidaknya	 dua	 wartawan	
tewas dalam tugasnya. Dua wartawan itu masing-masing 
Jamaluddin,	kameramen	TVRI	Banda	Aceh	dan	Ersa	Siregar.	
Kasus	 terbunuhnya	 Ersa	 ini	 menjadi	 bagian	 dari	 kekerasan	
terhadap jurnalis di sana. Ia sebelumnya disandera bersama 
dengan	Ferry	 Santoro,	 oleh	Gerakan	Aceh	Merdeka	 (GAM),	
sejak	29	Juni	2003.	Ia	tertembak	saat	dalam	penyanderaan	itu.

Pada	 18	 Desember	 2003,	 sebelas	 hari	 sebelum	 Ersa	
tewas,	 AJI	 mengirim	 surat	 ke	 Presiden	 Megawati	 untuk	
membebaskan	 Ersa	 dan	 Ferry	 Santoro.	 Desakan	 serupa	
datang	 dari	 berbagai	 sekutu	 AJI	 dari	 Australia,	 Philipina,	
Korea	Selatan,	Taiwan,	 Jepang,	Brusel,	 Inggris	dan	Amerika,	
yang	mengirim	desakan	 terhadap	Presiden	Megawati.	 Surat	
desakan	pembebasan	sandera	diterima	oleh		Kepala	Biro	Pers	
dan	Media	Kepresidenan	Garibaldi	Sujatmiko,	di	Bina	Graha,	
Jakarta,	19	Desember	2003.	Bahkan	Presiden	IFJ		Christopher	
Warren	 mengkritik	 Presiden	 Megawati.	 “Kelambanan	

16				Untuk	menghormati	mendiang	Fuad	M.	Syafruddin,	AJI	memakai	
nama	“Udin	Award”	dalam	penghargaan	yang	diberikan	kepada	
jurnalis yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan profesinya.
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pemerintah dalam memfasilitasi pelepasan 2 jurnalis itu sulit 
dimaafkan	dan	tak	bisa	dimengerti,”	kata	Chistopher	Warren.

Setelah	 Ersa	 Siregar	 tertembak,	 AJI	 membentuk	 tim	
negosiasi	untuk	pembebasan	Ferry.	Timnya	terdiri	dari	Ketua	
AJI	Eddy	Suprapto,	Sekjen	AJI	Nezar	Patria.	Selain	keduanya,	
ada	 juga	 mantan	 Sekjen	 AJI,	 Solahudin.	 Ia	 dimasukkan	
dalam tim karena memiliki pengalaman dalam menangani 
pembebasan	sandera	di	Papua	tahun	2003.	Satu	lagi	anggota	
AJI	 yang	 ikut	 sebagai	 reporter	 meliput	 pembebasan	 adalah	
mantan	wartawan	Republika	Husni	Arifin.	Tim	mulai	bekerja	
setelah	 keempatnya	 terbang	 ke	 Kota	 Medan,	 12	 Mei	 2004.	
Setelah	 melalui	 negosiasi	 alot,	 Ferry	 akhirnya	 dibebaskan	
pada	16	Mei	200417.

* * *

ISU profesionalisme wartawan merupakan salah satu pilar 
penting	dari	perjuangan	AJI	meski	pada	awal-awal	pendirian	
organisasi	 ini	 lebih	 fokus	pada	 isu	kebebasan	pers.	Tekanan	
politik	 yang	 sangat	 keras	 terhadap	 AJI	 membuat	 pengurus	
periode	awal,	Ahmad	Taufik-Santoso	(1994-1995)	dan	Santoso-
Satrio	Arismunandar	(1995-1997)	lebih	memfokuskan	pada	isu	
kebebasan pers dengan mempersoalkan lembaga Surat Izin 
Usaha	 Penerbitan	 Pers	 (SIUPP)	 dan	 sistem	 wadah	 tunggal	
untuk wartawan.

Setelah itu, prioritas soal profesionalisme jurnalis ini mulai 
mendapat	 prioritas	 tinggi.	 Kongres	 di	 Cimanggis,	 Depok,	
tahun	1997	memberi	 indikasi	awal	soal	 itu.	Dalam	Deklarasi	
Cimanggis	 yang	 dihasilkan	 dalam	 kongres	 tahun	 1997	 itu,	

17				Kisah	soal	operasi	pembebasan	sandera	Ferry	Santoro	oleh	tim	AJI,	
lihat	kolom	Eddy	Suprapto:	Catatan	Pembebasan	Sandera.
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AJI	 menyerukan	 sejumlah	 hal	 terkait	 soal	 pers	 Indonesia.	
“AJI	 mendorong	 manajemen	 media	 untuk	 memenuhi	
kebutuhan mendasar jurnalis dan keluarganya sehingga bisa 
menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu tinggi. Dalam 
hal	 itu,	AJI	 juga	mendesak	perusahaan	pers	memberikan	20	
persen	saham	pada	pekerjanya,”	tulis	Deklarasi	Cimanggis.

Saat	Undang	Undang	Pers	kelar	tahun	1999,	konsekuensi	
yang	muncul	adalah	pembentukan	Dewan	Pers.	“Saya	waktu	
itu	 salah	 satu	 yang	mau	dicalonkan	untuk	menjadi	 anggota	
Dewan	Pers.	Namun	karena	ada	usulan	dari	Dahlan	Iskan	agar	
Dewan	Pers	 baru	diisi	 oleh	orang-orang	 langitan,	Pak	 Jacob	
adalah	 orang	 Dewan	 Pers	 yang	 lama.	 Jadi	 anggota	 Dewan	
Pers yang lama bagusnya berfungsi untuk membantu transisi 
menuju	Dewan	Pers	yang	baru,”	kata	Lukas	Luwarso.	“Nah	
di	 situ	 peran	 saya	 cukup	 besar.	 Selain	 aktif	 di	 Dewan	 Pers	
yang	baru,	saya	juga	ikut	merumuskan	Kode	Etik	Wartawan	
Indonesia,”	kata	Lukas	Luwarso.18

AJI	 meyakinkan	 bahwa	 penegakan	 kode	 etik	 pers	 akan	
mendorong	 pers	 untuk	 bekerja	 secara	 lebih	 profesional,	
sehingga bisa menghindari kemungkinan pers melakukan 
tindakan semena-mena, baik kepada publik maupun kepada 
pemerintah.	 Untuk	 kepentingan	 ini,	 AJI	 ikut	 aktif	 dalam	
merumuskan	 Kode	 Etik	 Pers	 Nasional,	 dan	 pembentukan	
Dewan Pers Independen19.		AJI	juga	terlibat	aktif	dalam	revisi	
terhadap	 Kode	 Etik	 Wartawan	 Indonesia	 tahun	 1999	 pada	

18			Wawancara	dengan	Lukas	Luwarso	pada	28-29	Juni	2014.

19				“Saya,	selaku	Ketua	AJI,	ditunjuk	sebagai	perumus	utama	Kode	
Etik	Wartawan	Indonesia	(KEWI)	yang	kemudian	disepakati	dan	
ditandatangani	oleh	wakil	dari	26	organisasi	wartawan	pada	6	Agustus	
1999.	Ketentuan	etika	yang	terangkum	dalam	KEWI	saya	adopsi	
dari	kode	etik	AJI,”	kata	Lukas.	Kode	Etik	AJI	dibuat	tahun	1999	dan	
direvisi	dalam	kongres	AJI	tahun	2011	di	Makassar.	



20 tahUn alianSi JUrnaliS indePenden  |  201

tahun	2006.	Pengurus	AJI	yang	menjadi	kelompok	kerja	revisi	
kode	 etik	 di	 Dewan	 Pers	 adalah	 Abdul	Manan,	 Sekjen	 AJI.	
Kode	etik	 itu	akhirnya	diratifikasi	oleh	organisasi	wartawan	
dan	perusahaan	media	Maret	2006.

Dewan Pers inilah yang nanti akan memberikan sanksi 
moral kepada pers yang melakukan pelanggaran kode etik. 
AJI	 sendiri	 berhasil	 menempatkan	 dua	 calonnya,	 yakni	
Atmakusumah	Astraatmadja	dan	Goenawan	Mohamad	untuk	
duduk	 di	 dewan	 tersebut.	 Atma	 bahkan	 terpilih	 menjadi	
ketua,	 sementara	mantan	Ketua	AJI	 Lukas	 Luwarso	 terpilih	
menjadi sekretaris eksekutif Dewan Pers sejak tahun 2000 
sampai	2010.20

AJI	di	masa	kepemimpinan	Nezar-Jajang	juga	terlibat	aktif	
dalam	 menyusun	 Pedoman	 Pemberitaan	 Media	 Siber	 yang	
difasilitasi	 Dewan	 Pers.	 Hingga	 Oktober	 2011,	 Dewan	 Pers	
telah menggelar lima pertemuan untuk mambahas pedoman 
tersebut.	 AJI	 Indonesia	 terlibat	 aktif	 dalam	 lima	 pertemuan	
itu. Rangkaian pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan 
pedoman yang bersifat akomodatif terhadap kepentingan 
industri,	 namun	 juga	 tidak	menafikan	 kepentingan	 pemirsa	
media siber. Draf pedoman ini baru diketuk palu di bulan 
Februari	 2012	 ketika	 Nezar	 dan	 Jajang	 tidak	 lagi	 menjabat	
sebagai	pengurus	AJI	Indonesia.	21

Kongres	juga	mengeluarkan	rekomendasi	mengenai	revisi	
materi	 kode	 etik	 AJI,	 untuk	 menyesuaikan	 dengan	 kondisi	
objektif	10	tahun	pasca	reformasi.	Kode	Etik	AJI	memerlukan	
penjabaran/penafsiran	 yang	 lebih	 operasional	 berupa	 kode	

20			Laporan	Pertanggungjawaban	Pengurus	AJI	periode	1999-2001.

21				Pedoman	Media	Siber	menjadi	standar	etika	bagi	pers	yang	berplatform	
digital	di	Indonesia.	Detailnya	bisa	disimak	di	http://www.dewanpers.
or.id/page/kebijakan/peraturan/?id=1873	.



202  |  Semangat Sirnagalih

praktis (code of practice) yang	dapat	menjadi	acuan	oleh	seluruh	
anggota	 AJI	 di	 lapangan.	 Majelis	 Etik	 AJI	 Indonesia	 dan	
pengurus	AJI	Indonesia	periode	2008-2011,	perlu	melakukan	
serangkaian diskusi dan pengumpulan gagasan untuk 
merevisi	Kode	Etik	AJI	yang	akan	ditetapkan	pada	Kongres	
AJI	VIII	mendatang.

Di	 ujung	 masa	 kepengurusan	 Nezar	 Patria-Jajang	
Jamaluddin,	AJI	Indonesia	diberi	kewenangan	oleh	Dewan	Pers	
untuk menjadi lembaga penguji standar kompetensi jurnalis. 
Sertifikat	dari	Dewan	Pers	yang	menyatakan	AJI	sebagai	salah	
satu lembaga yang bisa melakukan uji kompetensi terhadap 
jurnalis	diserahkan	secara	resmi	pada	seminar	pembuka	acara	
Kongres	VIII	AJI	di	Makassar,	November	2011.22

Pelaksanaan	 uji	 kompetensi	 AJI	 dilakukan	 pada	 masa	
kepengurusan	 Eko	 Maryadi-Suwarjono	 (2011-2014).	 Selama	
hampir	tiga	tahun	kepengurusan	mereka,	UKJ	sudah	digelar	
di	belasan	kota,	dengan	total	peserta	yang	lulus	tersertifikasi	
lebih	 dari	 300	 orang.	 “Sebetulnya	 ini	 sudah	 hampir	 seluruh	
Indonesia, artinya paling tidak, perwakilan region-region dari 
Aceh	 sampai	 Papua	 sudah	 hampir	 sebagian	 sudah	 masuk.	
Bahkan	ada	AJI	kota	yang	sampai	dua	kali	atau	sekali	pelatihan	
juga ada,” kata Suwarjono.23

22			Laporan	Pertanggungjawaban	Pengurus	AJI	Periode	2008-2011.

23				Wawancara	Suwarjono,	2	Juli	2014.	Item-Jono	selalu	mengupayakan	
satu program yang dibiayai lembaga donor bisa juga membiayai satu 
kegiatan	AJI	seperti	Uji	Kompetensi	Jurnalis	(UKJ).	Dengan	cara	itu,	
selama	hampir	tiga	tahun	kepengurusan	mereka,	UKJ	sudah	digelar	di	
belasan	kota,	dengan	total	peserta	yang	lulus	tersertifikasi	lebih	dari	300	
orang. “Sebetulnya ini sudah hampir seluruh Indonesia, artinya paling 
tidak,	perwakilan	region-region	dari	Aceh	sampai	Papua	sudah	hampir	
sebagian	sudah	masuk.	Bahkan	ada	AJI	kota	yang	sampai	dua	kali	atau	
sekali	pelatihan	juga	ada,”	kata	Jono.
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* * *

ISU serikat pekerja, yang sangat mengemuka dalam 
kepengurusan	AJI	pasca	Orde	Baru,	sebenarnya	sudah	dirintis	
sebelumnya	 oleh	 pengurus	 generasi	 awal	 AJI.	 Kongres	 AJI	
pertama	 di	 Yogyakarta	 tahun	 1995	 menggariskan	 soal	 itu.	
Anggaran	Dasar	dan	Rumah	Tangga	AJI	 juga	menggariskan	
bahwa tujuan organisasi ini adalah memperjuangkan 
kemerdekaan berpendapat, hak publik mempreoleh informasi, 
dan	 hak	 berserikat.	 Salah	 satu	 misi	 AJI	 adalah	 membela	
dan memperbaiki nasib para jurnalis maupun pekerja pers 
Indonesia, dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya. 

Semangat	 itu	 dipertegas	 dalam	 Kongres	 kedua	 di	
Cimanggis,	Depok,	tahun	1997.	Dalam	pernyataan	yang	diberi	
label	Deklarasi	Cimanggis,	AJI	menyerukan	agar	“manajemen	
media untuk memenuhi kebutuhan mendasar jurnalis dan 
keluarganya, perusahaan pers memberikan 20 persen saham 
pada pekerjanya.” Ide soal perlunya jurnalis berserikat kian 
mengemuka	setelah	tahun	1997,	yang	ditandai	oleh	booming	
media	dan	celakanya	diikuti	oleh	banyaknya	media	baru	itu	
yang berguguran tak lama sesudahnya.

Saat booming dotcom pada	1998-2000,	di	Indonesia	sempat	
bermunculan	puluhan	media	online,	yang	kemudian	tinggal	
beberapa	 saja	 yang	 masih	 bisa	 bertahan	 hidup.	 Awalnya	
dotcom	menjamur	pada	awal	tahun	2000	dan	sempat	banyak	
membawa harapan baru. Banyak orang melirik usaha ini 
dan menerjuninya, terutama untuk menjual “portal berita”. 
Keunggulan	media	ini,	di	samping	biaya	operasional	tergolong	
murah,	tidak	perlu	biaya	cetak	dan	distribusi.	Hal	ini	membuat	
para	 voluntir	 pengusaha	 media	 beramai-ramai	 mengadu	
keberuntungan	di	bisnis	dotcom.	
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Situasi ekonomi global yang memberi peluang besar 
terhadap bisnis internet, sempat menjadi harapan banyak 
orang. Bahkan pekerja pers pun sempat banyak tersedot ke 
internet	 dengan	 imbalan	 gaji	 lebih	 dari	 cukup,	menjanjikan	
kesejahteraan yang memadai terutama di awal-awal tahun. 
Namun	 media	 dotcom	 hanya	 seumur	 jagung.	 Satu-persatu	
berguguran.	 Tercatat	 portal-portal	 besar	 yang	 tutup	 seperti	
kopitime.com	yang	dikelola	Bakrie	Grup,	Lippostar.com	dari	
kelompok	 Lippo,	Astaga.com	 yang	 dikelola	MWEB,	 sampai	
dotcom	 kecil-kecil	 seperti	 mandirionline.com,	 bisnis.com,	
bisik.com	dan	 lain-lain.	Pemutusan	 	Hubungan	Kerja	 (PHK)	
besar-besaran pun tak terhindarkan24.

Kasus	 PHK	 itu	 kian	 menyadarkan	 wartawan	 untuk	
mendirikan	 serikat	 pekerja.	 Faktor	 lain	 yang	 juga	 memicu	
kesadaran	 ini	 adalah	 adanya	 Undang	 Undang	 Nomor	 21	

24				Ada	beberapa	fenomena	yang	bisa	dilihat	terkait	perkembangan	
industri	media	pada	awal	abad	ke-21:	Pertama,	berkembangnya	
media-media	waralaba	(franchise)	yang	mengambil	brand	dari	
terbitan di luar negeri untuk diadaptasi dan diberi ‘muatan lokal’ 
untuk kemudian dijual dalam pasar di Indonesia. Sejumlah penerbit 
ada yang mengkhususkan diri dalam mengambil brand penerbitan 
yang sudah mapan untuk proyek akumulasi kapital ini. Sebagian 
besar adalah majalah yang berorientasi pada hiburan, masalah 
kecantikan,	kesehatan,	dan	penggunaan	waktu	senggang	(leisure	time)	
pembacanya.	Kedua,	perkembangan	lain	adalah	masuknya	perusahaan-
perusahaan	non	media	dalam	industri	media.	Misalnya,	Grup	Lippo,	
yang awalnya memiliki berbagai usaha seperti perbankan, properti dan 
lain-lain, masuk ke dalam industri multimedia yang mereka anggap 
prospektif.	Ketiga,	perkembangan	industri	multimedia	(seperti	internet)	
juga dianggap menguntungkan, baik oleh grup media pemain lama dan 
para	pemain	baru.	Berbagai	penerbitan	mencoba	menggarap	industri	
multimedia,	walau	tak	banyak	yang	bisa	dianggap	sukses.	Keempat,	
fenomena industri media masuk dalam pasar bursa juga merupakan 
perkembangan	yang	cepat.		Media-media	itu	masuk	ke	bursa	saham	
untuk	meraih	dana	publik	bagi	perkembangan	industri	mereka.	Kelima,	
penerbitan	menjadi	lebih	spesifik	dengan	ulasan	dan	target	pembaca	
yang	lebih	terbatas	daripada	penerbitan	umum.	Arah	ini	dilakukan	
baik oleh penerbitan-penerbitan besar, maupun penerbitan yang lebih 
kecil,	ataupun	yang	mengandalkan	sistem	waralaba	yang	telah	ada.
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tahun	2000	tentang	Serikat	Pekerja.	Kelahiran	undang-undang	
itu seperti memberi suntikan semangat bagi jurnalis untuk 
mendirikan serikat pekerja. Pada kurun waktu itu memang 
akhirnya	bermunculan	serikat	pekerja	di	media.	Sejak	 tahun	
1998	hingga	2002,	setidaknya	ada	19	serikat	pekerja	yang	lahir.

Ke-19	 serikat	 pekerja	 itu	 masing-masing:	 Perkumpulan	
Karyawan	 Kompas,	 Dewan	 Karyawan	 Tabloid	 KONTAN	
(1998);	 Dewan	 Pekerja	 ANTV,	 	 Serikat	 Pekerja	 Surabaya	
Post,	 Ikatan	 Karyawan	 Solo	 Pos	 (1999);	 Forum	 Komunikasi	
Karyawan	Pos	Kota	(2000);	Serikat	Pekerja	Detik.com,	Serikat	
Pekerja	KBR	68H,	Serikat	Pekerja	Harian	Neraca,	Perkumpulan	
Karyawan	 Group	 Surya,	 Forum	 Karyawan	 SWA,	 Serikat	
Pekerja	 SCTV,	 Perkumpulan	Karyawan	Warta	 Kota,	 Serikat	
Pekerja	 Pers	 Waspada	 (2001);	 Serikat	 Pekerja	 Berita	 Kota,	
Dewan	Pekerja	Jaknews	FM,	Serikat	Pekerja	ANTARA,	Serikat	
Pekerja	Kopitime,	dan	Serikat	Pekerja	Sinar	Harapan	(2002).		

Sebelumnya,	sudah	ada	serikat	pekerja	(atau	embrio)	yang	
sudah	 eksis.	 Antara	 lain:	 Dewan	 Karyawan	 Tempo	 (1978),	
seperti Kerukunan	Warga	Karyawan	Bisnis	Indonesia	(1992),		
Serikat	Pekerja	PT	Bina	Media	Tenggara-	Jakarta	Post	(1993),	
Dewan	 Karyawan	 Forum	 (1997),	 dan	 Dewan	 karyawan	 PT	
Abdi	 Bangsa-Penerbit	 Republika	 (1997).	 Hanya	 saja,	 tahun-
tahun berikutnya terjadi stagnasi dalam pertumbuhannya. 
Salah	 satu	 pemicunya	 adalah	 kerasnya	 tekanan	 terhadap	
pekerja media yang ingin mendirikan serikat pekerja (union 
busting).

Selain soal pertumbuhan serikat pekerja, yang juga menjadi 
salah	 satu	 debat	 panjang	 di	 AJI	 adalah	 soal	 jenis	 kelamin	
organisasi	ini.	Ini	ternyata	menjadi	perdebatan	lama	di	AJI.	Di	
era	kepengurusan	Lukas-Dadang	(1997-1999)	ada	pembicaraan	
mengenai	 soal	 apakah	AJI	 ini	organisasi	profesi	 atau	 serikat	
pekerja.	Faktualnya,	AJI	adalah	organisasi	profesi,	namun	di	
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saat	 yang	 sama	 juga	 terdaftar	 di	 International	 Federation	 of	
Journalists	 (IFJ)	 yang	 berbasis	unionism atau serikat pekerja. 
“Karena	kita	 saat	 itu	 sudah	menjadi	 anggota	 IFJ,	mau	 tidak	
mau, mindset	 kita	 juga	 sudah	 seperti	 IFJ.	 Fokusnya	 adalah	
serikat	kerja,”	kata	Lukas	Luwarso.	

Perubahan fokus ini semakin menguat terutama setelah 
reformasi bergulir dan diikuti kondisi pers yang lebih bebas 
“AJI	 tidak	 lagi fighting for independent tapi fighting untuk 
memperbaiki kesejahteraan wartawan, untuk memperbaiki 
standar	 kerja	 kewartawanan,”	 kata	 Lukas.25 Di bawah 
kepemimpinan	Lukas,	AJI	 lalu	menggelar	 serangkaian	acara	
mengkampanyekan serikat pekerja di perusahaan pers. Dari 
Maret	sampai	Juni	1999,	AJI	menggelar	diskusi	berantai	tentang	
serikat	 pekerja	 dari	 Jakarta,	 Yogyakarta,	 Medan,	 Surabaya,	
Semarang,	Ujung	Pandang,	Manado	sampai	Palangkaraya.	

AJI	 juga	 melakukan	 penelitian	 “Kondisi	 Kerja	 dan	
Kesejahteraan	 Wartawan	 di	 Jakarta”	 yang	 selesai	 Juli	 1999.	
“AJI	berpikir,	bakal	sulit	menegakkan	etika	profesi	wartawan	
manakala persoalan dasar menyangkut perut dan rasa senasib 
(solidaritas)	sesama	profesi	belum	tertangani,”	kata	Lukas.26

25			Wawancara	dengan	Lukas	Luwarso	pada	28-29	Juni	2014.

26				Lukas	Luwarso	di	“AJI	dalam	Transisi”	dalam	David	Hill,	Lukas	
Luwarso,	Dadang	RHS,	dkk,	5	Tahun	Aliansi	Jurnalis	Independen:	
Tetap	Independen!,	1999,	halaman	25.	Lukas	sendiri	melihat,	bangunan	
organisasi	AJI	sendiri	tidak	berstruktur	khas	serikat	pekerja,	lebih	ke	
struktur	organisasi	profesi.	“Seperti	PWI.	Ada	Pusat	dan	ada	daerah,	
bukan	struktur	serikat	pekerja.	Kalau	serikat	pekerja,	tidak	ada	kantor	
cabang.	Jadi	serikat	pusat	dan	setelah	itu	serikat	di	masing-masing	
kantor.	Jadi	ketika	akan	hadir	ke	kongres	juga	tidak	seperti	sekarang.	
Tapi	cukup	selesaikan	sendiri	dulu	di	kantor	masing-masing,”	kata	
Lukas.	Dadang	RHS	menyatakan,	jangan	terjebak	pada	pola	pikir	
dikotomis	antara	organisasi	profesi	dan	serikat.	Menurutnya,	sebuah	
organisasi	serikat	pun	bisa	berbasis	profesi.	Dadang	menyarankan,	AJI	
ke depan haruslah organisasi yang berbasis anggota, bukan berbasis 
cabang-cabang	daerah.	“Jadi	kalau	berbasis	anggota	itu,	berarti	dia	itu	
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Soal karakter organisasi ini tak kunjung selesai dan kerap 
mewarnai	perdebatan	dalam	kongres.	Untuk	mencari	kata	akhir	
dari	perdebatan	ini,	pengurus	AJI	periode	Heru	Hendratmoko-
Abdul	Manan	(2005-2008)	menggelar	serangkaian	pertemuan	
dan	kajian	untuk	membahas	untung	rugi	bagi	AJI	jika	menjadi	
organisasi profesi atau organisasi serikat pekerja. Pada saat 
yang sama, pengurus periode itu terus menggelar pelatihan 
serikat pekerja dan mendorong lahirnya federasi serikat 
pekerja media27.28	Hasil	 kajian	 itu	 dibawa	 dalam	 kongres	 di	
Bali,	tahun	2008.	Sebagian	besar	peserta	kongres	berpendapat	
AJI	sebaiknya	tetap	menjadi	organisasi	profesi,	sebagian	kecil	
mendorong	 AJI	 untuk	 menjadi	 organisasi	 serikat	 pekerja.	
Kongres	 akhirnya	memutuskan	AJI	 tetap	 sebagai	 organisasi	
profesi namun tetap mendorong program terbentuknya serikat 
pekerja.	Sebagai	tugas	tambahan,	pengurus	AJI	hasil	kongres	
Bali	 diberi	 amanat	 untuk	 mendorong	 percepatan	 lahirnya	
federasi serikat pekerja media.

Jajang	Jamaluddin,	yang	terpilih	dalam	kongres	itu	sebagai	

berdasarkan	tempat	bekerjanya,	seperti	AJI	Kompas,	AJI	Tempo,	AJI	
Viva,	dan	lainnya,”	kata	Dadang.

27				Sejak	2005	hingga	2008,	pengurus	AJI	periode	2005-2008	setidaknya	
menggelar	enam	kali	pelatihan	diskusi	soal	serikat	pekerja.	Antara	lain:	
Workshop	Evaluasi	Pengorganisiran	Serikat	Pekerja,	di	Jakarta,	28-30	
April	2006;	Workshop	Serikat	Pekerja,	9	-	10	September	2006	di	Malang,	
Workshop	Serikat	Pekerja,	16-17	September	2006	di	Kediri;	Training	
Leadership	Union,	29	Agustus	2007	di	Jakarta;	Diskusi	Membangun	
Platform	SP	Pers	di	Media,	27	Oktober	2007,	di	Jakarta;	Workshop	
Penyusunan	Perjanjian	Kerja	Bersama	Versi	AJI,	27-28	Oktober	2007,	di	
Jakarta;	Workshop	Membangun	Platform	Ideal	Serikat	Pekerja	Pers	SP	
Media,	2-3	November	2007,	di	Jakarta	

28				Laporan	Pertanggungjawaban	Pengurus	AJI	Periode	2005-2008.	AJI	
mendorong lahirnya perkembangan baru ini melalui setidaknya dua 
kegiatan.	Pertama,	Lokakarya	Federasi	Serikat	Pekerja	Pers,	25-27	
Januari	2008,	di	Anyer,	Banten.	Kedua,	Workshop	“Membangun	
Federasi	Serikat	Pekerja	Media	yang	Ideal	:	Belajar	dari	Australia”,	19-
21	Juni	2008,	di	Bogor
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Sekjen,	 menyatakan,	 posisi	 AJI	 memang	 malu-malu	 yakni	
organisasi	 profesi	 yang	 berwatak	 serikat	 pekerja.	 “Memang	
ada	untung	ruginya.	Jika	profesi,	sangat	ketat	terkait	etik,	tapi	
akan	terhindar	dari	konflik	saat	terjadi	advokasi	perburuhan,”	
kata	Jajang.	“Tapi	mengingat	kesejarahan	AJI	tidak	mungkin	
meninggalkan	union,	karena	bagian	dari	tripanji.	Tapi	dengan	
model profesi dan union ini juga ada masalah karena ada 
teman-teman di serikat pekerja yang masih permisif dengan 
amplop,	 yang	 tidak	 bisa	 serta-merta	 menjadi	 anggota	 AJI,”	
kata	Jajang	Jamaluddin.29

“Jadi	 serikat	pekerja	di	media	 tetap	didorong,	meskipun	
kami	 tahu	 (ada	 anggota)	 mereka	 masih	 ngamplop.	 Muncul	
FSPMI	sebagai	proses	transisi	sebelum	direkrut	ke	AJI,”	kata	
Jajang.	 “Ini	 juga	menghindari	 benturan	 ketika	 ada	 advokasi	
serikat	 pekerja.	 Kami	 sama-sama	 bergerak,	 tapi	 tinggal	
benderanya mana yang diangkat ketika mengurus union.”30 
Peran	AJI,	kata	Jajang,	nantinya	adalah	memainkan	peran	lobi.

Nezar	 Patria-Jajang	 Jamaluddin,	 yang	 terpilih	 dalam	
kongres Bali, otomatis diberi kewajiban untuk menjalankan 
amanat	terkait	soal	federasi	ini.	Bagi	AJI,	tak	terlalu	sulit	untuk	
mengintegrasikan serikat-serikat pekerja media tersebut 
karena sebelumnya sebuah komite persiapan pembentukan 
federasi	itu	sudah	dibentuk.	Komite	itu	beranggotakan	Dewan	
KaryawanTempo	 (DeKaT),	 Forum	 Karyawan	 SWA	 (FKS),	
Serikat	Pekerja	Radio	68H,	Perkumpulan	Karyawan	Smart	FM	
(PKS),	 serta	 Serikat	 Pekerja	 Hukumonline	 (WorkerHOLic).	
Kemudian	 Serikat	 Karyawan	 (Sekar)	 Indosiar,	 Dewan	
Karyawan	Republika,	 dan	 Serikat	 Pekerja	 Suara	 Pembaruan	

29			Wawancara	Jajang	Jamaluddin,	2	Juli	2014.

30			Wawancara	Jajang	Jamaluddin,	2	Juli	2014.
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dan	 Ikatan	Karyawan	Solo	Pos	 (Ikaso),	Serikat	Pekerja	RCTI	
ikut bergabung.31

Pada	 25	 Juli	 2009,	 bertempat	 di	 Wisma	 YTKI,	 di	 Jalan	
Gatot	Subroto	Jakarta,	federasi	baru	itu	resmi	dideklarasikan.	
Namanya	 Federasi	 Serikat	 Pekerja	 Media	 Independen.	 Ada	
delapan	serikat	pekerja	yang	tercatat	sebagai	deklarator	dari	
federasi	ini,	yaitu	Dewan	Karyawan	Tempo,	Forum	Karyawan	
Majalah	 SWA,	 Serikat	 Pekerja	 Radio	 68H,	 Perkumpulan	
Karyawan	 Smart	 FM,	 Ikatan	 Karyawan	 Solo	 Pos,	 Ikatan	
Karyawan	 RCTI,	 Serikat	 karyawan	 Indosiar,	 dan	 Serikat	
Pekerja Suara Pembaruan. Belakangan, Serikat Pekerja 
Pontianak	 Post	 dan	 Serikat	 Pekerja	 Koresponden	 Tempo	
(Sepak@t)	 resmi	 bergabung.	 Total	 sudah	 terdapat	 10	 serikat	
pekerja	 media	 yang	 terintegrasi	 ke	 dalam	 Federasi	 Serikat	
Pekerja	Media	Independen.32 

Cukup	banyak	kasus	ketenagakerjaan	yang	terjadi	selama	
kurun	 tahun	 1998	 hingga	 2014.	 Salah	 satu	 yang	 menonjol	
adalah kasus pemutusan hubungan kerja terhadap jurnalis 
Kompas,	 Bambang	 Wisudo,	 selain	 pemutusan	 hubungan	
kerja	 terhadap	 Luviana,	 wartawan	 Metro	 TV.	 Undang	
Undang	Nomor	 21	 tahun	 2000	 tentang	 Serikat	 Pekerja	 jelas	
memberikan perlindungan terhadap pengurusnya dalam 
menjalankan	 aktifitas	 di	 tempatnya	 bekerja.	 Termasuk	 dari	
kemungkinan mutasi. Seorang pengurus serikat pekerja tidak 
bisa	dimutasi	apalagi	di	PHK	dengan	alasan	kedudukannya	di	
Serikat	Pekerja,	kecuali	yang	bersangkutan	melakukan	tindak	
pidana.	Dalam	kasus	ini,	AJI	tidak	melihat	Bambang	Wisudo	

31			Laporan	Pertanggungjawaban	Pengurus	AJI	Periode	2008-2011.

32			Laporan	Pertanggungjawaban	Pengurus	AJI	Periode	2008-2011.
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melakukan tindakan pidana apapun.33

Di	 masa	 Heru-Manan	 ini,	 muncul	 kasus	 Bambang	
Wisudo	yang	dipecat	dari	harian	Kompas.	Kasus	ini	membuat	
munculnya	 ketegangan	 antara	 AJI	 Jakarta	 dengan	 AJI	
Indonesia.	 Menurut	 Heru,	 ketegangan	 itu	 muncul	 karena	
perbedaan	 taktik	 antara	 AJI	 Indonesia	 dengan	 AJI	 Jakarta.	
“Saya sampaikan ke mereka, kalian boleh hantam apapun, 
saya	 akan	 tanggungjawab.	 Tapi	 saya	 pinta	 satu	 hal,	 jangan	
sentuh	 Jacob	Oetama.	Saya	sepuluh	 tahun	di	 sana,	 jadi	 saya	
tahu	banget	Jacob	Oetama,”	kata	Heru	yang	pernah	bekerja	di	
majalah Jakarta-Jakarta	yang	merupakan	anak	usaha	Kompas	
Gramedia itu.

Alih-alih	 menuruti,	 AJI	 Jakarta	 malah	 membikin	 aksi	
yang	 langsung	 “menyerang”	 Jacob	 Oetama.	 Aksi	 koalisi	
yang	dipimpin	AJI	Jakarta	untuk	Bambang	Wisudo	digelar	di	
kediaman	Jacob	Oetama.	“Saya	marah	betul	saat	 itu.	Karena	
akhirnya	saya	bertemu	berdua	dengan	Pak	Jacob,	dia	bilang,	
‘Bung,	Anda	pernah	bersama	saya	sepuluh	tahun,	apa	pernah	
lihat istri saya?’ Saya jawab tidak pernah. Dia bilang, ‘apa salah 
istri	 saya	 sampai	mereka	masuk	wilayah	pribadi	 saya?	Apa	
hubungannya	rumah	ini	dengan	mereka?’,”	kata	Heru.34

33				Laporan	Pertanggungjawaban	Pengurus	AJI	2005-2008.	AJI	menilai	
roses	PHK	terhadap	Bambang	Wisudo	juga	tidak	lazim.	Penandatangan	
PHK	adalah	Pemimpin	Redaksi	Kompas.	Proses	PHK-nya	juga	
tidak	melalui	prosedur	seperti	diatur	Undang	Undang	No	13	tahun	
2003	tentang	Ketenagakerjaan,	yaitu	tanpa	adanya	surat	peringatan	
pertama	hingga	ketiga.	Atas	dasar	uraian	di	atas,	AJI	berpendirian,	
kasus pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Pemimpin Redaksi 
Harian	Kompas	Suryopratomo	terhadap	Bambang	Wisudo	bukan	
semata	masalah	PHK.	Melainkan	juga	soal	sikap	anti	serikat	pekerja.	
Oleh	karena	itu,	AJI	berkewajiban	memberikan	pembelaan	terhadap	
Bambang	Wisudo	sebagaimana	AJI	mendukung	berdirinya	Serikat	
Pekerja yang sehat dan bermartabat di tiap kantor media.

34				Wawancara	Heru	Hendratmoko,	1	Juli	2014.
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Jajang	 Jamaluddin	 yang	 merupakan	 Ketua	 AJI	 Jakarta	
saat	kasus	Wisudo	itu	muncul	menyatakan,	memang	sempat	
muncul	 perbedaan	 tajam	 antara	 AJI	 Jakarta	 dengan	 AJI	
Indonesia	 soal	 strategi	 advokasi.35	 AJI	 Indonesia	 menilai	
strategi	 advokasi	 yang	 ditempuh	 AJI	 Jakarta	 tidak	 strategis	
dan	 justru	 blunder.	 Akhirnya	 setelah	 sekian	 lama,	 dicapai	
kesepakatan	strategi	yang	ditempuh	yakni	AJI	 Jakarta	 fokus	
pada	 advokasi	 terbuka,	 sementara	 AJI	 Indonesia	 pada	 lobi-
lobi.	Akhirnya,	kasus	ini	berakhir	dengan	adanya	pemberian	
pesangon	untuk	Wisudo.36

Banyaknya	 isu	 ketenagakerjaan	 yang	 dihadapi	 AJI	
memaksa	pengurus	untuk	mencari	 terobosan.	Salah	satunya	
adalah dengan mendirikan lembaga bantuan hukum yang 
khusus menangani kasus yang menimpa jurnalis. Ide itulah 
yang	memantik	kelahiran	LBH	Pers	tahun	2003.	Usai	kelahiran	
lembaga baru itu, lalu dibuatlah kesepakatan bahwa semua 
kasus	pers	yang	diadvokasi	AJI	 Jakarta	akan	ditangani	LBH	
Pers jika sudah memasuki proses litigasinya37.	Kelahiran	LBH	
Pers ini kemudian diikuti oleh berdirinya lembaga serupa di 
berbagai daerah. 

Isu serikat pekerja masih menjadi prioritas kepengurusan 
Eko	 Maryadi-Suwarjono	 (2011-2014).	 Beberapa	 bulan	
menjelang	 masa	 kepengurusan	 Eko-Jono	 berakhir,	 mereka	
menyatakan masih ingin menyelesaikan dua program 

35			Wawancara	Jajang	Jamaluddin,	2	Juli	2014.

36				Setelah	masalah	itu	selesai	dan	Wisudo	menerima	haknya,	dia	sempat	
datang	ke	AJI	Indonesia	untuk	mengembalikan	dana	advokasi	AJI	
yang	terpakai	dalam	penanganan	kasusnya.	Pengurus	AJI	Indonesia	
menolak	pengembalian	itu.	Menurut	Jajang	Jamaluddin,	uang	itu	lalu	
disumbangkan	Wisudo	kepada	AJI	Jakarta	sebagai	dana	advokasi	bila	
ada kasus ketenagakerjaan di masa mendatang. 

37				Wawancara	Rommy	Fibri,	25	Juni	2014.
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amanat kongres, yaitu sekolah jurnalistik dan peningkatan 
kesejahteraan koresponden dan kontributor. “Gerakan 
dan usaha sudah dilakukan, tetapi kayaknya ini harus ada 
terobosan, terutama di sisi yang kedua, soal peningkatan 
kesejahteraan koresponden dan kontributor itu tak gampang,” 
kata Suwarjono. 

Terkait	program	peningkatan	kesejahteraan	koresponden	
dan	 kontributor,	 AJI	 sedang	 menggodok	 format	 rancangan	
kontrak	 kerja	 antara	 koresponden	 dengan	 perusahaan.	 AJI	
menyatakan, model kontrak ini diharapkan bisa menjadi 
rujukan semua pengguna jasa jurnalis, bukan hanya anggota 
AJI.	 ”Kalau	 ini	 gol,	 yang	mendapatkan	manfaat	 semuanya,	
tidak	hanya	anggota	AJI	 saja	karena	konteksnya	 ini	kontrak	
dengan perusahaan,” kata Suwarjono.
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BAB 9

dInAmIKA, PergolAKAn

“Pertumbuhan anggota dan cabang adalah penting, 
karena kita tak akan pernah mencapai hal kualitatif tanpa 
ada pertambahan kuantitatif.” 

 —Ketua AJI, Nezar Patria, dalam	Kongres	
Makassar	2011

aWALNYA	 adalah	 acara	 bertajuk	 Silaturrahmi	
Wartawan	 Independen	 pada	 6-7	Agustus	 1994,	 lalu	
lahirlah	 Aliansi	 Jurnalis	 Independen	 (AJI).	 Meski	

tekad sudah bulat saat mendirikan organisasi baru dua 
dekade	lalu,	para	pendirinya	masih	harus	mencari	soal	bentuk	
organisasi dan tak sepenuhnya yakin dengan apa yang akan 
terjadi	sesudahnya.	“Jalan	masih	panjang.	Kita	belum	lagi	tahu	
di	 mana	 akan	 berakhir,”	 kata	 Sekjen	 AJI	 pertama,	 Santoso,	
dalam	artikel	mengenai	kelahiran	AJI.

Sebagai organisasi yang tak diinginkan pemerintah 
dan para penyokongnya, sebenarnya sudah bisa diduga 
bahwa	 jalan	 yang	 dihadapi	 AJI	 tidak	mudah.	 Belum	 genap	
berumur	 setahun,	 tiga	 aktivis	 AJI—Ahmad	 Taufik,	 Eko	
Maryadi,	 Danang	 Kukuh	Wardoyo—ditangkap	 dan	 diadili.	
Penangkapan serupa kembali terjadi setahun kemudian, yang 
menimpa	Andi	Syahputra,	pencetak	majalah	AJI,	Independen.
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Sejak	 berdiri	 tahun	 1994,	 banyak	kisah	heroik	 yang	bisa	
dituliskan.	 Mulai	 dari	 penggrebekan	 markas	 AJI	 di	 Rusun	
Tanah	Abang,	yang	bersamaan	dengan	penangkapan	Taufik,	
Eko	dan	Danang.	Ada	pula	cerita	bagaimana	para	aktivis	AJI	
bergerak	secara	klandestein,	berpindah-pindah	sekretariat	dan	
memastikan Independen	 tetap	 terbit	 di	 tengah	 aneka	macam	
tekanan dan kesulitan itu.

Bukan	hanya	 kisah	 heroik,	menyenangkan,	 yang	dicatat	
AJI	dalam	umurnya	yang	kini	mencapai	dua	dekade	ini.	Ada	
perseteruan,	konflik,	yang	pada	akhirnya	ikut	memberi	warna	
dan arah organisasi ini di masa-masa sesudahnya.   

* * *

AJI	lahir	dalam	atmosfer	kuatnya	tekanan	penguasa	dan	
suasana yang tak merdeka pers Indonesia karena dikontrol 
ketat	 pemerintah.	AJI,	 yang	didirikan	pada	 7	Agustus	 1994,	
sebagai	 perlawanan	 atas	 sistem	 yang	 menindas	 itu.	 Tujuh	
bulan	setelah	deklarasi	itu,	markas	AJI	di	Rumah	Susun	Tanah	
Abang,	 Jakarta	Pusat,	digrebek.	Pengurus	AJI	dan	pengelola	
majalah	 Independen,	ditangkapi.	Kongres	AJI	1995	memberi	
mandat Santoso untuk tetap menerbitkan Independen.

Kongres	 di	 Yogyakarta	 juga	 menyepakati	 pengelolaan	
AJI	dan	Independen	dilakukan	terpisah,	termasuk	sekretariat	
resminya. Independen akan dikelola dibawah bendera 
Masyarakat	 Indonesia	 Penikmat	 Pers	 Alternatif	 (MIPPA).	
Strategi	baru	dibuat	setelah	terjadi	penangkapan	kedua.	Kali	
ini	menimpa	Andi	Syahputra,	pencetak	Independen,	Oktober	
1996.	

Penangkapan ini membuat Independen berhenti terbit. 
Majalah	AJI	 itu	kembali	menyapa	pembacanya	setelah	 terbit	
lagi dengan nama Suara Independen. Santoso, yang waktu itu 
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meimimpin Independen, lantas bekerjasama dengan pihak lain 
untuk	mendirikan	percetakan	PT	Sembrani	Aksara	Nusantara,	
yang	dimaksudkan	khusus	untuk	mencetak	Independen.

Kerja	redaksi,	termasuk	tempat	mencetaknya,	benar-benar	
tertutup	sehingga	tak	banyak	pengurus	AJI	yang	tahu	dimana	
markas	 Independen	 itu,	 termasuk	Sekjen	AJI	 saat	 itu,	 Satrio	
Arismunandar.	 Pertanyaan	 soal	 pengelolaan	 Independen	
yang tertutup, adanya organisasi di dalam organisasi, dan soal 
percetakan	PT	Sembrani	itulah	yang	mencuat	dalam	kongres	
kedua	AJI	tahun	1997.	

Perdebatan soal itu membuat peserta kongres terbelah 
sikapnya	 dan	 kelak	 ini	 akan	 dicatat	 dalam	 sejarah	 sebagai	
‘konflik’	serius	yang	terjadi	di	masa	awal	organisasi	ini.	Usai	
kongres	1997,	Independen	diserahkan	pengelolaannya	kepada	
Satrio	 Arismunandar.	 Bendera	 untuk	 pengelolanya	 tetap	
Masyarakat	 Pecinta	 Pers	 Alternatif	 (MIPPA).	 Perseteruan	
itu berdampak pada kelangsung majalah Suara Independen. 
Majalah	itu	akhirnya	hanya	bisa	terbit	dua	edisi.	Penerbitannya	
kemudian	 dilanjutkan	 lagi	 oleh	 pengurus	 AJI	 hasil	 kongres	
tahun	1999	di	Surabaya.		

Perseteruan soal pengelolaan Suara Independen ternyata 
tak	 hanya	 berhenti	 di	 arena	 kongres	 di	 Cimanggis	 tahun	
1997.	 Sejumlah	 anggota	 menganggap	 bahwa	 AJI	 mulai	
melenceng	 dari	 semangat	 awalnya,	 yang	 memperjuangkan	
independensi1. Bukan hanya soal pengelolaan Independen 
yang	 jadi	 pemicunya,	 tapi	 juga	 soal	 dana	 dari	 donor	 dan	
sejumlah	 anggota	 AJI	 yang	 dianggap	 “menelikung”	 AJI	

1						Lembaga	lain	yang	dimaksud	para	anggota	AJI	ini	adalah	Institut	Studi	
Arus	Informasi	(ISAI)	di	Jl	Utan	Kayu	68	H	Jakarta	Timur.
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dengan membesarkan lembaga lain2. 

Lalu	 berdirilah	 Yayasan	 Jurnalis	 Independen	 (YJI).	
“Itu	 juga	 sebabnya	 namanya	 kami	 pakai	 Yayasan	 Jurnalis	
Independen	 (YJI).	 Karena	 rohnya	 itu	 roh	 AJI,	 kami	 ingin	
kembalikan	independensinya,”	kata	Hasudungan.3

Ging	 Ginanjar,	 salah	 satu	 pendiri	 AJI,	 menyatakan,	
pendirian	YJI	ini	bagian	dari	konflik	“laten”	di	AJI.	“Ini	gara-
gara prasangka politik lama, teori konspirasi zaman lampau. 
Sebagian	anggota	AJI	yang	merasa	kader	kaum	“nasionalis”—
bernenek	moyang	PDI	dan	ke	sananya	lagi	PNI,	menganggap	
kaum	yang	diasosiasikan	dengan	PSI	sebagai	seteru	berat.	GM	
(Goenawan	 Mohamad)	 selalu	 dituding	 sebagai	 orang	 PSI,”	
kata	Ging.	“Terus	ketika	GM	membentuk	ISAI,	jadi	lebih-lebih	
lagi:	 sebagian	 orang	AJI	menganggap	GM	mengambil	 jatah	
perjuangan	AJI.”4

Pertanyaan soal pengelolaan majalah Independen, 
khususnya	 mengenai	 nasib	 percetakan	 PT	 Sembrani,	 terus	
muncul	pasca	kongres	di	Cimanggis.	Soal	ini	juga	mengemuka	
dalam	Kongres	AJI	tahun	1999	di	Surabaya.	Didik	Supriyanto,	
Sekjen	 AJI	 yang	 terpilih	 dalam	 kongres	 di	 Surabaya	 juga	
menjelaskan soal ini dalam laporan setebal tiga halaman 
berjudul	“Penjelasan	tentang	PT	Sembrani	Aksara	Nusantara	
dan	Posisi	“Kepemilikan”	AJI,	15	November	2001.	

2				Wawancara	Hasudungan	Sirait,	Juli	2014.	Anggota	AJI	yang	dimaksud	
antara	lain	Satrio	Arismunandar,	Dadang	RHS,	Roy	Pakpahan,	Dhia	
Prekasha	Yoedha	dan	Rien	Hindryati.	YJI	sempat	melakukan	sejumlah	
kegiatan,	seperti	pelatihan	dan	penerbitan.	Mereka	berhasil	menerbitkan	
majalah	media	watch	bernama	“Telisik”	meski	hanya	bisa	terbit	satu	
kali.	“Kami	itu	tak	punya	apa-apa,	itu	sebabnya,	kami	ini	punya	banyak	
mimpi	sebenarnya.	Mau	bikin	ini-mau	bikin	itu,	tapi	tidak	pernah	punya	
uang,”	kata	Hasudungan.	Sejak	2001,	YJI	sudah	tidak	aktif.

3			Wawancara	Hasudungan	Sirait,	15	Juli	2014.

4			Wawancara	Ging	Ginanjar,	Juli	2014.
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* * * 

SETIAP	 kongres	 memiliki	 kisah	 konfliknya	 sendiri.	
Dari	 delapan	 kongres	 sepanjang	 sejarah	 AJI,	 kongres	 2001	
di	 Semarang	 adalah	 salah	 satu	 yang	 konfliknya	 “khas”,	
dengan	penyebab	berbeda	dari	kongres	sebelumnya.	Kali	ini	
pemicunya	adalah	soal	pendanaan	yang	berasal	dari	sponsor.	
Kongres	yang	digelar	di	Graha	Santika,	Semarang,	pada	9-11	
November	2001	ini	diwarnai	aksi	boikot.

AJI	 Yogyakarta,	 yang	 saat	 itu	 dipimpin	 Raihul	 Fadjri,	
bukan	 hanya	 memboikot	 acara	 itu,	 tapi	 juga	 melakukan	
demonstrasi	 di	 luar	 tempat	 acara	 dua	 tahunan	 ini.	 AJI	
Yogyakarta	mempersoalkan	sponsorship	untuk	acara	kongres,	
termasuk	 dari	 Kompas.	 Sebelumnya,	 kongres	 AJI	 hanya	
dibantu lembaga donor dan sumbangan perorangan yang 
bersimpati	kepada	AJI.

“Menurutku,	 dan	 menurut	 teman-teman	 AJI	 Yogya,	
bahwa	 perusahaan	 media	 akan	 berhadapan	 dengan	 AJI	
saat	 berhubungan	 dengan	 masalah	 ketenagakerjaan.	 Kalau	
ada	 konflik	 kerja	 di	 perusahaan	 pers,	 bagaimana?	 Kalau	
ada	anggota	AJI	yang	bekerja	di	perusahaan	pers	 (yang	 jadi	
sponsor)	 itu,	 bagaimana?”	 kata	 Fadjri,	 menjelaskan	 alasan	
sikapanya	saat	itu.	AJI	Yogyakarta	minta	dana	sponsorship	itu	
dikembalikan.

Pendanaan	organisasi,	kata	Fajri,	sebaiknya	menggunakan	
sumber dana lain yang tidak menimbulkan conflict of interest, 
misalnya	dari	lembaga	donor	asing.	“Yang	jelas,	kita	memang	
tidak	bisa	mengandalkan	dana	dari	iuran	anggota,”	kata	Fadjri.	
Tapi	dia	juga	menegaskan,	donor	asing	pun	harus	pilih-pilih	
juga.	 Tapi	 yang	 pasti	 bukan	 dari	 lembaga	 pemerintah	 atau	
media. 

Didik	Supriyanto,	Sekjen	AJI	1999-2001,	menyebut	konflik	
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saat	 itu	 sangat	 keras.	 Karena	 AJI	 Yogyakarta	 tidak	 hanya	
protes lisan, tapi menggelar demonstrasi. “Sebagian teman-
teman	terpengaruh,		kan	gerakannya	pemurnian	AJI.	Jadi	AJI	
dianggap tidak murni.  Slogannya seperti itu.  Saya hadapi 
saja.	Saya	bilang	sampai	mati	pun	saya	tidak	akan	mencabut,”	
kata Didik Supriyanto.  Sikap keras dua pihak itu membuat 
kongres terpolarisasi. 

Pengurus	AJI	 Indonesia	 tidak	memenuhi	 tuntutan	Fadjri	
dan kawan-kawan karena merasa tidak ada aturan yang 
dilanggar.	“Tapi	sebagian	besar	masih	menghormati	tata	tertib	
organisasi.	Kan	sebelum	ada	aturan,	orang	belum	melanggar	
kecuali	 kalau	 sebelumnya	 ada	 aturan	 dilarang	 menggalang	
sponsor,” kata Didik. 5  

Ati	Nurbaiti,	 yang	 ikut	kongres	Semarang	dan	akhirnya	
dipilih menjadi ketua umum, menyebut para demonstran itu 
menyamakan sponsorship dengan amplop. Padahal, keduanya 
sangat	 berbeda.	 ”Amplop	 itu	 utangnya	 seumur	 hidup,	
meskipun jumlahnya hanya sepuluh ribu rupiah. Sedangkan 
sponsorship, ada kontrak jelas, dan tidak berpengaruh ke 
pemberitaan,	tetap	bisa	menulis	bebas,”	kata	Ati.6 

Argumerntasi	 pengurus	 AJI	 Indonesia	 tak	 bisa	
meyakinkan	 Fadjri	 dan	 kawan-kawan.	 AJI	 Indonesia	
meneruskan jalannya kongres dan tak memenuhi tuntutan 
para	 penentang	 sponsorship.	 “Akhirnya	 saya	 memutuskan	
untuk	mengundurkan	diri	dari	AJI,”	kata	Fadjri.	7	Ketegangan	

5			Wawancara	Didik	Supriyanto,	Juni	2014.

6				Wawancara	Ati	Nurbaiti,	23	Juni	2014.

7				Wawancara	Raihul	Fadjri,	27	Juni	2014.	Fadjri	mengundurkan	diri	dari	
keanggotaan	AJI	beberapa	bulan	setelah	Kongres	Semarang.	Perdebatan	
soal	sponsor	ini	berlanjut	di	milis	Ajisaja	selama	beberapa	bulan	setelah	
kongres	dan	baru	berakhir	ketika	Fadjri	mengundurkan	diri.	
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yang kuat dalam kongres Semarang soal sponsorship ini 
mempengaruhi agenda kongres tahun itu, juga pengurus yang 
dihasilkannya. 

Selain	 menetapkan	 Anggaran	 Dasar,	 Anggaran	 Rumah	
Tangga,	 dan	 Program	 Kerja,	 kongres	 juga	memiliki	 agenda	
pemilihan ketua dan sekjen8. Saat itu ada sejumlah nama 
yang	muncul	sebagai	calon	ketua	dalam	arena	kongres.	Salah	
satunya	 adalah	 Ezki	 Suyanto,	 selain	 wartawan	 The	 Jakarta	
Post	Ati	Nurbaiti.

Ati	 Nurbaiti	 akhirnya	 terpilih	 sebagai	 ketua	 umum,	
sedangkan	Sekretaris	Jenderal	dijabat	Solahuddin.	“Saya	dan	
Solahuddin	terpilih	di	kongres	yang	sepertinya	mencari	figur	
yang	dapat	diterima	semua	pihak,	 tanpa	 terlalu	melihat	visi	
misi	dan	pengalaman	organisasinya,”	kata	Ati	Nurbaiti9. Didik 
Supriyanto juga melihat, kedua orang ini memang orang yang 
bukan	terlibat	konflik	saat	itu.	

Menurut	 Ati	 Nurbaiti,	 untuk	 mendinginkan	 konflik,	
kabinet	hasil	kongres	Semarang	ini	tidak	terlalu	giat	mencari	
sponsor selama dua tahun periode kepengurusannya. “Selain 
itu kami berniat meningkatkan sistem keuangan agar lebih 
tertib	dan	 lebih	efisien,	antara	 lain	karena	para	donor	sudah	
tampak enggan membiayai ongkos-ongkos overhead,”	kata	Ati.	
10

8				Wawancara	Solahuddin,	Juni	2014.	Menurut	Solahuddin,	pertentangan	
soal sponsorship dalam kongres itu bagian dari masalah di masa transisi. 
Sebagian	merasa	berpikir	bahwa	AJI	masih	dalam	tahap	pergerakan,		
sehingga militansinya masih militansinya gerakan. Sedangkan 
sebagian pengurus lebih moderat, dan ternyata itu dianggap sebagian 
anggota	AJI	lainnya	sebagai	melabrak	independensi	organisasi	ini.	

9			Ati	Nurbaiti,	dalam	kolom	20	tahun	AJI.

10				Ati	Nurbaiti,	dalam	kolom	20	tahun	AJI.	Menurut	Ati,	Ketua	
Divisi	Keuangan	AJI	Indonesia	saat	itu,	Eddy	Suprapto,	rajin	
datang	menemui	AJI-AJI	kota	itu	untuk	menyadarkan	pentingnya	
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Dampak dari perselisihan di Semarang ini dirasakan 
oleh	 kepengurusan	 yang	 dihasilkan	 kongres	 keempat	 AJI	
itu. “Salah satu tugasku adalah merekonsiliasi daerah, dan 
kemudian	 bisa	 membujuk	 Yogya	 yang	 membekukan	 diri	
secara	sepihak,”	kata	Solahuddin.	11	Ia	menegaskan	bahwa	AJI	
Yogyakarta	membekukan	 dirinya	 sendiri,	 bukan	 dibekukan	
AJI	Indonesia.

Keributan	 soal	 sponsor	 ini	 akhirnya	 mewarnai	
pembahasan	 revisi	 Anggaran	 Dasar	 dan	 Anggaran	 Rumah	
Tangga	AJI.	Muncul	aturan-aturan	kriteria	sumber	dana	yang	
boleh	dan	 tidak	boleh	diterima.	Namun,	Kongres	 Semarang	
tidak	 melarang	 AJI	 menerima	 dana	 bantuan	 atau	 sponsor	
acara	 dari	 lembaga-lembaga	 yang	 tidak	 bermasalah	 secara	
hukum, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Selain itu, 
ada juga aturan tidak boleh menggunakan dana publik seperti 
Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja	Negara/	Daerah.	12

Isu	soal	sponsor	 itu	sempat	kembali	muncul	pada	tahun	
2007,	 di	 masa	 kepengurusan	 Heru	 Hendratmoko–Abdul	
Manan,	meski	kasus	itu	tak	seheboh	saat	kongres	Semarang.	
Soal ini bermula dari proses hukum polisi terhadap Rokhmin 
Dahuri,	 Menteri	 Kelautan	 dan	 Perikanan,	 dalam	 kasus	
penggunaan dana non-bujeter. 13 Saat proses hukum itu sedang 

kemandirian keuangan dengan mengerjakan program atau melakukan 
pengumpulan	dana	sendiri.	“Pembenahan	di	AJI	kota,	salah	satunya	
tentang	sekretariat.	Karena	kondisi	keuangan	saat	itu,	tidak	bisa	setiap	
AJI	kota	yang	tidak	bisa	memperpanjang	kontrak	rumah	meminta	
ke	AJI	(pusat),”	kata	Ati.	“Eddy	coba	menanamkan	sikap	tidak	bisa	
bergantung	ke	AJI	(pusat)	terus	karena	maunya	juga	otonom.	AJI	
Indonesia	tetap	memberikan	masukan	bagaimana	caranya	mengelola	
uang	dan	mencari	sumber	pendanaan.”

11				Wawancara	Solahuddin,	Juni	2014.	

12			Laporan	Pertanggungjawaban	Pengurus	AJI	periode	2001-2003.

13				AJI	Akui	Terima	Dana	dari	Rokhmin,	Hukum	Online,	Rabu,	11	Juli	
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berlangsung,	 ada	 anggota	 yang	memberitahu	 pengurus	 AJI	
bahwa Rokhmin Dahuri pernah memberi sumbangan kepada 
AJI	untuk	acara	ulang	tahun	AJI	tahun	2004.	

Informasi	itulah	yang	lantas	ditelusuri	oleh	pengurus	AJI	
Indonesia	 bekerjasama	 dengan	AJI	 Jakarta.	 Acara	HUT	 tiga	
tahun lalu itu diselenggarakan keduanya. Penelusuran itu 
memukan	bahwa	memang	ada	uang	Rp	15	juta	dari	Rokhmin	
yang	 tercatat	 dalam	 buku	 penerimaan	 sumbangan	 untuk	
tahunan	AJI	 itu.	Meski	masalah	 itu	belum	diketahui	publik,	
AJI	 berinisiatif	 menggelar	 konferensi	 pers	 11	 Juli	 2007	 itu	
untuk menjelaskan temuannya. 14

Heru	 menjelaskan,	 setiap	 kegiatan	 AJI,	 terutama	
peringatan ulang tahun, memang menggunakan dua sumber 
dana dari pihak luar. Pertama, dari sponsor oleh perusahaan 
maupun	 lembaga.	Kedua,	 dari	 donasi	 perorangan.	Menurut	
Heru	 Hendratmoko,	 AJI	 belum	 tahu	 secara	 pasti	 apakah	
dana	 yang	 diterima	 panitia	HUT	 tiga	 tahun	 lalu	 itu	 berasal	
dari	Departemen	Kelautan	dan	Perikanan,	atau	dari	kantong	
pribadi Rokhmin.

Sebelum	 konferensi	 pers	 tersebut,	 AJI	 sudah	 berinisiatif	
mengembalikan	dana	 itu	 kepada	Departemen	Kelautan	 dan	
Perikanan	(DKP).	Setelah	ditanyakan	kepada	DKP,	ternyata	tak	
ada mekanisme di lembaga itu untuk menerima pengembalian 
dana.	Karena	itu,	AJI	akhirnya	memutuskan	mengembalikan	
dana	itu	ke	rekening	Departemen	Sosial	(Depsos),	dengan	cara	

2007.	Bahan	diakses	dari		http://www.hukumonline.com/berita/baca/
hol17133/aji-akui-terima-dana-dari-rokhmin

14				Pada	saat	itu,	AJI	juga	mengetahui	bahwa	organisasi	wartawan	lain	
menerima	dana	dari	Rokhmin	Dahuri.	Namun	dalam	konferensi	pers	
itu,	Ketua	Umum	AJI	Heru	Hendratmoko	sengaja	tak	menyinggung	
soal itu.
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ditaransfer. 

Di luar kasus Rokhmin Dahuri, soal lain yang terkait dana 
yang	 membuat	 nama	 AJI	 muncul	 di	 media	 massa	 adalah	
soal	proyek	Bank	Dunia	yang	menyeret	nama	mantan	Ketua	
AJI	 Lukas	 Luwarso	 dan	 mantan	 Ketua	 AJI	 Jakarta	 Imran	
Hasibuan.	Penyelidikan	 soal	dilakukan	pada	kepemimpinan	
Eddy	Suprapto-Nezar	Patria	(2003-2005).	Saat	itu	ada	informasi	
bahwa	 proyek	 Program	 Pengembangan	 Kecamatan	 (PPK)	
Bank	Dunia	yang	mencatut	nama	AJI,	 terhitung	sejak	 tahun	
1999	sampai	2004.	15

AJI	 kemudian	 membentuk	 	 Tim	 Pencari	 Fakta	 Proyek	
Program	Pengembangan	Kecamatan	 (PPK)	untuk	mengurus	
masalah	 ini,	 yang	diketuai	Rommy	Fibri,	mantan	Ketua	AJI	
Jakarta	yang	tahun	2004	itu	menjadi	pengurus	AJI	Indonesia16. 
Tim	 ini	 melakukan	 pengumpulan	 fakta	 dan	 kemudian	
mengkonfrontasikan	 dengan	 keduanya.	 Hasilnya,	 seperti	
tertuang	 dalam	 laporan	 akhir	 Tim	 ini	 1	 November	 2004,	
disimpulkan	bahwa	ada		tindakan	pelanggaran	oleh	Lukas	dan	
Imran	 karena	menggunakan	 nama	AJI	 untuk	mendapatkan	
proyek pribadi. 

Tim	 Pencari	 Fakta	membuat	 laporan	 akhir	 1	November	
2004.	 Rekomendasi	 dari	 laporan	 itu,	 Secara	 internal,	 tim	

15				Wawancara	Rommy	Fibri,	Juni		2014.	“Ketika	Eddy	menjadi	ketua	
umum	dan	saya	ketua	Divisi	internasional,	tanpa	sengaja	kami	ketemu	
dengan	orang	Bank	Dunia	dalam	sebuah	acara	diplomat.	Setelah	
mengobrol sana-sini, mereka bertanya tentang program pemantauan 
desa,	yang	dilakukan	AJI	dengan	World	Bank.	Saya	sempat	kaget	
karena	selama	menjadi	pengurus	divisi	dana	usaha	tidak	ada	informasi	
yang masuk tentang program itu,” kata Rommy yang kemudian 
menjadi	Ketua	Tim	Pencari	Fakta	kasus	ini	

16				Anggota	tim		pencari	fakta	ini	adalah	Ulin	Ni’am	Yusron	(Ketua	
AJI	Jakarta),	Abdullah	Alamudi	(anggota	Majelis	Etik	AJI),	Stanley	
(deklarator	Deklarasi	Sirnagalih	anggota	Majelis	Etik	AJI),	dan	Azaz	
Tigor	Nainggolan	(pengacara	LBH	Pers).	
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meminta ada sanksi organisasi, yang paling berat hingga 
pemecatan	 dari	 keanggotaaan	 AJI,	 untuk	 Lukas	 dan	 Imran	
Hasibuan.	 Secara	 eksternal,	 merekomendasikan	 adanya	
langkah	hukum	kepada	Lukas	Luwarso.	AJI	Jakarta	mengikuti	
rekomendasi	tim	pencari	fakta	dan	mengeluarkan	pemecatan	
sementara	terhadap	Lukas	dan	Imran.

Lukas	 menyebut	 kasus	 ini	 kesalahpahaman.	 “Itu	
adalah	 kasus	 paling	 konyol	 yang	 menimpa	 saya	 dan	 AJI	
sebagai	organisasi.	Konyol,	karena	kasus	ini	meledak	di	luar	
proporsi karena kesalahpahaman. Resminya kan saya tidak 
tahu	 bagaimana,	 dituduh	 korupsi,”	 kata	 Lukas.	 17 Rommy 
mengatakan,	 Lukas	 dan	 Imran	 bukan	 korupsi,	 melainkan	
dianggap	 menyalahgunakan	 wewenang.	 “Ketika	 saya	
konfirmasi	ke	Bank	Dunia,	mereka	mengatakan	memberikan	
program	 itu	 karena	 melihat	 Lukas/	 Imran	 pengurus	 AJI,	
yang	 notabene	 punya	 pengurus	 AJI-AJI	 kota	 yang	 ingin	
dimanfaatkan untuk mengawasi program daerah kerja sama 
World	Bank	dan	Depdagri.”

Lukas	 menceritakan,	 saat	 masih	 Ketua	 AJI,	 tahun	 1999,	
Bank	 Dunia	 menawarkan	 kepada	 AJI	 untuk	 menggarap	
proyek	 pemantauan	 media.	 Lukas	 menolak	 dengan	 alasan	
AJI	 tidak	 punya	 kemampuan	 melakukan	 itu.	 Selain	 harus	
mengelola	 dana	 yang	 besar,	 AJI	 juga	 harus	 mengkoordinir	
jurnalis di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan, 
sesuatu	pekerjaan	yang	agak	menyimpang	dari	tujuan	AJI.	

Imran	Hasibuan	secara	terpisah	menyatakan,	AJI	memang	
tidak bisa melakukan kontrak dengan Bank Dunia ini karena 
persyaratannya yang berbelit-belit dan mensyaratkan harus 
memiliki	badan	hukum.	Imran	menawarkan	soal	ini	ke	LP3ES.	

17				Wawancara	Lukas	Luwarso,	28-29	Juni	2014.
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“Jadi	 sebenarnya	 itu	bukan	AJI.	Tapi	 tepatnya	 teman-teman	
media	lokal/di	daerah,”	kata	Imran	Hasibuan.

Didik	 Supriyanto,	 Sekjen	AJI	 periode	 1999-2001,	menilai	
Lukas	dan	Imran	tidak	bersalah.	Ia	menyebut	tindakan	Lukas	
yang	menolak	program	Bank	Dunia	itu	sudah	tepat.	“Karena	
ini organisasi wartawan dan wartawan kerjaannya seperti itu 
malah	nanti		jadi	agennya	Word	Bank	kan?	Akhirnya	diambil	
LP3ES.	 Terserah	 LP3ES	 memanfaatkan	 orang-orang	 AJI	
terserah.	Makanya	 kalau	 kemudian	 jadi	 masalah,	 saya	 juga	
agak heran,” kata Didik. 

AJI	 Jakarta	 menindaklanjuti	 rekomendasi	 tim.	 Kasus	 ini	
muncul	 ke	 media	 massa	 setelah	 Edi	 Haryadi,	 anggota	 AJI	
melaporkan	kasus	ini	ke	Polda	Metro	Jaya,	3	Mei	2005.	18	“Aku	
menduga ada penyimpangan dalam proyek monitoring jurnalistik 
dalam	Proyek	Pemantauan	Kecamatan	oleh	Bank	Dunia	selama	
1999-2004,”	ujar	Edi.	Selain	Lukas,	yang	ikut	dilaporkan	adalah	
Imran	Hasibuan	dan	Enceng	Sobirin	dari	LP3ES.	

Lukas	 mengatakan,	 program	 ini,	 sepenuhnya	 dikelola	
LP3ES.	 Peran	 Lukas	 hanya	 menganalisis	 hasil	 liputan	
pemantauan yang dilakukan para jurnalis di daerah-daerah. 
Lukas	 sendiri	 mengaku	 tak	 melakukan	 perlawanan	 balik	
dengan	melaporkan	ke	polisi	pada	tahun	2005	itu	karena	saat	
itu	ingin	fokus	pada	studinya	di	Amerika	Serikat,	Humphrey	
Fellowship	selama	satu	tahun.	“Makanya	saat	itu	saya	memilih	
tak	konfrontasi	supaya	saya	tetap	bisa	berangkat	ke	Amerika.	
Usai	adanya	 laporan	ke	polisi	 tahun	2005	 lalu,	kasus	 ini	 tak	
jelas ujung proses hukumnya.

18				Anggota	AJI	Laporkan	Mantan	Ketuanya,	Koran	Tempo,	4	Mei	2005.	
Setelah	itu,	berita	tersbeut	muncul	kembali	saat		Minggu,	19/06/2005	
16:46	WIB	SPR	Desak	Kapolda	Prioritaskan	Usut	Kasus	Mantan	Ketua	
AJI
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* * *

SAAT	AJI	dideklarasikan	pada	7	Agustus	1994	lalu,	para	
pendiri itu memilih format kepengurusan model kemimpinan 
kolektif	 (presidum).	 Sebagai	 organisasi	 yang	 dipastikan	 tak	
akan	disambut	baik	oleh	pemerintah,	menjadi	pengurus	AJI	
juga	memiliki	 risiko	 tinggi.	 Tak	mengherankan	 jika	 sempat	
ada saling tunjuk untuk menentukan anggota presidium.

Dalam pertemuan di Sirnagalih itu, presidium disepakati 
terdiri	dari	wakil	komunitas	wartawan	di	empat	kota:	Ahmad	
Taufik	 (mewakili	 Bandung),	 Dhia	 Prekasa	 Yudha	 (Jakarta),	
Nuruddin	 Amin	 (Yogyakarta),	 Zed	 Abidien	 (Surabaya).	
Santoso	 ditunjuk	 menjadi	 Sekjen	 AJI,	 Taufik	 sebagai	 ketua	
presidium.

Model	ini	dipertahankan	oleh	Kongres	Yogyakarta,	tahun	
1995.	Dalam	iklim	politik	yang	masih	represif,	kongres	pertama	
AJI	 itu	 digelar	 sembunyi-sembunyi.	 Kongres	 memutuskan	
Satrio	 Arismunandar	 menjadi	 sekjen	 AJI,	 menggantikan	
Santoso. Sedangkan Santoso memimpin presidium, 
menggantikan	Ahmad	Taufik.	

Perubahan format kepengurusan berubah dalam kongres 
berikutnya,	 tahun	 1997.	 	 Kongres	 kedua	 ini	 juga	 memulai	
perubahan tradisi: ada pemungutan suara dalam pemilihan 
ketua.	 Saat	 itu	 ada	 tiga	nama	yang	muncul	dan	dicalonkan,	
yaitu	 Lukas	 Luwarso,	 Roy	 Pakpahan,	 dan	 Dadang	 RHS.	
Hasilnya,	Lukas	memimpin	perolahan	suara	dan	ditetapkan	
sebagai	ketua	AJI.	Roy	dan	Dadang,	yang	perolehan	suaranya	
lebih	kecil,	ditetapkan	sebagai	bendahara	dan	sekretaris.

Kongres	di	Cimanggis	 ini	 juga	menandai	hal	baru,	yaitu	
adanya	perseteruan	cukup	keras	saat	berlangsungnya	kongres.	
Penyebabnya bukan soal perebutan kursi, melainkan soal 
pengelolaan	majalah	AJI,	Independen, yang dianggap tertutup 
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pada	periode	1995-1997.

Format	kepengurusan	ini	dikoreksi	dalam	kongres	tahun	
1999	 di	 Surabaya.	 Saat	 itu,	 	 kongres	 berjalan	 relatif	 tenang.	
Didik	 Supriyanto	 terpilih	 sebagai	 Sekjen	 periode	 1999-2001.	
Tapi,	 kongres	 berikutnya,	 tahun	 2001	 di	 Semarang	 yang	
kembali diwarnai perselisihan. Penyebabnya bukan laporan 
pertanggungjawaban kepemimpinan Didik Supriyanto, tapi 
karena soal sponsorship untuk penyelenggaraan kongres. 

Nuansa	kongres	relatif	tenang	juga	terjadi	saat	kongres	AJI	
kembali	digelar	di	Wisma	Hijau	Cimanggis,	Depok,	Jawa	Barat,	
17-20	Oktober	2003.	Pada	kongres	 ini,	Edy	Suprapto	 terpilih	
sebagai	 ketua	Umum	dan	Nezar	menjadi	 Sekjen19.	Menurut	
Edy	Suprapto,	kondisi	AJI	pada	akhir	masa	kepengurusan	Ati	
Nurbaiti-Solahuddin	 yang	 kesulitan	 keuangan	 dan	 bisa	 jadi	
ini yang menjadi penyebab kurang panasnya perebutan kursi 
pimpinan	AJI	dalam	kongres	itu.	

Kongres	 di	 Bali,	 yang	 digelar	 di	 Hotel	 Sanur	 Beach,	
Denpasar,	 28-29	 November	 1998,	 juga	 relatif	 tak	 terlalu	
bergolak.	 Bukannya	 tak	 ada	 kompetisi	 sama	 sekali.	 Ada	
sejumlah	 calon	 yang	 akan	 bersaing,	 yaitu	 pasangan	 Nezar	
Patria-Jajang	Jamaluddin,	Farid	Cahyono–Nugroho	Dewanto,	
dan	 Margiyono–Noor	 Korompot.	 Nugroho	 Dewanto,	
Margiyono	 dan	 Noor	 Korompot	 mundur	 dari	 pencalonan.	
Farid	Cahyono	tidak	bisa	maju	dalam	pemilihan	ketua	karena	
tidak	ada	pasangannya,	 sehingga	 tersisalah	pasangan	Nezar	

19				Wawancara	Nezar	Patria,	Juli	2014.	Menurut	Nezar,	ia	yang	sebenarnya	
dicalonkan	sebagai	ketua.	“Tapi	mungkin	saya	merasa	masih	terlalu	
yunior. Saya tawarkan ke Eddy dan juga ke yang lain, bagaimana kalau 
Eddy	saja,	jangan	saya?	Tapi	mereka	tetap	meminta	agar	saya	tetap	
ada	di	situ.	Ya	sudah,	akhirnya	saya	jadi	sekjennya.	Sesimpel	itu	saja	
komprominya,”	kata	Nezar.	“Saya	merasa	AJI	ini	harus	ditertibkan	
administrasinya dan butuh orang yang berpikir soal itu. Saya lihat Edy 
punya kemampuan itu.”
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Patria	dan	Jajang	Jamaluddin.	

Karena	hanya	ada	opsi	ini,	anggota-anggota	AJI	Surabaya	
memilih walk out dari sesi pemilihan ketua umum dan 
sekretaris	jenderal	ini.	Posisi	Nezar	sebagai	redaktur	pelaksana	
di	www.vivanews.com,	sebuah	kanal	berita	milik	Grup	Bakrie,	
menjadi	musababnya.	Meski	walk out,	Ketua	AJI	Surabaya	saat	
itu,	 Iman	Nugroho	menegaskan,	AJI	Surabaya	menghormati	
pilihan	 mayoritas	 AJI	 yang	 mendukung	 secara	 aklamasi	
kepemimpinan	Nezar-Jajang.20

”Mereka	walk	out	karena	aku	 	bekerja	di	Viva.	Viva	 itu	
kan	Aburizal	Bakri	ada	masalah	dengan	Lapindo	waktun	itu.	
Jadi	 dianggap	 kalau	 aku	 menjadi	 ketua	 	 AJI	 aku	 dianggap	
membawa	 kepentingan	 Abu	 rizal	 Bakrie,”	 kata	 Nezar.	
Sebetulnya aku marah sekali karena kalau ditanya aku lebih 
setia	 pada	 AJI	 daripada	 perusahaan	 	 tempat	 aku	 bekerja.	
Karena	buat	aku	bergabung	dengan	AJI	 itu	ideologis,	bukan	
pragmatis.	Ada	nilai	yang	aku	perjuangkan	di	situ.”21.

Suasana	 kongres	 yang	 cukup	panas	 terjadi	 saat	 kongres	

20				Mantan	Ketua	AJI	Surabaya	Iman	D.	Nugroho	menyatakan,	posisi	
Nezar	akan	membuat	posisi	AJI-AJI	di	Jawa	Timur	dalam	posisi	
sulit. Grup Bakrie, menurut mereka, merupakan pihak yang 
bertanggungjawab atas kesengsaraan ribuan warga di Sidoarjo yang 
terkena	semburan	lumpur.	“Jaringan	NGO/	LSM/	Komunitas	yang	
mendukung	korban,	merupakan	jaringan	AJI	kota	di	Jawa	Timur.	Nah,	
semua	itu	akan	bubar	bila	AJI	dipimpin	oleh	Nezar,”	kata	Iman	dalam	
keterangannya	beberapa	hari	kemudian	melalui	milis	internal	AJI.	
“Bagi	AJI	Surabaya,	walk	out	adalah	sikap	politik	untuk	menunjukkan	
bahwa	AJI	Surabaya	tidak	menyepakati	terpilihnya	Nezar-Jajang,	dan	
tidak ikut bertanggungjawab bila ada persoalan di kemudian hari,” 
kata	Iman	Nugroho,	saat	itu	ketua	AJI	Surabaya.	

21					Wawancara	Nezar	Patria,	Juni	2014.	“Ya	sebetulnya	saya	tidak	mau	ya.	
Sebetulnya	saya	sudah	cukuplah	jadi	ketua	AJI	Jakarta,	terus	Sekjen	
AJI	Indonesia.	Sejumlah	anggota	AJI	tetap	memintanya	untuk	menjadi	
ketua	AJI	dan	ia	akhirnya	menerima	permintaan	itu,”	kata	Nezar.	
Adanya	penolakan	terhadapnya	membuat	Nezar	sempat	berencana	
mundur. 
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25-27	November	2005	di	Pusat	Pendidikan	dan	Latihan	Lautan	
Berlian,	Cipanas,	Cianjur,	Jawa	Barat.	Itu	kongres	AJI	pertama	
sejak	1995	di	mana	persaingan	begitu	ketat	dalam	pemilihan	
ketua	umum	dan	 sekjen.	 Setidaknya	 ada	 17	pasangan	 calon	
yang diusulkan22, tapi hanya dua yang akhirnya menjadi 
pasangan	calon	yang	akan	bersaing	melalui	pemungutan	suara:	
pasangan	Rommy	Fibri-Ecep	S.	Yasa	dan	Heru	Hendratmoko-
Abdul	Manan.	

Menurut	 Heru	 Hendratmoko,	 ia	 diminta	 maju	 untuk	
mengimbangi	 Rommy	 Fibri,	 yang	 saat	 itu	 menjadi	 calon	
paling kuat. “Saya ketawa dan saya bilang, saya lebih senang 
membantu.	 Tapi	 mereka	 bilang	 sudah	 waktunya	 saya	 naik	
dan	nggak	bantu-bantu	lagi.	Saya	tetap	nggak	mau.	Tapi	saya	
terus	dipaksa.	Ya	sudahlah,”	kata	Heru.	“Saya	menang	 tipis	
saat	itu,”	kata	Heru.	23

Rommy	Fibri	adalah	calon	yang	diusung	AJI	Jakarta	dan	
didukung	AJI	berbagai	daerah.	Sedangkan	Heru	Hendratmoko	
diusung	sejumlah	AJI	kota.	Rommy	menyebut	suasana	saat	itu	
sangat	keras.	“Karena	saat	itu	isunya	bukan	lagi	calon	pusat	
dan	daerah.	Kami	sama-sama	punya	banyak	teman	di	daerah.	
Tinggal	siapa	lebih	sreg	ke	siapa,”	kata	Rommy	Fibri.	“Suara	
daerah	 akhirnya	 pecah	 juga,	 sehingga	 (hasil	 pemungutan	

22				Ada	cukup	banyak	komposisi	pasangan	calon	saat	itu.	Ini	bakal	calon	
yang	diajukan:	Bambang	Tiong-Zainal	bakri,	Heru	Hendratmoko-
Abdul	Manan,	Heru	Hendratmoko-Rommy	Fibri,	Eko	maryadi-Rommy	
Fibri,	Romm	Fibri-Ecep	S.	Yasa,	Rommy	Fibri-Heri	Soba,	Didik	
Supriyanto-Ati	Nurbaiti,	Bambang	Wisudo-Suwarjono,	Bambang	
Wisudo-Ulin	Niam	Yusron,	Iman	Nugroho-Ina	Rahlina,	Bambang	
Wisudo-Nezar	Patria,	bambang	Wisudo-Andy	Budiman,	Nezar	patria-
Suwarjono,	Sunudyantoro-Yusrianti	Pontodjaf,	dan	Nezar	Patria-Heri	
Soba.

23				Wawancara	Heru	Hendratmoko,	Juni	2014.	
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suara)	hanya	terpaut	satu	suara.”	24

Pengurus	 baru	 yang	 terpilih	 dalam	kongres	Cipanas	 itu	
meminta	Rommy	 tetap	bergabung	dalam	kepengurusan	AJI	
Indonesia	 sebagai	Ketua	Divisi	Hubungan	Luar	Negeri	 lagi.	
Rommy	 menolak	 tawaran	 itu.	 “Visi	 kami	 beda,	 bagaimana	
akan melakukan perubahan,” kata Rommy25, yang memilih 
untuk	membantu	AJI	Jakarta.	

Kongres	 itu	 ternyata	 bukan	 yang	 paling	 panas	 dalam	
sejarah	AJI.	Kongres	yang	berlangsung	enam	tahun	sesudahnya	
di	Makassar	 ternyata	melebihi	 itu.	Ada	yang	memberi	 label	
kongres yang “lebih keras” dan “lebih sadis”26. Sama dengan 
kondisi	tahun	2005,	di	kongres	Makassar	ini	hanya	dua	calon	
yang	bersaing,	yaitu	pasangan	Jajang	Jamaluddin-Ulin	Niam	
Yusron27	dan	Eko	“Item”	Maryadi-Suwarjono.

24				Wawancara	Rommy	Fibri,	Juni	2014.	Namun	Rommy	Fibri	
mempersialakan	pengurus	AJI	Jakarta	untuk	membantu	kepengurusan	
baru	hasil	kongres	2005	itu.

25				Wawancara	Rommy	Fibri,	Juni	2014.	

26				Wawancara	Solahuddin,	Juni	2014.	“Panas	makasar,	karena	saling	
melukai	pada	intinya.	Yang	pasti,	kesan	gue	terhadap	kongres	makasar,	
sadis,” kata Soalhuddin.

27				Wawancara	Jajang	Jamaluddin,	Juni	2014.	“Ketika	menjadi	pengurus	
pada	2008-2011,	tidak	sedikitpun	saya	menyiapkan	(diri)	menjadi	Ketua	
AJI.	Bisa	dibuktikan	dengan	saya	tidak	mengambil	setiap	kesempatan	
ke	AJI	kota.	Karena	itu	sebenarnya	posisi	yang	paling	strategis		untuk	
mendekati	AJI	kota	kedekatan	emosional	dengan	pengurus.	Kalau	saya	
niat	pasti	saya	ambil,”	kata	Jajang	menceritakan	ihwal	pencalonannya	
itu.	Namun	suatu	malam,	kata	Jajang,	beberapa	pekan	sebelum	
kongres,	ada	pertemuan	sejumlah	anggota	senior	AJI	dan	beberapa	
pengurus.	Nyaris	tak	ada	yang	bersedia	maju	untuk	pemilihan	ketua	
umum dan sekjen periode berikutnya meski semua berkomitmen 
membantu	mengurus	organisasi.	Namun	pertemuan	itu	sepakat	
mengusung	Jajang	untuk	maju	di	pencalonan.	“Saya	tidak	memberikan	
jawaban	langsung	malam	itu,”	kata	Jajang.	Ia	akhirnya	mengiyakan	
malam	itu	karena	sejumlah	pertimbangan.	“Awalnya	sebenarnya	
berkali-kali mau mundur tapi karena desakan senior akhirnya harus 
maju,”	kata	Jajang.	Ia	sempat	minta	Nezar	untuk	maju	lagi	karena	
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Nuasana	 persaingan	 itu	 sudah	 terasa	 sebelum	 kongres,	
terlebih	 menjelang	 pemungutan	 suara.	 Ada	 kampanye,	
konsolidasi,	 dan	 juga	 black	 campaign,	 untuk	menggalang—
atau	memperkuat—dukungan	 dari	 pengurus	 AJI	 kota	 yang	
punya hak suara. Iklim persaingannya dinilai sangat kuat, 
sangat	panas,	melebihi	kongres	di	Cipanas	tahun	enam	tahun	
lalu. 

“Di	 Makassar,	 panas,	 karena	 saling	 melukai,”	 kata	
Solahuddin,	 Sekjen	 AJI	 periode	 2001-2003,	 mengomentari	
suasana pemilihan ketua dan sekjen itu28.	Ketua	AJI	Periode	
2008-2011	Nezar	Patria	punya	kegundahan	yang	sama.	“Aku	
perhatikan kok jadi begini, jadi sangat politis. Dulu itu, untuk 
menjadi	ketua	susahnya	setengah	mati.	Apa	karena	sekarang	
(AJI)	memiliki	dana?”	29

Pasangan	Eko	Maryadi-Suwarjono	akhirnya	memperoleh	
dukungan besar dalam pemungutan suara, tak seperti kongres 
tahun	2005	di	Cipanas	yang	cuma	selisih	1-2	suara	saja30.	Hanya	
saja,	yang	terjadi	setelah	kongres	usai	dan	anggota	AJI	kembali	
ke kotanya masing-masing, masalah yang ditimbulkan dari 
persaingan	keras	di	Makassar	itu	tak	lantas	pergi.			

Suwarjono semula menganggap perseteruan itu selesai 

merasa	tidak	siap,	karena	dia	punya	track	record	yang	bagus,	untuk	
menghantarkan	ke	generasi	yang	lebih	siap.	Tapi	Nezar	menolak	
dengan alasan tidak ada tradisi menjadi ketua dua kali, meski itu tidak 
melanggar	aturan	organisasi	juga.	Setelah	dilobi	pula	oleh	AJI	Jakarta,	
Jajang	mengiyakan	untuk	maju	menjadi	calon	ketua	umum	dengan	
didampingi	Ulin	Yusron	sebagai	calon	sekjen.

28				Wawancara	Solahuddin,	Juni	2014.	

29   Wawancara Nezar Patria, Juli 2014
30				Menurut	Rommy	Fibri,	selisih	suara	dalam	pemilihan	ketua	dan	sekjen	

tahun	2005	itu	1	suara.	Sedangkan	Heru	Hendratmoko	mengingat	
selisihnya 2 suara.
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setelah	kongres	bubar.	Perkiraannya	 salah.	“Tapi	ketika	kita	
mau menyusun kepengurusan, teman-teman yang kita ajak 
menjadi pengurus, umpama dari kalangan yang senior dan 
kalangan	grup	Tempo,	tak	ada	yang	mau,”	kata	Suwarjono31. 
Kongres	 Makassar,	 dia,	 merupakan	 “Yang	 paling	 serius,	
paling berat, dan ramai.” 32

Jajang	Jamaluddin	mengatakan,	suasana	pemilihan	ketua	
umum	dan	sekjen	di	Makassar	memang	cukup	keras,	yang	itu	
di luar dugaannya. “Saya tidak menduga prosesnya keras. Itu 
yang	membuat	sedih,”	kata	Jajang.	Ia	akhirnya	memilih	tidak	
ikut	aktif	di	kepengurusan	AJI	periode	2011-2014	karena	takut	
dianggap	merecoki. 33

Keengganan	 sejumlah	 pengurus	 AJI	 periode	 periode	
sebelumnya untuk memperkuat kabinet baru ini membuat 
pasangan	Eko	Maryadi-Suwarjono	tak	punya	banyak	pilihan	
selain	menggandeng	sejumlah	anggota	AJI	yang	relatif	 lebih	
muda untuk bergabung dalam kabinet ini.34	 Keduanya	 juga	

31				Wawancara	Suwarjono,	2	Juli	2014.

32				Wawancara	Eddy	Suprapto,	Juni	2014.	Eddy	Suprapto	menjadi	
pengurus	AJI	sejak	zaman	Didik	Supriyanto,	tahun	1999-2001.	Pada	
periode	kepengurusan	berikutnya,	Ati	Nurbaiti-Solahuddin,	Edy	
berada	di	divisi	keuangan.	Pada	masa	ini,	Edy	mulai	menyusun	SOP	
keuangan meski saat itu sebenarnya tak banyak uang yang dikelola 
AJI.	Langkah	penertiban	administrasi	keuangan	itu	berlanjut	saat	dia	
menjadi	ketua	umum	tahun	2003-2005	bersama	Nezar	Patria	sebagai	
sekjennya. Pada periode kepengurusan berikutnya, yaitu masa 
Heru	Hendratmoko-Abdul	Manan	(2005-2008)	dan	Nezar	Patria-
Jajang	Jamaluddin	(2008-2011),	Eddy	diminta	menjadi	supervisor	
bidang	keuangan.	Posisi	itulah	yang	menjadi	salah	satu	alat	black	
campaign	terhadap	Eddy.	Ia	akhirnya	memilih	tak	bergabung	dalam	
kepengurusan	hasil	kongres	Makassar	karena	ada	serangan	personal	
terhadapnya. 

33				Wawancara	Jajang	Jamaluddin,	2	Juli	2014.	Jajang	mengakui,	ada	
sejumlah pendukungnya di kongres yang masih menjaga jarak dengan 
kepengurusan	hasil	kongres	Makassar.

34				Wawancara	Suwarjono,	2	Juli	2014.	“Soal	pengalaman	ya	kita	bareng-
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meminta sejumlah tokoh senior “turun gunung” untuk 
kembali membantu organisasi yang ikut mereka dirikan lebih 
dari satu dekade lalu. 

* * *

FORMAT	 organisasi	AJI	 berganti	 beberapa	 kali,	menye-
suaikan tantangan lingkungannya. Setelah Deklarasi Sir-
nagalih ditandatangani, format kepengurusan yang sepakat 
dipakai adalah presidium. Pada saat itu, yang terpilih sebagai 
presidum	 adalah	Ahmad	 Taufik,	 dengan	 anggota	 presidum	
Dhia	Prekasha	Yudha,	Nuruddin	Amin	dari	Yogyakarta	dan	
Zed	Abidien	dari	Surabaya.

Format	 itu	 tetap	dipertahankan	dalam	Kongres	pertama	
tahun	 1995	 di	 Yogyakarta.	 Yang	 beurbah	 saat	 itu	 adalah	
kepemimpinan	 presidium,	 dari	 Ahmad	 Taufik	 ke	 Santoso.	
Posisi	 Sekjen	 juga	digantikan	 oleh	 Satrio	Arismunandar.	 Itu	
adalah kongres pertama yang kemudian menjadi peletak 
dasar-dasar	 organisasi,	 mulai	 dari	 penyusunan	 AD	 ART	
hingga	mulai	remsi	dibahas	soal	perumusan	keanggotaan	AJI.

Perubahan	 dalam	 struktur	 organisasi	 AJI	 terjadi	 dalam	
kongres	 kedua	 di	 Wisma	 Hijau,	 Cimanggis,	 Depok,	 tahun	
1997.	Pengalaman	dua	periode	kepengurusan	dengan	model	
presidium	 menunjukkan	 bahwa	 struktur	 semacam	 itu	
memiliki	plus	minus	bagi	AJI.	Kongres	akhirnya	sepakat	untuk	
mengganti struktur organsaisi, dari berbentuk presidium ke 
model	 kepengurusan	 harian.	 Pimpinan	 tertinggi	 AJI	 adalah	
ketua,	 lalu	ada	sekretaris.	Waktu	 itu,	pengurus	di	 Jakarta	di	

bareng saja dari nol, semua juga kalau ditanya pengalaman jadi ketua 
atau	sekjen,	juga	tidak	ada	yang	punya	pengalaman.	Toh	saya	lama	di	
pengurus, Item juga lama di pengurus. Sudah tahulah pola kerjanya,” 
kata Suwarjono
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sebut pengurus pusat.

Kongres	 3-5	 Desember	 1999	 di	 Surabaya	 mengubah	
kembali	format	organisasi	menjadi	bentuk	presidium.	Kongres	
pun	memutuskan	struktur	kepemimpinan	AJI	dikembalikan	ke	
model demokratis yakni presidium lima orang yang mewakili 
kota-kota	 yang	membentuk	AJI.	 Salah	 satu	 presidium	 yaitu	
Didik	Supriyanto	(Jakarta)	menjadi	Sekretaris	Jenderal.	Empat	
presidium	 lainnya	 yaitu	 Ati	 Nurbaiti	 (Jakarta),	 Sukriansyah	
(Makassar),	Ahmadi	(Medan),	dan	Afnan	Malay	(Yogyakarta).	
Kemudian	 tiga	orang	pengurus	Badan	Pengawas	Keuangan,	
yakni	Satrio	Arismunandar,	LN	Idayani	dan	Stanley	(Yoseph	
Adi	Prasetyo).		

Model	menggerakkan	 organisasi	 pada	 era	 bawah	 tanah,	
sudah tidak tepat lagi untuk diterapkan pada zaman bebas. .35 
“Jadi	sekjen	 itu	petugas	presidium	sehari-harilah.	 	 Jadi	yang	
paling berkuasa setelah kongres itu presidium,  tapi presidium 
kerjanya kan rapat-rapat saja kan,  sementara urusan sehari-
hari dikerjakan oleh sekjen,” kata Didik Supriyanto yang saat 
terpilih	itu	bekerja	di	Tabloid	Adil.	36

Format	ini	tak	bertahan	lama.	Sebab,	kongres	di	Semarang	
tahun	 2001	 mengembalikannya	 ke	 model	 kepemimpinan	
dwitunggal	Ketua	Umum	dan	Sekretaris	Jenderal.	Bentuk	ini	
tetap	dipertahankan	dalam	kongres	tahun	2003,	2005,	2008,	dan	
2011	di	Makassar.	Karena	presidium	bubar,	sebagai	gantinya	
muncullah	 Dewan	 Nasional,37 yang bertugas menyalurkan 
aspirasi	 dan	 memperjuangkan	 kepentingan	 AJI	 kota,	

35			Laporan	Pertanggungjawaban	Pengurus	AJI	Periode	1999-2001.

36				Wawancara	Didik	Supriyanto,	1	Juli	2014.

37				Keberadaan	Dewan	Nasional	ini	baru	dihapuskan	di	Kongres	tahun	
2005.	
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mengawasi dan mengontrol kebijakan-kebijakan organisasi 
yang dilakukan ketua dan Sekjen. 

* * *

KELAHIRAN	AJI	yang	tak	tak	diinginkan	oleh	pemerintah	
memberi warna yang sangat kuat dalam sejarah organisasi 
ini.	 Penangkapan	 terhadap	 aktivisnya	 serta	 organisasinya	
yang banyak di bawah tanah pada masa-masa awal itu 
membuat soal penataan organisasi tak menjadi prioritas. Pada 
kepengurusan	AJI	dibawah	Ketua	Presidium	Ahmad	Taufik	
dan	 Sekjen	 AJI	 Santoso	 (1994-1995)	 dan	 Ketua	 Presidium	
Santoso-Sekjen	 Satrio	 Arismunandar	 (1995-1997),	 prioritas	
utama organisasi adalah bagaimana membuat organisasi tetap 
berjalan menghadapi tekanan. 

Pada kurun waktu itu, soal pendataan anggota dan  
pengembangan ke daerah bukan isu yang diprioritaskan. 
Tekanan	yang	keras	terhadap	AJI	membuat	banyak	wartawan	
takut menjadi anggota. Dampaknya, hanya sedikit saja yang 
mau	 bergabung	 dengan	 AJI.	 AJI	 yang	 ada	 di	 daerah	 juga	
belum terbentuk dan masih mengandalkan pada organisasi 
penyokongnya	 di	 masa	 lalu,	 yaitu	 SJI	 di	 Jakarta,	 SPC	 di	
Surabaya,	FDWY	di	Yogyakarta	dan	FOWI	di	Bandung.

Sedangkan	anggota	AJI	yang	berpusat	di	Jakarta	memang	
sebagan	 besar	 berasal	 dari	 Tempo	 dan	 Detik—dua	 media	
yang	 dibredel	 pemerintah	 pada	 21	 Juni	 1994.	 Selebihnya	
adalah wartawan-wartawan muda progresif yang berasal dari 
media-media yang tak menjadi korban pembredelan, seperti 
dari harian Kompas,	 Suara	 Pembaruan,	 Jakara	 Post,	 Forum	
Keadilan,	Majalah	Jakarta-Jakarta,	harian	Bisnis	Indonesia.

	Tak	mengherankan	 jika	kepengurusan	Lukas	Luwarso–
Dadang	RHS,	yang	terpilih	dalam	Kongres	tahun	1997,	seperti	
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layaknya	 membangun	 organisasi	 baru.	 Tak	 ada	 database	
anggota	yang	diwariskan,	termasuk	uang.	Kepengurusan	duet	
Lukas-Dadang	ini	mulai	menata	soal	dministrasi	itu.	Di	akhir	
kepengurusan,	tercatat	ada	sekitar	500	anggota	AJI.	Sebagian	
besar	berada	di	Jakarta.

Pada periode kepengurusan berikutnya, era Didik Supri-
yanto	sebagai	Sekjen	(1999-2001),	jumlah	anggota	mengalami	
kenaikan.	Hingga	1	Oktober	2001,	akhir	kepengurusan	Didik,	
jumlah	 anggota	AJI	 dilaporkan	 sebanyak	 794	 orang.	 Selama	
dua	tahun	ini,	Didik	cs.	menaikkan	jumlah	anggota	sekitar	88%	
persen.	Saat	AJI	dibawah	Ati	Nurbaiti-Solahuddin	(2001-2003),	
jumlah	 itu	 terus	 bertambah	 meski	 tidak	 signifikan.	 Hingga	
September	2003,	jumlah	anggota	AJI	tercatat	876	orang.	

Pada tahun pertama periode kepengurusan Eddy 
Suprapto-Nezar	 Patria	 (2003-2005),	 jumlah	 anggota	 AJI	
tercatat	naik	menjadi	914.	Jumlah	itu	lantas	terkoreksi	menjadi	
684	pada	tahun	2005.	Penurunan	statistik	jumlah	anggota	ini	
karena	kepengurusan	Eddy-Nezar	melakukan	verifikasi	ulang	
keanggotaan.	 Jumlah	 anggota	 kembali	 naik,	 tapi	 tidak	 tak	
drastis,	 menjadi	 1.020	 anggota	 pada	 periode	 kepengurusan	
Heru	Hendratmoko-Abdul	Manan	(2005-2008).	

Kenaikan	 lebih	 drastis	 dicatatkan	 oleh	 kepengurusan	
Nezar	 Patria-Jajang	 Jamaluddin	 (2008-2011).	 Duet	 ketua	
umum	dan	sekjen	AJI	hasil	kongres	Bali	ini	mencatat	kenaikan	
jumlah	anggota	yang	sangat	spektakuler.	Jika	pada	tahun	2008	
ada	1.020	anggota,	jumlahnya	naik	menjadi	1.813	anggota	pada	
akhir	tahun	2011.	Kenaikannya	77,75	persen	dalam	tiga	tahun.

Selain jumlah anggota, statistik pertumbuhan juga terlihat 
dalam	jumlah	cabang	AJI.	Sebelumnya	diberi	nama	AJI	daerah,	
kemudian	menjadi	AJI	kota.	Pada	periode	kepengurusan	AJI	
1994-1994	 dan	 1995-1997,	 perluasan	 cabang	memang	 belum	
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dilakukan.	 Dalam	 kurun	 waktu	 itu,	 kaki	 AJI	 di	 daerah	 itu	
adalah para penyokongnya di masa lalu, yaitu Surabaya Press 
Club	(SPC)	di	Surabaya,	Forum	Diskusi	Wartawan	Yogyakarta	
(FDWY)	di	Yogyakarta,	Forum	Wartawan	Independen	(FOWI)	
di	Bandung,	dan	Serikat	Jurnalis	Independen	(SJI)	di	Jakarta.	

Periode	kepengurusan	Lukas	Luwarso-Dadang	RHS	yang	
memulai	ekspansi	ke	daerah.	Di	akhir	kepengurusan	Lukas-
Dadang,	AJI	 sudah	memiliki	 tujuh	 cabang,	yakni	di	Medan,	
Jakarta,	 Yogyakarta,	 Semarang,	 Surabaya,	 Ujungpandang,	
dan	Manado.	 Juga	 ada	 empat	 biro,	 yakni	 di	 Lhokseumawe,	
Palembang,	Palu,	dan	Kendari.	Biro	adalah	status	AJI	daerah	
sebelum	menjadi	cabang.	Saat	itu,	ada	juga	enam	perwakilan	
di	 luar	 negeri,	 yakni	 di	 Hong	 Kong,	 Melbourne,	 London,	
Cologne,	Amsterdam,	dan	Dili	(Timor	Leste).	

Pertumbuhan	 jumlah	 AJI	 kota	 terus	 terjadi	 di	 era	
kepengurusan	berikutnya.	Pada	tahun	2005,	 jumlah	AJI	kota	
masih	sebanyak	22.	Jumlahnya	naik	menjadi	26	cabang	pada	
tahun	2008.	Saat	kongres	digelar	di	Makassar,	pengurus	AJI	
memberi	 laporan	bahwa	 jumlah	cabangnya	sudah	berada	di	
35	kota.	“Pertumbuhan	anggota	dan	cabang	adalah	penting,	
karena	 kita	 tak	 akan	 pernah	 mencapai	 hal	 kualitatif	 tanpa	
ada	 pertambahan	 kuantitatif,”	 tulis	Nezar	 Patria	 dan	 Jajang	
Jamaluddin	dalam	laporannya	di	Kongres	Makassar,	2011	lalu.
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dari rumah Susun 
ke Kembang raya

t IAP	 periode	 dalam	 kepengurusan	 AJI	
hampir selalu punya pekerjaan rutin ini: 
mencari	 sekretariat	 baru.	 Saat	 Ahmad	

Taufik-Santoso,	 duet	 ketua	 presidium-Sekjen	
periode	1994-1995	ini	memimpin	AJI,	markasnya	
berada	 di	 Rumah	 Susun	 tanah	 Abang	 Jl	 H.M.	
Mas	Mansyur	Blok	39	Lt	II	No	4	Jakarta	Pusat.	Itu	
adalah	sekretariat	resmi	AJI.

Rumah	Susun	Tanah	Abang	itu	tak	dihuni	lama	
karena digrebek polisi saat terjadi penangkapan 
aktivis	AJI	pada	16-17	Maret	1995.	Yang	ditangkap	
pada	saat	itu	adalah	Eko	Maryadi,	Danang	Kukuh	
Wardoyo,	 dan	 Ketua	 Presidium	 AJI,	 Ahmad	
Taufik.	 Aset	 AJI	 juga	 ikut	 disita	 polisi.	 Setelah	
itu,	AJI	nomaden,	berpindah	dari	satu	tempat	ke	
tempat lainnya.

Kongres	 AJI	 di	 Yogyakarta	 tahun	 1995	
digelar	usai	penggrebekan	 itu.	Kongres	memilih	
Santoso	 sebagai	 Ketua	 presidium	 dan	 Satrio	
Arismunandar	sebagai	Sekjen.	Pengurus	baru	itu	
menempati	 sekretariat	 di	 Mampang	 V,	 Jakarta	
Selatan. Sekretariat itu juga tak dihuni lama 
karena	 pengurus	 inti	 AJI	 menghilang,	 sebagai	
akibat	 adanya	perburuan	 terhadap	 aktivis	 pasca	
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peristiwa	27	Juli	1996.

Lalu	 Kongres	 digelar	 tahun	 1997	 dan	 Lukas	
Luwarso-Dadang	RHS	terpilih	sebagai	ketua	dan	
sekretaris.	 Keduanya	 mendapatkan	 sekretariat	
baru	di	 Jl.	Pam	Baru	Raya	No.16,	Pejompongan,	
Jakarta	Pusat.	Pengurus	periode	Didik	Supriyanto,	
hasil	 Kongres	 1999	 di	 Surabaya,	 juga	 di	 tempat	
yang	sama	sebelum	pindah	ke	Jl.	LAN	I	No.	12A,	
Pejompongan,	Jakarta,	tahun	2000.	

Kepengurusan	Ati	Nurbaiti-Solahuddin	(2001-
2003)	 juga	 berada	 di	 Jl.	 LAN	 ini.	 Kepengurusan	
Eddy	 Suprapto-Nezar	 Patria	 (2003-2005)	 juga	
di	 sekretariat	 yang	 sama	 sebelum	 pindah	 ke	 Jl.	
Danau	 Poso	 Blok	 D.1	 Bendungan	 Hilir,	 Jakarta	
Pusat.	 Sebagian	 dari	waktu	 kepengurusan	Heru	
Hendratmoko-Abdul	Manan	 (2005-2008)	 juga	 di	
Jl	Danau	Poso,	sebelum	boyongan	ke	Jl	Kembang	
Raya	No	6	Kwitang,	Jakarta	Pusat.

Kepindahan	 pengurus	 AJI	 periode	 Heru-
Manan,	 Juli	 2007	 itu	mengakhiri	 era	 “nomaden”	
AJI,	 Nezar	 Patria-Jajang	 Jamaluddin	 (2008-2001)	
dan	Eko	Maryadi-Suwarjono	(2008-2014)	tetap	di	
sekretariat	 yang	 sudah	 menjadi	 milik	 AJI	 sejak	
2007 itu.
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geliat aJi ke daerah

a liansi	 Jurnalis	 Independen	 (AJI)	 resmi	
berdiri	 tahun	 1994	 melalui	 Deklarasi	
Sirnagalih	 yang	 ditandatangani	 58	

jurnalis	 dan	 aktifis.	 Namun	 baru	 empat	 tahun	
kemudian	AJI	memiliki	 ‘kaki’	di	daerah,	dengan	
adanya	 AJI	 kota.	 Di	 bawah	 ini	 adalah	 sejarah	
berdirinya	 AJI	 kota,	 dari	 ujung	 barat	 Sumatera	
hingga ujung timur Papua. 

1998

AJI JAKArTA

AJI	 Jakarta,	 yang	 menaungi	 jurnalis	 yang	
berada di ibu kota, berdiri empat tahun setelah 
Deklarasi Sirnagalih --deklarasi yang menjadi 
dasar	pendirian	Aliansi	Jurnalis	Independen	(AJI)	
oleh	 58	 jurnalis	 dan	 aktivis	 yang	 kini	 disebut	
sebagai	AJI	 Indonesia.	 Pengurus	AJI	 pusat	 pada	
periode	 Lukas	 Luwarso-Dadang	 RHS	 yang	
menginisiasi	berdirinya	AJI	Jakarta.	

Pengurus	 periode	 pertama	 AJI	 Jakarta	
dipimpin	oleh	Imran	Hasibuan,	tahun	1998	sampai	
2000.	 Periode	 berikutnya	 AJI	 Jakarta	 dipimpin	
oleh	Nezar	Patria	--yang	pada	periode	2003-2005	
menjadi	 sekretaris	 jenderal	 AJI	 Indonesia	 dan	
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ketua	AJI	Indonesia	pada	periode	2008-2011.

Tahun	 2002,	 tongkat	 kepemimpinan	 AJI	
Jakarta	dilanjutkan	oleh	Romi	Fibri	sampai	tahun	
2004.	Periode	berikutnya	AJI	Jakarta	dipimpin	oleh	
Ulin	Niam	Yusron	(2004-2006),	Jajang	Jamaluddin	
(2006-2009),	Wahyu	Dhyatmika	 (2009-2011),	 dan	
Umar	 Idris	 (2012-2015).	 Jajang	 Jamaluddin	 pada	
periode		2008-2011	menjadi	sekretaris	jenderal	AJI	
Indonesia.

AJI lhoKSeumAwe

AJI	 Kota	 Lhokseumawe	 didirikan	 pada	
pertengahan	 tahun	 1998.	 Mandat	 pendirian	
organisasi diterima Basri Daham, wartawan 
Kompas	 dari	 Pengurus	 AJI	 Indonesia.	 Ia	
kemudian mengajak dua wartawan muda 
lainnya,	 Zainal	 Bakri	 (Tempo)	 dan	 Ayi	 Jufridar	
(Serambi	 Indonesia),	 bergabung.	 Basri	 Daham,	
yang	ketika	itu	juga	menjabat	sebagai	Kepala	Biro	
Harian	Serambi	Indonesia,	ditunjuk	sebagai	ketua	
pertama dan Zainal Bakri sebagai sekretaris.  Pada 
tahun-tahun	 pertama,	 AJI	 Kota	 Lhokseumawe	
menumpang	 di	 Kantor	 Harian	 Serambi	
Indonesia	 yang	 beralamat	 di	 Jalan	 Kenari,	 Kota	
Lhokseumawe.	

Setelah	mendapat	sedikit	dana,	AJI	menyewa	
kantor	 di	 Jalan	 Kenari,	 persis	 di	 depan	 kantor	
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harian	 Serambi	 Indonesia,	 Biro	 Lhokseumawe.	
Ketika	Ketua	AJI	Lhokseumawe	berganti	dari	Basri	
Daham	ke	Zainal	Bakri,	kantor	pindah	ke	Jalan	Air	
Bersih.	Pelan-pelan,	AJI	mulai	menambah	jumlah	
anggota dan menggelar kegiatan, meskipun 
masih	 dalam	 skala	 kecil	 seperti	 diskusi	 dengan	
melibatkan berbagai elemen.

Konferensi	 pertama	 seharusnya	 dilakukan	
pada	tahun	2000.	Tapi	personel	sedikit,	konferensi	
baru dilakukan pada tahun 2002 dan terpilihlah 
Zainal Bakri menggantikan Basri Daham dan 
Ayi	 Jufridar	 sebagai	 sekretaris.	 Seharusnya,	
pada	 akhir	 2004	 digelar	 konferensi	 kedua.	 Tapi	
karena	 terjadinya	 bencana	 gempa	 dan	 tsunami,	
konferensi	 diundur	 menjadi	 awal	 2005.	 Ayi	
Jufridar	 (Asahi	 Shimbun/AP)	 sebagai	ketua	dan	
Muhammad	Nasier	(SCTV)	sekretaris.	Saat	itu	AJI	
Lhokseumawe	 menempati	 kantor	 baru	 di	 Jalan	
Pang	Lateh	Nomor	14	Lantai	2,	Simpang	Empat,	
Lhokseumawe.

Pasca	darurat	militer	dan	bencana	tsunami,	AJI	
Kota	 Lhokseumawe	dibantu	AJI	 Indonesia.	Dari	
hasil semua kegiatan itu, di masa kepengurusan 
AYI	 Jufridar,	 AJI	 Kota	 Lhokseumawe	 berhasil	
membeli sebuah rumah untuk dijadikan sebagai 
kantor	permanen	AJI	Kota	Lhokseumawe	hingga	
sekarang.	 Anggotanya	 	 AJI	 Lhokseumawe	 tidak	
saja	di	Lhokseumawe,	tapi	juga	di	Langsa,	Bireuen,	
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Aceh	Utara,	Takengon,	dan	Bener	Meriah.

Selanjutnya,	 pada	 tahun	 2008,	 AJI	
Lhokseumawe	 kembali	 melakukan	 Konferta	
ke	 III	 di	 Hotel	 Lido	 Graha.	 Sehingga	 terpilih	
Muhammad	Nasier	(SCTV)	dan	Agustiar	(Rakyat	
Aceh)	sebagai	ketua	dan	wakil	ketua.	Nasier	dan	
Agustiar	 digantikan	 oleh	 Saiful	 Bahri	 (Serambi	
Indonesia)	 dan	 Mukhtar	 Yusuf	 (Trans	 7)	 tahun	
2011.	Program	yang	diandalkan	dan	kini	sedang	
berjalan yaitu sekolah jurnalitik yang diberi nama 
“Basri	 Daham	 Journalist	 Institute	 (BJI)”,	 yang	
didirikan	tahun	2012.

AJI mAKASSAr

Kelahiran	 AJI	 Makassar	 bisa	 dirunut	 pada	
peristiwa	 tahun	 1996.	 Saat	 itu,	 AJI	 baru	 berusia	
dua	tahun.	Untuk	memperluas	keanggotaan,	AJI	
mengundang beberapa perwakilan dari daerah 
untuk	 ikut	 dalam	 kongres	 AJI	 pertama	 tahun	
1996	 untuk	 ikut	 mengembangkan	 organisasi	
ini.	 Dari	Makassar,	 AJI	mengundang	Wahyudin	
Jalil,	 mahasiswa	 fakultas	 hukum	 Universitas	
Hasanuddin	 yang	 dikenal	 sebagai	 aktivis	
pers kampus. Ia mendapatkan mandat untuk 
menyiapkan	AJI.	

AJI	Makassar	 akhirnya	 terbentuk	 dua	 tahun	
kemudian setelah ada komunikasi intensif antara 
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pengurus	AJI	Indonesia	dengan	wartawan	harian	
senior	 Fajar	 Sukriansyah	 S.	 Latief.	 “Akhirnya	
Sukriansyah yang mewujudkan berdirinya 
AJI	 Makassar	 pada	 awal	 tahun	 1998,”	 kata	
Wahyuddin.	

Sukriansyah,	 ketua	 AJI	 Makassar	 pertama	
mengatakan,	 keinginan	 sebagian	 Jurnalis	
Makassar	 mendirikan	 AJI	 karena	 saat	 itu	 PWI	
sebagai satu satunya organisasi wartawan tidak 
bisa berbuat banyak menghadapi pembredelan 
media dan adanya tekanan terhadap wartawan. 

Setelah	 resmi	 terbentuk	 tahun	 1998,	 bukan	
berarti	AJI	Makassar	 bisa	 bergerak	 leluasa.	Baru	
setelah	 pemerintahan	 Soeharto	 tumbang,	 AJI	
Makassar	 berani	 muncul	 dan	 menyuarakan	
kebebasan	pers	secara	terang	terangan.	

Setelah	 Sukriansyah	 S	 Latief,	 estafet	
kepemimpinan	 AJI	 Makassar	 berikutnya	
dilanjutkan	 oleh	 jurnalis	 harian	 Kompas,	 Nasru	
Alam	Aziz.	Alam	digantikan	oleh	Abdul	Haerah,	
jurnalis	 detik.com.	 Periode	 sesudahnya	 AJI	
dipimpin	 oleh	 jurnalis	 Tempo	 di	 Makassar,	
Muannas.	Setelah	periode	Annas	ini,	AJI	dipimpin	
oleh	Syarif	Amir,	jurnalis	Tribun	Timur.	

Setelah	 Syarif,	 kepengurusan	AJI	 berikutnya	
dipegang	 oleh	 Andi	 Fadli,	 jurnalis	 Trans	 TV,	
untuk	 periode	 2009-2010.	 Fadli	 lalu	 digantikan	
oleh	Mardiana	Rusli,	 jurnalis	AN	TV.	Mardiana,	
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jurnalis perempuan pertama yang memimpin 
AJI	Makassar,	 akhirnya	mundur	 setelah	 terpilih	
sebagai	 komisioner	 Komisi	 Pemilihan	 Umum	
Sulawesi	 Selatan.	 Setelah	 periode	 Mardiana,	
kepengurusan	 AJI	 dilanjutkan	 oleh	 Gunawan	
Mahsar.

AJI mAnAdo

Diskusi	 dan	 wacana	 untuk	 mendirikan	 AJI	
di	 Kota	 Manado	 sudah	 ada	 sejak	 lama	 meski	
mandat untuk pembentukannya datang tahun 
1998.	 Mandat	 diperoleh	 dari	 Ketua	 Umum	
AJI	 Lukas	 Luwarso	 kepada	 Mustopa,	 saat	 itu	
koresponden	 Forum	Keadilan.	Atas	 dasar	 itulah	
digelar	 konferensi	 pertama,	 Oktober	 1998.	
Konferensi	memilih	Reiner	Ointoe	sebagai	ketua,	
Mustopa	 sebagai	 sekretaris.	 Anggotanya	 terdiri	
dari	 Verianto	 Majowa,	 Katamsi	 Ginano,	 Puja	
Sutamat,	Vonny	Suoth,	Raymond	Pasla,	dan	Patria	
Pombengi. 

Periode	 pertama	 ini	 sempat	 diguncang	 oleh	
mosi	tidak	percaya	kepada	ketua,	yang	akhirnya	
berujung	 pada	 digelarnya	 konferensi	 kedua	 AJI	
Kota	Manado.	Dalam	konferensi	ini,	Puja	Sutamat	
dari	 Radio	 Smart	 dipercaya	 untuk	 menjadi	
ketua	 baru.	 Ia	memimpin	AJI	 selama	 tiga	 tahun	
berikutnya.	Dalam	periode	 ini	AJI	Manado	 lebih	
banyak melakukan konsolidasi organisasi dan 
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perektutan anggota. 

Di	 tahun	 2002,	 estafet	 kepemimpinan	 AJI	
Manado	berganti	ke	Raymond	Pasla	dari	Harian	
Komentar.	 Ia	 didampingi	 Jacky	 Sepang	 sebagai	
sekretaris.	Pada	periode	ini	AJI	tidak	lagi	memiliki	
sekretariat,	 sehingga	 bergerak	 secara	 “gerilya”.	
Periode ini merupakan kepengurusan paling lama 
dalam	perjalanan	AJI	Manado,	yakni	hampir	satu	
dekade. 

Untuk	 menyegarkan	 organisasi,	 Sabtu	 5	
Maret	 2011,	 ada	 konsolidasi	 organisasi	 di	 Wale	
Kopi	 Manado.	 Dalam	 pertemuan	 itu,	 Agoes	
Soemarwah	 dipilih	 sebagai	 ketua,	 Yoseph	 E	
Ikanubun dan Rahmadian Polontalo sebagai 
sekretaris	dan	bendahara	periode	2011	-	2014.	Saat	
Soemarwah	diindah	tugas	oleh	kantornya	Jambi,	
September	2011,	Yoseph	diplot	sebagai	Pjs	Ketua	
merangkap	 sekretaris.	 Konferta	 Luar	 Biasa	 AJI	
Manado	digelar	di	Hotel	Tountemboan	Manado,	
Sabtu	 3	 Maret	 2012,	 dan	 Yoseph	 E	 Ikanubun-
Ishak	Kusrant	dipilih	sebagai	ketua	dan	sekretaris	
periode	2012	-	2015.

AJI medAn

Kelahiran	 AJI	 Medan	 bisa	 dilacak	 akar	
sejarahnya pada peristiwa pembredelan tiga 
media,	21	Juni	1994.	Kasus	pembredelan	terhadap	
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majalah	 Tempo,	 Detik,	 dan	 Editor	 itu	 menjadi	
embrio lahirnya paguyuban wartawan koran 
pusat	 (Warkop).	 Kelompok	 inilah	 yang	menjadi	
benih	lahirnya	AJI.	

AJI	 Medan	 dideklarasikan	 pada	 7	 Agustus	
1998,	di	Hotel	Garuda	Plaza,	Medan,	bersamaan	
dengan rangkaian pelatihan yang digelar Institut 
Studi	Arus	 Informasi	 (ISAI).	Yang	datang	dalam	
deklarasi	ini	termasuk	Ketua	AJI	Lukas	Luwarso	
dan	Sekretaris	AJI	Dadang	RHS.	

Pengurus	 periode	 pertama	 AJI	 Medan	
dipimpin	 Syamin	 Pardede	 (Harian	 Kompas)	
sebagai	ketua,	Ahmadi	Meuraxa	(Tabloid	Detak)	
sebagai	 sekretaris	 periode	 1998	 -	 2000.	 Pada	
periode	awal	ini,	AJI	Medan	sempat	berkantor	di	
Hotel	Garuda	Plaza	Medan,	selama	2	tahun.	

Periode	 kedua	 AJI	 Medan	 (2000-2002)	
dipimpin	 oleh	 pasangan	 Choking	 Soesilo	 Sakeh	
dan	 Porman	 Wilson	 Manalu	 sebagai	 ketua	 dan	
sekretaris. Belum usai masa jabatannya, ada 
konferensi luar biasa yang kemudian memilih 
Surya	Makmur	Nasution	sebagai	ketua,	Redianto	
sebagai	 sekretaris.	 Konferensi	 kembali	 digelar	
setelah Surya mundur dari posisi ketua karena 
ditugaskan	 Harian	 Kompas	 ke	 Batam.	 Tampuk	
pimpinan kemudian beralih kepada Redianto 
sebagai ketua, Bambang Soed sebagai sekretaris.

Redianto	 mundur	 dari	 jabatan	 Ketua	 AJI	
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Kota	 Medan,	 sehingga	 Bambang	 Soed	 yang	
akhirnya mengambil alih kepemimpinan dan 
mempersiapkan	 konferensi	 cabang	 luar	 biasa.	
Dalam	 konferensi	 itu,	 Darma	 Lubis	 dan	 Dedy	
Adriansyah	 terpilih	 sebagai	ketua	dan	 sekretaris	
periode	 2003-2005.	 Tongkat	 estafet	 dilanjutkan	
oleh	Dedy	Ardiansyah	dan	Rika	S.	sebagai	ketua	
dan	sekretaris	periode	2005-2008.	

Dalam	konferensi	berikutnya,	Porman	Wilson	
Manalu	 menjadi	 ketua	 dan	 Edrin	 Adriansyah	
sebagai	 sekretaris	 untuk	 periode	 2008-2011.	
Pasangan	 ini	 tak	 memimpin	 AJI	 hingga	 selesai.	
Dalam	 konferensi	 cabang	 luar	 biasa,	 tahun	
2009,	 Rika	 S	 	 dan	 Jalaluddin	 Ibrahim	 terpilih	
sebagai	ketua	dan	sekretaris	sampai	2012.	Setelah	
pasangan	 ini,	 AJI	 kemudian	 berada	 di	 bawah	
komando	Monang	Hasibuan	sebagai	dan	Herman	
sebagai	sekretaris	untuk	periode	2012	-	2015.

AJI PAlu

Pada	 9	 Februari	 1998,	 sekelompok	 jurnalis	
muda sedang berkumpul di sebuah rumah di 
Jalan	Otto	Iskandar	Dinata	Nomor	76,	Kota	Palu,	
Sulawesi	Tengah.	Jurnalis	dari	berbagai	media	itu	
gelisah melihat pembredelan media massa selama 
Orde Baru dan ketatnya sensor oleh pemerintah. 
Jurnalis	 yang	 datang	 dalam	 pertemuan	 itu	
adalah	Maxi	Wolor,	Muhammad	Nur	Korompot,	
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Azhar	 Hasyim,	 Muhammad	 Rafiq	 Yahya,	 Budi	
AC,	 Marwan	 P.	 Angku,	 Syahril	 Hantono,	 Basri	
Marzuki,	Darlis	Muhammad,	Desi,	Azhar	Hasyim,	
dan Ria Sabri.

Di	rumah	Maxi	Wolor	itu	mereka	menggelar	
rapat dan berniat mendeklarasikan berdirinya 
Aliansi	 Jurnalis	 Independen	 (AJI)	 Kota	 Palu	
pada	 tahun	 1998	 itu.	 Yang	 diberi	 amanat	 untuk	
memimpin	organisasi	baru	ini	adalah	Muhammad	
Nur	Korompot.	Ia	menjabat	sebagai	ketua	pertama	
untuk	periode	1998-2000.	

Darlis	 Muhamad	 mengenang	 masa	 awal	
pembentukan	AJI	Kota	Palu	itu	sebagai	peristiwa	
istimewa	.	Meski	jumlah	anggota	tidak	lebih	dari	
20 jurnalis, namun semangat anti amplop yang 
diusung	AJI	menjadi	pembeda	dengan	organisasi	
wartawan lainnya. Organisasi ini juga disambut 
baik karena juga siap membela setiap jurnalis 
tanpa membedakan organisasinya.  

Saat	 kepemimpinan	 Korompot	 berakhir,	
tongkat	 estafetnya	 diteruskan	 oleh	 Maxi	 Wolor	
untuk	periode	2000-2002,	Jafar	G.	Bua	(2002-2004),	
Ruslan	Sangadji	(2004-2007),	Amran	Amier	(2007-
2010),	M.	Ridwan	Lapasere	(2010-2013),	dan	Riski	
Maruto	(2013-2015).
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AJI SemArAng

Sejarah	 AJI	 Semarang	 bermula	 ketika	 11	
jurnalis	 muda	 di	 kota	 ini	 mendirikan	 Forum	
Jurnalis	 Semarang	 (Forjas)	 di	 penghujung	 Mei	
1998.	 Forum	 inni	 merupakan	 upaya	 untuk	
menjawab keresahan atas merosotnya marwah 
profesi jurnalis yang ternodai oleh praktik 
jurnalistik	 kotor.	 Untuk	 menjalankan	 Forjas,	
Arif	A.	Kuswardono	 (Forum	Keadilan)	 ditunjuk	
sebagai	 koordinator,	 Adi	 Prinantyo	 (Suara	
Medeka)	 sebagai	 wakil	 koordinator,	 serta	 dua	
sekretaris	 yakni	 Resi	 Fajar	 Himawanti	 (Suara	
Pembaruan)	 dan	 Ganug	 Nugroho	 Adi	 (Suara	
Merdeka).		

AJI	 Semarang	 di	 deklarasikan	 10	 Juli	 1998,	
bersamaan dengan seminar soal kebebasan pers, 
di	Hotel	Graha	Santika	Semarang,	yang	dihadiri	
puluhan jurnalis di daerah ini. Pada masa awal, 
AJI	 Semarang	 dipimpin	 oleh	 dua	 jurnalis	 Suara	
Merdeka,	Adi	Prinantyo	dan	Agung	PW	sebagai	
ketua	 dan	 sekretaris.	 Ketika	 Agung	 PW	 pindah	
tugas	 ke	 Yogyakarta,	 posisinya	 igantikan	 Adi	
Prasetya	 (Cempaka,	 kini	 Berita	 Satu	 TV).	Ketika	
Adi	 Prasetya	 harus	 hijrah	 ke	 Jakarta	 karena	
bergabung	 dengan	 Tempo,	 tugas	 sekretaris	
digantikan	Ganug	Nugroho	Adi	(Suara	Merdeka).	

Tahun	2000-2002,	Ketua	AJI	Semarang	adalah	
Ecep	S.	Yasa	(Radar	Semarang)	sekretaris	Ganug.	
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Pada	periode	2002-2004,	Ardiansyah	Harjunantio	
(Forum	 Keadilan)	 dan	 Dian	 Yuliastuti	 (Radar	
Semarang)	 menjadi	 ketua	 dan	 sekretaris.	 Pada	
periode	 ini	 AJI	 Semarang	 diaktanotariskan,	 3	
Januari	2003.	

Ardiansyah	yang	kala	itu	pindah	ke	MetroTV,	
kembali terpilih sebagai ketua, dan Sohirin 
(Tempo)	 sebagai	 sekretaris.	 Konferensi	 AJI	 Kota	
Semarang	 tahun	 2007	 menunjuk	 Triono	Wahyu	
Sudibyo	sebagai	ketua	dan	Imung	Yuniardi	(Gatra)	
sebagai	 sekretaris	 periode	 2007-2010.	 Konferensi	
AJI	 Kota	 Semarang	 tahun	 2010	memilih	 Renjani	
Purpo	 Sari	 (Reuters)	 dan	M.	Rofiuddin	 (Tempo)	
sebaga	sekretaris.	Konferensi	AJI	Kota	Semarang	
tahun	2014	menghantarkan	M.	Rofiuddin	sebagai	
ketua	 dan	M.	 Syukron	 (Suara	Merdeka)	 sebagai	
sekretaris	hingga	tahun	2017.

AJI SurAbAyA

Sejarah	 kelahiran	 AJI	 Surabaya	 bisa	 ditujuk	
pada	 sebuah	 peristiwa	 di	 tahun	 1993.	 Saat	 itu	
sejumlah	jurnalis	dan	aktivis	sepakat	mendirikan	
Surabaya	Press	Club	(SPC)	pada	3	September	1993.	
Yang	 ditunjuk	 sebagai	 koordinatornya	 adalah	
Zed	Abidin,	yang	saat	 itu	merupakan	wartawan	
Tempo	 biro	 Jawa	 Timur,	 dan	 Halim	 Machfudz	
sebagai koordinatornya.
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SPC	adalah	salah	satu	organisasi	penyokong	
penting	berdirinya	AJI,	melalui	sebuah	Deklarasi	
Sirnagalih	pada	7	Agustus	1994	lalu.	Para	aktivis	
SPC	 ini	 pula,	 dengan	 ditambah	 oleh	 masuknya	
sejumlah jurnalis baru, yang kemudian membidani 
lahirnya	 AJI	 Surabaya	 dan	 mendeklarasikannya	
pada	tahun	1998.	

Yang	 ditetapkan	 sebagai	 ketua	 pertama	
adalah	Zed	Abidin,	sekretaris	Abdul	Manan,	dan	
Asvin	 Ellyana	 sebagai	 sekretaris.	 Lahirnya	 AJI	
Surabaya,	 yang	 sebelumnya	memakai	 nama	AJI	
Jawa	 Timur,	 mengakhiri	 sejarah	 SPC.	 Di	 masa	
akhir	 keberadaan	 SPC,	 Zed	 menjabat	 sebagai	
ketua,	 Asvin	 Elyana	 sebagai	 sekretaris,	 Abdul	
Manan	sebagai	bendahara.

Zed	 Abidin	 memimpin	 AJI	 hingga	 tahun	
2001.	 Dalam	 konferensi	 cabang	 tahun	 2001,	
Zed	 digantikan	 oleh	Mabroer	MS,	 yang	 saat	 itu	
wartawan	Republika.	Namun	baru	menjabat	tiga	
bulan,	Mabroer	ditarik	ke	Jakarta.	Untuk	mengisi	
kekosongan	posisi	ketua,	AJI	menunjuk	Rohman	
Budijanto	 (Jawa	 Pos)	 yang	 ketika	 itu	 menjabat	
sekretaris, sebagai pelaksana tugas.

Konferensi	 cabang	 khusus	 digelar	 di	
Universitas	 17	 Agustus	 1945	 Surabaya	 dan	
menetapkan	 Kukuh	 S.	 Wibowo	 sebagai	 ketua.	
Kukuh	menjabat	hingga	akhir	2003.	Ia	kemudian	
digantikan	 oleh	 Sunudyantoro	 (Tempo)	 untuk	
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periode	 2003-2005,	 Iman	 D.	 Nugroho	 untuk	
periode	 2005-2007,	 Donny	 Maulana	 memimpin	
AJI	periode	2007-2010,	Yudhie	Tirzano	memimpin	
pada	periode	berikutnya	sejak	2010.	Karena		Yudhie	
pindah	tugas	ke	Jakarta,	posisinya	digantikan	oleh	
Rudy	Hartono	sebagai	pejabat	sementara	sampai	
tahun	2013.	Prasto	Wardoyo	memimpin	AJI	sejak	
2013	sampai	sekarang.

AJI yogyAKArTA

Sejarah	 AJI	 Yogyakarta	 bisa	 dirunut	 pada	
pendirian	 sejarah	 Forum	 Diskusi	 Wartawan	
Yogyakarta	 (FDWY).	 Ini	 adalah	 salah	 satu	
organisasi	 pendiri	 Aliansi	 Jurnalis	 Independen	
(AJI)	pada	7	Agustus	 1994.	Empat	 tahun	 setelah	
deklarasi Sirnagalih yang menandai berdirinya 
AJI,	mayoritas	anggota	FDWY	bersama	sejumlah	
aktivis	dan	wartawan	sepakat	mendirikan	Aliansi	
Jurnalis	Independen	(AJI)	Yogyakarta.	

Deklarasi	pendirian	AJI	Yogyakarta	dilakukan	
di	 Wisma	 Realino,	 Universitas	 Sanata	 Dharma	
Yogyakarta,	 15	 Juni	 1998.	 Raihul	 Fadjri	 dipilih	
sebagai	 Ketua	 AJI	 Yogyakarta	 pertama	 dan	
Hairus	Salim	menjadi	sekretaris.	Fadjri	kini	masih	
aktif	 sebagai	 redaktur	 di	 Kantor	 Biro	 Tempo	
Yogyakarta,	 sedangkan	 Salim,	 setelah	 lama	
mengelola	 Majalah	 Gong,	 sebuah	 media	 seni	
dan	budaya,	kini	aktif	sebagai	Direktur	Lembaga	
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Kajian	Islam	dan	Transformasi	Sosial	(LKiS).		

Posisi	 Fadjri	 kemudian	 digantikan	 oleh	
Jurnalis	 Radio	 Unisi,	Masduki	 pada	 awal	 tahun	
2000-an.	 Kini	 dia	 aktif	 sebagai	 pengajar	 Jurusan	
Komunikasi,	Universitas	Islam	Indonesia.	Setelah	
periode	Masduki	usai,	 Jurnalis	The	 Jakarta	Post,	
Bambang	Muryanto	Kusumo	Aji,	yang	memimpin	
kepengurusan	 AJI	 Yogayakarta.	 Koresponden	
Biro	 Tempo	 Yogyakarta,	 Pito	 Agustin	 Rudiana	
melanjutkan estafet kepemimpinan pada periode 
berikutnya. 

Sejak	 tahun	 2013,	 Kepala	 Biro	 TV	 One	
Yogyakarta,	 Hendrawan	 Setiawan	 didapuk	
sebagai	 Ketua	 AJI	 Yogyakarta.	 	 Satu-satunya	
jurnalis	Kantor	Berita	Anadolu,	Turki	di	Indonesia,	
Rochimawati,	menjadi	sekretaris	hingga	2016.	

AJI	Yogyakarta	memiliki	 Sekolah	 Jurnalisme	
SK	Trimurti	 sudah	meluluskan	 10	 calon	 jurnalis	
muda. Sebagian sudah bekerja di sejumlah media 
nasional.	Sejak	pendiriannya,	AJI	Yogyakarta	juga	
banyak membangun jaringan dengan organisasi 
lain untuk mendorong beragam isu demokrasi, 
reformasi media, transparansi, kebebasan pers, 
keterbukaan	informasi	dan	Hak	Asasi	Manusia.	
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1999

AJI bAndA Aceh

Sepuluh	jurnalis	senior	dan	aktivis	Aceh	yang	
memprakarsai	 lahirnya	 AJI	 Kota	 Banda	 Aceh,	
melalui	deklarasi	di	Lamnyong	Restaurant,	3	Mei	
1999.	 Deklaratornya	 Nazamuddin	 Arbi,	 Ridwan	
Ishak,	 Nurdin	Hasan,	 Uzair,	Marhiansyah	Aziz,	
M	 Din,	 Zuherna	 Bahari,	 Aiyubsyah,	 Risman	 A.	
Rahman,	dan	Ahmad	Jauhari	(Ari).

Periode pertama dipimpin oleh jurnalis 
Serambi	 Indonesia	 Nazamuddin	 Arbie	 (1999-
2002),	 berikutnya	 Muharram	 M.	 Nur,	 saat	 itu	
jurnalis	 Tabloid	 Kontras	 (2002-2004),	 Nurdin	
Hasan	 (2004-2006),	 Muhammad	 Hamzah	 (2006-
2009),	 Mukhtaruddin	 Yacob	 (2009-2012),	 dan	
Maimun	Saleh	(2012-sekarang).

Di	usianya	yang	sudah	lebih	dari	10	tahun,	AJI	
Banda	Aceh	memiliki	50	anggota	yang	tersebar	di	
Banda	Aceh,	 Simeulue,	 Pidie,	 dan	Aceh	 Singkil.	
Anggota	bekerja	di	media	berbasis	lokal,	nasional,	
dan	 internasional	 (news-wire).	 Tak	 hanya	 cetak,	
para anggota juga berasal dari media massa 
berbasis	elektronik	seperti	televisi	dan	radio.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan 
pers	dan	jurnalis	independen	dan	profesional,	AJI	
Banda mendirikan sekolah jurnalistik pertama 
di	 Aceh.	 Kami	 menamakannya	 “Muharram	



20 tahUn alianSi JUrnaliS indePenden  |  255

Journalism	 College”.	 Muharram	 merupakan	
nama yang ditabalkan untuk mengenang dan 
menghormati	Muharram	M.	Nur,	yang	meninggal	
dalam	petaka	tsunami,	26	Desember	2004.

Nurdin	 Hasan,	 salah	 seorang	 pendiri	 AJI	
Banda	 Aceh,	 menyebutkan,	 keinginan	 mereka	
mendirikan	AJI	tak	terlepas	dari	euforia	reformasi	
dan	kebebasan	pers.	“Tapi,	kawan-kawan	sangat	
bersemangat dan terinspirasi dengan perjuangan 
AJI	 Indonesia	 yang	memperjuangkan	 kebebasan	
pers	dan	menyejahterakan	jurnalis,”	sebut	Nurdin	
Hasan.

Menurut	 Uzair,	 awalnya	 para	 inisiator	 itu	
menggelar pertemuan di sebuah warung nasi 
di	 Jalan	 Jenderal	 Ahmad	 Yani,	 Peunayong.	
Pertemuan berlanjut dengan seminar untuk 
memperkenalkan	AJI	kepada	jurnalis	lain.	“Pada	
3	 Mei	 1999	 kami	 bersepakat	 mendeklarasikan	
AJI	Kota	Banda	Aceh,”	sebut	Uzair,	yang	saat	itu	
bekerja	sebagai	jurnalis	BBC.

AJI KendArI

Pembentukan	AJI	Kendari	bermula	dari	surat	
usulan	 pembentukan	 AJI	 yang	 ditandatangani	
oleh	 dua	 inisiatornya,	 Syahrir	 Lantoni	 dan	
Mappajarungi.	 Lampiran	 surat	 itu	 juga	
ditandatangani	 para	 jurnalis	 muda	 dan	 aktifis	
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pers	kampus.	Pada	juli	1998,	Sekretaris	Umum	AJI	
Indonesia	 Dadang	 RHS	 berkunjung	 ke	 Kendari,	
menjajaki	rencana	pembentukan	AJI	di	kota	ini.	

AJI	 Kendari	 akhirnya	 dideklarasikan	 pada	
Minggu,	 30	 Mei	 1999	 di	 Hotel	 Aden,	 Kota	
Kendari,	 yang	 dihadiri	 15	 jurnalis	 dan	 dua	
pengacara.		Jurnalis	yang	hadir	antara	lain	Syahrir	
Lantoni,	 Mappajarungi,	 Andi	 Sangkaria	 Amir,	
Jumwal	Saleh,	Indarwati	Aminuddin,	Yos	Hasrul,	
Sukmawati,	 Rosmawati,	 Ilham	 Q	 Moehiddin,	
Dedi	Muhammad.	Dua	advokat	yang	hadir	Arbab	
Pabroeka	 SH	dan	 Baso	 Sumange	 SH.	Keduanya	
dinilai berjasa dalam perjuangan kebebasan pers. 
Syahrir	 Lantoni	 dipercaya	 sebagai	 ketua	 dan	
Mappajarungi	sekretaris.	

AJI	 Kendari	 menggelar	 konferensi	 AJI	
pertama	 yang	 digelar	 di	 Hotel	 Cendrawasih,	
tahun	2000.	Jumawal	Saleh	dari	Kendari	Ekspres	
terpilih sebagai ketua dalam konfrensi ini. Dalam 
kepengurusan	Jumwal,	kantor	AJI	Kendari	pindah	
ke	Jalan	Malik	Raya.

Tahun	2002,	tampuk	kepemimpinan	berganti	
ke	Djufri	Rachim	 (Kendari	POS)	dan	Nasir	 Idris	
(ANTV),	 ketua	 dan	 sekretris	 AJI	 Kendari.	 Pada	
masa	ini,	AJI	Kendari	membentuk	JCC	(Journalists	
Course	 Center),	 sebuah	 lembaga	 kursus	 di	
bidang	 jurnalistik.	 Lembaga	 ini	 didirikan	 untuk	
menjawab keinginan sejumlah mahasiswa dan 
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aktivis	kampus	yang	ingin	bergelut	dalam	dunia	
jurnalistik.	 JCC	 berjalan	 hingga	 Nasir	 Idris	
menggantikan	posisi	Djufri	Rachim	sebagai	ketua	
AJI	Kendari	selanjutnya.

Nasir	Idris	digantikan	oleh	Sumarlin,	jurnalis	
dari	 Radio	 Swara	 Alam,	 dan	 Yuni	 Asri,	 dari	
Kendari	 Ekspres,	 sebagai	 ketua	 dan	 sekretaris.	
Pergantian kepengurusan kembali dilakukan pada 
tahun	2010,	di	mana	anggota	AJI	memilih	Midwan	
(Trans7)	 dan	 Zainal	 A.	 Ishaq	 sebagai	 ketua	 dan	
Sekretaris.	 Konferensi	 kota	 berikutnya	 digelar	
di	 Hotel	 Athaya	 Kendari,	 18	 -	 19	 Janurai	 2014.	
Konferensi	menetapkan	Zainal	A.	Ishaq	(Kompas	
TV)	dan	Suwarjono	 (Kendari	Pos)	 sebagai	 ketua	
dan	sekretaris	AJI	periode	2014-2017.

AJI PeKAnbAru

Embrio	kelahiran	AJI	Pekanbaru	dimulai	pada	
1998	saat	sekitar	sembilan	jurnalis	Harian	Riau	Pos	
mencoba	mencari	tahu	bagaimana	mendirikan	AJI	
di Pekanbaru. Para perintis ini pula yang menjadi 
tulang	 punggung	 penyelanggara	 acara	 Seminar	
Sehari	“Pemilu	Jurdil	di	Tangan	Kita”	pada	Senin,	
31	Mei	1999,	di	Hotel	Sahid,	Pekanbaru.	Seminar	
diselenggarakan	atas	kerja	sama	embrio	AJI	Riau,	
UNFREL	 Simpul	 Riau,	 dan	 Yayasan	 Prestasi	
Anak	 Bangsa,	 Jakarta.	 Acara	 ini	 diikuti	 oleh	
dideklarasikannya	AJI	Riau.
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Eddy	 M	 Yatim	 dan	 Norham	Wahab	 dipilih	
menjadi	 ketua	 dan	 sekretaris	 AJI	 periode	
pertama	itu,	yaitu	1999-2001.	Belum	selesai	masa	
jabatannya, Eddy dipindahtugaskan ke Batam 
untuk menjadi Pemimpin Redaksi Batam Pos, 
Riau	Pos	Group.	Candra	Ibrahim	lantas	ditunjuk	
sebagai	 Pelaksana	 Tugas	 (Plt),	 yang	 kemudian	
diteruskan	oleh	Ahmad	Jamaan.	

Saat	 Ahmad	 Jamaan	 menjadi	 PNS,	
kepengurusannya	 dilanjutkan	 oleh	Ahmad	 Fitri.	
Dalam	 konferensi	 AJI	 kota	 tahun	 2005,	 duet	
Ahmad	 Fitri	 dan	 Adriadi	 terpilih	 sebagai	 ketua	
dan	 sekretaris	AJI	Pekanbaru	melalui	konferensi	
yang	digelar	di	Kampus	Universitas	Riau,	Gobah,	
Pekanbaru.	 Fitri	 dan	 Adriadi	 memimpin	 AJI	
Pekanbaru hingga 2007.

Pada	 2007,	 Ahmad	 Fitri	 dipercaya	 kembali	
menjadi	Ketua	AJI	Pekanbaru,	dan	Hasan	Basril	
sebagai	 Sekretaris,	 dalam	Konferensi	Kota	 II	AJI	
Pekanbaru	 di	 Hotel	 Rauda	 Pekanbaru.	 Dalam	
konferensi	 AJI	 Kota	 tiga	 tahun	 berikutnya,	
tepatnya	Mei	2010,	estafet	kepemimpinan	beralih	
ke	 duet	 Ilham	 M.	 Yasir	 dan	 Dina	 Febriastuti,	
sebagai	 ketua	 dan	 sekretaris.	 Kepengurusan	
Ilham-Dina	berakhir	Oktober	2013	dan	dilanjutkan	
oleh	 duet	 Fakhrurrodzi	 dan	 Eko	 Faizin	 sebagai	
ketua dan sekretaris.
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2000

AJI KoTA denPASAr

AJI	Denpasar	didirikan	pada	22	Februari	2000	
oleh	 tiga	wartawan,	 yakni	 Putu	Wirata	 (saat	 itu	
Koresponden	Majalah	 Forum),	Hartanto	 (Matra)	
dan	 Rofiqi	 Hasan	 (Koresponden	 Tempo).	 Putu	
Wirata	adalah	salah	satu	penandatangan	deklarasi	
Sirnagalih	yang	menjadi	sertifikat	kelahiran	AJI,	7	
Agustus	1994	lalu.

Adanya	 kebutuhan	 keberadaan	 AJI	 di	
Denpasar,	 yang	 wilayahnya	 mencakup	 seluruh	
Bali, didasari oleh kondisi obyektif akan 
keberadaan media dan jurnalis yang memerlukan 
advokasi	 dan	 perlindungan	 dalam	 menjalani	
profesinya. Pada saat yang sama, peralihan 
dari situasi otoritarian ke situasi pers bebas 
membutuhkan upaya-upaya peningkatan 
kapasitas jurnalis.

Dalam	perjalanan	selama	lebih	dari	14	tahun,	
AJI	 Denpasar	 terus	 mengalami	 pasang	 surut.	
Jumlah	 anggota	 berkisar	 antara	 70	 hingga	 80	
anggota terdiri dari hampir semua media lokal 
serta koresponden media nasional yang ada di 
Bali.	AJI	Denpasar	banyak	terlibat	dalam	kegiatan-
kegiatan	 AJI	 yang	 berskala	 nasional	 maupun	
internasional yang diselenggarakan di Bali dan 
pada	tahun	2008	menjadi	tuan	rumah	Kongres	AJI.
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Advokasi,	 peningkatan	 kapasitas	 jurnalis	
serta	 kesejahteraannya	 menjadi	 acuan	 program	
kerja	AJI	Denpasar.	Bebagai	pelatihan	digelar,	dan	
kegiatan	advokasi	dalam	masalah	hubungan	kerja	
antara pihak wartawan dengan media-nya juga 
dilakukan.	Ada	juga	advokasi	terhadap	kebebasan	
pers dan hak publik atas informasi. Salah satu 
pengalaman	 advokasi	 sangat	 penting	 bagi	 AJI	
Denpasar adalah ketika terjadi pembunuhan 
terhadap	 AA	 Prabangsa,	 wartawan	 Radar	 Bali,	
pada	tahun	2009.

Pengurus	 pertama	 AJI	 Denpasar	 adalah	
duet	 Putu	 Wirata-Rofiqi	 Hasan	 sebagai	 ketua-
sekretaris	 (2000-2001).	 Kepengurusan	 berikutnya	
dinakhodai	 oleh	 	 Pande	 Komang	 Janes–Rofiqi	
Hasan	 sebagai	 ketua-sekretaris	 periode	 2001-
2003,	 Anton	 Muhajir-	 Luh	 De	 Suryani	 (2003-
2006),	Bambang	Wiyono-	M.	Ridwan	(2006-2009),	
Rofiqi	Hasan–Komang	Erviani	(2009-2012),	Rofiqi	
Hasan-	Khambali	Zutas	(2012-2015).

AJI PonTIAnAK

Pasca	 reformasi,	 jumlah	media	 di	 Pontianak	
meningkat	dengan	tajam.	Koran-koran	dan	radio	
tumbuh seperti jamur di musim hujan. Demikian 
pula	 dengan	 televisi.	 Kondisi	 ini	 menghadirkan	
tantangan byang lebih berat pada dunia pers. Di 
satu sisi harus profesional, tapi di sisi lain mereka 
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juga dihadapkan pada persoalan kesejahteraan. 

Beratnya tantangan pers inilah yang 
membuat jurnalis muda berkeinginan untuk 
berhimpun	dalam	satu	wadah	bersama.	Lontaran	
ini	 kemudian	 dicetuskan	 Jannes	 Eudes	 Wawa,	
jurnalis	 Harian	 Kompas	 yang	 bertugas	 di	
Pontianak. Dialah yang kemudian menjadi pioner 
dalam	 melahirkan	 AJI	 Kota	 Pontianak.	 Dengan	
berbekal	fotokopian	Anggaran	Dasar	dan	Rumah	
Tangga	AJI	 Indonesia,	 Jannes	merancang	 format	
organisasi	AJI	Pontianak.	

Setelah	 itu,	 Jannes	 mulai	 bergerilya.	
Urung-rembuk	 dengan	 para	 jurnalis	 muda	
pun	 dihelat	 di	 tahun	 1999.	 Bertitik	 tolak	 dari	
semangat	 kebersamaan	 itulah,	 Jannes	 akhirnya	
mengusulkan	pembentukan	AJI	Kota	Pontianak.	
Persiapan pembentukannya berlangsung selama 
kurun waktu satu tahun.

	Jannes	bekerja	menghimpun	sejumlah	jurnalis	
muda	yang	memiliki	kesamaan	visi	dan	ideologi.	
Pertemuan	kecil	kerapkali	dilakukan	di	Restoran	
Galaherang	 Pontianak.	 Mereka	 di	 antaranya	
adalah	Aju	(Sinar	Harapan),	Nurul	Hayat	(LKBN	
Antara),	Sahat	Oloan	Saragih	(Suara	Pembaruan),	
Lamhot	Sihotang	(Majalah	Forum	Keadilan),	Tanto	
Yakobus	(Majalah	Gamma),	Ganis	Sukaryansyah	
(Pontianak	 Post),	Harry	A	Daya	 (Tempo),	Mella	
Danisari	 (Pontianak	 Post),	 Rudi	 Agus	 (Metro	
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Pontianak),	 Bobby	 Kusumadinata	 (Pontianak	
Post),	Bambang	Bider	 (Kalimantan	Review),	dan	
Yan	Andria	Soe	(SCTV).		

Gayung	pun	bersambut.	Hasilnya,	pengurus	
AJI	Indonesia	di	bawah	kepemimpinan	Sekretaris	
Jenderal	 Didik	 Supriyanto	 mengeluarkan	
mandat	 pendirian	 AJI	 Kota	 Pontianak	 kepada	
Jannes,	 tahun	 2000.	 Akhirnya,	 terbentuklah	
kepengurusan	 pertama	 AJI	 Kota	 Pontianak	 di	
bawah	kepemimpinan	Jannes.

Kepengurusan	 AJI	 Kota	 Pontianak	 yang	
pertama ini berjalan relatif singkat: ekitar 
satu	 tahun.	 Pada	 September	 2001,	 Kompas	
memindahtugaskan	 Jannes	 ke	 Jakarta.	 Dia	 pun	
akhirnya	 hijrah.	 Pada	 tahun	 2001	 itu	 juga,	 Aju	
(Sinar	Harapan)	 terpilih	menjadi	Ketua	AJI	Kota	
Pontianak	 hingga	 2002.	 Rudi	 Agus	 dari	 Harian	
Metro	 Pontianak	 memimpin	 selama	 periode	
2002-2005,	Mursalin	 dari	 Harian	 Pontianak	 Post	
memimpin	untuk	periode	2005-2008,	Mochamad	
Aswandi	 dari	 Metro	 TV	 memimpin	 untuk	
periode	2008-2011,	Donatus	Budiono	dari	Harian	
Pontianak	 Post	 memimpin	 untuk	 periode	 2011-
2014	dan	Heriyanto	Sagiya	dari	Harian	Pontianak	
Post	memimpin	sejak	2014	sampai	2017.
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AJI SurAKArTA

Deklarasi	 pendirian	 AJI	 Solo	 digelar	 12	 Juli	
2000	di	Monumen	Pers	Nasional,	 di	persilangan	
Jl.	Yosodipuro	dan	Jl.	Gajahmada	Solo.	Kenapa	di	
tempat	 itu?	Monumen	 Pers	Nasional	 itu	 identik	
dengan	 Persatuan	 Wartawan	 Indonesia	 (PWI).	
Bangunan	 itu	 dulunya	 Gedung	 Societeit	 milik	
Mangkunegaran.	 Gagasan	 pendirian	 Monumen	
Pers	memang	berasal	dari	PWI.	Pada	9	Februari	
1978	 Presiden	 Soeharto	 meresmikan	 Monumen	
Pers	Nasional	yang	megah	dan	PWI	mendapatkan	
kantor di salah satu bagian gedung itu. Deklarasi 
di	 gedung	 itu	 merupakan	 salah	 satu	 cara	
mendekonstruksi	 pandangan	 bahwa	 Monumen	
Pers	Nasional	itu	identik	dengan	PWI.	

Wartawan	 yang	 terlibat	 dalam	 deklarasi	
itu	 antara	 lain	 saya,	 Duto	 Sri	 Cahyono,	 Trianto	
Hery	 Suryono,	 Wahyu	 Susilo,	 Sholahuddin,	
Mediansyah,	 Mh.	 Zaelani	 Tamaka,	 Niken	 Pupy	
Satyawati,	 Leo	 Teja	 Kusuma,	 Upik	 Warnida	
Laili,	 semuanya	 dari	 Solopos.	 Lalu	 ada	 Johny	
dari	Tabloid	Adil,	Blontank	Poer	dari	Detikcom,	
kemudian	 Muchus	 Budi	 Rahayu	 (Detikcom),	
Imron	 Rosyid,	 dan	 Cecep	 Choirul	 Sholeh	 (Pos	
Kita).

Syifaul	 Arifin	 diminta	 menjadi	 ketua	 AJI	
pertama,	 sekretarisnya	 Cecep	 dari	 Pos	 Kita.	
Markas	AJI	saat	 itu	di	 Jl.	Teratai	No.	16,	Badran,	
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Purwosari,	 Solo.	 Pengurus	 AJI	 Solo	 periode	
kedua	 dipimpin	 Anjar	 Fahmiarto	 dan	 sekretaris	
Rangga	 Umara.	 Hanya	 saja,	 pengurus	 periode	
ini	 tak	 aktif.	 AJI	 Indonesia,	 yang	 saat	 itu	 di	
bawah	 pimpinan	 Nezar	 Patria-Jajang	 Jamaludin	
sebagai ketua-sekjen, ada usaha untuk membantu 
menghidupkan	 kembali	 AJI	 Solo.	 AJI	 Indonesia	
lantas menerbitkan surat keputusan penunjukan 
caretaker	 AJI	 Solo,	 yaitu	 Syifaul	 Arifin	 (sebagai	
ketua)	dan	Ichwan	Prasetyo	(sebagai	sekretaris).	

Konferensi	AJI	Kota	 Solo	digelar	 tahun	 2009	
dan	menghasilkan	pengurus	baru,	yaitu	Ariyanto	
(Ketua)	dan	Ayu	Prawitasari	(Sekretaris).	Namun	
koordinasi	yang	macet	antar	pengurus	dan	anggota,	
muncul	 kesepakatan	 untuk	 menyelenggarakan	
konferensi	luar	biasa.	Konferensi	diselenggarakan	
April	 2011	 di	 Sekretariat	 AJI	 Solo,	 di	 kawasan	
Kleco,	 Laweyan,	 Solo,	 dan	menetapkan	 Danang	
Nur	 Ihsan	 sebagai	 ketua,	 Aries	 Susanto	 sebagai	
sekretaris.	 Konferensi	 AJI	 Kota	 Solo	 kembali	
digelar	 akhir	 Mei	 2014	 di	 Rumah	 Makan	 Boga	
Bogi,	 Jl.	Adisucipto,	 Solo	dan	menetapkan	Moh.	
Khodiq	Duhri	sebagai	ketua	dan	Daryono	sebagai	
sekretaris.

AJI JAyAPurA

AJI	 Jayapura	dideklarasikan	pada	9	Februari	
2000. 
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2001

AJI lAmPung

Cikal	 bakal	 kelahiran	 AJI	 Lampung	 antara	
lain juga dimatangkan oleh berbagai masalah 
antara	 tahun	 1996-1999	 yang	 itu	 mendorong	
adanya perlawanan dari elemen masyarakat 
sipil	 (civil	 society)	 di	 daerah	 ini.	 Situasi	 itulah	
yang membangkitkan masyarakat sipil melawan 
kebijakan pemerintah daerah maupun DPRD yang 
dinilai tak membela kepentingan masyarakat. 
Semangat ini pula yang terdapat dalam 

Jaringan	 Jurnalis	 Pemantau	 Pemilu	 (JJPP)	
Lampung	 yang	 secara	 sengaja	 dibentuk	 oleh	
14	 orang	 jurnalis	 dari	 berbagai	 media	 massa	
di	 Lampung	 untuk	 menjalankan	 program	
pendidikan politik dan pemantauan selama 
Pemilu	7	Juni	1999	lalu.

Namun	 hanya	 sebagian	 saja	 para	 wartawan	
pendiri,	pengurus	maupun	anggota	JJPP	ini	yang	
kemudian menjadi pendiri maupun bersedia 
bergabung untuk mendirikan dan membangun 
AJI	 Lampung.	 Jurnalis	 yang	 disebut	 sebagai	
pioner	 AJI	 daerah	 ini	 adalah	 tiga	 orang,	 yaitu	
Oyos	 Saroso	 H.N.,	 Budisantoso	 Budiman,	 dan	
Fadilasari.	Ketiganya	yang	aktif	menjalin	kontak	
dengan	pengurus	AJI	pusat	di	 Jakarta.	AJI	 yang	
awalnya	disebut	AJI	Biro	Lampung	ini	kemudian	
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disahkan	 melalui	 Keputusan	 Sekretaris	 Jenderal	
AJI	 Indonesia	 Didik	 Supriyanto	 pada	 30	 Maret	
2001.	

AJI	 Bandar	 Lampung	 dideklarasikan	 pada	
31	 Maret	 2001	 di	 Hotel	 Indra	 Puri	 (sekarang	
Hotel	Emersia)	di	Bandar	Lampung,	yang	digelar	
satu	 rangakain	 dengan	 acara	 Debat	 Publik	
Pembangkangan Sipil. Deklaratornya adalah 
15	 jurnalis	 dan	 aktivis.	 Dari	 kalangan	 jurnalis,	
tercatat	 nama	 Budisantoso	 Budiman,	 Oyos	
Saroso	H.N.,	Fadilasari,	Firman	Seponada,	Subur	
Wadyo,	Hasanuddin	Z.A.,	Isbedy	Stiawan,	Zainal	
Muttaqien,	 Ridwan	 Saepudin,	 Heri	 Mulyadi,	
Zulkarnain Zubairi, Sugiyanto, Idi Dimyati, 
Damanhuri, dan Samsuri. Sedangkan dari 
kalangan	aktivis	ada	Herdimansyah	dan	Watoni	
Noerdin.	

Kepengurusan	 pertama	 AJI	 Lampung	
dipimpin	 oleh	 duet	 Oyos	 Saroso	 HN	 dan	
Budisantoso	 Budiman	 (2001-2003)	 sebagai	 ketua	
dan	sekretaris.	Tongkat	kepemimpinan	dilanjutkan	
oleh	 Firman	 Seponada	 dan	 Damanhuri	 sebagai	
ketua	 sekretaris	 untuk	 periode	 2003-2005,	 Ibnu	
Khalid	dan	Agus	Sahlan	Mahbub	untuk	periode	
2005-2007,	 Juwendra	 Asdiansyah	 dan	 Adian	
Saputra	 untuk	 periode	 2007-2010,	 Wakos	 Reza	
Gautama	dan	Padli	Ramdan	untuk	periode	2010-
2013.	 Sejak	 2013,	 kepemimpinan	 AJI	 Lampung	
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dipimpin	oleh	duet	Yoso	Muliawan	dan	Ridwan	
Hardiansyah	sebagai	ketua	dan	sekretaris.

Untuk	 menjaga	 iklim	 jurnalisme	 sehat	 dan	
bermartabat	 di	 daerah	 ini,	 AJI	 memberikan	
penghargaan yang diberikan dalam rangkaian 
peringatan	HUT	AJI	 Indonesia	 pada	 7	 Agustus:	
Penghargaan	 Saidatul	 Fitria	 dan	 Penghargaan	
Kamaroeddin.	 Penghargaan	 Saidatul	 Fitria	
diberikan kepada jurnalis atas konsistensi 
dan profesionalismenya dalam menjalankan 
profesi jurnalis, dan atau karya jurnalistiknya 
yang dianggap menginspirasi dan memberi 
dampak positif buat masyarakat. Penghargaan 
Kamaroeddin	 diberikan	 kepada	 nonwartawan,	
baik orang maupun lembaga, yang dianggap 
berkontribusi positif terhadap pengembangan 
jurnalisme, kebebasan pers, dan demokrasi di 
Lampung.

2002

AJI bAndung

Forum	Diskusi	Wartawan	 Bandung	 (FDWB)	
adalah	salah	satu	pilar	organisasi	pendiri	Aliansi	
Jurnalis	 Independen	 (AJI)	 pada	 9	 Agustus	 1994.	
Namun,	pendirian	AJI	Bandung	sendiri	tak	berjalan	
mudah dan baru terlaksana delapan tahun setelah 
AJI	 Indonesia	 terbentuk.	 Rintisannya	 dimulai	
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oleh	 para	 jurnalis	 muda	 Ari	 Suryadinata,	 Boby	
Gunawan,	Eka	Permadi,	 Frino	Bariarcianur,	 dan	
Agus	Hedyana.	Dari	diskusi	di	antara	para	jurnalis	
muda	 itulah	 muncul	 keinginan	 untuk	 memiliki	
wadah untuk belajar, berbagai pengalaman, dan 
memberi bantuan jika menghadapi masalah. 

Pada	14	Juni	2002,	mereka	menamakan	dirinya	
“Sindikat	 Jurnalis	 Muda	 Berbakat”.	 Sejak	 itu	
pembicaraan	 terus	 dilakukan	 sambil	 melakukan	
berbagai	 kampanye,	 dari	 isu	 ‘Anti	 Amplop’	
hingga	 kesejahteraan	 Jurnalis.	 Para	 jurnalis	
senior	dan	 aktivis	 FDWB	 juga	diajak	berdiskusi.	
Mereka	akhirnya	memutuskan	untuk	bergabung	
AJI.	 Setelah	 itu,	 rencana	 pembentukan	 AJI	 kian	
menguat.

Salah satu tempat bersejarah bagi pendirian 
AJI	 Bandung	 adalah	 Tobucil,	 yang	 saat	 itu	
bernama	Trimatra	Center	di	Jalan	Ir.	H.	Djuanda	
139A,	 Bandung.	 Pada	 tanggal	 21	 Juli	 2002,	 para	
jurnalis	 ini	menggelar	pertemuan	di	 Jalan	Gajah	
no	21,	Bandung,	dan	dilanjutkan	pada	21	Juli	2002.	
Pertemuan itu menghasilkan tim perumus yang 
akan bekerja hingga terbentuknya kepengurusan 
AJI	Kota	Bandung.	Tim	terdiri	atas	Alfred	Pasifico	
Ginting,	Ari	 Suryadinata,	Asep	 Saefullah,	 Laban	
Abraham,	dan	Rana	Akbari	Fitriawan.

Pada	 28	 Juli	 2002,	 11	 jurnalis	 bertemu	 di	
Trimatra.	 Pertemuan	 berlanjut	 ke	 BRI	 Tower,	
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kantor	 99’ers	Magazine	 pada	 30	 juli	 2002	 pukul	
19.00	WIB.	Yang	berkumpul	adalah	tim	perumus	
AJI	 Bandung.	 Dari	 kesempatan	 ini	 muncul	 ide	
iuran	 anggota	 sebagai	 amunisi	 pendirian	 AJI	
Bandung.	 Mereka	 lantas	 menggelar	 Silaturahmi	
Jurnalis	 Bandung	 pada	 11	Agustus	 2002.	Dalam	
pertemuan	 itu	 tekad	 untuk	 mendirikan	 AJI	
Bandung semakin menguat. 

Deklarasi	akhirnya	dilakukan	pada	18	Agustus	
2002	 di	 Pendopo	 Toko	 Buku	 Kecil	 di	 Bandung	
pada	 pukul	 16.00	 WIB.	 Selain	 endeklarasikan	
berdirinya	AJI	Bandung,	saat	itu	juga	membentuk	
Panitia	Konferensi	AJI	Bandung	I,	yang	dipimpin	
Nursyawal.	Konferensi	yang	digelar	15	September	
2002	 itu	 menetapkan	 Nursyawal	 dan	 Rana	
Akbari	 Fitriawan	 sebagai	 ketua	 dan	 sekretaris	
AJI	 Bandung	 pertama	 untuk	 periode	 2002-2004.	
Agus	Rakasiwi	dan	Mulyani	Hasan	menjadi	ketua	
dan	 sekretaris	 AJI	 Bandung	 periode	 2005-2008,	
Agus	 Rakasiwi-Andri	 Haryanto	 menjadi	 ketua-
sekretaris	AJI	Bandung	periode	2008-2010.	Tahun	
2010,	 ada	 konferensi	 luar	 biasa	 yang	 kemudian	
menetapkan	 Zaky	 Yamani-Adi	Marseila	 sebagai	
psangan	 ketua-sekretaris	 AJI	 Bandung	 sampai	
2013.	Dalam	konferensi	tahun	2013,	Adi	Marseila	
kembali dipilih sebagai ketua, berpasangan 
dengan	Agustinus	Trijoko	sebagai	sekretaris.
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2005

AJI mAlAng

Pertemuan antara Bibin Bintariadi, jurnalis 
Tempo,	dengan	Winuranto	Adhi	jurnalis	majalah	
Trust	 pada	 pertengahan	 2003	 menjadi	 tonggak	
penting	 sejarah	 berdirinya	 Aliansi	 Jurnalis	
Independen	 (AJI)	 Malang.	 Dalam	 pertemuan	
di	 sebuah	 warung	 kopi	 di	 Klojen	 Kota	 Malang	
itu, mereka mendiskusikan maraknya forum 
wartawan	 yang	 berdiri	 di	 Kabupaten	 Malang,	
Kota	Malang	dan	Kota	Batu.	

Karakteristik	komunitas	tersebut	tak	berbeda	
jauh: dekat dengan pemerintah dan menerima 
kucuran	 dana	 dari	 Anggaran	 Pendapatan	 dan	
Belanja	 Daerah	 (APBD).	 Akibatnya,	 daya	 kritis	
pemberitaannya	juga	berkurang.	“Menjadi	tumpul	
dan	 tak	kritis	 lagi,”	kata	Winuranto,	mengenang	
diskusi saat itu.

Keprihatinan	 atas	 kondisi	 semacam	 inilah	
yang	 membuat	 Bibin,	 yang	 tercatat	 sebagai	
anggota	AJI	Surabaya,	mulai	membuat	gebrakan	
agar jurnalis muda tak mengikuti kebiasaan 
buruk itu. Para jurnalis muda, yang sebagian 
besar	 adalah	 aktivis	 mahasiswa,	 yang	 memiliki	
idealisme dan komitmen yang sama, menyambut 
ajakan	Bibin	dan	Wiwin.	

Pada	 pertengahan	Desember	 2005,	 sebanyak	
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21	 anggota	 AJI	 Malang	 meriung	 di	 sebuah	
ruangan	 kampus	 III	 Universitas	 Widyagama	
Malang.	Mereka	mengikuti	konferensi	AJI	Malang	
pertama, yang hari itu memilih Bibin Bintariadi, 
jurnalis	Tempo,	sebagai	ketua	dan	Eko	Widianto,	
dari	Radio	MASFM,	sebagai	sekretaris.	

Konferensi	 AJI	 Kota	 Malang	 berikutnya	
digelar	 di	 Petungsewu	 Wild	 Education	 Center	
(PWEC),	6	Desember	2008.	Konferensi	berlangsung	
hangat dan demokratis, dalam kesejukan udara 
di	 lereng	kaki	Gunung	Kawi.	Peserta	 konferensi	
menetapkan	 Abdi	 Purnomo,	 jurnalis	 Tempo,	
sebagai	ketua	dan		Hari	Istiawan	sebagai	sekretaris	
AJI	Malang.	

Setelah	 kepengurusan	 Abel,	 sapaan	 akrab	
Abdi	Purnomo,	dan	Hari	berumur	tiga	tahun,	AJI	
Malang	 kembali	 menyelenggarakan	 Konferensi	
AJI	Malang	 ke-3	 di	 PWEC,	 2	 Juni	 2012.	 Peserta	
konfensi	memilih	Eko	Widianto,	 jurnalis	Tempo,	
sebagai	 ketua	 dan	 Yatimul	 Ainun,	 jurnalis	
Kompas.com,	sebagai	sekretaris.

AJI PAdAng

Setelah	dirintis	sejak	tahun	2000,	AJI	Padang	
dideklarasikan	 pada	 Minggu,	 23	 Januari	 2005	
dalam	 acara	 bertajuk	 “Orientasi	 dan	 Deklarasi	
AJI	 Padang”	di	Gedung	Abdullah	Kamil	 (Genta	
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Budaya)	 Jalan	Diponegoro	Padang.	 Sebanyak	 17	
Jurnalis	menjadi	 anggota	 pertama	AJI	 Persiapan	
Padang:	 Febrianti,	 Syofiardi	 Bachyul	 Jb,	 Hendra	
Makmur,	 Tularji,	 Yonda	 Sisko,	 Vera	 Neldi,	
Yuafriza,	S.	Metron	Masdison,	Afriyandi,	Erinaldi,	
Rus	 Akbar,	 Gerson	 Merari	 Saleleubaja,	 Horas	
Marohatta	 T,	 Ilarius	 Sakerebau,	 Jalimin	 Sirirui,	
Zulia	 Yandani	 dan	Mila	K.	 Sari.	AJI	 (Persiapan)	
Padang	 disahkan	 menjadi	 AJI	 Padang	 dalam	
Kongres	 AJI	 Indonesia	 ke-6	 di	 Cipanas	 24-27	
November	2005.	

Perjalanan	 pendirian	 AJI	 Padang	 cukup	
panjang.	 Febrianti,	 yang	 awalnya	 menjadi	
wartawan tabloid mingguan Bukittinggi Pos 
mengikuti pelatihan jurnalistik lingkungan di 
LPDS	yang	bekerja	 sama	dengan	Kehati.	Di	 sini	
ia	 berkenalan	 dengan	 beberapa	 anggota	 AJI.	 Ia	
sempat	 datang	 ke	 kantor	 AJI	 Indonesia	 untuk	
mendaftar	menjadi	 anggota	AJI.	 Setelah	mengisi	
formulir, tetapi tidak ada tindaklanjutnya. 
Febrianti,	bersama	Soyardi	dan	Hendra	Makmur,	
sempat	ikut	dalam	acara	AJI	pada	tahun	2002-2013	
sebelum	kemudian	diberi	mandat	mendirikan	AJI	
Persiapan. 

Kasus	 spin-off	 Semen	 Padang	 pada	 2002	
sepertinya menarik perhatian pengurus 
AJI	 Indonesia	 untuk	 mempercepat	 proses	
pembentukan	AJI.	Waktu	itu	sebagian	wartawan	
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di Padang terlibat aktif mendukung spin-off dan 
sebagian	lain	ikut	ke	kubu	yang	menolak.	Mandat	
untuk	pendirian	AJI	Persiapan	Padang	diberikan	
Sekretaris	 Jenderal	 AJI	 Indonesia	 Nezar	 Patria	
kepada	Febrianti	melalui	surat	tertanggal	19	Maret	
2004.	

Periode	 2005-2008,	 AJI	 Padang	 dipimpin	
Syofiardi	Bachyul	(Ketua)	dan	Tularji	(Sekretaris).	
Pengurus periode pertama ini memimpin sampai 
17	 Oktober	 2008.	 Konferensi	 AJI	 Padang	 kedua	
memilih	 Hendra	 Makmur	 sebagai	 Ketua	 dan	
Erinaldi	 sebagai	 Sekretaris	 untuk	 periode	 2008-
2011.	 Pada	 periode	 2011-2014,	 Hendra	 Makmur	
kembali terpilih untuk menjadi ketua dan Rus 
Akbar	 sebagai	 sekretaris.	 Estafet	 kepemimpin	
dilanjnutkan	 oleh	 Yuafriza	 (Ocha)	 dan	 Yose	
Hendra	 (Yose),	 yang	 terpilih	 secara	 aklamasi	
dalam	Konferta	AJI	Padang	IV	di	Gedung	Genta	
Budaya	Padang,	Sabtu,	25	Oktober	2014.	Duet	ini	
langsung mengemban tugas berat yangs udah 
menunggu,	yaitu	menjadi	tuan	rumah	Kongres	XII	
AJI	 pada	 27-29	November	 2014.	 Keputusan	 soal	
kongres	 ini	 dibuat	November	 2013	 dan	menjadi	
kongres	AJI	pertama	di	Pulau	Sumatera.
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2006

AJI KedIrI

Ide bermuara dari tepi sungai Brantas, di 
emperan	Kantor	Pos	dan	Giro	Kota	Kediri,	pada	
awal	2006.	Ditemani	secangkir	kopi,	para	jurnalis	
muda kerap terlibat obrolan santai diselipi 
diskusi hingga larut malam. Dari diskusi itu 
Dwidjo	Utomo,	saat	itu	jurnalis	Tempo,	Maksum	
diminta	mempelopori	 pendirian	 Aliansi	 Jurnalis	
Independen	 Kediri.	 Dia	menyampaikan	 rencana	
pendirian	 AJI	 Kota	 Kediri	 pada	 AJI	 Indonesia.	
AJI	 Kota	 Malang	 dan	 AJI	 Kota	 Surabaya	 juga	
mendukung	pendirian	AJI	di	kota	tahu	ini.

Untuk	mematangkan	pendirian	AJI,	wartawan	
yang	 bertugas	 di	 Kediri	 dan	 Tulungagung	
diundang dalam sebuah forum diskusi yang 
lebih	 serius	 pada	 23	 Februari	 2006.	 Sebanyak	 26	
wartawan hadir dalam diskusi di Perumahan 
Wilis	 Indah	 II	 Blok	 H-Raya	 22	 Kediri.	 Setelah	
melalui	 proses	 tanya	 jawab	 secara	 aktif	 selama	
kurang	 lebih	 3	 jam,	 forum	 ini	 menyepakati	
berdirinya	AJI	di	Kediri.	Selain	sebagai	organisasi	
profesi	juga	sebagai	wadah	perjuangan,	advokasi,	
serta	menjadi	serikat	pekerja	pers	di	Kediri.

Selama	 diskusi	 kurang	 lebih	 3	 jam,	 forum	
ini	 menyepakati	 berdirinya	 AJI	 di	 Kediri	 dan	
menyepakati pembentukan Panitia Persiapan 
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Pendirian	 Aliansi	 Jurnalis	 Independen	 (AJI)	
Kediri.	 Melalui	 pemilihan	 secara	 demokratis,	
akhirnya	 Hamluddin	 didapuk	 sebagai	 ketua	
panitia.	Deklarasi	digelar	pada	Sabtu	1	April	2006	
di	 Hotel	 Lotus	 Kediri,	 dan	 menetapkan	 Dwidjo	
Utomo	 Maksum	 sebagai	 Ketua	 AJI	 Persiapan	
Kediri	Periode	2006-2009	dan	Nur	Salam	sebagai	
sekretaris. 

Tongkat	 estafet	 kepemimpin	 AJI	 Kediri	
berganti	pada	tahun	2009	setelah	tahun	sebelumnya	
Dwijo	 pindah	 ke	 Jakarta	 sebagai	 wartawan	
Tempo.	Dalam	Konferta	II	di	Restoran	Dermaga,	
Kota	Kediri,	Juli	2009,	Hari	Triwasono,	wartawan	
tempo,	 dan	 Choirul	 Anam,	 jurnalis	 Kilisuci	 TV	
Tulungagung,	 terpilih	 sebagai	 pasangan	 ketua	
dan	sekretaris.	Duet	ini	digantikan	Yusuf	Saputro,	
kontributor	 TV	 One	 Kediri,	 dan	 Agus	 Fauzul	
Hakim	(kompas.com)	sebagai	pasangan	ketua	dan	
sekretaris	melalui	Konferta	AJI	III	pada	Minggu	29	
April	2012	di	Hotel	Merdeka.

2008

AJI bATAm

Cikal	bakal	berdirinya	AJI	Batam	berawal	dari	
keprihatinan terhadap organisasi wartawan yang 
kurang peduli terhadap jurnalis yang terbelit per-
soalan hukum saat menjalankan tugas jurnalis-
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tiknya.	Saat	itu,	jurnalis	yang	berbasis	di	Kota	Tan-
jungpinang,	diprakarsai	Anwar	Sadat	Guna	dari	
Tribun	Batam,	berkumpul	untuk	mempersiapkan	
berdirinya	AJI	Kota	Tanjungpinang.	

Namun	saat	itu	ada	kendala	jumlah	wartawan	
di	Kota	Tanjungpinang	yang	mau	bergabung	ke	AJI	
tak	lebih	dari	10	orang.	Sebab,	semua	media	lokal	
berbasis	di	Kota	Batam.	Para	pengagas	kemudian	
mengajak jurnalis di Batam untuk bergabung. 
Setelah	 syarat	 pendirian	AJI	 terpenuhi,	minimal	
15	orang,	disepakati	AJI	persiapan	Tanjungpinang	
menjadi	 AJI	 Kota	 Batam	 dan	 berbasis	 di	 Kota	
Batam.	 Deklarasinya	 dilakukan	 28	 November	
2008	di	Hotel	PIH	Batam

Anwar	Sadat	dipercaya	menjadi	Pjs	Ketua.	Tak	
berselang	lama,	Anwar	ditugaskan	ke	Kalimantan	
sehingga	Pjs	dipegang	oleh	Agus	Soemarwah	dari	
Tribun	Batam.	 Saat	 Soemarwah	 juga	 ditugaskan	
ke	Tribun	Manado,	posisi	Pjs	pun	sempat	kosong.	
Barulah	pada	26	Mei	2009	digelar	Konferensi	AJI	
Kota	yang	memilih	Muhammad	Nur	(Batam	Pos)	
dan	Sekretaris	Kurnia	Syaifullah	(TV	One)	sebagai	
ketua	dan	sekretaris	periode	1999-2012.

Saat	 itu	 AJI	 Batam	 berkantor	 di	 Perumahan	
Legenda	 Avenue	 Blok	 B1	 No.5A	 Batam	 Centre,	
Batam,	Kepri.		Mengingat	anggotanya	tersebar	di	
7	kabupaten	dan	kota	se-provinsi	Kepri,	AJI	Batam	
juga	memiliki	kantor	kecil	di	Kota	Tanjungpinang,	
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satu	 kantor	 dengan	 Semenanjung	 Televisi.	 Pada	
April	 2012	 AJI	 Batam	 memiliki	 kantor	 dengan	
status	sewa	di	Komplek	Ruko	Panbil	Mall	-	Blok	G	
Nomor	2	Lantai	II	-	Mukakuning	-	Batam.		

Konferta	kedua	digelar	7	Juli	2012	di	Hotel	Swiss	
Inn.	Zainal	Abidin,	wartawan	Harian	Batam	Pos,	
dan	Nikolas	Panama,	dari	Kantor	Berita	Antara,	
terpilih menjadi ketua dan sekretaris periode 
2012-2015.	Saat	Zainal	Abidin	mengundurkan	diri	
karena melanjutkan pendidikan, kembali digelar 
konferensi	pada	3	November	 2012	di	 Sekretariat	
AJI	 Batam	 dan	 memilih	 Muhammad	 Zuhri	 ,	
Tribun	Batam,	untuk	memimpin	hinngga	2015.

AJI mATArAm

Lahirnya	 Aliansi	 Jurnalis	 Independen	 (AJI)	
di	 Mataram	 diperkenalkan	 oleh	 Sujatmiko,	
wartawan	Harian	Nusa	yang	bertugas	di	wilayah	
Nusa	 Tenggara	 Barat,	 tahun	 2002.	 Sujatmiko,	
yang	berstatus	anggota	AJI	Denpasar,	kemudian	
mengajak	beberapa		orang	wartawan	di	Mataram	
untuk	menjadi	anggota	AJI.	Ajakan	itu	bersambut.

Namun	 tak	 mudah	 mengajak	 jurnalis	 di	
daerah	 ini	 menjadi	 anggota	 AJI,	 yang	 memiliki	
aturan yang ketat soal etika. Setidaknya di masa 
itu	 terdapat	 sekitar	 60	 penerbitan	 baik	 harian	
maupun mingguan, dengan jurnalis lebih dari 
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100	orang.	Dari	 jumlah	 itu	 	patut	disyukuri,	ada	
11	 orang	 yang	 bersedia	 bergabung	 dengan	 AJI.	
di	tambah	dengan	12	orang	anggota	di	Mataram,	
maka	 jumlah	 anggota	 AJI	 persiapan	 Mataram	 	
mencapai	 23	 orang,	 melebihi	 syarat	 minimal	
untuk	pendirian	AJI	kota.

Saat	 Kongres	 AJI	 ke	 7	 di	 Sanur-Bali,	 28	
November	 2008,	 AJI	 Persiapan	 Mataram	
disahkan	keberadaannya	menjadi	AJI	Kota.	Tujuh	
bulan	 setelah	 itu,	 tepatnya	 Sabtu,	 26	 Juli	 2009,	
AJI	 Mataram	 menggelar	 konferensi	 pertama.	
Kontributor	 ANTV,	 Abdul	 Latif	 Apriaman,	
terpilih	sebagai	ketua	dan	Budi	Alfandi,	wartawan	
foto	 Antara,	 sebagai	 sekretaris	 AJI	 Mataram	
periode	2009-2012.	

Di awal terbentuknya hingga tahun-tahun 
pertama,	 sekretariat	 AJI	 Mataram	 berada	 di	
rumah	Abdul	 latif	 Apriaman.	 Setelah	mendapat	
bantuan	dana,	AJI	Mataram	bisa	menyewa	sebuah	
ruko.	Sekretariat	ini	disewa	bersama	dengan	LBH	
Reform. Sebagai bagian dari upaya kaderisasi, 
AJI	 Mataram	 menggandeng	 Perhimpunan	 Pers	
Mahasiswa	 Indonesia	 (PPMI).	 Sekretariat	 AJI	
digunakan	juga	sebagai	sekretariat	PPMI.

Saat	masa	jabatan	Abdul	Latif	Apriaman	dan	
Budi	 Afandi	 berakhir,	 AJI	 Mataram	 menggelar	
kongres	 kedua	 di	 Taman	 Budaya	 NTB,	 2012.	
Konferensi	menetapkan	Budi	Afandi	 (Fotografer	
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Antara)	 dan	 Haris	 Mahtul	 (Wartawan	 Harian	
Suara	 NTB)	 sebagai	 ketua	 dan	 sekretaris	 AJI	
mataram	 Periode	 2012-2015.	 Tiga	 bulan	 setelah	
terpilih,	 Budi	 Afandi	 hijrah	 ke	 Jakarta	 dan	
posisinya	 digantikan	 Haris	 Mahtul.	 Untuk	
menggantikan fungsi sebagai sekretaris, rapat 
anggota	AJI	Mataram	menunjuk	Sirtupillaili	dari	
Harian	Lombok	Post.	

AJI KuPAng

AJI	Kupang	disahkan	menjadi	AJI	kota	dalam	
Kongres	ke	VII	di	Denpasar,	28	November	2008.

2010

AJI bIreuen

AJI	 Kota	 Bireun	 pertama	 kali	 diperkenalkan	
kepada	 publik	 saat	 acara	 buka	 puasa,	 akhir	
Oktober	 2010.	 Setelah	 itu,	 setidaknya	 dua	 kali	
digelar	rapat	untuk	mempersiapkan	AJI	baru	ini.	
Rapat	 pertama	pada	 15	 Januari	 2011	 di	Warung	
Canai	 Kota	 Bireuen,	 kedua	 di	 Kantor	 ALIBI	 di	
Jalan	 Seulanga,	 No.	 7,	 Dusun	 Timur,	 Desa	 Cot	
Gapu,	Kecamatan	Kota	Juang,	Kabupaten	Bireuen,	
pada	15	Februari	2011.	Rapat	kedua	itu	sekaligus	
sebagai	 pengukuhan	 Pengurus	 AJI	 Persiapan	
Bireuen	oleh	AJI	Lhokseumawe.	
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AJI	 Bireuen	 dikukuhkan	 sebagai	 AJI	 baru	
dalam	 Kongres	 AJI	 ke	 VIII	 di	 Makasar,	 3	
Desember	2011.	Usai	pengesahan	 itu,	AJI	Biruen	
melakukan deklarasi yang dikemas melalui 
kegiatan	 Konferensi	 I	 pada	 11	 Februari	 2012	 di	
Aula	Hotel	Meuligoe,	Cot	Gapu,	Kecamatan	Kota	
Juang,	Kabupaten	Bireuen.	Dalam	konferensi	itu,	
Yusmandin	Idris	(Harian	Serambi	Indonesia)	dan	
Desi	 Saifan	 (Kompas.com)	 terpilih	 sebagai	ketua	
dan	sekretaris	AJI	Bireuen	periode	2012-2015.	

AJI	Bireun,	untuk	sementara,	berada	satu	atap	
dengan	 Kantor	 ALIBI	 di	 Jalan	 Seulanga,	 No.	 7,	
Dusun	 Timur,	 Desa	 Cot	Gapu,	 Kecamatan	Kota	
Juang,	Kabupaten	Bireuen.	Kendati	masih	berupa	
satu	ruangan	sederhana	yang	disulap	menjadi	AJI	
meeting room, seluruh roda organisasi digerakkan 
dari	 sini.	 Selain	 rutin	 menggelar	 pelatihan,	 AJI	
Bireun	 juga	 mengelola	 Sekolah	 Jurnalistik	 AJI	
(SJA).

2011

AJI Ambon

Jejak	langkah	AJI	di	Maluku	sebenarnya	sudah	
terlihat	 sekitar	 tahun	 2000	 di	 Ambon.	 Setelah	
terjadi	 kerusuhan	 berbau	 SARA	 di	 daerah	 ini,	
AJI	menginisiasi	 lahirnya	Maluku	Media	Center	
(MMC),	yang	menjadi	rumah	bersama	bagi	jurnalis	
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dari dua kelompok yang berseteru. Programnya 
antara lain memberikan pelatihan kepada jurnalis 
untuk	menerapkan	peace	journalism.	Meski	sudah	
punya	akar	 cukup	 lama,	namun	keberadaan	AJI	
di kota ini baru resmi terbentuk satu dekade 
kemudian.

Sejak awal tahun 2002 sejumlah jurnalis, di 
antaranya	 Insany	Syahbarwaty	dan	Azis	Tunny,	
wartawan	The	Jakarta	Post	,	resah	melihat	kondisi	
jurnalis	 Maluku	 yang	 jauh	 dari	 independen,	
budaya amplopnya masih merajalela, serta masih 
tingginya	 ancaman	 kebebasan	 pers.	 Inilah	 yang	
membuat keduanya mengajak jurnalis mendirikan 
AJI	Ambon.	

Sayangnya, upaya ini berlangsung seret 
karena	 ketatnya	 syarat	 perekrutan	 anggota	 AJI.	
Salah satu yang sulit diterima jurnalis adalah soal 
larangan	menerima	amplop	saat	bertugas.	Upaya	
ini	 kembali	 dilakukan	 tahun	 2005	 dan	 kali	 ini	
membuahkan hasil, terutama di kalangan jurnalis-
jurnalis	muda.	Merea	inilah	yang	pada	Sabtu,	26	
November	2011,	mendeklarasikan	berdirinya	AJI	
persiapan	Kota	Ambon,	di	Cafe	Balabu,	Jalan	AM	
Sangadji.	Insany	terpilih	sebagai	ketua	dan	Joshua	
Linansera	 sebagai	 sekretaris	 AJI	 Persiapan	 Kota	
Ambon.		

AJI	Persiapan	Ambon	ditetapkan	sebagai	AJI	
Kota	Ambon	dalam	Kongres	ke	VIII	di	Makassar,	
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2		Desember	2011.		Sejak	itulah,	AJI	Kota	Ambon	
bergerak	 cepat	 mengejar	 ketertinggalannya.	
Dalam	periode	Insany,	AJI	Kota	Ambon	berhasil	
mendirikan	LBH	Pers	Ambon,	April	2013,	 selain	
melaksanakan berbagai pelatihan jurnalistik dan 
menyelenggarakan	 festival	 media.	 AJI	 Ambon	
menggelar	konferensi	pada	8	November	2014	dan	
memilih	 Abu	 Karim	 	 Angkotasan	 dan	 Nurdin	
Tubaka	sebagai	ketua	dan	sekretaris	untuk	periode	
tiga	tahun	mendatang.	Angkotasan	adalah	jurnalis	
Harian	 Rakyat	 Maluku,	 Karim	 jurnalis	 Harian	
Infobaru.

AJI boJonegoro

Awalnya	 adalah	 keinginan	 sejumlah	
jurnalis dari media lokal dan nasional yang 
bertugas di Bojonegoro yang ingin memiliki 
organisasi	 jurnalis	 yang	 profesional.	 Mereka	
adalah	 Sujatmiko	 (jurnalis	 Tempo),	Muhammad	
Yakub	 (Media	 Indonesia),	 Nanang	 Fahrudin	
(Harian	 Seputar	 Indonesia),	 dan	 Anas	 Abdul	
Ghofur	 (Radar	 Bojonegoro).	 Saat	 itu	 sebenarnya	
di	 Bojonegoro	 sudah	 ada	 Persatuan	 Wartawan	
Bojonegoro	(PWB).	Namun,	bagi	sebagian	jurnalis,	
wadah itu dinilai belum mampu memenuhi 
kebutuhan peningkatan kapasitas profesi dan 
dianggap belum efektif membela wartawan yang 
tersandung masalah hukum. 
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Sejumlah jurnalis lantas mulai merintis 
pendirian	AJI	Persiapan	Bojonegoro.	Mereka	lantas	
bertemu	 dengan	 pengurus	 AJI	 terdekat,	 yaitu	
AJI	 Surabaya	dan	AJI	Malang	di	Rumah	Makan	
Bambu	 Hijau,	 Glendeng,	 Bojonegoro,	 pada	 13	
Maret	2011.	Pertemuan	itu	menyepakati	deklarasi	
AJI	Persiapan	Bojonegoro	akan	dilaksanakan	pada	
Sabtu,	30	April	2011	di	Gedung	Perak	Bojonegoro.	
Hasil	 pertemuan	 juga	 menyepakati	 dibentuk	
pantia	 deklarasi	 yaitu	 Muhammad	 Yakub	
ditunjuk	 sebagai	 ketua	 dan	Anas	Abdul	Ghofur	
sebagai sekretaris. Panitia deklarasi mengadakan 
rapat	 terakhir	 di	 Rumah	 Baca	 pada	Minggu,	 24	
April	2011.	

Deklarasi	AJI	Persiapan	Bojonegoro	akhirnya	
dilaksanakan	 di	 Gedung	 Perak	 pada	 Sabtu,	 30	
April	 2011.	 Sebanyak	 19	 jurnalis	 dari	 media	
cetak,	radio,	media	siber,	dan	televisi	turut	hadir.	
Deklarasi	ini	dilanjutkan	dengan	Konferensi	Kota		
AJI	Persiapan	Bojonegoro	yang	diikuti	19	jurnalis.	
Konferensi	 memilih	 Sujatmiko,	 jurnalis	 Tempo,	
sebagai	 ketua	 dan	 Muhammad	 Roqib,	 jurnalis	
Harian	 Sindo,	 sebagai	 sekretaris	 untuk	 periode	
2011-2014.	

AJI	 Persiapan	 Bojonegoro	 baru	 disahkan	
menjadi	AJI	Kota	Bojonegoro	pada	Kongres	VIII	
AJI	 Indonesia	 di	 Makassar,	 Sulawesi	 Selatan,	
pada	 1-3	 Desember	 2011.	 AJI	 Kota	 Bojonegoro	
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menyelenggarakan	 Konferensi	 Kota	 kedua	 di	
Wisma	Toyo	Aji	 Bojonegoro	pada	 2014	 lalu	dan	
memilih	 Anas	 Abdul	 Ghofur	 sebagai	 ketua	 dan	
Khorij	Zaenal	Asrori	sebagai	sekretaris.

AJI JAmbI

Diinisiasi sejumlah jurnalis baik nasional dan 
daerah	di	Jambi,	keinginan	untuk	membentuk	AJI	
di	Jambi	mulai	tumbuh	sejak	2009	lalu.	Saat	itu	ada	
beberapa jurnalis yang mulai bergerilya mengajak 
jurnalis-jurnalis lainnya untuk ikut dalam 
organisasi	 baru	 yang	 akan	 didirikan	 ini.	 Karena	
belum banyak mendapat dukungan, keinginan itu 
masih	belum	terwujud.	Baru	diawal	2011,	langkah	
itu	 muncul	 lagi	 yang	 dimotori	 beberapa	 orang	
jurnalis, di antaranya adalah Syapul Bakhori 
dari	Tempo	dan	Suhatman	Pisang,	korenponden	
SCTV.	

Rencana	 pendirian	 ini	 dimulai	 dari	 diskusi	
warung	kopi	Kejaksaan	Tinggi	Jambi,	yang	biasa	
menjadi lokasi kongkow-kongkow wartawan di 
daerah	 ini.	Langkah	Syaipul	dan	Suhatman,	dua	
jurnalis	senior	di	Jambi,		diikuti	sejumlah	jurnalis	
lain	untuk	bergerak	mencari	kawan	seperjuangan.	
Akhirnya,	 pada	 awal	 September	 2011	 sebanyak	
30	 orang	 berhasil	 dihimpun,	 melebihi	 jumlah	
minimal	yang	disyaratkan	untuk	mendirikan	AJI	
kota.	 Pada	 23	 November	 2011,	 AJI	 Kota	 Jambi	
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resmi dideklarasikan di sebuah warung sederhana 
di	kawasan	Broni,	Kota	Jambi.	

Ketika	 itu,	 yang	 terpilih	 untuk	 menjabat	
sebagai ketua dan sekretaris adalah Syaipul 
Bakhori	 dan	 Fahrulrozi	 --saat	 itu	 wartawan	
Jambi	Independent.	Usai	deklarasi	 itu,	AJI	 Jambi	
disahkan	sebagai	AJI	kota	dalam	Kongres	AJI	di	
Makasar,	November	2011.	Hingga	kini,	AJI	Kota	
Jambi	sudah	tiga	kali	berganti	sekretaris.	Semula	
Fahrulrozi	(kini	Pemred	Harian	Jambi),	kemudian	
diganti	 Muhammad	 Usman	 (berita3jambi.
com).	 Fahrulrozi	 mengundurkan	 diri	 karena	
ikut	 mencalonkan	 diri	 maju	 untuk	 pemilihan	
komisioner	 Komisi	 Pemilihan	 Umum	 Daeah	
(KPUD)	 Provinsi	 Jambi.	 Usman	 hanya	 sekitar	 6	
bulan menjadi sekretaris dan kemudian digantikan 
oleh	 Muhammad	 Ramond	 EPU,	 kontributor	
Vivanews,	sampai	sekarang.

AJI goronTAlo

Satu	tahun	setelah	kongres	ke-VII	AJI	Indonesia	
digelar	di	Bali,	17	orang	jurnalis	melantai		di	kantor	
Jaring	Advokasi	Pengelolaan	Sumber	Daya	Alam	
(Japesda),	sebuah	organisasi	non	pemerintah	yang	
berkonsentrasi pada isu lingkungan di Gorontalo.  
Beralaskan karpet merah, sambil mengunyah 
kacang	dan	penganan	kecil,	jurnalis		dari	berbagai	
media	 cetak	 dan	 eletronik	 itu	 membincangkan	 	
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kekerasan terhadap jurnalis di bumi Gorontalo.

Cita-cita	pendirian	AJI	Kota	Gorontalo	sendiri	
sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002. Ide 
itu	 muncul	 karena	 melihat	 kondisi	 	 jurnalis	 di	
Gorontalo yang baru saja memerdekakan diri dari 
Provinsi	Sulawesi	Utara.	Sayangnya,	para	jurnalis	
ketika itu kesulitan untuk mempraksiskan ide-ide 
pembentukan	AJI	Kota	Gorontalo.	Dan	akhirnya	
baru bisa terwujud tujuh tahun kemudian.  

Kekerasan	 terhadap	 jurnalis	 selama	
pelaksanaan pemilihan wali kota Gorontalo 
menjadi	 topik	 utama.	 Tak	 tanggung-tanggung,	
tercatat	 13	 kasus	 kekerasan	 selama	 peliputan	
pemilihan	 wali	 kota	 tahun	 2008	 itu.	 Sebelum	
diskusi  digelar, para jurnalis yang rata-rata masih 
berusia	30	 tahun	ke	bawah	 	 itu	 telah	bersepakat	 	
mendeklarasikan	 pembentukan	 AJI	 Persiapan	
Kota	 Gorontalo.	 Momen	 itu	 dikenang	 sebagai	 	
“deklarasi karpet merah”. 

Setelah itu, ada pemilihan dan pembentukan 
pengurus	AJI	 Persiapan	Kota	Gorontalo	 periode	
2009-2012.		Christopel	Paino	(Koresponden	Tempo	
kini	di	Mongabay.co.id)	dipercaya	menjadi	ketua	
AJI	 Persiapan,	 sekretarisnya	 adalah	 Ajis	 Halid,	
Koresponden	Trans	TV.	Akhirnya	AJI	Persiapan	
Kota	 Gorontalo	 resmi	 menjadi	 AJI	 kota	 setelah	
disahkan	dalam	kongres	ke-VIII	AJI	di	Makassar,	
November	2011.
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Konferensi	 AJI	 Gorontalo	 pertama	 digelar	
Sabtu,	 17	 November	 2012.	 Bertempat	 di	 ruang	
sidang	 Universitas	 Negeri	 Gorontalo	 (UNG),	
AJI	 Kota	 Gorontalo	 menggelar	 konferensi	
yang	 kemudian	 memilih	 Syamsul	 Huda	 M.	
Suhari,	 jurnalis	 LKBN	 Antara	 sebagai	 ketua,	
dan	 sekretarisnya	 adalah	 Aris	 Prasetyo,	 jurnalis	
Kompas.	 AJI	 Kota	 Gorontalo	 mengibarkan	
bersemboyan	 organisasi	 “Muda,	 Gembira	 dan	
Berbahaya.” 

AJI TernATe

AJI	Ternate	disahkan	dalam	Kongres	ke	VIII	
di	Makassar,	2	Desember	2011

AJI bAlIKPAPAn

AJI	 Balikpapan	 disahkan	 dalam	 Kongres	 ke	
VIII	di	Makassar,	2	Desember	2011
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AHMAD TAUFIK, KETUA PrESIDIUM AJI 1994-19951

IndePenden,   
cArA KAmI melAwAn 

SAAT	 tulisan	 ini	dibuat	 sedang	 ramai	diperbincangkan	
tabloid	 “Obor	 Rakyat”.	 Tabloid	 itu	 dituding	 sebagai	
penyebar	fitnah	terhadap	calon	presiden	Joko	Widodo.	

Tabloid	 itu	 dikirim	 dan	 beredar	 ke	 pesantren-pesantren	 di	
Jawa	Barat	dan	Jawa	Timur.	Isinya,	mulai	dari	Capres	Boneka,	
Partai	 Salib,	 dan	 kejelekan	 lain	 yang	 diarahkan	 ke	 Calon	
Presiden	Joko	Widodo.

Pembuatnya belakangan diketahui adalah kawan saya, 
Darmawan	Sepriyossa	dan	Setiyardi	(plus	nama	baru	Budiono).	
Terbongkarnya,	pengelola	Tabloid	Obor	Rakyat	 itu	bermula	
dari Gun Gun Gunawan seorang pengamat politik yang 
mengirimkan tulisan opininya atas permintaan Darmawan, 
kawannya	untuk	sebuah	penerbitan	baru.	Ternyata	tulisan	itu	
muncul	di	Tabloid	Obor	Rakyat	edisi	perdana.	

Lalu	 terbitnya	 Tabloid	 Obor	 Rakyat	 itu	 dihubung-
hubungkan	dengan	terbitnya	Independen	(Suara	Independen)	
di zaman orde baru saat Suharto berkuasa. Saat pertama 
melihat	 terbitnya	 Tabloid	Obor	Rakyat	 saya	 bahkan	 sempat	
berseloroh dengan seorang kawan, bahwa membuat “media 
alternatif”	 “seperti	 itu	 adalah	 pekerjaan	 saya	 dulu.”	 Tak	

1		Kini	wartawan	Tempo	di	Jakarta
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disangka kemudian, sang penggagas menyebutnya seperti 
Suara Independen.

Ada	 beberapa	 kekeliruan	 pikiran	 pernyataan	 sang	
penggagas	 terbitnya	 Tabloid	 Obor	 Rakyat.	 Pertama	 adalah	
zamannya.	 Penerbitan	 alternatif	 muncul	 biasanya	 terjadi	
pada	zaman	rezim	yang	menindas	(otoriter),	saat	suara-suara	
kritis dibungkam penguasa, dipenjara, “dihilangkan” bahkan 
dibunuh.	Media	massa	disensor,	dibreidel	dan	dimatikan.	Lalu	
kebebasan berekspresi dikekang. Di berbagai belahan bumi, 
dimana negaranya dipimpin pemerintahan yang otoriter dan 
militeristik	 terbit	media	 “bawah	 tanah”	 (underground,	 baca	
alternatif).

Nah,	 masa	 yang	 seperti	 itulah	 Independen	 terbit,	 yang	
kemudian	setelah	12	edisi	berubah	menjadi	Suara	Independen.	
Juga	 penerbitan	 alternatif	 lainnya	 seperti	 KDP,	 Kabar	 Dari	
PIJAR	yang	ditukangi	TASS	(Tri	Agus)	dkk.	Bahkan	menjelang	
Suharto lengser penerbitan alternatif marak terbit, seperti 
X-Pose	dan	lain	sebagainya.	

Tentu	saja	menyamakan	Independen	dengan	Tabloid	Obor	
Rakyat adalah kekeliruan besar, jika tidak mau menyebutnya 
sebagai	 fitnah.	 Karena	 zaman	 seperti	 yang	 disebut	 di	 atas	
tidak	ada	 lagi.	Media	massa	kini	bebas,	 sejak	Suharto	 turun	
dari	 kekuasaan	 otoriternya,	 tak	 perlu	 lagi	 Surat	 Izin	 Usaha	
Penerbitan	 Pers	 (SIUPP)	 pada	 saat	 Harmoko	 memimpin	
Kementerian	 Penerangan	 atau	 Surat	 Izin	 Terbit	 (SIT)	 pada	
militer berkuasa. 

Walaupun	 bebas	 dari	 segi	 penerbitan,	 tekanan	 terhadap	
pers	masih	terus	terjadi.	Mulai	dari	ancaman	gugatan	perdata,	
pidana, serangan kelompok tertentu sampai penganiayaan 
dan pembunuhan terhadap jurnalisnya. Pada masa 
pemerintahan	 otoritarian	 media	 arus	 utama	 (mainstream)	
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takut mempublikasikan berita, pernyataan atau kenyataan 
(fakta)	untuk	mengkritisi	(koreksi)	terhadap	pemerintah	atau	
rezim	 yang	 berkuasa.	 Mereka	 takut	 seperti	 ancaman	 yang	
disebut di atas. Bahkan para penerbit media massa sering 
berlindung di balik bisnis dengan alasan banyak karyawan 
dan	keluarga	yang	“bergantung”	pada	(bisnis	itu)nya.

Saat ini media massa begitu bebas, terutama setelah 
adanya	 internet	 (multi	media).	 Sehingga	media	 yang	paling	
ekstrim	 sekalipun	 dengan	 berita	 tanpa	 konfirmasi	 seperti	
VoaIslam,	Hidayatullah,	Suara	Islam	dan	lain	sebagainya	bisa	
hidup	tanpa	tersentuh	persoalan	hukum.	Mereka	bisa	menulis	
persoalan	(adu	domba)	agama	bahkan	berita	bohong.	Bahkan	
televisi	 sekelas	 Trans7	 pun	 dengan	 program	 Khazanah-
nya bisa memproduksi tayangan yang isinya menyudutkan 
kelompok tertentu dan tak berimbang dengan ahli yang 
“netral”.	Walau	sudah	ditegur	Komisi	Penyiaran	(KPI),	masih	
saja memproduksi tayangan serupa.

Saya heran dengan kawan-kawan saya pengelola Obor 
Rakyat yang menyatakan tabloid terbitanya sama seperti 
zaman	 Suara	 Independen	 terbit.	 Yang	 dihadapi	 penerbit	
Obor Rakyat adalah bukan penguasa yang otoriter, bahkan 
baru	 calon	berkuasa	 :	 Jokowi-JK.	 Jika,	Tabloid	Obor	Rakyat,	
mengkritisi	 pemerintahan	 SBY	 yang	 korup,	 bahkan	 bisa	
membongkar skandal-skandal yang selama ini menutupi 
pemerintahannya dan juga bekas menteri kabinet, misalnya, 
banyak	orang	akan	angkat	 jempol.	Mungkin	 juga,	medianya	
mungkin	 akan	 laku	 keras.	 Masih	 ada	 persoalan-persoalan	
yang	 “gelap”	 belum	 dibongkar.	 Korupsi	 TI	 di	 KPU,	 Kasus	
Sapi, uang minyak Pertamina, ongkos politik, impor kereta 
bekas,	bus	trans	Jakarta	rejek,	Mbak	(Bu)	Pur	dan	sas	sus	lain	
yang belum diberitakan di media massa arus utama.

Kekeliruan	 pikiran	 kedua	 adalah	 isinya.	 Independen	
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dibuat dengan semangat “profesional” dan “kejuangan”. 
Prinsip-prinsip	jurnalisme,	seperti	cover	both	side	sesuai	fakta	
dan	 lain	sebagainya	dijalankan	secara	ketat.	 Isinya,	diseleksi	
teman-teman	Aliansi	 Jurnalis	 Independen	 (AJI)	 yang	 terdiri	
dari berbagai media. Berita “sampah” dan tak sesuai fakta 
dibuang jauh-jauh. Berita desas desus diperjelas dengan 
konfirmasi	dan	menghubungi	pihak	yang	menyangkut	sas	sus	
itu. Bahkan banyak berita yang siap publikasi di media massa 
arus utama, namun karena ketakutan dan ada kepentingan 
tertentu	pengelolanya	 tak	bisa	muncul.	Berita	 sudah	 jadi	 itu	
bisa	muncul	di	Independen.	

Tak	salah	sehingga,	Independen	dicari,	bukan	dikirimkan	
secara	gratis.	Sampai	sekarang,	saya	sering	menjumpai	orang,	
yang mengaku sempat menjadi penjual Independen, saat 
menjadi	mahasiswa	atau	aktivis	mahasiswa	masa	itu.

FowI, AJI dAn IndePenden

“Selebaran” Independen tak bisa dipisahkan dari 
berdirinya	Forum	Wartawan	Independen	(FOWI)	di	Bandung.	
Saat	itu	sekitar	1991,	keresahan	sejumlah	jurnalis	muda,	yang	
berbuat ide untuk mengadakan pertemuan. Ide pertemuan 
pada saat itu, karena banyaknya tekanan terhadap para 
jurnalis namun pembelaannya masih tidak memadai. Bukan 
saja dari satu-satunya organisasi wartawan yang ada pada 
saat	itu	(PWI	–	Persatuan	Wartawan	Indonesia)	bahkan	para	
petinggi	perusahaan	di	 tempat	wartawan	bekerja	cenderung	
menyalahkan para wartawan, yang akhirnya kembali 
menjalin kerjasama yang manis dengan para ‘penindas’ itu. 
Selain itu, kami para wartawan muda juga tengah menjalin 
banyak	 kerjasama	 dengan	 para	 mahasiswa	 dan	 aktivis-
aktivis	pergerakan	(pro	demokrasi).	Para	aktivis	atau	gerakan	



20 tahUn alianSi JUrnaliS indePenden  |  295

mahasiswa	agar	kegiatannya	tidak	tercium	oleh	pihak	intelijen,	
mereka hanya mau mengundang wartawan yang mereka 
percayai,	karena	pada	masa	itu	banyak	perusahaan	pers	telah	
disusupi para intel yang menjadi wartawan.

Saya masih ingat, kilasan pertemuan-pertemuan pertama 
di	 rumah	 kontrakan	 saya	 di	 Jalan	 Ir	 H.	 Juanda	 (Dago)	 no.	
372,	 yaitu	 sebuah	 rumah	 semi	 permanen	 dengan	 tembok	
seperempat	dan	gedek	di	atasnya.	Lalu	sejumlah	pertemuan	
diadakan	secara	informal	yang	akhirnya	sepakat	membentuk	
forum. 

Forum	ini	 terus	berkembang	menjalin	kerjasama	dengan	
profesi lainnya, yang paling dekat terutama dengan para 
seniman.	 Bahkan	 Soni	 Farid	Maulana,	 wartawan	 yang	 juga	
penyair, mengusulkan wartawan membukukan sajak-sajaknya 
secara	gabungan.	Lalu	mengadakan	malam	pembacaan	sajak	
wartawan,	 selain	 untuk	 eksistensi,	 perluasan	 wacana	 juga	
untuk mengumpulkan dana agar gerak organisasi itu bisa 
berjalan dan tanpa tergantung dari bantuan.

Forum	 ini	 berjalan	 antara	 di	 bawah	 tanah	 dan	 di	 atas	
permukaan,	 seperti	 tiada	 tapi	 terasa	 keberadaannya.	 Agar	
tetap berada di permukaan, saya yang punya naskah tentang 
jurnalisme	 bertemu	 dengan	 aktivis	 mahasiswa	 Eko	 ‘Item’	
Maryadi,	 mahasiswa	 Sastra	 Arab	 Universitas	 Padjajaran	
Bandung,	 dengan	 modal	 Rp.	 25.000,	 Item	 mencetak	 tulisan	
saya	menjadi	sebuah	buletin	FOWI.	Itulah	buletin	yang	hanya	
terbit	sekali	pada	waktu	itu,	sekitar	Oktober	1992.	

Keberadaan	 Forum	 Wartawan	 ini	 rupanya	 juga	 sudah	
tercium	 oleh	 jajaran	 PWI	 Jawa	 Barat.	 Pernah	 saya	 bertemu	
dalam sebuah forum diskusi di Bandung dengan Pimpinan 
Redaksi	 Harian	 Umum	 Pikiran	 Rakyat,	 Atang	 Ruswita	
(almarhum),	 yang	 juga	 sesepuh	 PWI.	 Dengan	 senyum	
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khasnya	bertanya	soal	forum	yang	kami	bentuk.	Karena	saya	
sudah	akrab	dan	sering	bertemu,	kami	bercanda	seperti	ayah	
dan anak. Saat itu kami berjalan beriringan bertiga (kalau tidak 
salah,	salah	satunya	adalah	Jacob	Oetama)	keluar	pintu	Hotel	
Santika	 Bandung.	 Saya	 tidak	 tahu	 apakah	 Jacob	 bertanya	
pada	 Atang.	 Tetapi	 kepada	 Jacob,	 Atang	 Ruswita	 sempat	
berujar, “Ini anak-anak muda bikin organisasi (wartawan, 
red)	 baru.”	 Di	 Harian	 Umum	 Pikiran	 Rakyat,	 teman-teman	
yang	 tergabung	 dan	 simpatisan	 FOWI	 bergerak	 diam-diam	
(klandestein).	Karena	tempat	itu	merupakan	‘sarangnya’	PWI	
Jawa	Barat.

Sampai akhirnya, pengumuman pemerintah lewat Dirjen 
PPG, Subrata mengenai pembredelan tiga media massa, 
yaitu	 TEMPO,	 Editor	 dan	 DeTik.	 Tekanan	 pemerintah	 itu	
memperkuat para jurnalis dan kelompok pro demokrasi 
lainnya	 untuk	 memperkuat	 ikatan.	 Akhirnya	 dimotori	
empat	(empat)	organisasi	Jurnalis	dari	Bandung,	Yogyakarta,	
Surabaya	 dan	 Jakarta,	 ditambah	 beberapa	 individu	 penulis,	
seniman	dan	akademisi	dibentuk	Alian	 Jurnalis	 Independen	
(AJI)	 di	Wisma	 TEMPO	 Sirnagalih	 (WTS),	Mega	Mendung,	
Bogor,	Jawa	Barat.

Dari	pertemuan	itu	juga	disepakati	Buletin	FOWI	menjadi	
Buletin	AJI.	Artinya	semua	informasi	yang	diterbitkan	melalui	
FOWI	digarap	oleh	Ging	Ginanjar	sebagai	kepala	proyeknya	
serta kawan-kawan lainnya. Begitulah yang terjadi sampai 
pada	tanggal	7	Agustus	1994.	Awalnya	penggarapan	Buletin	
Independen	 asal	 terbit	 saja,	mulai	 dari	 selembar,	 4	 halaman	
sampai	16	halaman.	Belakangan	digarap	serius	di	 Jln.Morse,	
Bandung	 tempat	Ging	Ginanjar	dan	Lea	Pamungkas	 tinggal	
(Kantor	Tabloid	Detik).	Dengan	berita-berita	yang	tak	sekedar	
provokatif,	 tetapi	 merupakan	 hasil	 liputan	 dan	 ‘berisi’.	
Beberapa diantaranya adalah tulisan laporan yang tak bisa 
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ditulis di media mainstream yang masih hidup waktu itu (di 
antaranya	Harian	Kompas),	seperti	disebut	di	awal	tulisan	ini.

Melawan,	 kami	 kaum	 jurnalis	 adalah	 dengan	 cara	
mempertahankan kebebasan berpendapat dan kebebasan 
berekspresi.	Caranya	dengan	tidak	takut	menulis,	menerbitkan	
dan menunjukkan kebebasan berekpresi. Berkumpul dalam 
ikatan, memperkuat dalam melawan, karena disanalah 
muncul	jaringan	dan	keberanian.

Terbukti,	 saat	 kami	 (saya,	 Eko	 “Item”	 dan	 Danang)	
ditangkap dan ditahan dengan tuduhan menyebarkan 
perasaan	 kebencian	 dan	 permusuhan	 terhadap	 pemerintah	
lewat	 tabloid	 Independen,	 teman-teman	AJI	 di	 luar	 penjara	
tetap menerbitkan Independen (ditambah kata depan 
Suara).	 Mereka	 tidak	 takut,	 walau	 harus	 bergerilya	 dengan	
memakai	alamat	di	Australia.	Bahkan,	sempat	ditangkap	dan	
dipenjara	 lagi	 pencetaknya,	Andi	 Syahputra,	 adik	 pengurus	
AJI,	 Meirizal	 Zulkarnain.	 Tekanan	 terhadap	 penerbit	 masih	
tak menyurutkan langkah kawan-kawan menerbitkan 
Independen.	Lalu,	datanglah	internet.	

Tapi,	media	cetak	pergerakan	bawah	tanah	tetap	disukai.	
Selain	independen,	muncul	berbagai	macam	media	pergerakan	
bawah	 tanah,	 termasuk	 terbitan	mahasiswa.	Tekanan	media	
massa	 masih	 terus	 terjadi,	 Menteri	 Penerangan	 Jenderal	
Hartono,	 mengancam	 majalah	 D&R	 saat	 membuat	 gambar	
Kartu	 King	 dengan	 wajah	 Suharto.	 Sampai	 puncaknya,	
Suharto	“terpaksa”	mengundurkan	diri	pada	21	Mei	1998.

ZAmAn KebebASAn

“Jatuh”nya	 Suharto,	 memuluskan	 BJ	 Habibie	 naik	 dari	
Wakil	Presiden	menjadi	Presiden	pengganti	Suharto.	Tuntutan	
kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi, memaksa 
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Habibie	lewat	Menteri	Penerangan	Yunus	Yosfiah,	mencabut	
ketentuan	adanya	Surat	 Izin	Usaha	Penerbitan	Pers	(SIUPP).	
Selama	 zaman	 Suharto,	 SIUPP,	 menjadi	 ancaman	 untuk	
mematikan	pers	dan	menjadi	tambang	“perasan”	Ketua	PWI	
yang	kemudian	menjadi	Menteri	Penerangan,	Harmoko.

Selain pers, keran kebebasan juga terbuka bagi organisasi. 
Tak	 lagi	 ada	 organisasi	 tunggal	 untuk	 jurnalis/wartawan,	
buruh dan lain sebagainya. Dulunya, organisasi profesi 
hanya dibolehkan satu agar bisa dikontrol dan dikooptasi 
oleh	 penguasa	 (baca	 pemerintah).	 Nah,	 mempertahankan	
kebebasan itu semua tidaklah mudah. Beberapa kelompok 
menyalahgunakannya, lalu memberi ruang kelompok-
kelompok atau para pihak yang tidak suka kemerdekaan 
pers dan kebebasan berekspresi berkembang, masuk untuk 
menghambat kebebasan tersebut.

Pada	masa	ini	AJI	juga	berkembang	meluas	menyebar	ke	
kota-kota	di	seluruh	nusantara.	Walaupun	tekanan	terhadap	
dunia	jurnalistik,	tak	juga	berkurang.	Cuma	saja	polanya	yang	
bergeser dari tekanan oleh pemerintah, kepada tekanan aktor 
non	negara,	kecuali	beberapa	kejadian	datang	dari	polisi	dan	
TNI.	

    

reFleKSI AJI

Berkembangnya	AJI	ke	banyak	tempat,	tak	diikuti	semangat	
berdirinya	 AJI.	 Perebutan	 kekuasaan	 (kepengurusan)	 dan	
membentuk blok-blok menghambat dan menodai semangat 
berdirinya	 AJI.	 Lalu	 masih,	 adanya	 kepengurusan	 AJI	 di	
daerah yang berpikir diskriminatif, dalam membela jurnalis. 
Seakan	sekumpulan	hakim	“suci”	yang	punya	hak	membagi-
bagi	 kapling	 dunia	 jurnalis.	 Menjelaskan	 semangat	 tanpa	
diskriminasi,	 juga	menjadi	penting	buat	AJI	baru	disamping	
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program uji kompentensi. 

Jika	Cuma	pengembangan	uji	kompentensi,	tanpa	semangat	
kebebasan dan anti diskriminasi, tentus aja tak ada bedanya 
AJI	 dengan	 organisasi	 yang	 ada	 dan	 pernah	 ditentang	 AJI.	
Semoga di usia ke-20 tahun ini, saat sekelompok orang dengan 
semangat militan dan membangkit-bangkitkan semangat 
diskriminasi dan adu domba suku, ras, agama dan antar 
golongan,	AJI	harus	 tetap	punya	semangat	anti	diskriminasi,	
tidak membedakan agama, bahkan asal medianya.
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ToScA SANToSo, SEKJEN AJI 1994-19951

IndePenden  
dAn obor rAKyAT

aDA	 yang	 coba-coba	 menyamakan.	 Tetapi	 jelas,	
Independen dan Obor Rakyat sangat berbeda.  
Keduanya	 memang	 tabloid	 tak	 berizin.	 Namun	

keduanya lahir dari konteks zaman yang berbeda, dan tampak 
dibuat	 dengan	 niat	 yang	 berbeda	 pula.	 	 Membandingkan	
Independen	 dan	 Obor	 Rakyat,	 dapat	 menjadi	 cara	 untuk	
merenungi	 dua	 dekade	 usia	 Aliansi	 Jurnalis	 Independen	
(AJI)—organisasi	para	wartawan	yang	lahir	menentang	represi	
Orde Baru.

AJI	 dideklarasikan	 7	 Agustus	 1994,	 enam	 pekan	 setelah	
dibredelnya	 Detik,	 Editor	 dan	 Tempo.	 Dalam	 pernyataan	
pendiriannya,	 AJI	 mencanangkan	 dua	 tujuan	 organisasi	 :	
memperjuangkan kemerdekaan pers dan hak berserikat para 
wartawan.	 Tujuan	 pertama,	 diupayakan	 lewat	 penerbitan	
majalah	 tanpa	 SIUPP	 (Surat	 Izin	 Usaha	 Penerbitan	 Pers).		
Pilihan	 itu	diambil	dengan	sengaja,	 sebab	SIUPP	pada	masa	
Soeharto	 adalah	 alat	 kontrol	 kebebasan	 pers.	 	 SIUPP	 hanya	
diberikan kepada perusahaan yang pemimpin redaksinya 
disetujui	 pemerintah.	 SIUPP	 juga	 yang	 menentukan	 hidup	
matinya	sebuah	media.		Kalau	ada	media	yang	dianggap	tak	

1			Kini	Managing	Director	KBR	68H
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sejalan	dengan	pemerintah,	 ia	dapat	dicabut	SIUPPnya.	Dan	
mati.	Seperti	Detik,	Editor	dan	Tempo	pada	21	Juni	1994	itu.

Majalah	tanpa	SIUPP	itu	suatu	sikap	politik.	Sikap	menolak	
cengkeraman	negara	yang	memberangus	kemerdekaan	pers.		
Lima	 tahun	 sebelum	 pemerintahan	 Abdurrahman	 Wahid	
mencabut	aturan	SIUPP,	AJI	telah	sampai	pada	kesimpulan	itu.		
Bahwa	tanpa	pencabutan	SIUPP,	kemerdekaan	pers	mustahil	
diwujudkan.		Walaupun	secara	hukum	positif		pada	masa	itu,	
kebijakan	AJI	soal	anti-SIUPP	itu	berarti	melanggar	aturan;	AJI	
memilihnya dengan kesadaran penuh, dan siap menanggung 
risikonya.		AJI	tidak	netral	ketika	menghadapi	aturan	hukum	
yang	timpang.		Suatu	sikap	yang	semoga	diwarisi	AJI	generasi	
kapan pun : berhadapan dengan ketidak-adilan, kita tidak 
pernah bisa netral.

Meskipun	 tanpa	 izin,	 Independen	 dikelola	 dengan	 cara	
seprofesional	mungkin.		Maknanya	:	kami	tidak	menyebarkan	
kebohongan.		Hanya	mengabarkan	fakta,	dan	tetap	berusaha	
sekeras	mungkin	melakukan	verifikasi.	Serta	yang	terpenting,	
tidak diterbitkan dengan niat jahat. Independen adalah 
semacam	 koreksi	 atas	 media	 arus	 utama	 waktu	 itu,	 yang	
dibelenggu	sensor	dan	ancaman	pencabutan	SIUPP.		Ini	menjadi	
semacam	 oase,	 bagi	 siapa	 saja	 yang	 dahaga	 akan	 informasi	
yang	benar.		Tak	heran,	kalau	pelanggan	Independen	meluas,	
bukan	hanya	aktifis	pro	demokrasi,	anggota	DPR,	tetapi	juga	
pejabat pemerintah dan kelas menengah yang sehari-hari 
sibuk	di	kawasan	bisnis	Sudirman-Thamrin.		Mereka	percaya	
dengan apa yang ditulis Independen.

Ketatnya	 kami	 menuntut	 verifikasi,	 pernah	 jadi	 cerita	
tragis.  Redaksi Independen waktu itu hendak menurunkan 
laporan	 tentang	 saham-saham	 Harmoko	 di	 media	 massa.	
Ada	kabar	yang	sudah	jadi	pengetahuan	umum,	kalau	waktu	
itu	 Harmoko	 punya	 saham	 di	 berbagai	 media.	 Saham	 itu	
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didapat karena kekuasaannya sebagai menteri penerangan. 
Ia	mengutip	saham	tiap	kali	memberikan	SIUPP.		Media	arus	
utama tahu info itu, tapi tak ada yang berani menulisnya.  
Independen ingin mengangkat soal itu, dan dengan syarat 
harus	ada	konfirmasi	dari	Harmoko.		Reporter	Independen	pun	
ditugaskan	menemui	dan	menanyakan	hal	itu	pada	Harmoko.	
Meski	 jawabannya	 tak	 memuaskan,	 bantahan	 Harmoko	
tetap dimuat di Independen, yang kemudian menjadi edisi 
bersejarah. Saat edisi itu diedarkan, pemerintah menangkap 
dan	memenjarakan	tiga	aktifis	AJI.

Disiplin	 verifikasi	 adalah	 sikap	 utama	 seorang	 jurnalis.		
Sikap itu dilandasi kesadaran, apapun informasi yang kita 
punya,	 bisa	 jadi	 ada	 yang	 keliru.	 Kita	 perlu	 memeriksa	
kemungkinan lain, terlebih pada sumber yang mungkin 
dirugikan oleh berita kita.  

Hal	itu	yang	tidak	kita	lihat	pada	Obor	Rakyat.	Tabloid	yang	
gencar	menulis	bahwa	Jokowi	keturunan	Cina,	atau	beragama	
Kristen	 itu;	 	 tak	 sekalipun	 mencoba	 mewawancara	 Jokowi.		
Tabloid	ini	tampaknya	memang	dibuat	untuk		menyebarkan	
kabar	 bohong	 tentang	 Jokowi,	 bukan	 untuk	 mencari	
kebenaran. Dan karena diedarkannya menjelang pemilihan 
presiden, orang patut menduga tabloid ini merupakan 
bagian	dari	kampanye	untuk	menggerus	popularitas	Jokowi.		
Ia	 merupakan	 bagian	 dari	 kampanye	 menjatuhkan	 	 calon	
presiden,	dalam	bentuknya	yang	paling	buruk	dan	beracun.

Tak	heran,	kalau	Dewan	Pers	menggolongkan	Obor	Rakyat	
bukan	sebagai	media.		Akibatnya,	Obor	Rakyat	tak	terlindungi	
oleh	Undang-Undang	 Pers	No	 40	 Tahun	 1999.	 	 	 Dan	 polisi	
akan melanjutkan proses penyidikan terhadap para pengelola 
Obor	Rakyat.	Jokowi,	presiden	terpilih	yang	paling	dirugikan	
dari	 kampanye	fitnah	 itu,	 bersedia	memberi	kesaksian.	 	 	 Ini	
penting,	 supaya	 kampanye	 fitnah	 tidak	 menjadi	 preseden	
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yang diulang pada pemilu-pemilu berikut.

Bagi	 AJI,	 kasus	 Obor	 Rakyat	 rasanya	 juga	 akan	 jadi	
pengalaman	 penting.	 Kita	 dari	 dulu	 mendambakan	
kemerdekaan pers.  Dan telah memperjuangkannya dengan 
konsisten	 selama	 dua	 dekade	 terakhir.	 Tetapi	 sejak	 awal	
kita juga sadar, kemerdekaan itu tak dimaksudkan untuk 
mendzolimi	 orang	 lain.	 	 Kini,	 kita	 menghadapi	 kenyataan,	
bahwa kemerdekaan telah membawa serta sampah-
sampahnya	 sendiri.	 	 Tentu	 saja,	 kita	 tetap	 berpendirian	 tak	
perlu	 SIUPP	 untuk	mengatur	 media.	 	 Apalagi	 menentukan	
hidup-matinya	media.	Tetapi,	 kita	perlu	pikirkan	kenyataan	
ini : kebebasan dapat juga diselewengkan untuk menganiaya 
orang lain.  Seperti dalam kasus Obor Rakyat.  

Dulu kita merebut kemerdekaan pers dari belenggu 
Orde Baru.  Sekarang warga menerima kemerdekaan pers 
sebagai kenyataan yang sudah ada. Bukan sesuatu yang 
mesti	diperjuangkan.	 	Kemerdekaan	itu	mestinya	digunakan	
untuk	 kemaslahatan	 orang	 banyak.	 Tetapi,	 ada	 juga	 orang-
orang yang memanfaatkan kebebasan untuk menyebar kabar 
bohong	dan	mendorong	kebencian	sesama	warga.		Andaikan	
kebebasan itu sebuah pisau, kita ingin gunakan pisau itu 
untuk hal sederhana dan berguna seperti memotong sayur, 
membantu kerja manusia.  Bukan untuk membunuh orang 
lain.

Maka	AJI	 kini	menghadapi	 tantangan	 baru	 :	 bagaimana	
kemerdekaan pers dapat dimanfaatkan lebih banyak untuk 
kebaikan masyarakat.  Bukan untuk merusaknya.

Dalam	hal	tujuan	AJI	yang	kedua,	yaitu	mempromosikan	
hak berserikat dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis, 
capaian	organisasi	ini	beragam.		Sebagian	kecil	media	sudah	
punya	 serikat	 kerja.	 Tetapi	 masih	 banyak	 media	 besar,	
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terutama	televisi,	yang	menghalangi	 jurnalisnya	untuk	bikin	
serikat	kerja.		Misi	AJI	ini	perlu	terus	dikampanyekan.		Karena	
berserikat	adalah	hak	setiap	warga	negara.	Juga	bagi	mereka	
yang berprofesi sebagai jurnalis.  

Serikat kerja dapat menjadi agregator kepentingan jurnalis, 
di depan kaum pemodal. Serikat kerja makin dibutuhkan, 
mengingat	kepemilikan	media	kini	kian	mengerucut	ke	tangan	
sedikit konglomerat. 

Satu	 hal	 baik	 yang	 dicapai	 AJI	 dalam	memperjuangkan	
kesejahteraan adalah ditetapkannya upah minimum jurnalis 
di berbagai kota.  Penetapan upah minimum, yang lebih 
tinggi dibanding upah minimum regional itu,  menjadi 
acuan	 para	 pengelola	 media	 untuk	memperhatikan	 standar	
gaji wartawannya. Dan, meskipun standar itu kadang sulit 
terjangkau	oleh	media	yang	bisnisnya	berukuran	kecil,	seperti	
KBR	 yang	 saya	 kelola,	 upah	 minimum	 itu	 memberi	 acuan	
yang baik. 

Bagaimanapun	AJI,	 telah	menetapkan	standar	kelayakan	
gaji wartawan. Sebuah upaya untuk mendukung jurnalis agar 
mampu	 bekerja	 baik.	 	 Langkah	 itu	 penting,	 agar	wartawan	
bekerja	 profesional.	 Menghindarkan	 mereka	 dari	 kebiasaan	
amplop, dan juga bekerja dengan mengikuti kode etik 
yang	 disepakai	 bersama	 Dewan	 Pers.	 Jurnalis	 profesional,	
dengan	 kesejahteraan	 yang	 cukup,	 lebih	 mungkin	merawat	
kemerdekaan pers untuk melayani kepentingan warganya.  

Mendukung	 lahirnya	 jurnalis-jurnalis	 profesional	 itu,	
tampaknya	 jadi	 tantangan	 AJI	 yang	 tak	 cukup	 diselesaikan	
dua dekade ke depan. Sembari sesekali kita mesti menghadapi 
munculnya	 penyakit	 semacam	 Obor	 Rakyat.	 Pendompleng	
kebebasan,	yang	dapat	mengancam	kemerdekaan	itu	sendiri.
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SATrIo ArISMUNANDAr, SEKJEN AJI 1995-19971

AJI dI KAncAh 
PerlAwAnAn TerhAdAP 
reZIm SoehArTo

ZAMAN konsolidasi dan pergolakan. Itulah situasi saat 
saya	dipilih	menjadi	Sekjen	AJI	untuk	periode	1995-
1997,	 tepatnya	 pada	 kongres	 pertama	 AJI,	 sesudah	

Deklarasi	 Sirnagalih	 yang	 menetapkan	 berdirinya	 AJI	 pada	
Agustus	 1994.	 Kongres	 itu	 berlangsung	 di	 wisma	 Realino,	
Yogyakarta	pada	1995.	Itu	adalah	tahun-tahun	yang	sulit	bagi	
AJI,	 sebagai	organisasi	baru	profesi	 jurnalis	yang	disponsori	
para jurnalis muda.

AJI	 dianggap	 berseberangan	 dengan	 organisasi	 jurnalis	
mapan	 yang	 sudah	 dikooptasi	 penguasa,	 PWI	 (Persatuan	
Wartawan	 Indonesia).	 AJI	 bahkan	 dianggap	 menentang	
pemerintah Orde Baru, sehingga dengan status itu tidak 
mudah	mencari	lokasi	kongres	di	tempat-tempat	biasa.	Kami	
harus melakukannya dengan “semi-tertutup,” agar tidak 
dilacak	atau	diganggu	aparat.

Situasi	pers	pada	saat	saya	menjabat	Sekjen	AJI	jelas	masih	
diwarnai represi dan ketiadaan kebebasan pers. Berbagai 
tindakan kekerasan terhadap jurnalis juga terjadi. Pembunuhan 
wartawan Bernas	Fuad	Muhammad	Syafruddin	(Udin)	terjadi	

1			Kini	menjadi	pengajar.	Sebelumnya	produser	di	Trans TV
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pada	 Agustus	 1996.	 AJI	 memperjuangkan	 penghapusan	
lembaga	 SIUPP	 (Surat	 Izin	 Usaha	 Penerbitan	 Pers),	 karena	
semangatnya	 bertentangan	 dengan	 Pasal	 28	 UUD	 ’45.	 AJI	
juga menentang pemberlakuan sistem wadah tunggal untuk 
profesi	 jurnalis,	 yang	 selama	 itu	dimonopoli	PWI.	Ancaman	
pencabutan	 rekomendasi	 terhadap	 para	 pemimpin	 redaksi,	
sebagai alat lain untuk menekan media massa, juga digugat 
oleh	AJI	agar	tidak	diberlakukan	lagi.

Tokoh-tokoh	 senior	 PWI	 tidak	mendukung	AJI,	 bahkan	
ada seruan agar media tidak mempekerjakan jurnalis yang 
anggota	AJI.	Ini	bagi	saya	sudah	termasuk	pelanggaran	HAM,	
karena	 menghalangi	 orang	 dalam	 mencari	 nafkah	 untuk	
penghidupan.	Para	anggota	AJI	harus	“bergerilya”	untuk	bisa	
bekerja	dan	mencari	nafkah	di	media	massa.	

Nama	 saya	 sempat	 masuk	 dalam blacklist rezim Orde 
Baru sehingga sulit bekerja di media manapun. Saya terpaksa 
menggunakan	 nama	 samaran	 ketika	 bekerja	 di	 Majalah	
D&R, yang menampung sejumlah jurnalis eks-Tempo waktu 
itu.	Meski	menerima	 gaji	 tiap	 bulan,	 nama	 saya	 tak	 pernah	
dimunculkan	di	berita	atau	artikel	yang	saya	tulis.

Tahun	1995	adalah	tahun	konsolidasi,	karena	AJI	yang	baru	
berdiri	belum	cukup	kuat	secara	organisasi.	Untuk	menyewa	
lokasi	kantor	sekretariat,	pengurus	AJI	harus	kucing-kucingan.	
Kita	 harus	 mengaku	 apa	 saja	 kepada	 pemilik	 tempat,	 asal	
jangan menyebut bahwa tempatnya dikontrak untuk kantor 
sekretariat	AJI.	

Ketika	saya	menjabat	Sekjen,	AJI	pernah	mengontrak	lokasi	
sekretariat	di	Jalan	Mampang	Prapatan	I	No.	58,	Jakarta	12790,	
dan	Jalan	PAM	Baru	Raya	No.16,	Pejompongan,	Jakarta	10210.	
Tetapi	 belakangan,	 berbagai	 aktivitas	 rapat	 dan	 konsolidasi,	
yang mengumpulkan orang di sekretariat mengundang tanda 
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tanya	dari	pemilik	tempat.	Ketika	mereka	merasa	ada	aktivitas	
yang kritis atau berseberangan dengan pemerintah, mereka 
takut	dan	meminta	AJI	pindah	lokasi.

Memasuki	 1996	 adalah	 tahun	pergolakan.	 Pentas	 politik	
nasional diramaikan oleh pertarungan memperebutkan 
kepemimpinan	 Partai	 Demokrasi	 Indonesia	 (PDI),	 antara	
Soerjadi	 –Ketua	 Umum	 PDI	 versi	 Kongres	 Medan	 1996	
yang	 didukung	 rezim	 Soeharto—melawan	 Megawati	
Soekarnoputri,	 Ketua	 Umum	 PDI	 versi	 Kongres	 Luar	 Biasa	
1993,	 yang	 didukung	 massa	 arus	 bawah.	 Pada	 pemilihan	
umum	1999,	PDI	Megawati	ini	lalu	berganti	nama	menjadi	PDI	
Perjuangan.

AJI	 yang	 lahir	 dalam	 semangat	 perlawanan	 juga	 harus	
melewati masa-masa ini. Status sebagai profesi jurnalis 
memberi	 semacam	pra-anggapan	bahwa	AJI	harus	memberi	
jarak tertentu dari semua pihak, termasuk kelompok 
prodemokrasi yang melawan Soeharto, sehingga ada yang 
mengatakan	 AJI	 itu	 “eksklusif.”	 Tradisi	 jurnalis	 profesional	
yang standar seperti itu memang tidak mendorong jurnalis 
untuk “berpihak” pada pihak tertentu. 

Tetapi	waktu	itu	saya	menyadari,	pemisahan	AJI	dari	arus	
besar gerakan demokratisasi yang melanda Indonesia saat itu 
sulit dilakukan. Suka atau tidak, kelahiran dan perlawanan 
AJI	 terhadap	 rezim	 Orde	 Baru	 telah	 menjadi	 bagian	 dari	
gerakan	demokratisasi	yang	lebih	besar.	Ketika	demonstrasi-
demonstrasi	 pecah	 di	 jalan	 untuk	menentang	 pembreidelan	
Tempo, DeTik, dan Editor,	yang	berdemo	saat	itu	bukan	cuma	
jurnalis, tetapi juga elemen-elemen masyarakat lainnya, 
seperti	 kalangan	 seniman,	 mahasiswa,	 buruh,	 aktivis	 LSM,	
dan kelompok profesional lainnya.

AJI	juga	menerbitkan	buku-buku	dan	buletin	yang	isinya	
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mendukung	 gerakan	 prodemokrasi.	 Misalnya,	 buku	 yang	
mendukung	perjuangan	Ketua	Umum	PDI	Megawati,	karena	
saat	itu	Megawati	memang	menjadi	representasi	arus	bawah	
yang	ditindas	oleh	rezim.	AJI	memiliki	agenda	bersama	yang	
bisa dikerjakan bareng, melalui program yang mengundang 
partisipasi unsur prodemokrasi yang nonjurnalis. 

Pada	 18-21	 Juni	 1996,	 AJI	 menyelenggarakan	 pameran,	
diskusi,	 dan	 pertunjukan	 seni	 “Kebebasan	 Berekspresi	 Bagi	
Indonesia	 yang	 Demokratis,”	 di	 Gedung	 Galeri	 Cipta	 II,	
Taman	Ismail	Marzuki,	Cikini,	Jakarta.	Saya	waktu	itu	menjadi	
Ketua	Panitia	Dua-Satu.	Pesertanya	melibatkan	unsur	KPKP	
(Kelompok	 Perempuan	 untuk	 Kebebasan	 Pers),	 ISAI,	 IKJ,	
Yayasan	 Kalyanamitra,	 Yapusham,	 Solidaritas	 Perempuan,	
Jaringan	 Kerja	 Budaya,	 ELSAM,	 Teater	 Independen,	 dan	
Centre	for	Participatory	Social	Management.

Pada	 acara	 pembukaan,	 saya	 membacakan	 sambutan	
yang	 mencerminkan	 semangat	 perlawanan.	 Saya	 mengutip	
pernyataan seorang penyair, “Orang yang akan ditempatkan 
di neraka yang paling jahanam adalah mereka yang bersikap 
netral, ketika sedang terjadi krisis moral.” Belakangan saya 
diberitahu seorang teman wartawan yang dekat dengan 
komunitas intelijen, bahwa pidato sambutan saya itu dianggap 
“mengompori situasi.”

TAnTAngAn uTAmA SAAT menJAdI SeKJen

Pada	Agustus	1997,	pengurus	memberlakukan	tiga	macam	
pertemuan. Pertama, “arisan,”atau rapat setiap Rabu malam 
yang bersifat longgar, informal, buat tukar-menukar informasi 
dan	masukan.	Kedua,	rapat	pengurus	setiap	Jumat	siang,	yang	
sifatnya lebih formal, dan hanya dihadiri pengurus (Presidium 
dan	 Komite-komite).	 Rapat	 pengurus	 ini	 bisa	 dua	 minggu	
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sekali, sedangkan rapat tiap komite diserahkan pengaturannya 
pada	 masing-masing	 komite.	 Terakhir,	 rapat	 anggota	 yang	
sifatnya agak formal. Pesertanya adalah pengurus dan 
anggota. Rapat ini memerlukan pengaturan waktu dan tempat 
khusus, dan dijadwalkan dilakukan tiap tiga bulan sekali. 

Tantangan	 yang	 saya	 hadapi	 saat	 menjadi	 Sekjen	 AJI	
adalah bagaimana menjalankan roda organisasi, di bawah 
kondisi	represi	rezim	yang	otoriter.	Penangkapan	anggota	AJI	
Eko	Maryadi,	 Ahmad	 Taufik,	 dan	 office boy	 Danang	 Kukuh	
Wardoyo	pada	 Februari	 1995	 adalah	 contoh	 nyata	 ancaman	
fisik	 dan	 keselamatan	 terhadap	 anggota	 AJI.	 Sangat	 sedikit	
orang	yang	mau	bergabung	dengan	AJI	karena	keuntungannya	
sedikit, tapi risikonya terlalu besar. 

Di	zaman	saya	menjadi	Sekjen,	pada	7	April	1997,	juga	telah	
dijatuhkan	vonis	dua	setengah	tahun	penjara	oleh	Pengadilan	
Negeri	Jakarta	Selatan	terhadap	Andi	Syahputra,	yang	banyak	
berperan	 dalam	 pencetakan	 buletin	 Suara Independen.	 Andi	
Syahputra	 adalah	 adik	 dari	 salah	 satu	 pendiri	 AJI,	Meirizal	
Zulkarnaen (Bisnis Indonesia).

Kedua,	kondisi	keuangan	AJI	yang	sangat	minim,	untuk	
tidak	mengatakan	 tak	 ada	dana	 cadangan	 sama	 sekali.	 Para	
anggota	 inti	 AJI	 harus	 ikhlas	merogoh	 kocek	 sendiri	 untuk	
menjalankan	 aktivitas	 di	 AJI.	 Selain	 itu,	 status	 AJI	 sebagai	
organisasi jurnalis yang dianggap menentang rezim Soeharto 
membuat banyak pihak ragu atau takut, untuk terang-terangan 
membantu	 keuangan	AJI.	Donatur	 dari	 luar	 negeri	 pun	 tak	
berani	memberikan	bantuan	langsung	ke	AJI.

Pada	 27	 Juli	 1996	 terjadi	 serangan	 berdarah	 oleh	massa	
pro-PDI Soerjadi yang didukung rezim Soeharto terhadap 
markas	 PDI	 Megawati	 di	 Jalan	 Diponegoro,	 Jakarta	 Pusat.	
Diperkirakan	puluhan	orang	 tewas	di	 pihak	PDI	Megawati.	
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Aksi	 kekerasan	 itu	 memicu	 kerusuhan,	 perusakan,	 dan	
pembakaran	 di	 sekitar	 Jalan	 Diponegoro	 sampai	 Salemba.	
Hawa	politik	sangat	panas.

Disusul	oleh	aksi	penculikan	aktivis	oleh	satuan	Kopassus	
pada	periode	menjelang	pemilu	 1997	dan	menjelang	Sidang	
Umum	 MPR	 1998.	 Aksi	 penculikan	 menimbulkan	 suasana	
teror	terhadap	para	aktivis.	Kantor	LBH	Jakarta	yang	biasanya	
ramai	 dan	 dijadikan	 tempat	 mangkal	 banyak	 aktivis	 jadi	
lengang.	Saya,	Dhia	Prekasha	Yoedha,	Santoso,	Roy	Pakpahan,	
dan	banyak	aktivis	lain	terpaksa	“mengungsi.”	

Terdapat	indikasi,	saluran	telepon	rumah	keluarga	saya	di	
Jatiwaringin,	Jakarta	Timur,	disadap.	Adik	saya	memberitahu	
lewat	telepon	bahwa	ada	“orang-orang	mencurigakan”	yang	
mengawasi	 rumah	 itu.	Maka	 sesudah	memberi	materi	 pada	
suatu	 acara	 pelatihan	 jurnalistik	 untuk	 aktivis	 pers	 kampus	
di	 daerah	 Puncak,	 Jawa	 Barat,	 saya	 memilih	 tidak	 pulang	
ke	 rumah.	 Saya	 “mengungsi”	 ke	 rumah	 Yoedha	 di	 daerah	
Cikarang,	 Jawa	Barat,	yang	menurut	anggapan	saya	saat	 itu	
belum diketahui oleh siapapun. 

Akibat	 teror	 ancaman	 penculikan	 ini,	 yang	 membuat	
banyak	 aktivis	 terpaksa	 “tiarap,”	 aktivitas	 organisasi	 AJI	
sempat	 vakum	 selama	 beberapa	 bulan.	 Meski	 demikian,	
pada	 periode	 saya	 inilah	 AJI	 resmi	 berafiliasi	 dengan	 IFJ	
(International	 Federation	 of	 Journalists)	 yang	 bermarkas	 di	
Brussel,	Belgia.	Afiliasi	dan	dukungan	dari	pihak	organisasi	
asing menjadi krusial, mengingat lemahnya dukungan konkret 
dari elemen-elemen atau organisasi lokal Indonesia. 

TAnTAngAn bAgI AJI dI mASA mendATAng

Ada	berbagai	tantangan	yang	harus	dihadapi	AJI	di	masa	
mendatang.	Pertama,	kecenderungan	yang	sudah	berlangsung	
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di berbagai media saat ini, di mana pengaruh kepentingan 
komersial lebih dominan daripada penegakan prinsip 
jurnalisme.	Ini	tampaknya	akan	berlanjut.	Artinya,	salah	satu	
kriteria	kelayakan	berita—yang	jarang	disebut	selain	kriteria-
kriteria	 standar—adalah	kriteria	komersialitas.	Yakni,	 sejauh	
mana	 berita	 itu	 bisa	 dijual.	 Aspek	 komersial	 adalah	 faktor	
yang tak terhindarkan dan pada proporsi tertentu sebenarnya 
adalah	 hal	 yang	 wajar.	 Namun,	 ketika	 aspek	 komersial	 itu	
terlalu dominan, jurnalisme akan dikorbankan.

Kedua,	 pengaruh	 pemilik	 modal	 yang	 mengeksploitasi	
media yang dimilikinya untuk kepentingan-kepentingan 
politik	 tertentu	masih	 akan	menjadi	masalah.	Hal	 itu	 sudah	
terlihat pada gaya pemberitaan yang partisan dari sejumlah 
media, dalam kampanye pemilihan umum legislatif dan 
pemilihan	 presiden	 2014.	 Hal	 ini	 diperkirakan	 masih	 akan	
terus berlanjut untuk tahun-tahun mendatang.

Ketiga,	kemajuan	teknologi	informasi	dan	telekomunikasi	
memungkinkan setiap orang menjadi konsumen berita dan 
sekaligus produser berita, karena dengan mudah dan murah ia 
bisa	memiliki	media	sendiri.	Jadi	konsep	media	lama,	di	mana	
sejumlah orang bekerja di sebuah perusahaan media dengan 
struktur	organisasi	tertentu,	akan	berubah	dengan	munculnya	
media alternatif yang sangat banyak jumlahnya. 

Media	 ini	 adalah	 individu-individu	 yang	 menjadi	
konsumen media dan pada saat yang sama menjadi pemilik 
media	 (produser	 konten).	 Setiap	 orang	 pada	 dasarnya	 bisa	
mengklaim sebagai pelaku atau praktisi jurnalisme warga, 
dengan memproduksi berita sendiri di blog atau situs 
miliknya	 sendiri.	 Dengan	 demikian,	 definisi	 atau	 batasan	
profesi	 “jurnalis”	 yang	 layak	 menjadi	 anggota	 AJI	 perlu	
ditafsirkan	ulang	atau	direvisi	terus-menerus	untuk	mengikuti	
perkembangan teknologi media.
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Keempat,	perkembangan	multimedia	yang	ada	sekarang	
dan masih akan berlanjut ke depan, menuntut tingkat 
keterampilan dan profesionalitas yang berbeda pada jurnalis 
masa	 depan.	 Jurnalis	 dituntut	 mampu	 menangani	 dan	
memasok berita untuk berbagai format media yang berbeda. 
Dengan	makin	kuatnya	 tren	orang	mencari	 informasi	 secara	
online dengan piranti gadget, smartphone, tablet, dan 
sebagainya, misalnya, format penulisan berita pasti juga 
berubah. 
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LUKAS LUwArSo, KETUA AJI 1997-1999

AJI SebAgAI AlTernATIF   

aWAL	Juni	1998,	tak	lama	setelah	Soeharto	turun,	Ju-
nus	Josfiah	saat	itu	selaku	Menteri	Penerangan	meng-
undang perwakilan komunitas pers Indonesia untuk 

bertemu dalam satu forum diskusi. Diskusi diselenggarakan 
untuk menjaring pandangan dan masukan  komunitas pers 
tentang arah kebebasan pers setelah mundurnya Soeharto. 
Diskusi dihadiri oleh para pemimpin redaksi media nasional, 
ketua	organisasi	pers,	dan	instansi	terkait.	Saya,	selaku	Ketua	
AJI,	hadir	dalam	pertemuan	itu.

Seusai	diskusi,	Jakob	Oetama	(saat	itu	adalah	Ketua	Harian	
Dewan	 Pers,	 Ketua	 SPS,	 Ketua	 Dewan	 	 Pembina	 PWI,	 dan	
Pemimpin	Redaksi	Harian	Kompas)	mendekati	dan	menyalami	
saya,	sembari	berucap:	“Selamat	Bung,	AJI	menang,”	sembari	
menyampaikan maaf karena lembaga-lembaga yang ia 
pimpin tidak bisa berbuat banyak untuk melawan tirani rejim 
Orde	 Baru	 terhadap	 pers	 dan	 jurnalis.	 Secara	 tersirat	 Jakob	
menyatakan, terwujudnya kebebasan pers adalah berkat 
perjuangan	AJI	yang	gigih	melawan,	ketika	pers	dan	organisasi	
pers yang ada saat itu, tunduk dan takluk  pada kekuasaan 
Orde	baru.	Inilah	legasi	AJI,	peran	penting	tak	terbantahkan,	
yang	telah	dilakukan	para	pendiri,	pengurus,	dan	aktivis	AJI	
era	1994-1998.

AJI	 berdiri	 sebagai	 satu	 reaksi	 atas	 pembredelan	 tiga	
media	terkemuka	Tempo,	Detik,	dan	Editor,	pada	21	Juni	1994.	
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Reaksi	kepada	sikap	PWI,	satu-satunya	organisasi	wartawan,	
yang bukannya memrotes tapi malah “bisa memahami” 
pembredelan	itu.	Kalangan	wartawan	(aktivis)	yang	tidak	puas	
atas	 sikap	 PWI	 inilah	 yang	mendeklarasikan	 	 terbentuknya	
AJI,	 pada	 7	 Agustus	 1994,	 sebagai	 sikap	 “menolak	 wadah	
tunggal wartawan” dan, saat itu, sebagai organisasi alternatif  
bagi wartawan.

Asosiasi	 jurnalis	yang	berdiri	 sebagai	 reaksi	dan	dengan	
modal	deklarasi	ini	kini	telah	berusia	20	tahun.	AJI	kini	bukan	
lagi asosiasi jurnalis alternatif, tetapi telah menjadi mainstream 
(bersama	PWI	dan	 IJTI).	Menarik	untuk	melakukan	 refleksi,	
apa	 peran	 yang	 pernah	 dimainkan	 AJI	 di	 era	 perjuangan	
sebagai	asosiasi	alternatif;	bagaimana		dinamika	yang	terjadi	
saat menjadi asosiasi mainstream, dan apa pula peran ke depan 
agar tetap aktual sebagai organisas alternatif.

FlAShbAcK: AJI SebAgAI AlTernATIF

Sebagai	 organisasi	 jurnalis	 alternatif	 peran	 AJI	 telah	
tercatat,	 yaitu:	 menolak	 kooptasi	 dan	 intimidasi	 negara,	
menolak politik perijinan untuk pers, dan menegakkan 
prinsip jurnalisme. Pada era Orde Baru terdapat tiga faktor 
utama penghambat kebebasan pers: adanya sistem perizinan 
terhadap	pers	(SIUPP),	adanya	wadah	tunggal	organisasi	pers	
dan wartawan, serta praktek  intimidasi dan sensor terhadap 
pers.	 Faktor-faktor	 itu	 lah	 yang	berhasil	memandulkan	pers	
dan	 jurnalis	 untuk	menjadi	 lembaga	 kontrol	 sosial.	 Jurnalis	
Indonesia,	 sejak	 Republik	 Indonesia	 berdiri	 sampai	 1994,		
cuma	mengenal	satu	asosiasi	wartawan,	Persatuan	Wartawan	
Indonesia	(PWI).	Asosiasi	 ini	 terkooptasi	oleh	negara	selama	
era Orde baru, menjadi sarana untuk menundukkan dan 
mengontrol wartawan.
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Berdirinya	 AJI	 segera	 mengganggu	 hegemoni	 PWI,	
wadah tunggal wartawan ini meminta perusahaan pers 
tidak mempekerjakan wartawan penandatangan Deklarasi 
Sirnagalih.	 Belasan	 anggota	 AJI	 disingkirkan	 dari	 kerja	
kewartawanan atau diminta mengundurkan diri. Sebagian 
anggota	AJI	 yang	medianya	dibredel,	 harus	meminta	 	maaf	
pada	 PWI	 apabila	 	 ingin	 bekerja	 lagi	 sebagai	 wartawan.	
Pemimpin redaksi yang dianggap tidak sejalan dengan garis 
pemerintah	 serta	 merta	 bisa	 dicabut	 rekomendasinya	 dan	
hilang haknya sebagai pemimpin redaksi.

Selain menjadi organisasi  alternatif, sebagai sikap menolak 
politik	 perizinan,	 AJI	 juga	 menerbitkan	 media	 alternatif	
tanpa	 SIUPP,	 	 Independen.  Semula Independen diterbitkan 
sebagai	newsletter	bagi	anggota	AJI.	Pada	perkembangannya		
Independen menjadi sumber informasi alternatif  bagi 
publik yang tidak terdapat di pers  mainstream. Independen 
menerbitkan	berita-berita	 	 hasil	 reportase	 anggota	AJI,	 yang	
tidak	 mungkin	 dicetak	 oleh	 pers	 mainstream.	 Dari	 semula	
“mengganggu”	 hegemoni	 PWI,	 AJI	 dan	majalah	 Independen 
kemudian mulai terasa mengganggu hegemoni negara. Itu 
sebabnya Independen kemudian dilarang terbit.

Pada	28	Maret	1995,	pemerintah	resmi	melarang	Independen, 
yang	 pada	 edisi	 Maret	 itu	 mengangkat	 tema	 “Soeharto	
Sakit, Elit Politik Bertarung.”  Independen dianggap telah 
menyebarkan	 kebencian,	 mengadu	 domba,	 menyebabkan	
keresahan dan menyebarkan permusuhan di kalangan 
masyarakat.	Larangan	terbit	Independen diumumkan bersama 
pelarangan	sejumlah	buku—yang	rutin	dilakukan	pemerintah	
Orde Baru.  Pelarangan itu disertai dengan penangkapan tiga 
anggota	AJI,	Ahmad	Taufik,	Eko	Maryadi	dan	Danang	Kukuh	
Wardoyo.	Mereka	diadili	dan	dihukum	dua	sampai	tiga	tahun	
penjara.
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Setelah sempat terhenti terbit beberapa bulan, Independen 
diterbitkan kembali dengan nama Suara Independen, menjadi 
majalah bawah tanah, yang menjadi semakin ditunggu 
kehadirannya—termasuk	 diburu	 aparat	 keamanan.	 Pada	
pertengahan	 1996	 majalah	 itu	 kembali	 “meminta	 korban”.	
Andi	 Syahputra,	 	 distributor	 Suara	 Independen,	 yang	 tidak	
tahu	menahu	soal	isi	majalah	itu,	ditangkap	dan	dihukum	30	
bulan penjara.

Penerbitan Independen dan Suara Independen adalah respon 
taktis	AJI	atas	semakin	hilangnya	nyali	pers	Indonesia	pasca	
pembredelan Tempo, Detik dan Editor.	 Khususnya	 periode	
setelah	terjadi	huru-hara	penyerbuan	kantor	PDI,	27	Juli	1996,	
sampai	dengan	Pemilu	1997.	Penerbitan	majalah	independen	
yang	menolak	kooptasi	negara	adalah	sumbangan	konkret	AJI	
dalam menegakkan kembali semangat dan prinsip jurnalisme.

Pasca	 huru-hara	 27	 Juli	 1996,	 sebagian	 pengurus	 teras	
AJI	 bersembunyi,	 untuk	 menghindari	 penangkapan.	
Saat	 itu	 beredar	 daftar	 organisasi	 dan	 aktivis	 yang	 akan	
ditangkap, karena dianggap terlibat dalam huru-hara. Praktis 
kepengurusan	AJI	vakum,	sekretariat	AJI	ditinggalkan.	Dalam	
situasi	 vakum	 kepengurusan	 itu,	 saya	 menjadi	 koordinator	
informal	 rapat	 pengurus	 AJI	 “Reboan”	 (setiap	 Rabu)	 yang	
dilakukan	secara	gerilya,	berpindah-pindah	tempat.

Kongres	 AJI	 kedua,	 25-26	 Oktober	 1997	 di	 Cimanggis,	
berlangsung	dalam	 situasi	 politik	 yang	mencekam.	Kongres	
dilaksanakan	 secara	 “rahasia”,	 dalam	undangan	 seolah-olah	
acara	akan	digelar	di	Bandung.	Panitia	kongres	menyiapkan	
dua	 spanduk	 acara:	 spanduk	 kongres,	 dan	 spanduk		
kamuflase	 	“pelatihan	 jurnalisme	Pancasila.”	Dalam	kongres	
saya	 terpilih	 sebagai	 ketua,	 struktur	 kepengurusan	 AJI	
berubah dari kepemimpinan presidium-sekjen menjadi ketua-
sekretaris, untuk merespon situasi politik yang tak menentu 
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saat itu dengan lebih efektif.

Rejim	 Orde	 Baru	 tumbang	 pada	 Mei	 1998,	 kebebasan	
pers	 terwujud	 dan	 independensi	 jurnalis	 terjamin.	 Menteri	
Penerangan,	Junus	Josfiah,	segera	merevisi	ketentuan	perizinan	
(SIUPP)	 dan	mencabut	 ketentuan	wadah	 tunggal	 organisasi	
wartawan.	Hak	wartawan	untuk	mendirikan	organisasi	baru	
di	 luar	 PWI	 terbuka.	AJI	 setelah	 empat	 tahun	 diperlakukan	
sebagai organisasi ilegal, diakui keberadaannya. Bahkan, pada 
acara	 perayaan	 ulang	 tahun	 AJI	 ke-4,	 Menteri	 Penerangan	
Junus	Josfiah	turut	hadir	memberikan	sambutan.

Seiring dengan bergantinya rezim kekuasaan, mulai 
pertengahan	 1998,	 peran	 AJI	 juga	 berganti.	 AJI	 berperan	
penting dalam proses membangun struktur dan sistem  untuk 
menopang kebebasan pers yang baru dimenangi. Sejumlah 
aturan	 yang	 terkait	 dengan	 media	 mulai	 dirancang:	 	 UU	
Pers,	 UU	 Penyiaran,	 UU	 Kebebasan	 Informasi,	 termasuk	
pembentukan lembaga swa-regulasi pers seperti Dewan 
Pers	 independen,	 Komisi	 Penyiaran;	 menyusun	 Kode	 Etik	
bersama yang berlaku untuk seluruh asosiasi wartawan 
(KEWI).	Dalam	arus	perubahan	yang	begitu	cepat,	AJI	mampu	
berperan	signifikan	dengan	tetap	menjaga	independensi	dan	
membangun swa-regulasi pers.

PAScA orbA: TAnTAngAn bAru

Sebagaimana otoritarian menyebabkan banyak masalah, 
kebebasan	 pun	 memunculkan	 persoalannya	 sendiri.	 AJI	
memerlukan misi dan pendekatan baru dalam menjalankan 
organisasi.	 Setelah	 empat	 tahun	 pertama	 cenderung	
berorientasi	keluar	dengan	aktivitas	gerilya,	maka	per	1998	AJI	
mulai juga melihat ke dalam, menata diri dengan melengkapi 
legal	 formal	 organisasi,	 seperti	 akte	 notaris,	 AD/ART,	 data	
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keanggotaan, kode etik, rekening organisasi. Di era gerilya, 
solidaritas	 dan	 soliditas	 AJI	 begitu	 kuat;	 di	 era	 terbuka	 AJI	
menghadapi situasi baru yang memerlukan strategi berbeda.

Pada	 akhir	 1998	 lahir	 berbagai	 organisasi	 wartawan	
baru	 seperti	 Ikatan	 Jurnalis	 Televisi	 Indonesia	 (IJTI),	 PWI	
Reformasi,	 Pewarta	 Foto	 Indonesia	 (PFI)	 dan	 lain-lain,	 yang	
menurut	 Departemen	 Penerangan	 jumlahnya	 mencapai	 40.	
Pada	era	 ini	muncul	 istilah	“organisasi	wartawan	abal-abal”	
yang menerbitkan “media abal-abal”, merujuk pada lahirnya 
banyak wartawan dadakan menerbitkan tabloid dengan 
orientasi kriminal (misalnya, ada tabloid bernama Gugat, 
bermotto: trial by the press),	yang	bertahan	satu	atau	dua	bulan,	
dan	kemudian	berhenti	terbit.	Juga	marak	penerbitan	tabloid	
yang mengusung erotisme.

Kebebasan	 pers	 Indonesia	 kemudian	 sering	 dikecam	
sebagai kelewat batas dengan istilah khas “kebablasan”. 
Keprihatinan	 terhadap	 rendahnya	 penghargaan	 pada	 etika	
pers, khususnya untuk tabloid-tabloid baru, ramai disuarakan. 
Sebagai reaksi atas kondisi pers yang  terkesan liar itu 
bermunculan	 lembaga-lembaga	 yang	 menerbitkan	 jurnal	
pengawas	 media.	 AJI	 juga	 merespon	 dengan	 menerbitkan	
jurnal Independen Watch	 sebagai	aktivitas	pemantauan	media	
(media watch).	 Independen Watch merupakan reinkarnasi dari 
majalah Independen/Suara Independen di era kebebasan.

Di	era	Presiden	Habibie,	pers	Indonesia	memang	bisa	lebih	
longgar menyampaikan informasi, namun kebebasan pers 
yang	baru	dinikmati	itu	bukan	tanpa	ancaman.	Baru	sebulan	
berkuasa,	Rezim	Habibie	yang	sebagian	besar	diisi	pejabat	era	
Soeharto, berupaya mengontrol pers dengan mengintrodusir 
“sistem	 lisensi”	 pada	 wartawan.	 Bulan	 Juli	 1998,	 Habibie	
mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur 
Kemerdekaan	 Menyampaikan	 Pendapat.	 Kedua	 upaya	 itu	
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bisa	 digagalkan,	 berkat	 gencarnya	 perlawanan	 melalui	 aksi	
yang	disuarakan	dan	dimotori	oleh	AJI.

Situasi baru lainnya adalah mulai maraknya gugatan 
hukum yang dilakukan pejabat negara dan pengusaha 
terhadap media massa yang berani mengekspose perilaku 
pejabat	 publik	 atau	 pengusaha.	 Tabloid	 Detak dan harian 
Merdeka	dituntut	oleh	Menteri	Dalam	Negeri	Syarwan	Hamid,	
karena membongkar keterlibatan Syarwan dalam Peristiwa 
27	Juli	1996	(penyerbuan	kantor	PDI).	Majalah	Tajuk dituntut 
oleh	 Kodam	 Jaya	 atas	 	 tulisan	 tentang	 keterlibatan	 militer	
dalam	 kerusuhan	 13-15	Mei	 1998.	 Pemberitaan	media	 yang	
gencar	menyangkut	 penyadapan	 percakapan	 telepon	 antara	
Presiden	Habibie	dengan	Jaksa	Agung	Andi	M.	Ghalib,	telah	
menyebabkan beberapa pemimpin redaksi diperiksa oleh 
kepolisian.

Situasi	kebebasan	pers	yang	“chaos”	pada	dua	tahun		per-
tama	 (1998-2000)	 era	 Reformasi	 ini	 cukup	 mengkhawatir-
kan.  Saat itu pers Indonesia tidak memiliki institusi yang 
memiliki otoritas mengatur  pers, khususnya setelah Departe-
men	Penerangan	tidak	lagi	bisa	campur	tangan	(dan	bahkan	
kemudian	 dibubarkan	 oleh	 Presiden	Abdurrahman	Wahid).	
Lembaga	 swa-regulasi	 yang	 mampu	mengawasi	 etika	 pers,	
Dewan Pers juga tidak berfungsi, karena kehilangan legitima-
si.	Ketua	Pengurus	Harian	Dewan	Pers,	Jakob	Oetama,	secara	
formal menyatakan bahwa Dewan Pers  “membubarkan diri” 
(demisioner, sampai terbentuknya Dewan Pers baru yang In-
dependen)	dan	meminta	maaf	atas	kiprah	Dewan	Pers	di	era	
Soeharto.	Hal	itu	dikemukakan	dalam	sambutan	pada	Rapat	
Koordinasi	 antara	 Dewan	 Pers	 dan	 organisasi-organisasi	
wartawan,	Maret	1999.

Komunitas	pers	independen,	dimana	AJI	sebagai	rujukan,		
menjadi motor upaya membangun struktur dan sistem 
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untuk membangun kebebasan pers yang bermartabat, tanpa 
campur	tangan	negara.	Untuk	menangkal	maraknya	perilaku	
wartawan abal-abal, Dewan Pers memfasilitasi perumusan 
kode	 etik	 bersama—yang	 menjadi	 kode	 untuk	 seluruh	
organisasi	wartawan.	Saya,	selaku	Ketua	AJI,	ditunjuk	sebagai	
perumus	utama	Kode	Etik	Wartawan	Indonesia	(KEWI)	yang	
kemudian	disepakati	 dan	ditandatangani	 oleh	wakil	 dari	 26	
organisasi	 wartawan	 pada	 6	 Agustus	 1999.	 Ketentuan	 etika	
yang	terangkum	dalam	KEWI	saya	adopsi	dari	kode	etik	AJI.

Masyarakat	 pers	 Indonesia	 sejak	 era	 reformasi	 mulai	
menyusun	 rancangan	 Undang-undang	 Pers	 baru	 guna	
membentengi	 kemerdekaan	 pers.	 Sejumlah	 aktivis,	 pakar	
komunikasi, wartawan dan pengurus organisasi  pers, 
pada	 akhir	 1998	 membentuk	 forum	 Masyarakat	 Pers	 dan	
Penyiaran	Indonesia	(MPPI)	yang	menjadi	motor	penyusunan	
UU	 Pers	 baru.	 Disahkan	 pada	 23	 September	 1999,	 UU	 Pers	
mengamanatkan komunitas pers untuk membentuk Dewan 
Pers	yang	independen.	Dewan	Pers	(lama)	memfasilitasi	proses	
pembentukan Dewan Pers Baru yang beranggotakan wakil-
wakil wartawan, perusahaan pers dan tokoh masyarakat.

Proses	 pembentukan	 Dewan	 Pers	 baru	 cukup	 rumit,	
khususnya dalam menentukan perwakilan dari  wartawan, 
mengingat	 besarnya	 jumlah	 organisasi	 wartawan.	 Terdapat	
121	nama	calon	anggota	Dewan		Pers	yang	diajukan		oleh	33	
organisasi wartawan dan tujuh organisasi perusahaan pers. 
Akhirnya,	pada	22	Februari	2000,	Badan	Pekerja	memutuskan	
sembilan	 nama	 sebagai	 pengurus	 periode	 2000-2003,	 dan	
mengangkat	 saya,	 yang	 baru	 saja	 selesai	 sebagai	Ketua	AJI,	
menjadi Direktur Eksekutif Dewan Pers.



20 tahUn alianSi JUrnaliS indePenden  |  323

AJI: ASoSIASI ATAu SerIKAT KerJA?

Ketika	kebebasan	pers	terealisasi	dan	independensi	jurnalis	
terjamin,	 apa	 yang	 tersisa	 bagi	 AJI	 untuk	 diperjuangkan?	
Sebagaimana	dirumuskan	pada		Kongres	II,	Oktober	1997,	AJI	
memilih untuk menjadi serikat kerja jurnalis, bukan sekadar 
asosiasi	profesi.	AJI	menjadi	serikat	kerja	adalah	konsekuensi,	
karena	 sejak	 1995	 	 menjadi	 anggota International Federation 
of Journalists	 (IFJ)	 yang	 berbasis	 di	 Brussels.	 IFJ	 merupakan	
federasi organisasi wartawan se-dunia yang berorientasi pada 
trade	unionism	(serikat	kerja)	di	lebih	dari	100	negara,	dengan	
jumlah	anggota	sekitar	420.000	wartawan.

Memperjuangkan	 serikat	 kerja	 jurnalis	 adalah	 wilayah	
baru	bagi	AJI,	wilayah	yang	tidak	dikenal	dan	asing,	karena	
tidak pernah ada serikat kerja wartawan di Republik Indonesia. 
Wadah	 tunggal	 	 wartawan,	 PWI,	 	 selalu	 menekankan	 diri	
sebagai asosiasi profesi. Selain itu ada kesalahan paradigma 
dalam melihat wartawan hanya sebagai profesi, bukan sebagai 
pekerja yang membutuhkan perlindungan organisasi (trade 
union):	 Wartawan	 bukan	 buruh,	 sehingga	 tak	 memerlukan	
serikat kerja.

Lebih	 dari	 itu,	 pada	 awal	 era	 reformasi	 gagasan	
serikat kerja tidak disukai pemilik pers, karena dianggap 
mempertentangan hubungan “harmonis” wartawan yang 
pemilik media dengan wartawan yang karyawan.  Pada  
November	 1998	 AJI	 menggelar	 diskusi	 bertema	 “Mengagas	
Serikat	 Kerja	 Wartawan”,	 memanfaatkan	 momentum	
kebebasan	pers,	mendiskusikan	tema	yang	selama	30	tahun	di	
era Orde Baru terasa tabu.

Premis diskusi ini adalah mempertanyakan sejauh mana 
wartawan memliki nilai tawar dalam hubungan industrial 
dengan pemilik media.  Sejauh mana pemilik media di 
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Indonesia bersedia mengadopsi serikat kerja wartawan dalam 
perusahaannya,	mengingat	dalam	Undang-Undang	Pers	sama	
sekali	tidak	dicantumkan	adanya	serikat	kerja	(serikat	buruh)	
dalam industri pers.

Pembicara	utama	dalam	diskusi	ini	adalah	Jakob	Oetama	
(Kompas),	 Dahlan	 Iskhan	 (Jawa Pos),	 dan	 saya	mewakili	AJI.	
Diskusi	 ini	 cukup	 menarik,	 karena,	 secara	 tidak	 langsung,	
berupaya	mem-fait	acompli	Jakob	Oetama	dan	Dahlan	Iskhan,	
selaku wartawan senior dan pemilik  kelompok media besar, 
menyangkut sikap dan keberpihakan mereka pada gagasan 
serikat kerja wartawan.

Dalam	 diskusi	 Jakob	 Oetama	 menyampaikan	 bahwa	
secara	prinsip	Kompas	Group	bisa	menerima	adanya	serikat	
karyawan, sejauh sifat serikat kerja itu sejalan dengan “prinsip 
kekeluargaan” yang dianut di Kompas. Sedangkan Dahlan 
Iskhan	 menyampaikan	 secara	 terus	 terang	 dirinya	 masih	
agak “alergi” dengan ide serikat kerja, ia khawatir serikat 
kerja	bakal	mengganggu	budaya	kerja	yang	telah	ia	ciptakan	
di	 Jawa	Pos	Group.	Dua	perusahaan	pers	 besar	 yang	 	pada	
awalnya “enggan” mengadosi gagasan serikat kerja wartawan 
ini, beberapa tahun kemudian mengadopsi serikat kerja 
wartawan—meskipun	 masih	 bersifat	 semu,	 atau	 pseudo	
serikat kerja.

Menjadi	 serikat	kerja	wartawan	bukan	hal	yang	mudah,	
dibutuhkan lebih dari sekadar komitmen organisasi untuk 
merealisasikannya.	 Setelah	 lebih	 dari	 15	 tahun	 dicanangkan	
(sejak	 1997	 hingga	 saat	 ini,	 2014)	 harus	 diakui	 AJI	 belum	
menjadi	 serikat	 kerja	 wartawan.	 AJI	 masih	 sebagai	 asosiasi	
profesi yang “memiliki program kampanye pembentukan 
serikat	kerja”.	Indikatornya	sangat	jelas,	AJI	sebagai	organisasi	
tidak mewakili anggotanya dalam melakukan collective 
agreement dengan perusahaan pers.
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[Seandainya	 berfungsi	 sebagai	 serikat	 kerja,	 AJI	 bisa	
menarik	 iuran	 anggota	 dengan	 pemotongan	 gaji	 secara	
otomatis sebagai bagian dari kesepakatan collective agreement 
dengan	 perusahaan	 pers.	 	 Dan	 kongres	AJI,	 untuk	memilih	
ketua, tidak perlu lagi bersuasana seperti kongres organisasi 
massa	(yang	hiruk	pikuk,	layaknya	kongres	HMI,	atau	kongres	
Muhamadiyah),	karena	proses	pencalonan	dan	pemilihan	bisa	
dilakukan dan diselesaikan melalui proses di masing-masing 
perusahaan	media	 tempat	 anggota	 “Serikat	Wartawan	 AJI”	
bernaung].

Harus	disadari,	sampai	saat	ini	AJI	masih	berciri	asosiasi	
profesi,	yang	sangat	kuat	dalam	kegiatan	advokasi.	Struktur	
organisasi	AJI	mirip	dengan	PWI,	berkantor	pusat	di	Jakarta	
dan	memiliki	“cabang-cabang”	di	sejumlah	daerah/kota	(AJI	
Surabaya,	AJI	Medan,	AJI	Bandung).	 Jika	AJI	 adalah	 serikat	
kerja,	 maka	 “cabang-cabang”	 lazimnya	 berkedudukan	 di	
perusahaan-perusahaan	 pers	 (misalnya	 AJI	 Tempo,	 AJI	
Kompas,	AJI	Jawa	Pos).		Dalam	hal	berupaya	menjadi	serikat	
wartawan,	setelah15	tahun	telah	berlalu,	sepertinya	AJI	jalan	
ditempat,	tetap	hanya	berwacana	dan	berkampanye.	AJI	perlu	
belajar, antara lain, ke  the National Union of Journalists (NUJ)	
Malaysia	 	 jika	 serius	 ingin	 menjadi	 serikat	 wartawan	 yang	
sesungguhnya. 

SerIKAT KerJA AJI SebAgAI AlTernATIF

Lazimnya,	di	berbagai	negara,	organisasi	 jurnalis	 terbagi	
menjadi dua jenis: asosiasi profesi dan serikat kerja (association 
dan  union).	Di	Australia,	misalnya,	ada	Australian Journalists 
Association	 (AJA)	 sebagai	 asosiasi	 profesi	 ;	 dan	 Media, 
Entertainment, and Arts Alliance	(MEAA)	sebagai	serikat	kerja.	
Di	Malaysia	ada	Media Specialists Association	(MSA)	dan	National 
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Union of Journalists	(NUJ).	Di	Amerika	terdapat	belasan	asosiasi	
jurnalis	 yang	 spesifik	 (asosiasi	wartawan	 olah	 raga,	 asosiasi	
redaktur,	 	asosiasi	 jurnalis	kulit	hitam,	dan	sebagainya),	dan	
Newspaper Guild untuk serikat kerja wartawan.

Di Indonesia terdapat tiga asosiasi jurnalis yang dinilai 
“kredibel”	(PWI,	AJI,	dan	IJTI),	namun	sejauh	ini	belum	ada	
serikat	kerja	jurnalis.	AJI	meskipun	menjadi	anggota	IFJ	sejak	
1995,	 sampai	 saat	 tetap	 berkarakter	 sebagai	 asosiasi	 profesi.	
Sebagaimana	 PWI,	 AJI	 kini	 menjadi	 organisasi	 mainstream, 
bukan organisasi alternatif yang menawarkan paradigma  
alternatif  berorganisasi. 

Peran	 AJI	 di	 era	 otoritarian	 dan	 awal	 reformasi	 dapat	
teridentifikasi	dengan	jelas,	yaitu	memperjuangkan	kebebasan	
pers dan kemerdekaan berekspresi, menegakkan etika jurnalis, 
advokasi,	 menegakkan	 swa-regulasi	 media.	 Tantangan	
baru	AJI	saat	 ini	dan	ke	depan	adalah	mampu	mewujudkan	
keinginan menjadi serikat kerja  yang sebenarnya. Perlu strategi 
baru yang berbeda dan kerja serius untuk mewujudkan hal itu, 
karena pasti tidak mudah.

Saatnya	 sudah	 semakin	 mendesak	 bagi	 AJI	 untuk	
kembali menjadi pelopor dan terdepan dalam mengupayakan 
perubahan. Dengan semakin maraknya konglomerasi media, 
kepemilikan media  semakin terkonsentrasi kepada segelintir 
pemilik, hal ini berpotensi membahayakan kemerdekaan pers. 
Terbukti	perusahaan	pers	dapat	dengan	mudah	dipermainkan	
oleh	 kepentingan	 para	 pemilik	 dan	 pemodal.	 Konglomerasi	
media dan pemilik yang sewenang-wenang hanya bisa 
dihadapi dan dilawan dengan adanya serikat wartawan yang 
kuat.

Organisasi adalah satu entitas yang hidup, tumbuh, 
dan berkembang, jika ia mampu untuk terus beraktualisasi, 
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berinovasi	dan	berkreasi.	Organisasi	bisa	dianggap	mandeg,	
atau mati, jika  tidak mampu mengaktualisasikan diri dalam 
situasi	 yang	 berbeda	 dan	 tantangan	 era	 baru.	 AJI	 telah	
tercatat	sebagai	organisasi	 terdepan	dalam	memperjuangkan	
kebebasan pers dan membangun pondasi swa-regulasi media. 
Kini,	apa	yang	perlu	dilakukan	AJI	agar	tidak	sekadar	menjadi	
organisasi mauinstream yang melakukan kegiatan “rutin dan 
ritual”—selalu	melakukan	hal	yang	sama	dan	berulang.

Sekadar retrospeksi, predikat “independen” yang 
menempel	pada	nama	AJI	sebenarnya	terasa	menjadi	redundant, 
pada	 era	 ketika	 independensi	 jurnalis—dari	 cengkeraman	
politik	kekuasaan	negara	di	masa	Orde	Baru—telah	terealisasi.	
Apa	reaktualisasi	semangat	independensi	AJI	saat	 ini,	ketika	
negara	 tidak	 lagi	 campur	 tangan	 dalam	 urusan	 jurnalisme?	
Apa	yang	membedakan	independensi	AJI,	dari	PWI	misalnya,	
secara	paradigmatik?

Yang	 cukup	 relevan	 adalah	 independensi:	 dari	 pemilik	
media.	 Saat	 ini,	 kita	 tahu,	 pemilik	 media	 adalah	 ancaman	
serius dari independensi jurnalis, khususnya pemilik media 
yang	berambisi	dan	berafiliasi	pada	politik.	Pada	pemilu	2014,	
yang baru usai, tiga pemilik konglomerasi media berkompetisi 
untuk menjadi penguasa politik. Dan kita tahu, mereka 
menyalahgunakan,	media	miliknya	 sekadar	menjadi	 corong	
politik.	AJI,	seperti	biasanya,	telah	mempersoalkan	situasi	ini	
melalui	pernyataan	dan	statemen	(kegiatan	rutin	dan	ritual).	
Tapi	apakah	itu	cukup?

Pertanyaan	reflektif	untuk	organisasi,	bagaimana	dengan	
anggota	 AJI	 yang	 kebetulan	 bekerja	 di	 media-media	 yang	
berfungsi	 sebagai	 corong	 politik	 itu.	Apakah	 “jurnalis	 inde-
penden”	masih	layak	disandang	oleh	anggota	AJI	yang	terus	
bekerja dengan tekun untuk “melayani” ambisi kekuasaan 
Sang	Majikan?	Apa	upaya	AJI	untuk	memastikan	bahwa	ang-
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gota-nya berupaya keras untuk mempertahankan indepen-
densinya	 dan	 berani	 melawan—setidaknya	 mempersoalkan	
secara	internal—praktek	penyalahgunaan	dan	pelecehan	pro-
fesi	jurnalis	itu	(Apa	sikap	organisasi,	jika	terbukti	anggota	AJI	
mendiamkan, atau bahkan mendukung, policy sang pemilik 
media?)

Jika	 gagal	 merumuskan	 arah	 dan	 strategi	 baru,	 dengan	
selalu	membawa	 paradigma	 organisasi	 alternatif,	 AJI	 dapat	
terperangkap	 dalam	 infantilisme	 berorganisasi—organisasi	
yang tidak berhasil tumbuh menjadi lebih dewasa atau matang 
(karena		secara	anakronistik	terjebak	dalam	romantisme	aktivis	
dan	 idealisme	 yang	 dipahami	 secara	 superficial).	 AJI	 perlu	
merumuskan “musuh” baru untuk dihadapi dan ditaklukkan, 
agar	 tidak	 terjebak	 dalam	 kegiatan	 rutin	 dan	 ritual—serta	
hanyut	dalam	konflik	internal	yang	berulang.

Musuh	AJI	adalah	konglomerasi	dan	kepemilikan	media	
yang	tidak	menghargai	prinsip	jurnalisme,	yang	melecehkan	
jurnalis,	yang	menodai	kebebasan	pers.	Musuh	besar	ini	hanya	
bisa	dihadapi	dengan	solidaritas	dan	soliditas	AJI	yang	kuat,	
dan  terus menekankan diri sebagai organisasi alternatif: 
sebagai serikat kerja wartawan yang sesungguhnya.
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DIDIK SUPrIyANTo, SEKJEN AJI 1999-20011

mencArI JAlAn lAIn  
lebIh STrATegIS 

gERAKAN	 reformasi yang sukses menumbangkan 
Presiden Soeharto bersama rezim Orde Barunya 
pada	 21	 Mei	 1998,	 hanya	 menghasilkan	 tiga	 hal:	

pers	bebas,	pemilu	bebas,	dan	Timtim	 lepas.	 Itulah	candaan	
getir	 pada	 tahun-tahun	 awal	 masa	 reformasi.	 Candaan	 itu	
sesungguhnya	 merefleksikan	 harapan	 sekaligus	 kecemasan	
akan masa depan demokrasi, bahkan masa depan Indonesia 
sebagai negara-bangsa. 

Provinsi	Timor	Timur	alias	Timtim	bisa	dipastikan	akan	
lepas	 dari	 Republik	 Indonesia,	 setelah	 Presiden	 Habibie	
memenuhi permintaan PBB untuk menggelar jajak pendapat 
atau	 referendum.	 Putusan	 Habibie	 ini	 disambut	 prokontra:	
di	satu	pihak,	Habibie	dianggap	lemah	menghadapi	tekanan	
masyarakat	 internasional,	 khususnya	 Australia;	 di	 pihak	
lain,	Habibie	 dipuji	 telah	membuat	 keputusan	 berani	 untuk	
menuntaskan	urusan	Timtim,	yanga	selama	ini	dikenal	sebagai	
“kerikil dalam sepatu” Indonesia.

Meskipun	 TNI	 dan	 beberapa	 pihak	 lain	 menyakinkan,	
bahwa	 sebagian	 besar	 rakyat	 Timtim	 lebih	 suka	 bergabung	
dengan Indonesia, namun jajak pendapat yang digelar pada 

1			Kini	pemimpin	redaksi	portal	berita	Merdeka.com
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Agustus	1999	menunjukkan	hasil	sebaliknya.	Provinsi	Timtim	
lepas dari Indonesia dan menjadi negara merdeka bernama 
Timor	 Leste.	 Fakta	 ini	 sangat	 menyakitkan	 bagi	 sebagian	
elit	 politik,	 sehingga	 menjadi	 pemicu	 penolakan	 laporan	
pertanggungjawaban	 Presiden	 Habibie	 di	 hadapan	 Sidang	
MPR	hasil	Pemilu	1999.

Jika	mengurus	Timtim	tidak	becus,	lalu	bagaimana	dengan	
ancaman	Aceh	Merdeka,	Riau	Merdeka,	Bali	Merdeka,	bahkan	
Madura	 Merdeka.	 Lepasnya	 Timtim	 saja	 bikin	 sesak	 dada	
sebagian rakyat Indonesia, bagaimana bisa membayangkan 
Indonesia	tanpa	Aceh,	Riau,	Bali,	atau	Madura.	Ditambahkan	
dengan	konflik	agama	di	Maluku,	Maluku	Utara,	lalu	merembet	
ke	Sulawesi	Tengah,	maka	bayang-bayang	lenyapnya	negara	
Yugoslavia	menghantui	bangsa	Indonesia	saat	itu.	Ini	masalah	
pertama masa reformasi di luar urusan ekonomi yang masih 
terpuruk.

Masalah	 kedua	 adalah	 dampak	 dari	 kebebasan	 politik	
yang	meluber	ke	mana-mana.	Pemilu	1999,	yang	merupakan	
pemilu	 bebas	 pertama	 sejak	 Pemilu	 1955,	 menimbulkan	
macam-macam	keriuhan	dan	kekeruhan.	Bayangkan,	selama	
30	puluh	tahun	pemilu	selalu	diiikuti	oleh	tiga	partai	politik:	
Partai	 Persatuan	 Pembangungan	 (PPP),	 Partai	 Demokrasi	
Indonesia	(PDI),	dan	Golongan	Karya	(yang	tidak	mau	disebut	
partai	politik),	tiba-tiba	harus	diikuti	oleh	48	partai	politik	dari	
141	yang	mendaftar.

Proses menyeleksi ratusan partai politik menjadi partai 
politik berbadan hukum saja, sudah menimbulkan ketegangan 
politik.	Apalagi	saat	menyeleksi	141	partai	politik	menjadi	48	
partai	politik	peserta	pemilu.	Kantor	Departemen	Kehakiman	
(sekarang	 Kementerian	 Hukum	 dan	 Hak	 Asasi	 Manusia),	
Departemen	 Dalam	 Negeri	 (sekarang	 Kementerian	 Dalam	
Negeri)	dan	Komisi	Pemilihan	Umum	(sebelumnya	Lembaga	
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Pemilih	an	 Umum),	 setiap	 hari	 didemo	 orang-orang	 yang	
mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi. Pernyataan, 
tuntutan, dan bahkan makian mereka jauh lebih keras daripada 
orang-orang yang sudah aktif protes pemerintah sejak Orde 
Baru.

Kebebasan	 memang	 harus	 dibayar	 mahal	 sekaligus	
berisiko. Prinsip kebebasan politik adalah setiap warga negara 
memiliki	 hak	 politik	 yang	 sama.	 Tidak	 hanya	 hak	memilih	
dalam pemilu, tetapi juga hak dipilih untuk jabatan politik: 
anggota	 DPRD	 kabupaten/kota,	 DPRD	 provinsi,	 DPR,	 lalu	
bupati/walikota,	 gubernur	 dan	 presiden.	 Siapa	 pun	 bisa	
mencalonkan	 diri,	 dan	 kalau	 terpilih	 harus	 dihormati	 hak-
hak jebatannya, tak peduli dia ulama atau bandit, artis atau 
akademisi, mantan guru ata pun tukang ban.

Pemilu	 1999	 pun	 menghasilkan	 orang-orang	 beranega	
ragam	di	DPR,	DPRD	provinsi,	dan	DPRD	kabupaten/kota.	
Di pusat sebagian besar kursi masih dikuasai muka-muka 
lama, baik yang berbaju Golkar dan PPP, maupun yang 
ganti	 baju	 PDIP,	 PKB,	 PAN,	 dan	 PBB.	 Tetapi	 semakin	 ke	
bawah,	ke	provinsi	dan	kabupaten/kota,	kursi	DPRD	banyak	
diduduki oleh muka-muka baru, yang sebagian besar tidak 
jelas	integritasnya.	Tidak	heran	jika	Pemilu	1999	tidak	hanya	
menghasilkan pemerintahan buruk, tapi juga korup. 

Karena	 partai	 politik	 sudah	 telanjur	 dihuni	 oleh	 orang-
orang	bermoral	dan	berkecakapan	rendah,	maka	dibutuhkan	
waktu panjang untuk mengembalikan jatidirnya sebagai 
pejuang rakyat. Perjuangan ini bisa berlarut-larut jika tidak 
didukung perbaikan sistem politik dan sistem pemilu 
yang	 membuka	 tampilnya	 orang-orang	 bersih,	 cakap	 dan	
berintegritas.	Tanpa	itu,	negara	akan	terus	dibajak	para	bandit	
berwajah politisi, mengingat perubahan konstitusi (yang 
meraka	 lakukan	 juga)	 sudah	 telanjur	 memberi	 peran	 besar	
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partai politik dalam menguasai semua lembaga negara.

Yang	 ketiga	 adalah	 soal	 pers	 bebas.	 Ini	 keniscayaan	
demokrasi. Oleh karena itu memperjuangkan demokrasi 
berarti	 juga	memperjuangkan	kebebasan	pers.	Makanya	bisa	
dimengerti	 jika	 aksi-aksi	 menentang	 pemberdelan	 Tempo,	
Detik,	 dan	 Editor	 pada	 Juni	 1994	 berdampak	 panjang	 dan	
sedikit banyak berpengaruh atau terkait dengan gerakan 
reformasi	yang	dimotori	mahasiswa.	Komunikasi	antara	para	
eksponen	 aksi-aksi	 menentang	 pembredelan	 1994	 dengan	
para	 aktivis	 yang	 terlibat	 dalam	gerakan	 reformasi,	 berjalan	
intensif.	Mereka	biasa	berbagi	informasi	dan	saling	provokasi.

Di dunia ini, tiada negara demokrasi tanpa kebebasan 
bebas. Saking pentingnya peran pers dalam masyarakat 
demokratis, sehingga disimpulkan, bahwa pers adalah pilar 
keempat	demokrasi.	Namun	pada	awal	reformasi,	pernyataan	
tersebut tidak lebih dari sekadar jargon. Setidaknya jargon 
bagi orang-orang yang selalu membesar-besarkan peran 
pers di hadapan pejabat korup, dengan harapan mereka bisa 
menakut-nakuti pejabat tersebut lalu ikut memanfaatkan 
jabatannya atau menikmati hasil korupsinya.

Dalam arus gerakan reformasi, peran pers sebagai 
penggerak demokratisasi hanya berjalan maksimal menjelang 
jatuhnya	Orde	Baru	pada	Mei	1998.	Setelah	Soeharto	tumbang,	
pers	 justru	 jadi	 kekuatan	 yang	 membingungkan.	 Cara-cara	
lama mengelola pers sebagaimana dipraktekkan rezim Orde 
Baru tetap berlanjut, sementara media baru justru ditumbuhi 
muka-muka baru yang tidak paham bagaimana persbekerja.

Para politisi, baik muka lama maupun muka baru, masih 
terkenang-kenang dengan kejayaan media partai politik pada 
era demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, sehingga 
mereka beramai-ramai mendirikan koran partai. Gejala ini 
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ditangkap oleh jaringan perusahaan media lama yang terus 
bertumbuh,	 sehingga	 muncul	 kolaborasi	 pebisnis	 media	
dengan	 politisi	 partai.Hasilnya,	 semua	 partai	 politik	 punya	
koran, tabloid, majalah, atau setidaknya buletin bulanan. 
Media	 jadi	 ramai,	 tapi	 demi	 kepentingan	 bisnis	 dan	 politik	
semata.	Di	alam	bebas,	tidak	ada	yang	bisa	cegah.

Sementara itu para pebisnis nonpers melihat peluang 
besar untuk memaksimalkan bisnisnya melalui media. 
Selama Orde Baru mereka melihat dan mengalami, media 
bisa digunakan untuk menekan dan memeras siapa saja. 
Keinginan	 membuat	 media	 dengan	 motif	 menekan	 dan	
memeras itu sudah lama ada, tetapi tidak terwujud karena 
terhalang	 perizinan.	 Kini,	 setelah	 semuanya	 bebas,	 maka	
tanpa pertimbangan matang mereka mendirikan perusahaan 
media, menerbitkan berbagai koran, tabloid dan majalah. 
Sekali lagi, dunia media jadi ramai, tetapi demi pemerasan. 
Pemerasan memang dilarang, tapi di alam bebas, siapa yang 
bisa	mengecek	dan	menghukum	motif?

Jadi,	pada	awal-awal	 tahun	setelah	Orde	Baru	 tumbang,	
dunia media terbagi menjadi empat dikelompok: pertama, 
perusahaan media yang memegang teguh prinsip-prinsip 
jurnalisme;	kedua,	perusahaan	media	yang	mengembangkan	
bisnis	semata;	ketiga,	perusahaan	atau	lembaga	(partai)	politik	
yang	mengembangkan	media	partai;	dan	keempat,	perusahan	
media yang menerbitkan media untuk memeras.

Sayangnya dari empat kelompok tersebut, perusahaan 
media yang memegang teguh prinsip-prinsip jurnalisme, 
hanya jadi kelompok minoritas di tengah hingar-bingar 
dunia	 pers	 bebas.	 Mereka	 memang	 memeiliki	 nama	 besar	
dan	kredibiltas.	Namun	di	tengah-tengah	gelombang	euforia	
reformasi itu, jika mereka tidak saling menguatkan, mereka 
bisa tergoda meninggalkan dan mengkhianati prinisp-prinsip 
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jurnalisme.	Apalagi	 banyak	 jurnalis	 profesional	 tergoda	 alih	
profesi	 menjadi	 politisi.	 Mereka	 yang	 bisa	 lolos	 dari	 masa	
kritis ini, akan terus bertahan pada masa mendatang.

Namun	yang	lebih	merisaukan	adalah	dampak	dari	hingar	
bingar dunia media yang dikembangkan oleh tiga kelompok 
lainnya.	Tidak	sampai	lima	tahun,	banyak	media	yang	mereka	
produksi	 tutup.	 Perusahaannya	 pun	 gulung	 tikar.	 Mereka	
kemudian menyisakan masalah: ribuan bahkan puluhan 
ribu orang yang selama ini dengan bangga mengaku sebagai 
wartawan, tetap gentayangan di lingkungan pemerintahan 
maupun	masyarakat.	Mereka	menekan	 politisi	 dan	 birokrat	
korup,	mereka	merecoki	kehidupan	masyarakat.	

Mereka	 itulah	 WTS	 atau	 wartawan	 tanpa	 surat	 kabar;	
mereka itulah wartawan bodrek, yaitu wartawan yang 
menirbitkan koran tempo: tempo-tempo terbit, tempo-tempo 
tidak,	 tergantung	 ada	 yang	 bisa	 diperas	 atau	 tidak.	 Tidak	
jarang,	 WTS	 dan	 bodrex	 berkolaborasi	 dengan	 wartawan	
sontoloyo. Ini adalah jenis wartawan yang bekerja di media 
mapan,	 tetapi	 kelakuannya	 bodrex:	menulis	 berita	 dari	 oleh	
dan untuk amplop!

Seiring	 perubahan	 zaman,	WTS	 dan	 bodrex	 melakukan	
regenerasi	 dan	 terus	 beroperasi	 hingga	 kini;	 demikian	 juga	
wartawan sontoloyo. Bagi jenis yang terakhir ini, mereka yang 
senior sudah bermetamorfose menjadi pejabat-pejabat media, 
yaitu	orang	media	tetapi	bermental	pejabat.	Tidak	hanya	minta	
dilayani oleh anak buahnya di kantor – dengan perintah harus 
nulis ini atau itu – tetapi juga minta dilayani oleh politisi dan 
pejabat	yang	sebenarnya:	pasang	iklan	dan	jadi	sponsor.	Jika	
pelayanan tidak sempurna, apa boleh buat, pemberitaan tidak 
seimbang jadi berkembang.

Pada	 zaman	 Presiden	 Gus	 Dur	 dan	 Megawati,	 upaya-
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upaya untuk menghindari wartawan sontoloyo ini sempat 
berjalan baik. Bagi yang ngepos di Istana, tidak ada lagi 
fasilitas	 rumah,	 makan	 minum,	 apalagi	 amplop.	 Jika	 mau	
mengikuti perjalanan ke luar negeri, yang didapatkan hanya 
numpang	gartis	pesawat	kepresidenan.	Akomodasi	hotel	dan	
makan	(di	luar	jamuan	makan	resmi)	silakan	beli	sendiri.	Juga	
tidak	ada	dukungan	dana	apapun	bagi	acara-acara	wartawan,	
apakah itu diskusi, seminar, pelatihan, apalagi rapat-rapat dan 
kongres	 organisasi	wartawan.	Model	 hubungan	 pemerintah	
dengan media itu mulai diturunkan ke bawah, di tingkat 
kementerian dan pemerintah daerah. 

Namun	sayang,	persemaian	baru	tumbuh,	muncul	kembali	
gulma	lama	yang	dibawa	pemerintahan	SBY.	Kebiasaan	lama	
datang kembali, pola hubungan pemerintah dan media model 
Orde	Baru,	hidup	lagi	dalam	sepuluh	tahun	kekuasaan	SBY.	

Ya,	 SBY	 tahu	 betul	 bagaimana	 daya	 kritis	 media	 bisa	
merusak	 reputasinya;	 sementara	 sebagai	 pejabat	 yang	
dibesarkan Orde Baru, dia tahu bagaimana nikmatnya model 
hubungan	pemerintah-media	pada	masa	lalu.	Maka	seremoni	
hari pers nasional pun menjadi pertanda besar, bahwa pers 
dan pemerintah berjalan mesra: pemerintah memberikan 
berbagai fasilitas dari dana negara, pers menjanjikan kritik 
konstruktis (dalam bahasa Orde Baru disebut kritik yang 
membangun).

Sepanjang	usianya	AJI	terus	memperjuangkan	kebebasan	
pers sekaligus menegakkan prinsip-prinsip jurnalisme. Sebab, 
jika	 prinsip-prinsip	 jurnalisme	 tidak	 dipraktekkan	 secara	
nyata, maka kebebasan pers hanya sia-sia dan bahkan bikin 
celaka.	 Pertarungan	 media	 di	 bawah	 pengaruh	 pemiliknya	
pada	 Pemilu	 Presiden	 2014,	 adalah	 satu	 contoh;	 sementara	
penyedotan dana negara untuk “kegiatan pers” (bisa masuk 
kateogri korupsi karena dana negara untuk kenikmatan 
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sendiri	atau	orang	lain)	adalah	contoh	lain.	

Nah,	 jika	 selama	 20	 tahun	 perjuangan	 menegakkan	
prinsip-prinsip jurnalisme tidak berhasil maksimal, bahkan 
dalam	10	tahun	terakhir	menguat	kembali,	sudah	semestinya	
AJI	mencari	jalan	lain	yang	lebih	strategis.
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ATI NUrBAITI, KETUA UMUM AJI 2001-20031

SeTelAh ‘mASA bulAn 
mAdu’ PerS berAKhIr 

tAHUN	kepengurusan	saya	dan	Solahuddin	dari	2001	
sampai	2003	adalah	masa	di	bawah	presiden	Megawati	
Soekarnoputri. Sudah terasa bahwa belum genap tiga 

tahun setelah reformasi gejala bulan madu antara pemerintah 
dan	 pers	 mulai	 berakhir.	 Megawati	 menyatakan	 pers	
“kebablasan” seperti halnya juga beberapa anggota DPR, dan 
mulailah	proses	revisi	Undang	Undang	Pers.	Padahal	waktu	
itu	yang	“bablas”	mungkin	liputan	vulgar	yang	mengumbar	
seks	 dan	 skandal	 perselingkuhan	 tokoh-tokoh—sedangkan	
yang sebenarnya dikhawatirkan politisi adalah liputan kasus-
kasus dugaan korupsi di masa Soeharto.

Kekesalan	sebagian	masyarakat	dan	politisi	pada	pers	yang	
“bablas”	 tidak	 saja	 tercermin	 dari	 revisi	 UU	 Pers,	 kesulitan	
menggolkan	 RUU	Kebebasan	 Informasi	 dan	menahan	 RUU	
Kerahasiaan	Negara,	 tapi	 juga	 tindakan-tindakan	 intimidasi	
dan kekerasan terhadap lembaga dan pekerja pers. 

Pada	 masa	 itu	 kita	 juga	 mengalami	 perundingan	 RUU	
Penyiaran yang akhirnya menghasilkan undang undang 
yang tidak idial. Sementara bulan madu kebebasan pers 
mulai berakhir, kebebasan industri pers sudah mulai pada 

1			Kini	redaktur	The Jakarta Post
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awal	masa	paska	Soeharto.	Kekuatan	lembaga	seperti	Komisi	
Penyiaran	 Indonesia	 (KPI)	 yang	 tindakan-tindakannya	 tidak	
terlalu berarti dibanding pengaruh industri media, adalah 
perkembangan dari masa reformasi. 

Bagaimana	 pun	 AJI	 dan	 gerakan	 pro	 kebebasan	 pers	
seperti	 ISAI	 mencoba	 mempengaruhi	 kebijakan-kebijakan	
yang	menyangkut	media.	Dewan	Pers	yang	cukup	dihormati	
dewasa	 ini	 juga	 termasuk	salah	satu	hasil	advokasi	AJI	agar	
Dewan Pers tidak memihak negara maupun pemilik modal 
yang kuat. 

Pengaruh	 advokasi	 AJI	 berjalan	 perlahan,	 agar	 pihak-
pihak yang mempunyai keluhan terhadap pers tidak 
menggunakan	 kekerasan.	 Namun	 kekesalan	 terhadap	 pers	
mendorong	keberanian	sebagian	masayrakat	yang	cenderung	
pada kekerasan. 

	Contoh	nyata	adalah	demonstrasi	di	kantor	Tempo pada 
tahun	2003	di	mana	demonstran	memprotes	liputan	‘Tomy	di	
Tenabang’	yang	menimbulkan	kesan	keterlibatan	pengusaha	
tersebut	 dalam	 kebakaran	 pasar	 grosir	 terbesar	 di	 Asia	
Tenggara,	untuk	kelancaran	proyeknya	dalam	renovasi	pasar	
baru.	Demo	diwarnai	kekeerasan	dan	wartawan	Abdul	Manan	
pun terkena lemparan kotak tisu yang melukai keningnya. 
Reaksi kemarahan komunitas pers berlanjut dengan gerakan 
“stop premanisme” antara lain ditandai lambang “stop 
premanisme” yang dimuat beberapa media. 

Namun	sayangnya	 rencana	para	pimpinan	media	untuk	
liputan bersama yang agak menyeluruh tentang permanisme, 
termasuk bagaimana premanisme dipakai untuk pengaruh 
bisnis dan politik, tidak berlanjut. 

Kekerasan	 yang	 paling	 menonjol	 terjadi	 di	 Aceh	 pada	
masa	operasi	militer	kedua.	Pada	bulan	..	wartawan	RCTI,	Ersa	
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Siregar	 dan	 Fery	 Santoso,	 diculik	 oleh	 pihak	Gerakan	Aceh	
Merdeka	 (GAM).	 Alasan	 mereka	 adalah	 karena	 wartawan	
Jakarta	 bersalah	 dengan	 liputannya	 yang	 mendorong	
pendekatan kekerasan terus menerus dari pemerintah pusat 
pada	konflik	Aceh.	

Pandangan	 mereka	 secara	 kebetulan	 didukung	 oleh	
penelitian	 ISAI	 waktu	 itu,	 yang	 intinya	 adalah	 bahwa	
liputan	tentang	konflik	di	Aceh	dalam	media	media	nasional	
umumnya	mendukung	rencana	operasi	militer	kedua,	apalagi	
setelah	upaya	gencatan	senjata	yg	gagal.	

Namun	 sangat	 tragis,	 wartawan	 yang	 diculik,	 menurut	
rekan-rekan yang mengenal Ersa, adalah wartawan yang 
bertolak	 belakang	 dari	 kesan	 umum	GAM	dan	 orang	Aceh	
lainnya	 tentang	 “wartawan	 Jakarta.”	 Ersa,	 menurut	 rekan-
rekan tersebut, berhubungan baik dengan kedua pihak yang 
berkonflik	dan	selalu	berusaha	meliput	secara	berimbang.	

Padahal	 komandan	 TNI	 waktu	 itu,	 termasuk	 Sjafrie	
Sjamsoedin menyerukan agar wartawan yang ikut meliput ke 
Aceh	harus	 “embedded”	dengan	TNI	dan	bahkan	memakai	
seragam	 TNI	 utk	 alasan	 keamanan,	 hal	 yg	 ditentang	 AJI	
mentah-mentah	di	ruang	publik.	Akhirnya	Ersa	tewas	dalam	
baku	tembak	–	dalam	versi	TNI	yg	tak	pernah	dapat	diverifikasi	
karena	 tak	 ada	 saksi,	 demikian	 juga	 menurut	 Fery	 yang	
akhirnya berhasil dibebaskan dengan bantuan Solahuddin, 
Nezar	Patria	dan	teman	AJI	lainnya	bersama	pihak	RCTI.	

Penculikan	 ini	menjadi	 pelajaran	 yg	 amat	menyakitkan,	
bahwa persepsi pihak luar terhadap pers Indonesia dalam 
liputan	 konflik	 ada	 benarnya,	 dan	 konsekwensinya	 sampai	
menimbulkan janda dan anak yatim wartawan, bahkan pada 
pekerja pers yang benar-benar menghayati profesinya. 

Waktu	 itu,	 seperti	 yg	 tercermin	 dalam	 riset	 ISAI,	 pers	
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memang ikut larut dalam sentimen patriotisme tinggi setelah 
lepasnya	Timor	Timur,	sehingga	dalam	waktu	cukup	singkat	
DPR setuju menggulirkan lagi milyaran rupiah untuk operasi 
militer	Aceh.	

Seolah	“peace	journalism”	AJI,	training	yang	bebeberapa	
kali	dilakukan	sejak	konflik	Maluku,	 tiada	berbekas.	Okelah	
kejadian Ersa ini baru beberapa tahun setelah Soeharto turun, 
namun sama sekali tidak ada jaminan di masa sekarang, bahwa 
pers bisa meliput dengan jauh lebih hati-hati menyangkut 
kondisi di Papua, misalnya. 

Saya dan Solahuddin terpilih di kongres yang sepertinya 
mencari	figur	yang	dapat	diterima	semua	pihak,	tanpa	terlalu	
melihat	 visi	 misi	 dan	 pengalaman	 organisasinya.	 Kongres	
Semarang	memang	 diwarnai	 konflik	 tinggi,	 bahkan	 sempat	
terhenti oleh demo anggota yang memprotes sponsor-sponsor 
pada	 kongres	 tsb.	 Menurut	 teman-teman,	 sponsor	 adalah	
amplop	 yang	 berlawanan	 dengan	 prinsip	 AJI.	 Pengurus	
sebenarnya konsisten pada pandangannya, dan juga 
pandangan pengurus masa Didik Supriyanto, bahwa sponsor 
bukanlah amplop, karena adanya kontrak yang jelas, yang 
tidak mengikat lagi setelah kontrak selesai. 

Namun	 karena	 “suhu”	 konflik	 yang	 harus	 diredakan,	
pengurus	 2001-2003	 tidak	 giat	 mencari	 sponsor.	 Selain	 itu	
kami berniat meningkatkan sistem keuangan agar lebih tertib 
dan	lebih	efisien,	antara	lain	karena	para	donor	sudah	tampak	
enggan membiayai ongkos-ongkos overhead. Artinya,	 seperti	
ditekankan	ketua	divisi	keuangan Eddy	Suprapto,	AJI	sudah	
harus serius menabung untuk membeli bangunan untuk 
kantor..

Akibatnya	 kepengurusan	 kami	 adalah	 masa	 AJI	 yang	
“termiskin”.	 Seperti	 yang	 diingat	 sekretaris	 Minda,	 kami	
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melepas tenaga-tenaga honor sebagai bagian dari pengiritan, 
dan	sedikit	memotong	tunjangan	karyawan.	Yang	terasa	tidak	
realistis	waktu	itu	adalah	tuntutan	mencari	tenaga	keuangan	
profesional sedangkan gaji yang ditawarkan tidak mungkin 
sebanding dalam kondisi keuangan waktu itu. 

Walaupun	ulang	tahun	sampai	dirayakan	secara	sederhana	
hanya di kantor Pejompongan, suasana yang tetap meriah 
mengingatkan	betapa	AJI	merangkul	banyak	pihak	selain	para	
pendirinya. 

Mudah-mudahan	waktu	itu	teman-teman	merasa	bahwa	
suhu	konflik	menurun	seperti	yang	diharapkan	dalam	kongres	
Semarang. Ini terutama berkat Sekjen Solahuddin dan teman-
teman	 lain	 yang	 rajin	 berkeliling	 ke	 AJI	 Kota.	 Sayang	 saya	
tidak pintar membagi waktu antara tuntutan media saya dan 
AJI.	

Pada masa kepengurusan saya, rasanya sedikit kemajuan 
kami	dalam	mendorong	AJI	Kota	membuat	proposal	program,	
meski	 Lensi	 dan	 pengurus	 lain	 menawarkan	 dirinya	 untuk	
konsultasi	dan	mengedit	proposal.	Karena	itu	“Festival	Media”	
di	bawah	kepengurusan	Eko	Maryadi	sangat	menggembirakan	
dalam	hal	partisipasi	AJI	Kota.	

TAnTAngAn AJI

Pada	masa	sekarang	saya	tetap	cemas	jika	melihat	teman-
teman seperti kurang menyadari beberapa tantangan kuat 
terhadap	kebebasan	dan	profesionalisme	pers.	Tantangan	ini	
mencapai	puncaknya	menjelang	pemilihan	presiden	Juli	2014.	
Masa	ini	bisa	dikatakan	sebagai	puncak	titik	nadir	pers	sejak	
reformasi, namun sebelumnya akar-akarnya jelas tertanam 
dalam	 masa	 kebebasan	 bisnis	 pers	 yang	 begitu	 mencolok,	
dibanding usaha merawat profesionalisme dan independensi 
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pers.	Bila	hanya	AJI	yang	melakukannya	selama	ini,	tak	heran	
bila	pengaruh	kita	kecil.	

Profesionalisme pers tumbuh banyak di bawah reformasi 
namun	rupanya	tidak	cukup	untuk	menahan	pengaruh	pemilik	
media yang ingin berpolitik – sehingga makin runtuhlah garis 
pembatas pemilik dan redaksi yang tadinya juga sudah rapuh 
tampaknya. 

Tantangan	AJI	tampaknya	masih	banyak	terutama	dalam	
PR	 mengembalikan	 kepercayaan	 pers	 pada	 pers	 –	 apakah	
kita	 semua	 akan	disamakan	 sebagai	 tim	 sukses	 capres	 yang	
menang atau pun kalah?

Entah	bagaimana	caranya.	

Jauh	sebelum	pemilu	2014,	pelatihan	dan	beasiswa,	serta	
lomba-lomba tulisan kita pun nampaknya belum mampu 
banyak menahan liputan yang melanggar etika di media 
mainstream, , khususnya tentang isu-isu yang memerlukan 
cara	pandang	baru,	lepas	dari	apa	yang	ditanamkan	Orde	Baru	
tentang banyak hal, dari masyarakat yang patriarkis, sampai 
cara	kita	memandang	sejarah	Indonesia	dan	nasionalisme.	

Dengan	 demikian	 tantangan	 AJI	 menurut	 saya	 selain	
mengembalikan	 kepercayaan	 masyarakat,	 adalah	 terus	
menerus menanamkan kemerdekaan berpikir dengan 
membongkar	sisa-sisa	propaganda	yang	kita	telan	secara	tidak	
kritis, sampai menjalar ke pekerja pers generasi muda. 

Selain	itu	juga	tantangan	AJI	masih	dlm	hal	meningkatkan	
posisi	 tawar	 pekerja	 pers	 terhadap	 pemilik	media.	 Anggota	
yang berani mendorong serikat di tempat kerja masih terlalu 
sedikit	karena	semua	melihat	ancaman	terhadap	pekerjaannya	
jika	 mengambil	 keberanian	 tsb.	 Akibatnya	 AJI	 masih	 bak	
pelita di jaman kebebasan bisnis pers yang ikut dinikmati 
anggota	AJI.	Kampanye	upah	dan	kondisi	kerja	minimal	yang	



20 tahUn alianSi JUrnaliS indePenden  |  343

dikampanyekan	 bersama	 dengan	 AJI	 Kota	 adalah	 langkah	
jitu yang harus diteruskan terutama untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan profesionalisme “stringer” dan koresponden. 
Pengorganisasian	mereka	pun	masih	berjalan	 lambat.	Secara	
keseluruhan kekuatan tawar kita masih rendah.

Tantangan	 satu	 lagi	 adalah	 sumbangan	 AJI	 untuk	
eksplorasi dan menemukan terobosan dalam pola kepemilikan 
industri media. Selama ini kepemilikan mayoritas, dengan 
‘firewall’	 rapuh	 antara	 ruang	 redaksi	 dan	management	 dan	
bisnis, menjadi gangguan nyata pada kemerdekaan dan 
profesionalitas	 pers.	 Sedangkan	 para	 calon	 pembeli	 saham	
memang banyak yang ingin menguasai saham supaya lebih 
mudah	mengatur	arah	perusahaan	medianya.	Apakah	model	
The	 Jakarta	 Post	 bisa	 ditiru	 dng	 beberapa	 pemilik	 saham,	
atau	 model	 Bisnis	 Indonesia	 (yg	 dulu)	 dengan	 perwakilan	
karyawan di antara management, ataukah dengan ‘trust fund’ 
model	The	Guardian	yang	secara	hukum	belum	ada	di	 sini,	
atau	 dengan	 serikat	 pekerja	 yang	 cukup	 kuat;	 atau	 apakah	
perusahaan	media	yg	 terdaftar	di	Bursa	Efek	 (Tempo?	Dulu	
Republika)	masih	harus	diperkuat	sebagai	model	perusahaan	
pers. 

Memang	 media	 alternatif	 sudah	 banyak	 dicoba	 namun	
dampaknya masih sangat terbatas.

Harapan	 saya,	 setidaknya	 nilai2	 yang	 disebarkan	 AJI	
tersebar	luas	di	antara	industri	pers;	mungkin	harapan	ini	naif	
mengingat derasnya arus industrialisasi pers yang perhatian 
utamanya adalah mendulang laba di tengah persaingan yang 
kian	ketat,	dan	keharusan	konvergensi	industri.	

Bagaimana	 dalam	 usianya	 sekarang	 AJI-lah	 yang	
termasuk	pihak	utama	yang	mendorong	Dewan	Pers,	KPI	yg	
independen,  walau ktia masih saksikan lemahnya negara di 
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hadapan industri pers. 

Memang	 kita	 dapat	 beralasan,	 anggota	 AJI	 kan sedikit 
apalagi	yg	sempat	dapat	training.	Namun	harapan	saya,	nilai2	
humanis	yang	dianut	AJI	harusnya	bisa	jauh	lebih	menyebar	
di	 dalam	 dan	 di	 luar	 AJI.	 Tolak	 ukur	 kita	 bukanlah	 saling	
menghormati di antara sesama anggota yang sedikit ini, di 
mana	kita	paham	kegelisahan	teman-teman	dari	Timor	Timur	
waktu	sebelum	merdeka,	teman-	teman	Aceh	dan	juga	Papua.	
AJI	 juga	 tidak	 bisa	 terus	 berbangga	 mengatakan	 kita	 ada	
di	 garda	 depan	 reformasi	 pers.	 Tapi	 dalam	 produk	 liputan	
media	 nasional,	 apakah	 energi	 dan	 upaya-upaya	AJI	 cukup	
“ngaruh”’ dalam warna liputan nasional?

Tolak	 ukur	 keberhasilan	 AJI	 haruslah	 perubahan	 cara	
liputan dalam media mainstream nasional, yaitu perubahan 
drastis	dari	cara	pandang	Orde	Baru	yang	patriarkis,	nasionalis	
sempit	 /	 cenderung	 “fasis”,	 menuju	 liputan	 berdasar	 nilai-
nilai	kemanusiaan	yang	dianut	AJI.	

Bayangkan, dalam usia kita sekarnag ini kita masih sangat 
sibuk untuk saling mengingatkan pekerja pers agar tidak 
menayangkan identitias korban kekerasan seksual dewasa 
dan	anak..	Artinya	dalam	membongkar	pandangan	dominasi	
maskulin dan tidak peka untuk tindakan yang jelas-jelas 
pidana saja kita masih harus heboh setiap ada kejadian yang 
dramatis	dan	 jadi	HL	di	mana2.	Padahal	pandangan	seperti	
ini adalah dasar berlanjutnya dan dibiarkannya kekerasan, 
sedangkan	 roh	 AJI	 mewajibkan	 kita	 untuk	 menyadarkan	
masyakarat bahwa kekerasan tsb tak dapat dibiarkan, dengan 
cara	meliput	yang	kritis.	

Apalagi	 untuk	 soal	 mengingatkan	 sesama	 wartawan	
bahwa liputan daerah-daerah Papua yang sulit dan mahal 
dijangkau	 memerlukan	 pencarian	 sumber-sumber	 yang	
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beragam dan tidak terbatas pada “both sides” antara yang 
klaim	mewakili	“OPM”	dan	sumber	resmi	pemerintah.	

Mungkin	pandangan	saya	ini	berdasar	pemahaman	yang	
kurang tentang hebatnya pengaruh industrialisasi pers yang 
tidak ada waktu dan kepedulian untuk training tentang etika, 
industrialisasi	 yang	 sangat	 gencar,	 yang	 belum	bisa	 terkejar	
AJI	yg	relatif	kecil.	

Karena	 itu	 generasi	 muda	 AJI	 khususnya	 harus	 tetap	
berupaya	 keras	 agar	 AJI	 bisa	 lebih	 berpengaruh	 dalam	
membuat pers bangsa ini jauh lebih profesional, jauh lebih 
memenuhi	 fungsinya	untuk	melayani	publik,	mencerdaskan	
dan	bukan	makin	membuat	bodoh	bangsa	tercinta	ini.
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EDDy SUPrAPTo, KETUA UMUM AJI 2003-20051

cATATAn SoAl 
PembebASAn SAnderA

PASCA reformasi, ada sejumlah hal dalam bidang 
politik	yang	patut	 	menjadi	catatan	penting.	Beberapa	
di	antaranya	adalah	soal	dijatuhkannya	Abdurrahman	

Wahid	oleh	DPR	yang	kemudian	digantikan	oleh	wakilnya,	
Megawati	 Soekarno	 Putri.	 Selain	 itu,	 juga	 soal	 pergolakan	
di	 sejumlah	daerah,	 seperti	di	Papua,	Ambon,	dan	Aceh.	Di	
tahun	2003,	yang	bisa	dibilang	sangat	menonjol	adalah	konflik	
Aceh,	di	mana	Gerakan	Aceh	Merdeka	(GAM)	ingin	mengejar	
mimpi lamanya untuk merdeka.

Pemerintah	Presiden	Megawati	menunjukkan	tanda	tidak	
sabar	untuk	berdialog	dengan	GAM.	Akhirnya,	pada	19	Mei	
2003,	 pemerintah	menggelar	 Operasi	 Terpadu	 karena	GAM	
dianggap	 menolak	 ultimatum	 menerima	 Otonomi	 Khusus	
untuk	Aceh	di	 bawah	Negara	Kesatuan	Republik	 Indonesia	
(NKRI).	

Pemberlakuan	 status	 darurat	militer	 di	Aceh	mengubah	
kehidupan	masyarakat	Aceh	dari	terbuka	menjadi	lebih	hati-
hati.	Akses	informasi	pun	terhambat,	karena	seluruh	jurnalis	
yang	 meliput	 di	 Aceh	 tiap	 pagi	 wajib	 lapor.	 Ruang,	 gerak	
media massa dibatasi dan bisa mendapat akses jika mendapat 

1			Kini	Wakil	Pemimpin	Redaksi	RCTI
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izin	 dari	 Panglima	 Darurat	 Militer	 Daerah	 dan	 Komando	
Operasi	TNI.

Bahkan	 secara	 eksplisit	 media	 massa	 tidak	 boleh	
mengembangkan	 berita	 dan	 mengutip	 pernyataan	 GAM.	
Dalam	pernyataanya	Penguasa	Darurat	Militer	Daerah	Daerah	
Militer	 Iskandar	 	 Muda	 NAD	Mayor	 Jenderal	 TNI	 Endang	
Suwarya	pada	20	Mei	2003	di	Banda	Aceh	mengatakan,”Saya	
berharap	wartawan	menulis	dalam	kerangka	NKRI.		Namun,	
saya	minta	jangan	besarkan	GAM.”		

dI bAwAh TeKAnAn dArurAT mIlITer

Situasi	Darurat	Militer	menempatkan	media	pada	posisi	
serba salah. Pemerintahan darurat militer memiliki hukum 
dan mekanisme khusus dalam mengatur kehidupan sosial, 
termasuk	 soal	 pemberitaan	 media.	 Apalagi,	 yang	 terjadi	
di	 Aceh	 adalah	 perang	 gerilya.	 Dalam	 perang	 seperti	 itu,	
yang dibutuhkan bukan hanya mobilisasi tentara, tapi juga 
pemberitaan untuk mempengaruhi kekuatan dan semangat 
lawan	dan	dukungan	masyarakat.	Penguasa	Darurat	Militer	
sampai pada kesimpulan bahwa memenangi perang tanpa 
memenangi pemberitaan media adalah mustahil. 

Media	 lantas	dikonsolidasikan	untuk	 ikut	dalam	 latihan	
dasar	militer	di	Sangga	Buana,	Karawang,	Jawa	Barat.	Banyak	
jurnalis diberi sepatu lars dan pakaian lapangan atribut militer. 
Penguasa	Darurat	Militer	mewajibkan	media	mengedepankan	
pemberitaan	dalam	kerangka	NKRI.	Mekanisme	pemberitaan	
berpusat dan sifatnya sentralistik di kantor pusat komando 
darurat	militer	di	media	centre.	

Kondisi	masa	darurat	militer	membuat	pemberitaan	yang	
tidak	berimbang.	GAM	pun	mengubaah	pola	informasi	dengan	
menempatkan	9	 juru	bicara	media	di	 9	wilayahnya.	Metode	
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penyebaran	informasi	ini	melawan	model	informasi	TNI	yang	
terpusat. Pola kerja wartawan pun sama, yakni terpusat di 
sekitar	media	centre.	Jika	ada	liputan	soal	pengungsi,	seorang	
wartawan harus lapor dan mendapat izin dari penguasa 
darurat militer daerah. 

Dengan	 kondisi	 ini	 hanya	 sebagian	 kecil	 media	 yang	
menjalankan	 kerja	 jurnalistik	 secara	 berimbang.	 Praktis	
pemberitaan	 tentang	 GAM	 tidak	 berimbang.	 Menurut	
almarhum	Panglima	GAM	wilayah	Aceh	Timur	 Ishak	Daud	
dalam	wawancara	 19	Mei	 2004,	 ”Kami	merasa	media	 tidak	
berimbang	 dalam	 pemberitaan	 kepada	 kami.	 Media	 hanya	
memberitakan	TNI	tidak	pernah	konfirmasi	pada	kami”.

Tertutupnya	 akses	 komunikasi	 dengan	 GAM	 dan	
tekanan	status	Darurat	Militer	melahirkan	ketidak	percayaan.	
Polarisasi	 terjadi	 antara	 militer	 dan	 sipil,	 wartawan	 Jakarta	
dan	wartawan	Aceh.	Kalangan	GAM	yang	mulai	tidak	sabar	
mulai melakukan penghadangan mobil wartawan, terutama 
televisi.	Pihak	GAM	mencurigai	banyak	kalangan	media	yang	
disusupi	oleh	inteljen	TNI.	

Pola	penghadangan	mulai	dirancang	terutama	oleh	pasukan	
di	bawah	komando	Teuku	Ishak	Daud	yang	beroperasi	di	Aceh	
Timur.	 Menurut	 Ishak	 Daud,	 ”Penghadangan	 kami	 lakukan	
karena kami mendapat informasi media disusupi intel”. Pengha-
dangan itu pula yang akhirnya menyebabkan Ersa Siregar dan 
Ferry	Santoro	jadi	korban	penyanderaan,	29	Juni	2003.	

Saat	itu,	wartawan	RCTI	itu	usai	melakukan	liputan	kondisi	
pengungsi	 di	 Aceh	 Timur.	 Saat	 itulah	 keduanya	 dihadang	
pasukan	GAM.	Saat	dihadang,	bersama	keduanya	ada	dua	istri	
prajurit	TNI	AU	serta	Rachmat	Syah,	sang	sopir.	Mobil	mereka	
dihentikan	 lalu	dipaksa	keluar.	 “GAM	mensiyalir	wartawan	
disusupi	oleh	inteljen	TNI.	Kebetulan	saja	mobil	kami	lewat.	
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Kami	dihadang	6	orang	bersenjata	laras	panjang	AK-	47	dan	
senjata	laras	pendek,”	kata	Ferry	Santoro.

Setelah itu, mereka digelandang ke desa Panten Raeyek 
Aceh	Timur”.	Penyanderaan	Ersa	Siregar	dan	Ferry	Santoro	
ini	berlangsung	11	bulan.	Jurubicara	GAM	Ishak	Daud	selalu	
mengatakan,	“Kami	ingin	melepas	tapi	waktu	dan	tempatnya	
yang	tidak	pernah	tepat.	Kami	bisa	saja	melepas	tapi	ditengah	
jalan	keduanya	di	tembak	TNI,	habis	sudah	nama	GAM”.

Kabar	penyanderaan	ini	menyebar	luas,	termasuk	ke	dunia	
internasional.	 Pada	 saat	 yang	 sama,	 TNI	 mengintensifkan	
pengejaran	dan	penyergapan.	Karena	GAM	sangat	menyatu	
dengan	 masyakat	 dan	 sebagian	 besar	 wilayah	 Aceh	 Timur	
berbatasan	dengan	laut,	pengejaran	itu	butuh	waktu	6	bulan	
bagi	TNI	untuk	menyergap	pasukan	Ishak	Daud.	

Sampai akhirnya terjadi kontak senjata antara unit pasukan 
tempur	Marinir	dan	GAM	di	sungai	Malehan,	Simpang	Ulim,	
Aceh	Timur,	29	Desember	2003.	“Saat	itu	kami	baru	sarapan	
pagi	dan	tidak	banyak	orang	GAM	yang	menjaga	kami.	Ada	
satu	orang	muda	dan	sisanya	sudah	tua,”	kata	Ferry.	“Tiba-
tiba terdengar rentetan tembakan. Saya langsung lompat ke 
kiri gubuk dan merayap lari meninggalkan lokasi. Baru esok 
harinya	 saya	mendapat	 kabar	 bang	Ersa	 tewas,”	 kata	 Ferry.	
“Saya menangis dan lumpuh seluruh persendian saya”. 

Berita tewasnya Ersa sempat mengundang tanda tanya, 
apakah	ia	tewas	oleh	peluru	GAM	atau	TNI?	Kepala	Staf	TNI	
Angkatan	 Darat	 Jenderal	 Ryamizard	 Ryacudu	 menjelaskan	
kepada	 reporter	 RCTI	 di	 Denpasar	 30	 Desember	 2003,	
”Almarhum	 tewas	 terkena	 peluru	 prajurit	 TNI.	 Hal	 itu	
disebabkan	 Ersa	 berada	 bersama	 GAM.”	 Tewasnya	 Ersa	
menjadi	 puncak	 dari	 kasus	 kekerasan	 terhadap	 jurnalis	 di	
tengah	pusaran	konflik	Aceh.
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dArI JurnAlIS menJAdI negoSIATor

Sehari setelah pemakaman almarhum Ersa Siregar, 
pengurus	Aliansi	 Jurnalis	 Independen	 (AJI)	 berkumpul	 dan	
merumuskan	 penyelesaian	 krisis	 sandera	 –Fery	 Santoro—di	
Aceh	 dengan	 pendekatan	 jurnalisme	 damai.	 Berdasarkan	
evaluasi,	 tewasnya	Ersa	merupakan	kegagalan	semua	pihak,	
baik	 pemerintah,	 GAM,	 organisasi	 wartawan	 dan	 Palang	
Merah.	Karena	tidak	ada	saling	percaya,	semua	pesimis	akan	
ada	perdamaian.	Karen	 itu,	untuk	membangun	kepercayaan	
yang diharapkan dapat memompa optimisme atas perdamaian, 
maka mulailah dilakukan lobi-lobi. 

Pertemuan antar kelembagaan mulai dikerjakan, antara 
AJI	dengan	RCTI,	AJI	dengan	 lembaga	tingkat	regional,	dan	
AJI	 dengan	 induk	 International	 Federation	 of	 Jurnalist	 (IFJ).	
Pengetahuan	 jurnalis	 tak	 lagi	 sekedar	 wawancara,	 tapi	 kini	
harus ditambah dengan kemampuan melobi. Itu dimaksudkan 
untuk	membangkitkan	rasa	saling	percaya	antar	lembaga	dan	
optimisme atas perdamaian.

Upaya	 komunikasi	 dengan	 pemerintah	 secara	 intensif	
dilakukan.	 Pada	 18	 Desember	 2003,	 sebelas	 hari	 sebelum	
Ersa	tewas,	AJI	mengirim	surat	ke	Presiden	Megawati	untuk	
membebaskan	 keduanya.	 Selain	 dari	 AJI,	 desakan	 serupa	
datang	 dari	 partner	 AJI,	 seperti	 Australia,	 Philipina,	 Korea	
Selatan,	Taiwan,	Jepang,	Brusel,	Inggris	dan	Amerika	Serikat.	
Surat desakan pembebasan sandera disampaikan melalui 
Kepala	Biro	Pers	dan	Media	Kepresidenan	Garibaldi	Sujatmiko,	
di	Bina	Graha,	Jakarta,	19	Desember	2003.	

Tapi,	 Istana	 Presiden	 tak	 banyak	 bergerak	 untuk	
memenuhi	 desakan	 itu.	 Presiden	 IFJ	 	 Christopher	 Warren	
mengkritik	Presiden	Megawati	dan	mengatakan,	”Kelambanan	
pemerintah dalam memfasilitasi pelepasan 2 jurnalis itu sulit 
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dimaafkan dan tak bisa dimengerti.” Itulah salah satu isu surat 
Chistopher	Warren	kepada	Presiden	Megawati.	

Karena	 menemui	 jalan	 buntu	 berdialog	 dengan	
pemerintahan	 Megawati,	 AJI	 berusaha	 melobi	 Presiden	
GAM	Hasan	Tiro	di	Swedia.	AJI	meminta		bantuan	Sekretaris	
Jendral	IFJ	Aidan	White	untuk	bertemu	Hasan	Tiro	di	Stochom	
Swedia,	Januari	2004.	Aidan	White,	didampingi	oleh	Presiden	
Jurnalis	 Swedia,	melakukan	 pertemuan	 dengan	Hasan	 Tiro.	
Dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan damai, 
yakni	GAM	sepakat	melepas	Ferry	Santoro.	Tapi,	GAM	juga	
meminta	 media	 memberitakan	 secara	 berimbang	 dan	 ikut	
mendorong	upaya	damai	di	Aceh.	Tiga	point	kesepakatan	itu	
ditandangani	oleh	Hasan	Tiro.

Berbekal	 kesepakatan	 damai	 dari	 Wali	 Aceh	 Nangro	
Darusalam	Teuku	Hasan	Tiro	itu,	AJI	mulai	melakukan	kontak	
telepon	 dengan	 Panglima	 Aceh	 Timur	 Teuku	 Ishak	 Daud.	
Semula	 Ishak	 Daud	 belum	 percaya	 kalau	 AJI	 mengantongi	
kesepakatan	 damai	 dari	 Presiden	 GAM.	 Maka	 disepakati	
teleconference	 yang	 disaksikan	 oleh	 media	 lokal	 dan	 asing	
antara	Ketua	AJI	Indonesia,	Sekjen	IFJ	dan	Isak	Daud	di	hotel	
Le	Meredian	 Jakarta,	 6	Mei	 2004.	 Ishak	 Daud	 berjanji	 akan	
membebaskan	Ferry	Sontoro.	

Jaring	 kesepakatan	 damai	 makin	 menemukan	 titik	
terang	 saaat	 bertemu	 Pusat	 Penerangan	 TNI	Mayjen	 Sjafrie	
Sjamsoeddin	 di	 Cilangkap,	 Jakarta,	 10	 Mei	 2004.	 Dalam	
pertemuan	 tersebut	 Ketua	 AJI	 Indonesia	 dan	 Sekjen	 IFJ	
berharap	TNI	membantu	AJI	membuka	ruang	dialog	dengan	
GAM	 agar	 Ferry	 bisa	 dibebaskan.	 Sjafrie	 sepakat	 terhadap	
usulan	AJI	dan	akan	mengkordinasikannya	dengan	Pangdam	
Tengku	Umar	Aceh	Mayor	Jenderal	Endang	Suwarya.	

Pertemuan	AJI	dengan	direktur	International	Reed	Cross	
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di	 Jakarta	 juga	dilakukan	secara	 insentif.	Pertemuan	dengan	
Boris	 Michell	 direktur	 ICRC	 Jakarta	 hampir	 digelar	 tiap	
minggu.	ICRC	saat	itu	sudah	pesimis	dengan	upaya	damai	di	
Aceh,	terutama	soal	pembebasan	sandera.	Boris	menuturkan,	
pada	 11	 Februari	 2004	 sudah	 disepakati	 antara	 pemerintah	
dan	GAM	soal	pelepasan	sandera.	Rencana	itu	ternyata	gagal.	
Februari	2004,	GAM	dan	TNI	terlibat	kontak	senjata	dan	TNI	
berhasil	membebaskan	 dua	 sandera	 istri	 TNI	 yang	 bersama	
Ersa	dan	Ferry.

Dalam	 pertemuan	 dengan	 Palang	 Merah	 Indonesia,	
terutama	 sekjen	 PMI,	 Yan	 Iskandar,	 ada	 nada	 pesimisme.	
Yan	menuturkan	soal	gagalnya	gencatan	senjata	dan	rencana	
pelepasan	sandera	Februari	itu.	ICRC	dan	PMI	tidak	percaya	
GAM	 akan	 melepas	 Ferry.	 Mereka	 minta	 Menkopolhukam	
Susilo	Bambang	Yudhoyono	yang	ikut	ke	Aceh.	Padahal	baik	
Presiden	 dan	 Menkopolhukam	 tidak	 percaya	 bahwa	 GAM	
menepati	 janji.	 Saya	 katakan	pada	Boris,	 Yan	dan	 sekretaris	
Menkopolhukam	Sudi	Silahi,	bahwa	AJI	mengantongi	jaminan	
pembebasan	dari	Hasan	Tiro	dan	 juga	ada	kesepakatan	dari	
Ishak	Daud	bahwa	pembebasan	akan	dilakukan	14	Mei	2004.	

membenTuK TIm KhuSuS

Mengingat	pemilihan	tim	khusus	ini,	rasanya	seperti	 tak	
masuk	 akal.	 Upaya	 pembebasan	 dilakukan	 oleh	 Ketua	 dan	
Sekjen	 Aliansi	 Jurnalis	 Independen.	 Bisa	 dibayangkan	 jika	
keduanya	 disandera,	 roda	 organisasi	 akan	 lumpuh.	 Tapi	
pertimbangan	kami	saat	itu	memilih	Nezar	Patria	masuk	tim	
karena	 ia	 dari	 Aceh	 dan	 bisa	 berkomunikasi	 bahasa	 Aceh.	
Pilihan	 untuk	 mengajak	 mantan	 Sekjen	 AJI	 Solahudin	 juga	
karena pertimbangan ia memiliki pengalaman pembebasan 
sandera di Papua ketika jurnalis Swedia disandera Organisasai 
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Papua	Merdeka	(OPM),	tahun	2003.	Satu	lagi	anggota	AJI	yang	
ikut sebagai reporter meliput pembebasan ini, yaitu mantan 
wartawan Republika.	Husni	Arifin.	Kami	berempat	terbang	ke	
kota	Medan	pada	12	Mei	2004.

Sementara	tim	dari	RCTI	terbagi	menjadi	dua.	Tim	pertama,	
Imam	Wahyudi,	 sudah	berangkat	dari	 titik	pos	Banda	Aceh	
menuju	 Langsa.	 Tugas	 Imam	 adalah	meyakinkan	 Pangdam	
Tengku	Umar	Endang	Suwarya,	bahwa	perundingan	kali	ini	
serius.	Bersama	Imam	juga	datang	Palang	Merah	Banda	Aceh	
dan	Lhoksumawe.

Tim	 RCTI	 kedua	 dipimpin	 Teguh	 Juwarno	 yang	waktu	
itu	menjabat	Coorporate	Secretary	RCTI	 .	Dalam	pertemuan	
tersebut lalu disepakati untuk tidur di hotel yang sama, 
lalu	 membikin	 skenario	 untuk	 tahapan	 pembebasan.	 Kami	
juga menyertakan istri Ishak Daud yang selama ini tinggal 
di Bekasi bersama anak Ishak Daud yang masih berusia 2 
tahun.	 Istri	 Ishak	 Daud	 didampingi	 oleh	 pengacara	 Ishak	
Daud	bernama	Hamzah.	Kami	menyertakan	istri	Ishak	Daud	
karena	 merupakan	 satu	 prasarat	 pelepasan	 Ferry.	 AJI	 juga	
memprakarsai pertemuan antara istri Ishak Daud dengan istri 
Ferry	di	 Jakarta.	Pertemuan	 ini	 sebagai	upaya	mencari	 jalan	
damai.

Seorang tokoh yang tidak kalah pentingnya dan menjadi 
kunci	 perundingan	 adalah	 seseorang	 	 Tionghoa	 bernama	
Alfian.	 Semula	Alfian	 tidak	mau	menemui	 saya.	 Pertemuan	
dengan	Alfian	 sangat	 unik	 dan	penting.	 Ia	 yang	membantu	
terbangunnya	 rasa	 saling	 percaya	 GAM	 dan	 TNI.	 Menurut	
Alfian,	 ia	 dekat	 dengan	 GAM	 dan	 TNI.	 Imam	 Wahyudi	
menyarankan	untuk	mencari	Alfian	sebagai	jalan	perundingan	
dengan Ishak Daud. Perannya sangat penting dalam merajut 
kembali	kepercayaan	antara	GAM	dan	TNI.	
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Rombongan	 pemerintah	 dari	 Jakarta,	 Sekretaris	
Menkopolhukan	Mayor	 Jendral	 Purnawirawan	 Sudi	 Silalahi	
dan	 Ketua	 PMI	 Marie	 Muhammad.	 Semua	 rombongan	
bergerak	ke	Langsa.	Seluruh	media	dan	pemberitaan	 tertuju	
pada proses pembebasan. 

Perundingan kali ini diluar kebiasaan penyelesaian 
sandera. Pemerintah tidak terlibat langsung bertemu dengan 
GAM.	Sebaliknya	fungsi	ICRC	dan	PMI,	yang	sedianya	hanya	
menjadi fasilitator untuk pembebasan, menjadi berperan aktif. 
GAM	menjadikan	palang	merah	internasional	dan	kehadiran	
istri kedua Ishak Daud menjadi elemen penting dalam 
penyelesaian sandera. Elemen lainnya adalah kehadiran 
Alfian,	yang	dikenal	oleh	Ishak	Daud	dan	dipercaya	TNI,	juga	
menjadi jalan menuju perdamaian.

Pada	12	Mei	2004,	pertemuan	denganIshak	Daud	dimulai	di	
Desa	Lhok	Jok	kecamatan	Peudawa	Aceh	Timur.	Kami	masuk	
lewat	 Simpang	 Timun	melewati	 kebun	 kelapa	 sawit	 hingga	
5	kilo	meter,	 lalu	bertemu	desa	pertama.	Pada	hari	pertama,	
Ishak Daud sepakat melepas 20 sandera yang terdiri dari 
masyarakat	sipil.	Menurut	Brigadir	Jendral	George	Tahisuta,	
“sandera	yang	dilepas	oleh	GAM	adalah	anggotanya	sendiri”.	
Tidak	ada	dari	kami	jurnalis	yang	tahu	mana	masyarakat	yang	
disandera	 GAM	 atau	 anggota	 GAM.	 Karena	 dalam	 perang	
gerilya	anggota	GAM	membaur	dengan	masyarakat.

Pada	 13	Mei	 2004,	 dimulailah	 pelaksanaan	 pembebasan	
Ferry,	 yang	 ternyata	 lokasinya	 antara	 posko	 di	 desa	 Ishak	
Daud,	 Lhok	 Jok,	 Kecamatan	 Peudawa,	 Aceh	 Timur.	 Ferry	
berada	sekitar	30	kilometer	dari	sana.	Tim	Khusus	mengirim	
Gozon	dari	palang	merah	internasional,	Alamsyah,	pengacara	
Ishak	Daud	yang	membawa	istri	Ishak,	Cut	Rostina	dan	dua	
anaknya.	Alfian	mendampingi	Alamsyah	dan	Rostiana.	Semua	
kami upayakan sebagai bagian keseriusan kami melakukan 
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proses	damai	dalam	pembebasan	Ferry.	

Rupanya	Ferry	tidak	di	Desa	Lhok	Jok,	tapi	di	Bukit	Seribu,	
Desa	Rombong	Loup,	Kecamatan	Darul	Aman,	Aceh	Timur.	
Kami	 harus	 menjemput	 sendiri	 Ferry.	 Tepat	 pukul	 6	 sore,	
Ferry	dilepas	dan	langsung	masuk	rumah	sakit	militer.	Sebagai	
syarat	untuk	pelepasan	sandera,	Ferry	harus	datang	kembali	
ke	Desa	Lhok	 Jok,	Kecamatan	Peudawa,	Aceh	Timur,	untuk	
menjalani	 upacara	 adat	 pada	 14	Mei	 2004.	 Sebagai	 jaminan	
agar	 Ferry	 kembali	 mengikuti	 upacara	 adat,	 jurnalis	 senior	
tinggal	bersama	Ishak	Daud.	Antara	lain,	Imam	Wahyudi	dan	
Munir	dari	RCTI,	Nezar	Patria	dan	Sholahudin	dari	AJI,	Husni	
Arifin,	eks	wartawan	Republika,	dan	Nani	jurnalis	perempuan	
dari Jakarta Post.

Pada	 pukul	 20.00,	 bertempat	 di	 Pendopo	 Kabupaten	
Langsa	 Aceh	 Timur	 diadakan	 pertemuan	 membahas	
kelanjutan	 pembebasan	 Ferry	 karena	 ada	 permintaan	 pihak	
GAM	soal	adanya	upacara	adat.	Topik	ini	sangat	krusial.	Saat	
itu	ada	running	 text	TV	7	yang	menulis	1	orang	dibebaskan	
6	orang	disandera.	Running	text	 ini	membuat	Panglima	TNI	
Endiarto Sutarto memerintahkan tidak boleh melakukan 
negoisasi	dengan	GAM,	dan	memerintahkan	6	jurnalis	keluar	
dari	daerah	GAM.	

Problem	 ini	 disampaikan	 oleh	 Mayor	 Jenderal	 Endang	
Suwarya	 di	 pendopo	 itu.	 Hadir	 di	 pendopo	 yakni	 Bupati	
Langsa,	Brigjen	George	Taisuta,	Mayor	Jenderal	Sudi	Silalahi,	
Ketua	PMI	Marie	Muhamad,	Teguh	Juwarno,	dan	saya.	Dalam	
kesempatan	 itu	 Marie	 Muhamad	 maupun	 Mayor	 Jenderal	
Purnawirawan Sudi Silalahi menyalahkan saya. “Saya sudah 
katakan sejak awal bahwa wartawan tidak bisa jadi negoisator. 
Tapi	Eddy	ngotot”.		Bahkan,	menurut	Marie,	“Dalam	sejarah	
konflik,	tidak	ada	sejarahnya	jurnalis	jadi	negoisator”.	
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Saya	 lantas	 mengatakan,	 ”Yang	 terhormat	 pak	 Bupati	
Langsa,	 Pak	 Endang	 Suwarya,	 Pak	 Sudi	 dan	 Pak	 Mari,	
perundingan kali ini jauh lebih maju dibanding perundingan 
bulan	Februari	2004,	di	mana	Pak	Sudi	dan	Pak	Marie	sebagai	
pemrakarsa	 pelepasan	 sandera.	 Tim	 negoisator,	 yakni	 PMI,	
ditembaki	oleh	GAM.	Sementara	har	ini,	terdapat	20	sandera	
yang	dilepas,	Ferry	juga	sudah	dilepas.	Saya	hanya	minta	izin	
agar	Ferry	diizinkan	menghadiri	upacara	adat	pelepasan”.	

Di tengah perundingan itu, Endang menerima telpon dari 
Panglima	TNI	dan	mendapat	 perintah	ulang	 agar	 6	 jurnalis	
itu	keluar	dari	sarang	GAM.	Tepat	pukul	23.15	perundingan	
berahir	 deadlock.	 Endang	 Suwarya	 meminta	 saya	 menarik	
wartawan	 di	 hutan	 dengan	 pukul	 06.00	 pagi	 sudah	 harus	
sampai	di	pendopo	kabupaten	Langsa.	

Saya sampaikan ke enam teman-teman bahwa perundingan 
deadlock.	 Imam	 Wahyudi,	 Nezar	 Patria,	 dan	 Sholahudin	
marah dengan kabar ini. Saya pun tidak bisa menolak karena 
itu keputusan panglima darurat militer daerah. Saya juga 
sampaikan	 soal	 ke	 Ishak	Daud.	Dia	mengatakan,	 “Makanya	
saya	tidak	pernah	percaya	TNI”.		Saya	katakan,	tolong	telepon	
satelitnya jangan dimatikan. Dan dia sepakat.

15	Mei	2004	merupakan	saat	menegangkan.	Semua	orang	
sedih.	Saya	jalan	pulang	ke	hotel	bersama	Teguh	Juarno,	yang	
sejak semula duduk sebagai tim lobi dalam pembebasan kali 
ini, dengan tertunduk lesu. Saya tidak punya pilihan selain 
harus mengeluarkan para jurnalis dari hutan. Padahal kondisi 
di	hutan	Ishak	Daud	sudah	membagi	6	wartawan	menjadi	3	
tim	kecil	dan	meningggalkan	desa	 terahir.	Nani	dari	 Jakarta	
Post	ditinggal	di	masjid	desa.	Sedangkan	5	orang	wartawan	
dibagi	menjadi	tim	kecil.	

Kami	 sampai	 di	 Losmen	Kartika,	 Langsa,	 yang	menjadi	
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pusat	 menginap	 wartawan,	 relawan	 PMI,	 dan	 tentara.	
Penguasa	darurat	militer	daerah	(PDMD)	Mayjen	TNI	Endang	
Suwarya dan para pengawalnya juga ikutan menginap di 
Losmen	Kartika.	Kamar	mereka	tidak	jauh	dari	tempat	kami	
berkumpul.

Selain	 PMI,	 delegasi	 ICRC	 juga	 terlihat	 sibuk.	 Mereka	
sering	 melakukan	 rapat	 dengan	 PMI,	 militer	 dan	 beberapa	
perwakilan	RCTI	dan	AJI,	mencari	formula	yang	paling	tepat	
untuk pembebasan sandera. Pihak Ishak Daud yang diwakili 
Hamzah	dan	Alfian	 juga	 selalu	 terlihat	dalam	perundingan.	
Saat	perundingan	di	Pendopo	Kabupaten	 tidak	menemukan	
kata sepakat, saya kumpulkan seluruh wartawan yang meliput 
acara	 itu,	 	 sebanyak	 75	 orang.	 Saya	 katakan,	 perundingan	
deadlock	dan	kita	 hanya	diberi	waktu	 sampai	pukul	 6	 pagi	
untuk	 mengembalikan	 teman-teman	 kita	 ke	 Langsa.	 Saya	
berharap teman-teman wartawan punya solidaritas bersama 
dengan masuk hutan. Dengan aturan main, jika dalam 
rombongan ada satu mobil berhenti maka mobil lainnya 
berhenti. 

Tepat	pukul	00.00	kami	bergerak	beriringan.	Ada	70	mobil	
yang beriring-iringan di pagi hari sehingga mengundang 
perhatian.	Sampai	di	depan	Kodim	Langsa,	ban	mobil	Teguh	
Juwarno	meletus.	Sesuai	kesepakatan,	semua	berhenti.	Kodim	
langsa menemui saya dan menanyakan tujuan rombongan ini.. 
Rupanya	kegaduhan	mobil	di	depan	Kopdim	membangunkan	
Endang	Suwarya	dan	menanyakannya	kepada	Kodim	Langsa.	
Akhirnya	 kami	 diminta	 masuk	 ke	 Kodim	 oleh	 Panglima	
Endang Suwarya.

Perundingan subuh itu sangat menentukan jalannya 
pembebasan sandera. Saya membuka pertemuan itu dengan 
kata-kata, “bahwa perdamaian harus kita perjuangkan tanpa 
mengeluarkan satu butir pelor dan setetes darah. Sekarang kita 
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harus	membangun	kepercayaan,	bahwa	GAM	akan	menepati	
janji	 akan	melepas	 semua	 sandera.	Tapi	TNI	perlu	memberi	
waktu	perpanjangan	buat	Ferry	Sontoro	mengikuti	upara	adat	
pelepasan.	Saya	menambahkan,	kuncinya	kini	di	tangan	Pak	
Endang. Besok seluruh Pemred media akan bertemu panglima 
TNI	 minta	 perpanjangan	 waktu.	 Sedangkan	 kami	 ada	 75	
wartawan dari seluruh media nasional sudah tanda tangan 
akan	membela	 pak	 Endang	 jika	 bapak	 dicopot	 dari	 jabatan	
karena	memberi	waktu	pada	Ferry	menjalani	upacara	adat”.		

Saya menambahkan, “Pak Endang, bapak sekarang sedang 
mengukir	 sejarah.	 Jika	 perdamaian	 ini	 terjadi,	 langkah	 ini	
menjadi	pintu	gerbang	perdamaian	nasional”.	Rupanya	Mayor	
Jendral	Endang	Suwarya	menimbang	apa	yang	aku	utarakan.	
Namun	 suasananya	 sangat	mencekam,	mengharukan.	 Serba	
tidak	 menentu.	 Tepat	 pukul	 03.00	 pagi	 Mayor	 Jenderal	
Endang Suwarya sepakat dengan usulan kami untuk melepas 
Ferry	datang	di	upacara	adat.	Kami	bersalaman,	berpelukan.	
Namun	tentara	memberi	satu	syarat,	saya	tidak	boleh	masuk	
ke hutan menemui Ishak Daud.

Saya langsung kontak Ishak Daud bahwa kita sepakat 
melanjutkan	 perdamaian.	 Kami	 kirim	 Ferry	 untuk	 upacara	
pelepasan	esok	hari	15	Mei	2004.	Ishak	Daud	gembira	meski	
harus menghentikan gerak pasukan yang sudah mulai 
dipecah	 jadi	 tiga	 regu.	Persoalan	 teknis	 juga	muncul	karena	
PMI	 sudah	 balik.	 Saya	 mendatangi	 ICRC.	 Waktu	 itu	 yang	
bertugas Gozon, warganegara Spanyol. Gozon sudah patah 
arang. Saya meyakinkan mereka bahwa kita mendapat izin 
perpanjangan	 dan	 mengikuti	 upacara	 pelepasan.	 Saya	 juga	
bangunkan	Alfian	 untuk	mendampingi	Gozon	 agar	 naik	 ke	
bukit menemui Ishak Daud, karena saya dilarang bertemu 
oleh pak Endang Suwarya. 

Ferry	 berada	 di	 rumah	 sakit	 militer	 langsa	 di	 bawah	
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pengawasan	khusus	militer.	Kembali	saya	harus	menemui	pak	
Endang	Suwarya	untuk	minta	izin	pelepasan	Ferry.	Tepat	sore	
hari	pukul	17.00	seluruh	tim	keluar	dari	tempat	perundingan.	
Ferry	 dan	 enam	 wartawan	 meninggalkan	 Peurlak.	 Kami	
tiba	 di	 Pendopo	 bupati	 Langsa,	 berkumpul	 dengan	 seluruh	
pejabat	militer,	 PMI,	 Palang	Merah	 Internasional.	 Sekretaris	
Menkopolhukam	 Majen	 Purnawirawan	 Sudi	 Silalahi	 sudah	
pulang	ke	Jakarta.	Kami	mengucap	syukur	bahwa	perdamaian	
akhirnya	tercapai	tanpa	ada	kekerasan.

Tanggal	16	Mei	2004	kami	berangkat	ke	Medan,	disambut	
ulos	 perdamaian	 oleh	 teman-teman	 AJI	 Medan.	 Kami	
bermalam	di	Medan.	Esok	harinya,	 17	Mei	 2004,	 kami	balik	
ke	Jakarta.	Ferry	kami	serahkan	ke	teman-teman	RCTI.	Kami	
berempat,	 saya,	 Nezar	 Patria,	 Sholahudin	 dan	Husni	 Arifin	
saling	 salaman	 dan	 berpelukan	 dengan	 teman-teman	 RCTI.	
Kami	berpisah	di	atas	pesawat	yang	kami	tumpangi	sebelum	
mendarat	di	Soekarno	Hatta.	Teguh	Juwarno	bilang,	“Kenapa	
tidak	 ikut	 ke	 istana?	Ferry	 Sontoro	diundang	 langsung	oleh	
Presiden	 Megawati?”	 Saya	 katakan,	 “Salam	 buat	 Presiden.	
Saya menyurati beliau selama setahun tidak dapat respon”. 
Teguh	tersenyum	dan	kembali	memeluk	saya.	

Sampai	 di	 bandara	 Soekarno	 Hatta,	 politisi	 PAN	 Amin	
Rais	 menyambut	 Ferry.	 Husni	 Arifin	 melanjutkan	 liputan	
ke	 istana.	 Saya,	 Nezar	 Patria,	 dan	 Sholahudin	 keluar	 dari	
keriuhan	 sambutan	 para	 politisi.	 Tugas	 kemanusiaan	 kami	
sudah	 selesai.	 Kami	 sudah	 menjalankan	 amanah	 organisasi	
memberikan	perlindungan	wartawan	di	daerah	konflik.	Tugas	
kemanusiaan untuk membebaskan wartawan dari sandera, 
terlunasi.		Meski	kurang	mendapat	perhatian	di	dalam	negeri,	
upaya	kami	dihargai	di	forum	internasional.	Nama	AJI	harum	
saat	kongres	IFJ	di	Athena,	Yunani.	

AJI	 berhasil	 membebaskan	 wartawan	 sandera.	 Tugas	
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kami	adalah	tugas	kemanusian	dan	telah	kami		penuhi.	Kami	
bukan hanya menunjukan bahwa solidaritas jurnalis di daerah 
konflik	sangat	dibutuhkan.	Kekerasan	terhadap	jurnalis	dalam	
bentuk apapun harus diakhiri. 

JurnAlIS KemAnuSIAAn

Cerita	dari	bumi	Aceh	tidak	berhenti	setelah	pembebasan	
Ferry	Sontoro.	Tujuh	bulan	setelah	operasi	pembebasan	Ferry,	
datang	lagi	seruan	dari	Aceh.	Tsunami	melanda	daerah	ini	pada	
24	 Desember	 2004.	 Seluruh	 bangunan	 dan	manusia	 terseret	
Tsunami.	Air	setinggi	15	meter	menengelamkan	semua	yang	
hidup,	termasuk	bangunan.	Tsunami	menjadi	catatan	penting	
karena	 kantor	AJI	 Banda	Aceh	 juga	 luluh	 lantak.	Ketua	AJI	
Banda	Aceh	Muharam	bersama	 tiga	anaknya	hilang	 terkena	
tsunami dan tidak ditemukan. 

Bersama	office	manager	AJI,	Lensi	Mursida,	kami	mencoba	
menginisiasi bantuan kemanusiaan ke komunitas internasional. 
Upaya	AJI	membuka	donasi	internasional	ini	menjadi	model	
solidaritas	 kemanusiaan.	 AJI	 menjadi	 salah	 satu	 organisasi	
jurnalis yang memberikan bantuan kemanusiaan, baik obat-
obatan,	pakaian,	dan	kebutuhan	hidup.	Bersama	anggota	AJI	
Banda	Aceh,	 yakni	Nani	Afrida	dan	Hotli,	AJI	memberikan	
bantuan	kemanusiaan	untuk	anggota	AJI	dan	jurnalis	di	Aceh.	

Langkah	 awal	 yang	 dilakukan	 AJI	 saat	 itu	 adalah	
membuat pusat penyembuhan atas trauma, terutama untuk 
keluarga	jurnalis.	Penyembuhan	ini	sebagai	upaya	AJI	untuk	
membantu	 psikologis	 korban.	Karena	 ada	 kebutuhan	 untuk	
memperlancar	informasi,	AJI	mendirikan	pusat	informasi	buat	
jurnalis dan masyarakat. Pusat informasi inilah yang sering 
didatangi oleh jurnalis dari luar kota maupun luar negeri. 

Dari	 kantor	 AJI	 itu	 seluruh	 wartawan	 bisa	 mengirim	



362  |  Semangat Sirnagalih

berita.	Upaya	membangun	pusat	 informasi	 tentang	 bencana	
tsunami	 ini	mendapatkan	 aspresasi	DNP	dari	 Canada	 yang	
kemudian	membantu	pembelian	rumah	untuk	sekretariat	AJI	
Banda	Aceh.	

Dua	 peristiwa	 besar	 di	 Aceh	 ini,	 antara	 pembebasan	
sandera dan aksi tanggap kemanusiaan tsunami, menarik 
untuk	 dicatat.	 Di	 saat	 tertentu	 pengurus	AJI	 harus	 fleksibel	
dalam	melakukan	 advokasi	 terhadap	 anggota,	 atau	 jurnalis	
secara	 umum.	 Jurnalis	 tidak	 cukup	 hanya	 mencari	 berita.	
Solidaritas kemanusiaannya juga harus selalu diasah. 
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HErU HENDrATMoKo, KETUA UMUM AJI 2005-20081

PuKulAn berAT TerhAdAP 
muTu JurnAlISme KITA

JELANG	 akhir	 Juni	 2014	 lalu	 saya	 ke	 sebuah	 kota	 di	
Kalimantan.	 Saya	 diundang	 untuk	 member	 pelatihan	
jurnalistik	investigasi	selama	dua	hari	penuh.	Tugas	yang	

tidak ringan, apalagi saya sendirian tanpa pendamping trainer 
lain.	Dan	materinya	cukup	berat,	lebih-lebih	karena	saya	tahu,	
materi	 jurnalisme	 investigasi	 yang	 diminta	 penyelenggara	
sesungguhnya	 materi	 yang	 “lompat”	 terlalu	 jauh.	 “Mereka	
selama ini hanya menulis berita-berita pendek saja,” kata 
panitia waktu menelepon saya. 

Berbekal informasi singkat itu, saya pun menyiapkan 
modul khusus yang saya sesuaikan dengan tingkat ketrampilan 
yang	mereka	miliki.	Apa	 yang	 bisa	 diharapkan	dari	 sebuah	
pelatihan dua hari untuk peserta yang rata-rata masih berada 
pada	level	basic journalism? 

Jadi	sebelum	masuk	ke	materi	inti,	saya	sengaja	memberi	
pengantar paling elementer bagi setiap jurnalis, yakni diskusi 
tentang	 Kode	 Etik	 Jurnalistik.	 Asumsinya	 sederhana	 saja,	
bagaimana	 kita	 bisa	 merancang	 liputan	 investigasi	 yang	
cukup	rumit	tapi	pengetahuan	dasar	tentang	etika	jurnalistik	
saja tidak paham?

1			Kini	pemimpin	redaksi	KBR & portalKBR.com
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Dugaan saya memang tidak meleset. Dari 27 peserta dari 
beragam	 latar	 belakang	 media	 (cetak,	 online,	 televisi,	 radio	
–	 dan	 3	 orang	 dari	 LSM),	 hanya	 ada	 5	 orang	 yang	 pernah	
membaca	KEJ!

Saya mendadak teringat dengan penelitian yang dilakukan 
AJI	 semasa	 saya	 menjadi	 Ketua	 Umum	 dan	 Abdul	 Manan	
menjabat	sebagai	Sekjen	periode	2005-2008.	Pada	2006,	dalam	
survey	nasional	yang	diselenggarakan	AJI	dengan	menyewa	
surveyor	 andal,	 ada	 temuan	yang	 sangat	mengejutkan:	 85%	
wartawan	 tidak	 pernah	 membaca	 Kode	 Etik	 Jurnalistik.	
Responden	 dalam	 penelitian	 itu	 mencakup	 200	 wartawan,	
editor	maupun	reporter,	di	17	kota	di	Indonesia.	

Kalau	pada	2006	saja	kita	sudah	terkejut,	bagaimana	pula	
tahun	 2014	 kita	 masih	 menjumpai	 persoalan	 yang	 sama?	
Penjelasan	macam	apa	yang	bisa	bisa	diberikan	kalau	dalam	
rentang	waktu	8	 tahun	“kekeliruan”	mendasar	dalam	ruang	
redaksi kita ternyata tak banyak berubah?

ProFeSIonAlISme

Tantangan	 pertama	 bagi	 AJI	 memang	 datang	 dari	 arah	
profesionalisme. Organisasi yang ikut saya dirikan 20 tahun 
lalu ini semangat awalnya memang lebih pada mendobrak 
kebuntuan informasi yang waktu itu dikangkangi rezim Orde 
Baru	 beserta	 para	 organisasi	 korporatisnya.	 Kebebasan	 pers	
menjadi agenda utama karena mustahil wartawan bisa bekerja 
bebas dan profesional tanpa prasyarat kebebasan.

Itu sebab kami –wartawan-wartawan muda yang sebagian 
bahkan	tak	ada	hubungannya	dengan	Tempo,	Editor	dan	Detik	
yang dibredel – tak segan turun ke jalan, sembari tetap bekerja 
di	media	masing-masing.	Tugas	dan	tanggung	jawab	terhadap	
kantor tetap dijalankan dengan riang sambil, pada saat yang 
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sama, meluangkan waktu mengikuti rapat-rapat hingga larut 
malam. Dunia jurnalisme sungguh menyenangkan, apalagi 
ada bumbu “heroism” anak muda yang memompa adrenalin. 
Apa	yang	lebih	membanggakan	ketimbang	berdiri	satu	barisan	
bersama para “dissident” Orde Baru?

Tapi	 itu	 20	 tahun	 lampau.	 Cukuplah	 dikenang	 sebagai	
bagian dari perjalanan hidup yang indah dan penuh romantika. 
AJI	 pernah	 berada	 dalam	 pergolakan	 penentangan	 politik,	
bersama	berbagai	organisasi	dan	individu	lain,	terhadap	rezim	
otoriter.	Nama	AJI	menjadi	besar	sedikit	banyak	juga	atas	jasa	
orang-orang	 atau	 lembaga	 yang	 berada	 di	 luar	 dirinya.	 AJI	
diuntungkan karena pada saat itu tak ada perlawanan yang 
muncul	 dari	 sektor	 media.	 Dibanding	 elemen	 “progresif”	
lainnya, wartawan memang terasa jauh ketinggalan, terutama 
kalau	 dihitung	 dari	 aspek	 “massa”.	 Justru	 karena	 itu,	
ketika para jurnalis muda (sebagian juga sudah “berumur” 
sebetulnya)	 ini	 berkumpul	 dan	 mengeluarkan	 “Deklarasi	
Sirnagalih”, banyak orang merasa tersentak. Berani betul 
anak-anak	muda	ini	melawan	kemapanan	kaum	tua.	Karena	
itu,	meski	“kecil”,	tapi	karena	potensinya	sebagai	“pembawa	
kabar”	ke	khalayak	begitu	besar,	AJI	pun	masuk	dalam	daftar	
organisasi yang harus dilarang, kalau perlu dibunuh.

Toh	seluruh	 tekanan	dan	upaya	pemberangusan	AJI	 tak	
pernah	berhasil.	 Sesudah	 reformasi,	AJI	malah	 tumbuh	kian	
besar dan makin dikenal, tak hanya di dalam negeri tetapi 
(lebih-lebih)	 juga	 di	 tingkat	 internasional.	 Menjadi	 besar	
adalah	sebuah	berkah.	Tapi	kalau	tak	dikelola	dengan	baik,	ia	
justru bisa menjadi kutukan.

Gugatan	 pertama	 justru	 muncul	 dari	 dalam.	 Reformasi	
telah mengubah tata politik yang sebelumnya tertutup dan 
sentralistik menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. 
Media	 massa	 tumbuh	 subur.	 Mula-mula	 ditandai	 dengan	
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menjamurnya	pers	cetak	di	awal	reformasi.	Katup	kebebasan	
tampaknya	 dimanfaatkan	 banyak	 kalangan	 sebagai	 ceruk	
bisnis	baru.	Koran-koran	dan	tabloid	baru	bermunculan,	tapi	
itu tak lama. Sebagian besar gugur di tengah jalan. 

Ini memang masa euphoria.	Semua	serba	kenceng.	 Judul-
judul	 berita	 sangat	 keras,	 kalau	 perlu	 dicetak	 dengan	 tinta	
merah. Sesaat, orang mungkin senang karena selama puluhan 
tahun	hanya	dijejali	berita	yang	datar-datar	 saja.	Tapi	orang	
juga	bisa	bosan	dan	jenuh.	Hingar	bingar	informasi	pun	bisa	
membuat	orang	sesak	nafas.	Mungkin	karena	itu,	koran-koran	
dan	 tabloid	 baru	 ini	 lantas	 dengan	 cepat	 ambruk.	 Publik	
lalu	 kembali	 mencari	 media	 yang	 memang	 dikelola	 secara	
professional,	 yang	 dikerjakan	 secara	 tekun	 sebagai	 ikhtiar	
mencari	kebenaran	jurnalistik.	Bukan	media	yang	semata-mata	
hanya menjual headlines yang bombastis, keras, sensasional 
tapi	 tak	 berdaging.	 Bisnis	media	 adalah	 bisnis	 kepercayaan,	
dan di sinilah letak kekeliruan para pendatang baru itu.

SIKAP PolITIK

Fenomena	serupa	sebenarnya	juga	sedang	kita	alami	hari-
hari	ini.	Tepat	saat	AJI	berusia	20	tahun,	Indonesia	menggelar	
pemilu	 lima	 tahunan.	 Kalau	 di	 awal-awal	 reformasi	 kita	
disuguhi koran dan tabloid yang hanya panas di judul 
berita, kini kita menikmati ribuan informasi dengan kualitas 
yang	 tak	 kalah	 rendahnya	 –	 terutama	di	 televisi	 dan	media	
online. Bahkan pada masa kampanye pemilu presiden, kita 
menyaksikan bagaimana media massa bisa terbelah dalam arti 
yang sebenarnya: menjadi pendukung kandidat yang sedang 
bertarung.

Menjadi	pendukung	barangkali	tak	salah.	Koran	The	Jakarta	
Post,	 misalnya,	 menyatakan	 secara	 terbuka	 dukungannya	
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kepada	 calon	 presiden	 Jokowi	 pada	 hari-hari	 terakhir	masa	
kampanye. Sepanjang yang saya tahu, sikap seperti yang 
dilakukan	The	Jakarta	Post	ini	adalah	yang	pertama	kalinya	di	
Indonesia.	Pernyataan	dukungan	berjudul	“Erdorsing	Jokowi”	
itu	muncul	di	ruang	opini	(editorial),	bukan	di	halaman	berita.	
Sekaligus ini menegaskan, di kolom opini atau tajuk redaksi, 
segala	sikap	keberpihakan	sah	untuk	diumumkan.	Tapi	untuk	
berita, tetaplah patuh setia pada kaidah jurnalistik standar. 

Semestinya	 begitu.	Masalahnya,	 apa	 sih	 yang	 tidak	 bisa	
dibalik-balik	 di	 Indonesia?	 Maka,	 bisa	 kita	 baca	 di	 media	
online	segala	macam	“sampah”	informasi	bertebaran	tumpang	
tindih satu dengan yang lain pada masa kampanye pemilu 
presiden.	Dengan	gampang	kita	bahkan	bisa	mengidentifikasi,	
mana media online yang sudah dibeli kandidat tertentu 
dan	mana	yang	 relatif	masih	 independen.	Di	media	 televisi,	
polarisasi pemberitaan ini malah jauh lebih gampang diendus 
melalui	 identifikasi	 preferensi	 politik	 sang	 pemilik.	 Padahal	
tak ada satu pun media-media mainstream ini yang berani 
mendeklarasikan	sikap	politiknya	secara	terbuka.

Maka	begitulah,	ANTV	dan	TVOne	yang	didukung	RCTI,	
Global,	 dan	MNC	adalah	 stasiun-stasiun	 yang	 lebih	 banyak	
menyiarkan	 berbagai	 acara	 untuk	 mendukung	 pasangan	
Prabowo	 Subianto	 dan	 Hatta	 Rajasa.	 Ketua	 Umum	 Partai	
Golkar	 Aburizal	 Bakrie	 sebagai	 pemilik	 grup	 Viva	 dan	
Harry	Tanoe	sebagai	pemilik	grup	MNC	yang	secara	politik	
bergabung	dalam	koalisi	besar	Merah	Putih	tampaknya	sadar	
betul	daya	sedot	televisi	untuk	menarik	minat	publik.	Hal	yang	
kurang	lebih	sama	juga	terjadi	pada	stasiun	televisi	MetroTV	
karena	 pendiri	 Partai	 Nasdem	 Surya	 Paloh	 bergabung	 dan	
mendukung	pasangan	Jokowi-JK.

Media-media	 itu	 tak	 perlu	 mendeklarasikan	 diri	 dan	
membuat endorsement	 kepada	 calon	 yang	 sedang	 bertarung	
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karena faktanya, bahkan pada tingkat pemberitaan pun bias 
dukungan	 itu	 tak	 bisa	 ditutup-tutupi.	 Mungkin	 masih	 bisa	
dipahami	kalau	dasar	pemberitaannya	berbasis	fakta.	Menjadi	
masalah	besar	kalau	pemberitaan	 itu	cuma	didasari	 isu	atau	
rumor	 yang	 tak	 jelas	 sumbernya.	 Contoh	 kasus	 ini	 adalah	
pemberitaan	 yang	 menuduh	 pasangan	 Jokowi-JK	 sudah	
mendapat	bocoran	pertanyaan	lebih	dahulu	dari	KPU	sebelum	
acara	Debat	Capres/Cawapres	di	RCTI.

Isu	 tentang	 proses	 naiknya	 tayangan	 ini	 di	 layar	 RCTI	
lantas	 bocor	 keluar	 dan	 menjadi	 perbincangan	 panas	 di	
media	sosial.	Puncaknya	adalah	debat	antara	Dandy	Laksono	
melawan	Pemimpin	Redaksi	RCTI	Arya	Sinulingga	di	Dewan	
Pers.

Kasus	 TVOne	 malah	 lebih	 parah.	 Pada	 hari	 H	 pemilu	
presiden	 9	 Juli,	 terjadi	 pertarungan	 klaim	 kemenangan	
dari	 masing-masing	 kandidat.	 Kubu	 pasangan	 Jokowi-JK	
mengklaim	kemenangan	berdasarkan	data	hitung	cepat	(quick	
count)	dari	lembaga-lembaga	survey	seperti	Lingkaran	Survey	
Indonesia,	CSIS-Cyrus,	Saiful	Mujani	Research	&	Consulting	
(SMRC),	RRI,	Litbang	Kompas,	Indikator	Politik,	Populi	Center.	
Sedangkan	 kubu	 Prabowo-Hatta	 mengklaim	 kemenangan	
berdasarkan	hasil	hitung	cepat	Jaringan	Suara	Indonesia	(JSI),	
Lembaga	Survei	Nasional	(LSN),	Pusat	Kajian	Kebijakan	dan	
Pembangunan	 Strategis	 (Puskaptis)	 dan	 Indonesia	 Research	
Center	(IRC).

Publik langsung bisa menilai di antara begitu banyak 
lembaga	survei,	mana	yang	kredibel	dengan	rekam	jejak	yang	
jelas	dan	mana	yang	tidak.	Pada	titik	inilah	media	(dan	publik)	
terbelah.	Toh,	penilaian	yang	jujur	dan	objektif	akan	merujuk	
pada lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki rekam 
jejak	panjang	dengan	hasil	survei	yang	akurat.
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Masalah	 pada	 TVOne	 adalah	 media	 ini	 pada	 hari-hari	
pertama usai pilpres hanya menayangkan hasil hitung 
cepat	 lembaga-lembaga	 survei	 yang	 cuma	 mengunggulkan	
Prabowo-Hatta	–	sesuatu	yang	akhirnya	menjadi	ejekan	dan	
cibiran	 banyak	 orang.	 Keberpihakan	 yang	 membabi-buta	
ini sungguh berbahaya karena potensial mempengaruhi 
persepsi	 publik	 dengan	 jejalan	 (dis)informasi	 yang	 tak	 bisa	
dipertanggungjawaban kebenarannya. Sorotan kepada 
TVOne	ini	absah	karena	televisi	yang	dimiliki	Aburizal	Bakrie	
ini menggunakan frekuensi publik yang semestinya dikelola 
secara	 lebih	 profesional.	 Ini	 bukan	 berarti	 stasiun-stasiun	
televisi	 lain	 seperti	 MetroTV,	 dan	 beberapa	 stasiun	 televisi	
grup	 MNC	 tak	 menanggung	 dosa	 yang	 sama.	 Hanya	 saja	
secara	 kualitatif	 (dan	 saya	 kira	 juga	 secara	 kuantitatif	 kalau	
diadakan	riset	mendalam)	kadar	propaganda	yang	disiarkan	
TVOne	jauh	lebih	masif	ketimbang	stasiun	televisi	lain.

obor FITnAh

Pemilu	presiden	2014	ditandai	beragam	kampanye	busuk	
dalam	 skala	 yang	 tak	 pernah	 ada	 sebelumnya.	 Mulai	 dari	
kampanye	 SARA	 (misalnya	 yang	 menyebut	 Joko	 Widodo	
sebagai	 Kristen,	 Cina)	 hingga	 stigmatisasi	 PKI.	 Celakanya	
berbagai kampanye hitam yang semula beredar melalui media 
sosial atau pesan pendek bbm dan whatsapp ini sebagian 
lantas ditelan mentah-mentah oleh media massa mainstream, 
terutama	media	 online	 (sebagian	 juga	 di	 televisi	 dan	media	
cetak).

Jurnalisme	 yang	 semestinya	 mengedepankan	 prosedur	
dan	 kaidah	 jurnalistik,	 demi	 adu	 cepat	 dan,	 terutama,	
untuk mempromosikan jagoan atau menyerang lawannya, 
cenderung	main	tabrak.	Maka	yang	terjadi	kemudian	adalah	
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bertumpuknya “sampah” informasi yang menyerbu ruang 
panca	indera	kita.	Bagi	mereka	yang	well-informed atau melek 
informasi, lalu lintas berita yang hiruk-pikuk ini barangkali 
tak	bakal	menjadi	masalah	besar.	Mereka	akan	bisa	menyaring	
info, mana yang faktual mana yang palsu, mana informasi 
yang jernih mana yang menyesatkan.

Puncaknya	 adalah	 terbitnya	 tabloid	 Obor	 Rakyat	
yang	 secara	 jelas	 dipublikasikan	 demi	 mendiskreditkan	
Jokowi.	 Inilah	 bentuk	 nyata	 sebuah	 kampanye	 hitam	 yang	
memanfaatkan ruang kebebasan berpendapat. Sebagian besar 
isi	tabloid	yang	diedarkan	secara	gelap	ini	berisi	fitnah	vulgar	
dengan target khusus khalayak yang diperkirakan merupakan 
kantong	suara	Jokowi.	Dan	seperti	sudah	diketahui	bersama,	
setidaknya ada dua nama yang keduanya memiliki latar 
belakang	 jurnalistik.	 Yang	 pertama	 adalah	 Setyardi,	 bekas	
wartawan	Tempo	yang	dipecat	gara-gara	masalah	keuangan	
dan kedua, Darmawan Sepriyosa, wartawan situs berita inilah.
com	yang	memang	dekat	dengan	kubu	Prabowo-Hatta.

Penerbitan tabloid Obor Rakyat sesungguhnya merupakan 
pukulan langsung terhadap jurnalisme yang bekerja 
berdasarkan etika jurnalistik. Siapa pun yang masih mengaku 
wartawan	 –	 apalagi	 wartawan	 AJI,	 ia	 harus	 marah	 dengan	
keberadaan	Obor	Rakyat.	Pertama,	Obor	Rakyat	secara	sengaja	
dan terang benderang, memanfaatkan ruang demokrasi dan 
kebebasan	berpendapat	yang	susah	payah	diperjuangkan	AJI	
sejak masa Orde Baru. Obor Rakyat adalah penumpang gelap 
yang	membahayakan	demokrasi.	Kedua,	Obor	Rakyat	secara	
sengaja	memecah	belah	masyarakat	Indonesia	yang	heterogen	
dan	plural	dengan	membawa	isu	SARA	yang	rentan	memicu	
konflik	di	 tingkat	akar	rumput.	Ketiga,	Obor	Rakyat,	karena	
kualitas informasinya yang hanya berupa sampah, potensial 
menjatuhkan	 kepercayaan	 publik	 terhadap	 media	 massa	
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yang	 dikelola	 secara	 profesional.	 Karena	 ketiga	 alasan	 itu,	
saya	 kira	 AJI	 harus	 bersikap	 dan	 mendesak	 aparat	 hukum	
untuk	mengadili	 semua	 yang	 terlibat	 secara	 pidana.	 Sangat	
jelas, penerbitan Obor Rakyat (dan berbagai situs atau koran 
sejenisnya)	 berada	 pada	 ranah	 kriminal	 dan	 negara	 harus	
bertindak tegas karena membahayakan kehidupan bersama.

Pemilu	 presiden	 2014,	 dengan	 segala	 hiruk	 pikuk	
pemberitaan di dalamnya, tampaknya bisa menjadi kajian 
menarik untuk melihat bagaimana kantor-kantor media 
mengelola	 ruang	 redaksinya.	 Lebih	 dari	 itu,	 kita	 berharap	
pada masa-masa yang akan datang kualitas pertarungan 
antarkandidat juga bisa lebih beradab. Demokrasi yang 
matang	sedikit	banyak	akan	tercermin	dari	bagaimana	media	
massa meliput dan memberitakan pemilu.

cuKuP SATu PerIode

Tahun	 ini	 AJI	 mencapai	 usia	 20	 tahun.	 Usia	 yang	 tak	
muda	lagi.	Dari	organisasi	bawah	tanah	yang	dikelola	secara	
sukarela	 dan	 swadaya,	 AJI	 berkembang	 menjadi	 organisasi	
yang	tak	lagi	sederhana.	Berkaca	pada	kasus-kasus	mutakhir	
yang terjadi beberapa tahun belakangan, saya kira ada dua 
masalah	 besar	 yang	 harus	 menjadi	 perhatian	 AJI.	 Pertama,	
pola	 rekrutmen.	 AJI	 adalah	 organisasi	 profesi	 sekaligus	
serikat	 pekerja	 yang	 secara	 sadar	 berdiri	 pada	 garda	 depan	
kebebasan	pers	dan	profesionalisme.	Secara	ideologis,	AJI	juga	
merupakan	kumpulan	wartawan	yang	secara	ideal	tak	hanya	
gigih	dalam	soal	“antikorupsi”	(antiamplop),	melainkan	juga	
pada perspektif para anggotanya. 

Jurnalis	 AJI	 adalah	 mereka	 yang	 paham	 konteks	
keindonesiaan, dan harus bisa melepaskan diri dari ikatan 
primordial	 (suku,	 agama,	 dll)	 dalam	 kerja	 profesionalnya.	
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Akan	 sangat	 berbahaya	 kalau	 ada	 anggota	 AJI	 yang	masih	
memiliki	 cara	 pandang	 sektarian	 dalam	 melihat	 berbagai	
persoalan	 kebangsaan.	 Jujur	 harus	 diakui,	 kalau	 membaca	
perdebatan	di	milis	AJI	misalnya,	saya	masih	sering	melihat	
pandangan	 beberapa	 anggota	 AJI	 yang	 justru	 berlawanan	
dengan semangat pluralisme yang sejak awal menjadi 
komitmen	 perjuangan	AJI.	Mungkin	 di	 sinilah	 “bolongnya”	
pola	rekrutmen	yang	dijalankan	AJI	selama	ini.	Kita	memang	
butuh	menambah	 jumlah	anggota.	Tapi	rasa-rasanya	AJI	tak	
butuh jurnalis yang masih tak bisa melepaskan diri dari baju 
ideologi primordialnya.

Kedua,	 AJI	 mesti	 bisa	 menjadi	 organisasi	 yang	 lebih	
disegani, terutama pada tataran pergaulan sosial yang 
tak hanya bergerak di antara organisasi-organisasi non 
pemerintah	semata,	tetapi	juga	dengan	elit-elit	negara.	Karena	
itu	 figur	 kepemimpinan	 AJI	 yang	 mampu	 duduk	 setara	
pada	 level	 pergaulan	 high profile sangat dibutuhkan untuk 
menaikkan	citra	lembaga.	Di	sini,	latar	belakang	figur	dan	di	
mana	dia	bekerja	menjadi	faktor	yang	cukup	mempengaruhi	
tingkat	penerimaan	sosial	AJI.	Apa	boleh	buat,	 itulah	 syarat	
minimal	 yang	 harus	 dimiliki	 figur	 pemimpin	 AJI	 di	 masa-
masa mendatang. 

Berat?	 Ya	 memang.	 Menjadi	 pemimpin	 AJI	 memang	
tak seperti memimpin organisasi lain. Sudah harus tetap 
memenuhi tugas dan tanggung jawab kantor, masih juga 
dibebani	 tugas-tugas	 organisasi.	 Tanpa	 dibayar	 pula.	 Maka	
dari	 itu,	 dan	 inilah	 kelebihan	AJI	 dibanding	 organisasi	 lain,	
ketika	 masa	 kepengurusan	 AJI	 sudah	 berakhir,	 dia	 akan	
berkata	 yakin,	 “Satu	 periode	 saja	 sudah	 lebih	 dari	 cukup.	
Kapok!”

Selamat hari ulang tahun ke-20, tetap independen!
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NEzAr PATrIA, KETUA UMUM AJI 2008-20111

AJI dAn STrATegI duA 
dImenSI

PERSIS	 ketika	 berusia	 dua	 dekade,	 AJI	 memasuki	
babak penting yang akan menentukan jalan dan arah 
organisasi	ini	di	masa	depan.	Lahir	pada	Agustus	1994,	

sebagai bentuk perlawanan atas kediktatoran pemberangus 
kebebasan pers, kini ia menghadapi realitas baru ekonomi 
politik industri media di era reformasi.

Realitas itu adalah kian pentingnya peran media dalam 
dinamika ekonomi dan politik.Dari segi industri, media tum-
buh	dengan	cepat	sebagai	bentuk	bisnis	yang	menggairahkan.
Belanja	iklan	media	tiap	tahun	angkanya	kian	besar.	Pada	2014	
misalnya,	ditaksir	belanja	iklan	sekitar	Rp135	triliun,	dan	kita	
tahu	hampir	70	persen	belanja	 itu	diserap	oleh	 televisi.	Bah-
kan, belanja iklan diperkirakan bisa lebih tinggi karena adanya 
perhelatan	Pemilu	2014.

Pada	 2014	 ini	 pula	media	di	 Indonesia	mengalami	ujian	
penting, dalam hal pada batas manakah makna kebebasan pers 
itu	 punya	 manfaat	 bagi	 publik?Selama	 16	 tahun	 reformasi,	
kita	menyaksikan	 televisi	 yang	 diakses	 lebih	 dari	 90	 persen	
orang Indonesia itu, telah memainkan peran luar biasa sebagai 
pembangun	opini	publik.	Gejala	itu	sudah	terjadi	sejak	2004,	

1			 Kini	anggota	Dewan	Pers.	Sebelumnya	wakil	pemimpin	redaksi	portal	
berita Vivanews.com
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ketika pemilu presiden langsung pertama sekali dilakukan.
Televisi	lalu	menjadi	panggung	kontestasi	politik	yang	sengit,	
dan	puncaknya	adalah	pada	pemilu	presiden	2014	ini.

Pada pemilu presiden tahun ini terlihat kepentingan 
politik dan ekonomi yang tadinya berada di balik layar, kini 
muncul	 di	 layar	 depan	 televisi.	 Para	 pemilik	media	 televisi	
bahkan tergoda untuk masuk partai politik, ada yang menjadi 
pemimpin	 partai	 politik,	 dan	 ikut	 menjadi	 calon	 presiden,	
danmemakai frekuensi publik itu untuk menjatuhkan lawan 
mereka.	 Maka	 jadilah	 layar	 televisi,	 terutama	 program	
berita, berlumuran propaganda dan mengorbankan prinsip 
jurnalisme profesional. 

Dipicu	 oleh	 televisi	 pula	 eskalasi	 persaingan	 politik	 itu	
tak	hanya	menajam	di	layar	kaca,	tapi	juga	dalam	kehidupan	
keseharian.Ia telah membelah warga menjadi dua kubu.
Pembelahan itu juga merembes ke platform media lainnya, 
dari	media	cetak,	penyiaran,	situs	berita	online,	sampai	perang	
opini di media sosial.Informasi menjadi simpang siur, gosip 
dan	fitnah	pun	bertebaran.

Isu independensi media pun mengemuka, dan menjadi 
dinamika yang tak kalah sengit. Dalam keadaan itu, peran 
media massa lantas ditagih oleh masyarakat yang mendamba 
informasi	 akurat	 dan	 terpercaya.	 Dalam	 kata	 lain,	 warga	
membutuhkan media massa sebagai clearing house untuk 
menyeleksi mana yang sampah dan mana yang bukan di 
tengah	 gencarnya	 informasi	 yang	 berseliweran	 di	 masa	
kampanye itu. 

Realitas seperti itu, dengan kemungkinan perkembangan-
nya	yang	barangkali	akan	terusdihadapi	oleh	AJI	di	masa	de-
pan.	Tentu	saja,	selama	dua	dekade	organisasi	ini	berdiri	ada	
banyak	hal	yang	sudah	dilakukan.Termasuk	ada	banyak	misi	
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yang	 berhasil,	 dan	 tak	 sedikit	 yang	 gagal.Patut	 dicatat	 AJI	
telah berupaya memberikan kontribusi dalam membangun 
sebuah standar, bahwa independensi harus menjadi sebuah 
sikap	jurnalistik	bagi	para	wartawan	yang	bekerja	secara	pro-
fesional.Organisasi ini juga dengan konsisten memperhatikan 
kesejahteraan wartawan baik melalui serikat pekerja maupun 
kampanye	upah	layak.Wadah	ini	pula	yang	terus	memantau	
kondisi kebebasan pers, dan mengarahkan ruang kebebasan 
itu agar memberi manfaat lebih banyak ke warga republik ini.

Tentu,	 pada	 usia	 dua	 puluh	 tahun,	 sudah	 selayaknya	
AJI	 juga	 harus	 menengok	 ke	 dalam.	 Semacam	 refleksi	 diri,	
apakah	 kapasitas	 organisasi	 ini	 cukup	 kuatmenghadapi	
kecenderungan	industri	media	di	masa	depan	dengan	gejala	
seperti yang disebut di bagian awal tadi? 

Selama	 memimpin	 AJI	 pada	 periode	 2008-2011,	 saya	
bersama	 Sekretaris	 Jenderal	 Jajang	 Jamaludin,	 pernah	
melakukanevaluasi	 eksternal	 atas	 kinerja	 organisasi.Rentang	
waktu	 evaluasi	 dipilih	 satu	 dekade	 ke	 belakang,	 dengan	
pertimbangan	 ketersediaan	 akses	 dokumen	 dan	 catatan.
Evaluasi	dilakukan	secara	profesional	oleh	Tessa	Piper,	seorang	
ahli media yang akrab dengan Indonesia. Semua dokumen 
organisasi	 dibaca	 ulang,	 puluhan	 orang	 diwawancara,	 juga	
organisasi	 dan	 lembaga	 yang	 terkait	 kerja	 AJI	 selama	 satu	
dekade itu.

Hasilnya,	diperoleh	lebih	dari	seratus	butir	rekomendasi,	
yang	 lalu	 diperas	 menjadi	 14	 butir	 penting	 .Antara	 lain	
disebutkan,	kehadiran	AJI	masih	sangat	penting	untuk	menjaga	
dan	 merawat	 kebebasan	 pers,	 meningkatkan	 kecakapan	
jurnalis, dan membawa isu kesejahteraan bagi pekerja media.
Tiga	pilar	program	itu	memang	telah	menjadi	landasan	bagi	
kegiatan	AJI.
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Salah satu rekomendasi penting adalah pada pengembangan 
cabang	AJI	 di	 daerah.Sejak	 reformasi,	 peta	 hubungan	 pusat	
dan daerah berubah.Desentralisasi adalah“big bang”, sebuah 
ledakan kebijakan yang mendaratkan sebagian kekuasaan 
pusat	 ke	 daerah.Termasuk	 bagi	 tumbuhnya	 industri	 media	
lokal.Jumlah	wartawan	di	daerah	juga	membengkak.

Untuk	 itu,	 AJI	 menajamkan	 programnya	 ke	 titik	
pengembangan organisasi. Salah satu butir rekomendasi 
dari	evaluasi	itu	dengan	jelas	menyimpulkan	pentingnya	AJI	
memaksimalkan kekuatannya sebagai “organisasi berskala 
nasional	dengan	cabang	di	seluruh	penjuru	negeri,	memetakan	
kapasitas	 setiap	 cabang,	 dan	 menggunakan	 secara	 efektif	
sumber daya penting tersebut”.

Dua	dimensi	 lalu	digariskan	secara	bersamaan.	Pertama,	
dimensi horisontal berupa pelebaran sayap organisasi dengan 
membuka	cabang	di	daerah	potensial.Kedua,	dimensi	vertikal	
berupa kaderisasi dan peningkatan jumlah anggota.Selama 
tiga tahun itu, format rekrutmen diperbaharui dengan tetap 
memakai	 seleksi	 ketat	 sesuai	 aturan	 organisasi.	 Anggota	
bertumbuh	 dari	 1.020	 pada	 2008,	menjadi	 1.813	 pada	 tahun	
2011.	 Naik	 sekitar	 80	 persen.Mereka	 tersebar	 di	 36	 kota	
di	 seluruh	 Indonesia.Pertumbuhan	 anggota	 dan	 cabang	
dirasakan penting karena skala kuantitatif itu, pada akhirnya 
akan	membawa	pada	pencapaian	kualitatif.

Kapasitas	 organisasi	 ini	 penting	 untuk	 mengefektifkan	
perwujudan	 program.Dalam	 pekerjaan	 advokasi,	 misalnya,	
kemampuan	organisasi	memberikan	respon	cepat	atas	kasus	
kekerasan,	 sangat	 ditentukan	 oleh	 kapasitasnya.Ada	 contoh	
menarik	 dari	 AJI	 Denpasar	 pada	 waktu	 itu.Sejak	 akhir	
2008,	 dengan	 sangat	 intens,	 AJI	 Denpasar	 mengawal	 kasus	
pembunuhan	wartawan	Radar	Bali	Anak	Agung	Prabangsa.
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AJI	Denpasar,	 yang	 anggotanya	 juga	 bertambah	dengan	
sangat	 signifikan,	 aktif	 melakukan	 investigasi	 membantu	
kepolisian	mengungkap	siapa	pembunuh	Prabangsa.	Tim	itu	
bekerja dengan baik, dan mendemonstrasikan kemampuan 
memanfaatkan jaringan lobi, serta posisi tawar organisasi 
yang kuat di tingkat lokal.Dengan kerja keras, mereka bisa 
mengumpulkan bukti yang menyeret si pembunuh ke penjara 
dengan	 hukuman	 seumur	 hidup.Patut	 dicatat,	 inilah	 satu-
satunya kasus pembunuhan wartawan yang bisa diungkap 
tuntas sepanjang era reformasi.

Pada tiga tahun kepengurusan itu, ada sejumlah kasus 
pembunuhan jurnalismenyita perhatian struktur organisasi 
secara	nasional.	Di	Ambon,	ada	dua	kasus	penting,	terbunuhnya	
Ridwan	Salamun	wartawan	Sun	TV	saat	meliput	kerusuhan	
antar	warga,	 dan	 juga	 kematian	 alfrets	Mirulewan	di	 Pulau	
Kisar,	Maluku	Barat	Daya.	Alfrets	 tewas	setelah	menyelidiki	
penyelundupan	BBM	di	 pulau	 terpencil	 itu.	Atau	di	 Papua,	
kematian	 Adriansyah	 menyisakan	 misteri.	 Penyelidikan	
sejumlah kasus itu membutuhkan keuletan organisasi, dan 
juga strategi yang matang.

Keuletan	organisasi	 juga	dibutuhkan	dalam	menghadapi	
sejumlah regulasi baru yang mengambil jalan memutar 
untuk	 menghadang	 kebebasan	 pers.	 Waktu	 itu	 AJI	 terlibat	
aktif bersama komunitas pers nasional dalam kampanye 
“membatalkan”	 pengesahan	 rancangan	 undang-undang	
yang	mengancam	 kebebasan	 pers,	 termasuk	misalnya	 RUU	
Rahasia	Negara.Juga	 inisiatif	untuk	mengkaji	RUU	KIP,	dan	
mengawasi	penyusunan	RUU	Intelijen.Kegiatan	itu	dilakukan	
dengan beragam taktik, dari judicial review, aksi lobi, sampai 
demonstrasi.

Hal	lain	yang	menjadi	modal	penting	bagi	AJI	adalah	sisi	
historis	 berdirinya	 organisasi	 ini	 yang	 cukup	 lekat	 dengan	
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proses	 transisi	 demokrasi	 di	 Indonesia.	 Keberhasilan	 rakyat	
Indonesia menjatuhkan kediktatoran dan bergerak menuju 
sistem politik demokratis telah menjadi ilham bagi sejumlah 
negara	tetangga	di	Asia	Tenggara.

Meskipun	proses	pemilihan	presiden	berlangsung	cukup	
sengit	dengan	aneka	drama	politik	pada	2014	 ini,	proses	 itu	
berlangsung	aman	dan	tanpa	kekerasan.	Kita	bisa	mengatakan	
dengan	 pencapaian	 itu	 bangsa	 Indonesia	 memantapkan	
dirinya	sebagai	jawara	demokrasi	di	kawasan	Asia	Tenggara.
Melalui	 keterlibatan	 organisasi	 di	 kawasan	 seperti	 SEAPA,	
atau	di	 tingkat	dunia	 seperti	 IFJdan	 IFEX,	kita	berharap	AJI	
bisa	terus	tampil	sebagai	salah	satu	juru	bicara	kemerdekaan	
pers di Indonesia.
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EKo MAryADI (ITEM), KETUA UMUM AJI 2011-2014

membAngun AJI  
dengAn gembIrA

mENJADI	 ketua	 AJI	 pada	 periode	 “Tahun	 Politik”	
merupakan tantangan sekaligus kehormatan. 
Dipilih	 langsung	 oleh	 anggota	 AJI	 pada	 Kongres	

ke-8	di	Makassar,	 saya	dan	 Suwarjono	memimpin	AJI	 sejak	
awal	Desember	2011	hingga	akhir	November	2014.

Ada	 suasana	 kurang	 nyaman	 saat	 Kongres	 ke-8	
berlangsung,	 menyusul	 pencalonan	 saya	 sebagai	 Ketua	
Umum.	 Sebagian	 pengurus	AJI	 saat	 itu	menilai	 saya	 terlalu	
tua	 untuk	 posisi	 Ketua,	 ada	 yang	 meragukan	 kemampuan	
saya	memimpin	organisasi,	ada	pula	yang	menyoal	kualifikasi	
jurnalistik	karena	posisi	saya	sebagai	jurnalis	lepas	(freelancer).	
Dalam	beberapa	tahun	terakhir,	AJI	memang	selalu	dipimpin	
jurnalis senior, minimal setara posisi redaktur, agar bisa sejajar 
dengan organisasi wartawan lainnya. Itu semua merupakan 
dinamika yang wajar dalam organisasi.

Untuk	 diketahui,	 meskipun	 terbawa	 sejak	 tahuni	 awal	
pendirian	AJI,	saat	itu	saya	cuma	anak	bawang.	Saya	jadi	‘tua’	
gara-gara	divonis	penjara	tiga	tahun	karena	ikut	menerbitkan	
Independen,	majalah	 perjuangan	AJI,	 bersama	 senior-senior	
AJI.	 Sejak	 bebas	 pada	 1997	 hingga	 akhir	 2005,	 saya	 hanya	
jurnalis	 anggota	 AJI	 biasa.	 Saya	 mulai	 magang	 pada	 akhir	
kepengurusan	 Ati-Solah	 (2005),	 kemudian	 jadi	 pengurus	
Divisi	Advokasi	pada	era	Heru-Manan	(2008),	hingga	periode	
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Nezar-Jajang	(2011).

Terkait	karir	jurnalistik,	saya	bukan	karyawan	tetap	kantor	
media	 nasional.	 Selama	 hampir	 10	 tahun	 saya	 mengasah	
karir jurnalistik sebagai reporter dan asisten produser untuk 
berbagai	media	asing,	baik	cetak,	radio,	TV,	maupun	online.	
Pada	 2007,	 saya	 memutuskan	 jadi	 fulltime-freelancer,	 agar	
punya	lebih	banyak	waktu	mengurusi	AJI.	Setahun	menjelang	
kongres	 di	 Makassar,	 saya	 didapuk	 sebagai	 penanggung	
jawab media online Lingkar Berita tapi media ini terpaksa tutup 
karena	investornya	kabur.

Kenapa	 penjelasan	 ini	 disampaikan	 sekarang,	 karena	
saya	 dan	 Jono	memilih	 bekerja,	 bukan	 berdebat.	 Niat	 kami	
memimpin	 AJI	 hanyalah	 ingin	 memajukan	 organisasi	 di	
tingkat	pusat	dan	AJI	Kota	secara	paralel.	Hingga	usia	ke-20,	
AJI	 tetap	survive	meskipun	berulang	kali	dihadang	masalah	
termasuk	didera	konflik	internal.	Satu	yang	membanggakan,	
“konflik”	di	AJI	bukanlah	soal	perebutan	jabatan	politik	atau	
sumber daya ekonomi, melainkan persaingan anggota dalam 
menegakkan prinsip dan marwah organisasi.

dArI PenguATAn eTIK medIA onlIne hInggA 
PemIlu 2014

Mengutip	 amanat	 Kongres	 ke-8	 di	 Makassar,	 pengurus	
AJI	berkewajiban	menjaga	independensi	terutama	pada	tahun	
Pemilu	 2014.	 Pengurus	 AJI	 juga	 wajib	 memperjuangkan	
anggota	 AJI	 yang	 berstatus	 koresponden	 dan	 kontributor,	
dan	 peningkatan	 kapasitas	 anggota	 AJI	 dari	 Papua	 sampai	
Aceh.	 Untuk	 membuka	 isu	 kesejahteraan	 anggota,	 pada	
HUT	 ke-19,	 AJI	 meneken	 MoU	 dengan	 Jamsostek	 sambil	
mendorong anggotanya mengikuti program jaminan asuransi 
tenaga	 kerja.	 AJI	 Indonesia	 juga	mensosialisasikan	 program	
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Badan	Penyelenggara	 Jaminan	 Sosial	 (BPJS)	 dalam	program	
peningkatan kesejahteraan jurnalis di berbagai kota.

Untuk	mengejar	tertib	administrasi,	pengurus	AJI	periode	
2011-2014	 melakukan	 verifikasi	 dan	 pemutakhiran	 data	
anggota	AJI.	Pada	awal	2011	anggota	AJI	berjumlah	hampir	
2000	dan	tersebar	di	35	AJI	Kota.	Hasil	verifikasi	pada	Juni	2014	
anggota	AJI	tercatat	sebanyak	1,780,	dengan	penambahan	3	AJI	
persiapan,	yakni	Purwokerto,	Bengkulu,	Langsa.	Verifikasi	dan	
pemutakhiran	data	dilakukan	untuk	memastikan	anggota	AJI	
yang bertambah dua kali kali lipat pada periode sebelumnya, 
tetap	 memenuhi	 syarat	 keanggotaan	 AJI	 Kota	 dan	 upaya	
regenerasi	anggota	AJI.

Sejalan	 dengan	 program	Uji	 Kompetensi	 Jurnalis	 (UKJ),	
pengurus	AJI	menggelar	pelatihan	dan	program	peningkatan	
kapasitas	anggota	AJI	dalam	berbagai	isu,	mulai	Transparansi	
Anggaran,	 Anak	 dan	 Perempuan,	 Sumber	 Daya	 Alam,	
Perdamaian,	 hingga	 Jurnalisme	 Lingkungan.	 Salah	 satu	
program	 andalan	 pengurus	 AJI	 periode	 2011-2014	 ialah	
Banking	 Journalist	 Academy	 (BJA),	 hasil	 kolaborasi	 AJI	
Indonesia	 dengan	 Permata	 Bank.	 BJA	 menerapkan	 metode	
pengajaran	populer	dan	mobile	classroom	khususnya	dalam	
isu perbankan bagi jurnalis desk ekonomi.

Bersamaan	 dengan	 UKJ,	 AJI	 Indonesia	 mengadakan	
pelatihan dan penyusunan kurikulum jurnalisme online 
bagi	 anggota	 AJI	 Kota	 dan	 praktisi	media	 online,	 termasuk	
kalangan	Perguruan	Tinggi	berbagai	Kota.

Sebelumnya,	 AJI	 Indonesia	 memulai	 diskusi	 publik	
tentang	peran	Media	Baru	bersama	komunitas.	Pada	awal	2012	
AJI	bersama	pengelola	media	online	nasional	dan	Dewan	Pers	
berhasil	menyusun	Pedoman	Media	 Siber,	 sebagai	 panduan	
Etik	bagi	pengguna	media	online.	Pada	level	nasional,	AJI	telah	
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mengusulkan	“position	paper”	mengenai	Tata	Kelola	Internet	
Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi 
positif	bagi	perkembangan	media	baru	di	Tanah	Air.

Tentang	Festival	Media	Aliansi	Jurnalis	Independen

Tiga	 bulan	 setelah	 terbentuk	 kepengurusan	 baru,	 untuk	
pertama	 kalinya	 AJI	 menggelar	 Festival	 Media	 berskala	
nasional.	Pada	September	2012,	AJI	Bandung	dipilih	menjadi	
tuan	 rumah	 Festival	 Media	 pertama.	 Yang	 kedua,	 pada	
September	2012,	giliran	AJI	Yogyakarta	menjadi	tuan	rumah,	
kemudian	AJI	Surabaya	jadi	tuan	rumah	Festival	Media	ke-3	
pada	Mei	2014.

Festival	 ini	 adalah	 upaya	memperkenalkan	 anggota	 AJI	
dari	Papua	sampai	Aceh	dengan	publik	dalam	suasana	pesta.	
Ini	 sekaligus	 mempertemukan	 potensi	 AJI	 Kota	 dengan	
stakeholders media di wilayah tersebut dari kalangan swasta 
maupun pemerintah.

Dalam	Festival	Media	AJI,	publik	bisa	mengikuti	berbagai	
event	seperti	pameran	media,	diskusi	publik,	workshop	dalam	
isu	 jurnalistik	 seperti	 kelas	 fotografi	 dan	 menulis,	 sampai	
membuat	 liputan	 video.	 Ini	 dimaksudkan	 agar	 publik	 lebih	
memahami profesi jurnalistik dan tugas jurnalis di berbagai 
media dari berbagai media platform. Sejumlah perusahaan 
menjadi sponsor kegiatan ini, termasuk media komunitas 
dan pers kampus, yang kurang memperoleh tempat promosi. 
Mengingat	manfaatnya,	pengurus	AJI	Kota	berharap	Festival	
Media	AJI	tetap	dilanjutkan	pada	kepengurusan	mendatang.

uJI KomPeTenSI JurnAlIS (uKJ) AJI

Sejak ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai lembaga 
penguji	 kompetensi	 wartawan	 pada	 akhir	 2011,	 pengurus	
AJI	Indonesia	periode	2011-2014	telah	menggelar	26	kali	UKJ	
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untuk	anggota	AJI	di	23	Kota.	Hingga	Juni	2014,	anggota	AJI	
yang	dinyatakan	 lulus	kompetensi	di	Dewan	Pers	mencapai	
561	orang,	meliputi	228	anggota	Muda,	197	anggota	Madya,	
dan	 136	 anggota	 Utama.	 UKJ	 AJI	 selama	 2012-2014	 pun	
menghasilkan	46	penguji	UKJ,	 tersebar	 Jawa,	Bali	dan	Nusa	
Tenggara,	Sulawesi,	Kalimantan,	Papua	dan	Maluku.

UKJ	 merupakan	 program	 utama	 pengurus	 AJI	 periode	
2011-2014,	 mulai	 dengan	 menyusun	 modul	 UKJ	 oleh	 Biro	
Diklat	AJI.	Berbeda	dengan	Uji	Kompetensi	pada	organisasi	
lain,	 UKJ	 AJI	 merupakan	 bentuk	 pelayanan	 bagi	 anggota,	
didesain	secara	swadaya	dan	eksklusif,	hanya	untuk	anggota	
AJI.	 Sedangkan	 bagi	 publik,	 UKJ	 adalah	 pembuktian	
kompetensi	dan	profesionalisme	anggota	AJI	yang	bekerja	di	
berbagai kantor media. Itu mengapa sebagian komunitas pers 
menilai,	UKJ	di	AJI	 lebih	ketat	dan	 lebih	sulit	dibandingkan	
organisasi	 lain.	 Bagi	 kami,	 itulah	 cara	 AJI	 menjaga	 kualitas	
anggotanya.

SeKolAh JurnAlISme IndePenden (SJI)

Salah	 satu	 mimpi	 AJI	 selama	 20	 tahun	 ialah	 memiliki	
sekolah jurnalistik independen sebagai pusat rekrutmen 
anggota	 AJI,	 sekaligus	 pemasok	 jurnalis	 untuk	 berbagai	
kantor	media.	Mimpi	besar	itu	didasarkan	fakta	bahwa	dunia	
pers	 atau	media	 yang	pernah	diperjuangkan	AJI	 pada	 awal	
reformasi	 1998	 ternyata	 tidak	 sepenuhnya	 dikuasai	 kaum	
jurnalis. Dunia media dewasa ini justru dikuasai pemilik 
modal, yang tidak sepenuhnya memahami bisnis informasi 
publik, kerap mengabaikan kode etika jurnalis, selain belum 
meberikan standar kesejahteraan yang layak bagi jurnalis.

Pada	awal	2012,	pengurus	AJI	Indonesia	membentuk	Biro	
Pendidikan	dan	Pelatihan	(Diklat)	AJI	yang	berisi	para	senior	
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AJI	dari	berbagai	platform	media.	Mereka	ditugasi	menyusun	
kurikulum	 UKJ,	 yang	 selanjutnya	 menyusun	 kurikulum	
sekolah	 jurnalistik	 AJI	 dalam	 konsep	 multiplatform.	 Dalam	
era digital hari ini, disadari makin penting menguasai keahlian 
jurnalistik multi platform yang aplikatif dan beretika. Itulah 
tujuan	didirikannya	Sekolah	Jurnalisme	Independen	(SJI)	yang	
sempat	diluncurkan	pada	Malam	Resepsi	HUT	Ke-19	AJI.

Hingga	 akhir	 kepengurusan,	 SJI	 memang	 belum	
sepenuhnya	 berdiri.	 Kendala	 utama	 ada	 pada	 kurangnya	
anggota	 AJI	 yang	 siap	 bekerja	 secara	 fulltime	 untuk	 SJI.	
Mayoritas	 anggota	 AJI,	 termasuk	 para	 senior,	 memiliki	
pekerjaan dan tanggung jawab pada media masing-masing. 
Modul	atau	kurikulum	SJI	yang	sudah	disusun	dan	berulang	
kali	direvisi	 juga	 tidak	mudah	diterapkan	karena	minimnya	
fasilitas studi dan waktu tempuh studi yang belum ideal.

Munculnya	 fenomena	 media	 sosial	 ditambah	 pesatnya	
teknologi	 informasi	 (internet)	dalam	era	digital,	 serta	makin	
banyaknya	perangkat	gadget	yang	canggih,	menjadi	tantangan	
tersendiri	bagi	Sekolah	Jurnalisme-nya	AJI.	Meskipun	begitu,	
pada	 akhir	 kepengurusan	 2014,	 AJI	 meneken	MoU	 dengan	
Universitas	 Atma	 Jaya	 (Jakarta),	 dalam	 hal	 kerja	 sama	
pengembangan laboratorium jurnalistik di kampus tersebut.

KAmPAnye KASuS udIn

Agustus	 2014	 merupakan	 tahun	 krusial	 bagi	 aparat	
Kepolisian	terkait	Kasus	Udin.	Wartawan	Bernas	Yogya	yang	
dibunuh	pada	Agustus	1996	itu,	kasusnya	akan	kadaluwarsa	
pada	16	Agustus	2014	atau	18	tahun	menurut	aturan	KUHAP.

Dalam	 tiga	 tahun	 terakhir	 (2011-2014),	 berbagai	 upaya	
telah	 dilakukan	 pengurus	 AJI	 Indonesia,	 khususnya	 AJI	
Yogya,	 untuk	 memastikan	 kasus	 Udin	 mendapat	 prioritas	
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aparat	hukum.	Beberapa	kegiatan	kunci	diantaranya	audiensi	
Pengurus	AJI	Indonesia	dan	AJI	Yogya	dengan	Kapolda	DIY,	
audiensi	 pengurus	 Advokasi	 AJI	 Indonesia	 dengan	 Kapolri	
Jenderal	Polisi	Sutarman,	sampai	keterlibatan	AJI	dalam	Satgas	
Kasus	Udin	bentukan	Mabes	Polri	dan	Dewan	Pers.

Melihat	 perkembangan	 kita	 patut	 pesimis	 kasus	 Udin	
terancam	gelap	selamanya,	mengingat	polisi	masih	kesulitan	
mencari	pembunuh	Udin	yang	sebenarnya.	AJI	memandang	
penting	Kasus	Udin	dan	percaya	pengungkapan	tuntas	kasus	
ini bisa menjadi pintu masuk pengungkapan kasus-kasus 
kematian jurnalis lainnya.

AdvoKASI hubungAn InduSTrIAl

Sejumlah kasus ketenagakerjaan yang melibatkan anggota 
AJI	muncul	sejak	2011	hingga	2014.	Pada	awal	kepengurusan,	
Ketua	dan	Sekjen	AJI	terlibat	aktif	me-lobby	pemilik	Metro	TV	
Surya	 Paloh	 yang	 “memberhentikan”	 anggota	 AJI,	 Luviana	
sebagai	produser	Metro	TV,	tanpa	dasar	yang	jelas.	Didampingi	
AJI	Jakarta,	kasus	Luviana	VS	Surya	Paloh	berlangsung	selama	
dua	 tahun	 lebih.	 Pada	 akhir	 2013,	 Pengadilan	 Hubungan	
Industrial	 (PHI)	 Jakarta	 akhirnya	 menghukum	 Metro	 TV	
membayar	 pesangon	 setara	 16	 bulan	 gaji	 kepada	 Luviana,	
sekaligus mengakhiri sengketa antar keduanya.

Kasus	serupa	terjadi	di	Semarang,	menimpa	12	karyawan	
Harian	 Semarang	 (Harsem)	 yang	 di-PHK	 sepihak	 oleh	
Suwanto,	pemilik	Harsem.	Setelah	berjuang	selama	tiga	tahun	
didampingi	AJI	Semarang	dan	PBHI,	PEngadilan	Hubungan	
Industrial	 (PHI)	 Semarang	 menghukum	 pemilik	 Harsem	
membayar	 gaji	 dan	 pesangon	 12	 karyawan	 senilai	 103	 juta	
rupiah.	Namun	pemilik	Harsem	menolak	mematuhi	putusan	
PHI,	dan	berhenti	menerbitkan	koran	Harsem	sejak	awal	2014.
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hIruK PIKuK medIA dI TAhun PolITIK

2014	merupakan	 tahun	krusial	bagi	wartawan	 Indonesia	
terkait	 perhelatan	 Pemilihan	 Umum	 Legislatif	 (Pileg)	 dan	
Pemilihan	Umum	Presiden	(Pilpres).	AJI	menengarai,	sejumlah	
pemilik media, terutama penyiaran, kerap melakukan 
intervensi	 newsroom	 untuk	 kepentingan	 bisnis	 dan	 politik	
kelompoknya.	 Kantor	 media	 terjebak	 menjadi	 partisan,	
bahkan	 memproduksi	 jurnalisme	 propaganda	 atau	 fitnah,	
yang melawan etika serta mengabaikan kepentingan publik 
lebih luas.

Sejak	 2013	 AJI	 sudah	 mengingatkan	 para	 jurnalis	 dan	
pemilik media agar mengedepankan sikap independen, 
menjaga netralitas, dan bersikap imparsial, dalam pemberitaan 
Pemilu.	Namun	sejumlah	pemilik	media	yang	terafiliasi	partai	
politik justru menyeret awak redaksi dalam putaran kontestasi 
Pemilu	yang	tajam,	selama	Pileg	maupun	Pilpres	2014.

Contoh	jurnalisme	partisan	itu	diantaranya,	pemilik	grup	
TVOne	 yang	 juga	 Ketua	 Umum	 Golkar	 Aburizal	 Bakrie,	
dengan jelas mendorong jaringan medianya sebagai mesin 
propaganda	 untuk	 Capres/Cawapres	 Nomor	 1.	 Begitupun	
pemilik	grup	RCTI,	Hari	Tanoesudibyo	(HT),	pada	mulanya	
mendukung	 Partai	 Nasdem,	 kemudian	 berbelok	 ke	 Partai	
Hanura.	Tapi	saat	Pilpres,	HT	mengarahkan	jaringan	medianya	
untuk	mendukung	pasangan	Prabowo	Hatta.	Pemihakan	juga	
diperlihatkan	 pemilik	 MetroTV	 Surya	 Paloh,	 pendiri	 Partai	
Nasdem,	yang	sejak	awal	mengarahkan	dukungan	partai	dan	
medianya	kepada	Jokowi-Jusuf	Kalla.

Secara	 internal,	hiruk-pikuk	peristiwa	Pemilu	2014	 tidak	
berdampak	khusus	bagi	AJI.	Memang	ada	beberapa	anggota	
AJI	mengundurkan	diri	menjelang	Tahun	Pemilu.	Namun	hal	
itu perlu diapresiasi sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap 
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aturan	 organisasi	 dan	 menghindari	 konflik	 kepentingan.	
Alasan	 lain	mundurnya	 anggota	AJI	 ialah	 perubahan	 status	
mereka dari jurnalis menjadi pejabat publik setingkat 
komisioner	negara	seperti	anggota	KPU	atau	Bawaslu.

Terkait	 dugaan	pelanggaran	 etika	 dan	 aturan	 penyiaran	
oleh	 anggota	 AJI	 selama	 periode	 Pemilu	 Legislatif	 9	 April	
hingga	Pemilu	Presiden	9	Juli,	2014,	pengurus	AJI	Indonesia	
menyerahkan	masalah	ini	kepada	Majelis	Etik	AJI	Kota	untuk	
memeriksa anggotanya.
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atmaKUSUmah1

mAKnA KelAhIrAn 
gerAKAn AJI bAgI 
KebebASAn PerS 

gAGASAN untuk melahirkan kembali zaman kebe-
basan pers di Indonesia berawal dalam pertemuan 
beberapa puluh demonstran pendukung kebebasan 

pers	dengan	Menteri	Penerangan	Muhammad	Yunus	Yosfiah	
pada	28	Mei	1998,	satu	minggu	setelah	Presiden	Soeharto	me-
lepaskan	kekuasaannya	pada	21	Mei.	Pertemuan	itu	diadakan	
di	aula	Departemen	Penerangan	di	Jalan	Medan	Merdeka	Se-
latan,	dekat	Istana	Merdeka.	Di	ruangan	itu,	para	demonstran	
diterima	oleh	Menteri	Penerangan	bersama	stafnya.	

Seluruh demonstran adalah wartawan berusia muda. 
Banyak	di	antara	mereka	merupakan	aktivis	Aliansi	 Jurnalis	
Independen	 (AJI).	 Demonstrasi	 itu	 diselenggarakan	 oleh	
Solidaritas	Masyarakat	Pers	Indonesia	(SMPI)	yang	dipimpin	
oleh wartawan Roy Pakpahan. 

Saya ikut hadir, sebagai pengamat, bersama Goenawan 
Mohamad,	 pemimpin	 redaksi	 majalah	 Tempo yang sedang 

1				Mantan	Redaktur	Pelaksana	Harian	Indonesia	Raya,	mantan	ketua	
Dewan	Pers,	kini	pengamat	pers,	pengajar	Lembaga	Pers	Dr.	Soetomo	
(LPDS)	dan	School	for	Broadcast	Media	(SBM),	Pembina	Voice	of	Human	
Rights	(VHR)	News	Center,	anggota	Dewan	Penyantun	Lembaga	
Bantuan	Hukum	Pers	(LBH	Pers)	dan	Dewan	Pembina	Lembaga	Kajian	
dan	Advokasi	untuk	Independensi	Peradilan	(LeIP).
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dibredel	 sejak	 tahun	 1994.	 Surat	 kabar	 tempat	 saya	 bekerja,	
harian Indonesia Raya, juga dibredel oleh Pemerintah Orde 
Baru	 20	 tahun	 sebelumnya,	 pada	 tahun	 1974.	 Hanya	 kami	
berdua yang agaknya berusia agak lanjut di antara para tamu 
demonstran itu. 

Hasil	pertemuan	itu	sangat	mengejutkan.	Yunus	Yosfiah,	
tanpa diduga, dengan serta merta meluluskan seluruh tuntutan 
para	wartawan	demonstran	yang	tercantum	dalam	“10	Butir	
Pernyataan	Sikap	tentang	Perjuangan	Kebebasan	Pers.”	

Permintaan	para	demonstran,	 antara	 lain,	 agar	Undang-
Undang	 Pers	 diperbarui,	 Surat	 Izin	 Usaha	 Penerbitan	 Pers	
(SIUPP)	dicabut,	dan	peraturan	tentang	Persatuan	Wartawan	
Indonesia	(PWI)	serta	Serikat	Penerbit	Suratkabar	(SPS)	sebagai	
organisasi	 pers	 tunggal	 dihapus.	 Mereka	 juga	 mendesak	
agar semua tahanan politik, termasuk para wartawan yang 
memperjuangkan	 kebebasan	 pers	 seperti	 Ahmad	 Taufik,	
Eko	Maryadi,	dan	Andi	Syahputra,	dibebaskan	tanpa	syarat.	
Tuntutan	lainnya	agar	didirikan	Dewan	Pers	yang	independen	
dan	bebas	dari	intervensi	siapa	pun,	termasuk	dari	Pemerintah,	
dan semua media pers yang pernah dibredel oleh Pemerintah 
dibolehkan terbit kembali. 

Hanya	delapan	hari	sesudah	demonstrasi	itu,	pada	5	Juni,	
Menteri	Penerangan	memenuhi	janjinya.	

Ia mengeluarkan serangkaian ketentuan baru tentang 
media	 pers	 cetak	 dan	 media	 siaran	 radio	 sebagai	 bagian	
dari ”reformasi di sektor informasi”. Dalam peraturan baru 
ini,	 Menteri	 Penerangan	 tidak	 lagi	 memiliki	 kekuasaan	
membatalkan	 SIUPP,	 tetapi	 penerbit	 yang	 melanggar	
ketentuan surat izin itu dapat dituntut di pengadilan. 
Peraturan lainnya membebaskan wartawan dan pengusaha 
pers	 untuk	mendirikan	 organisasi	 baru	 selain	 PWI	 dan	 SPS	
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yang	 sudah	 berumur	 setengah	 abad.	 Tentang	 pembaruan	
Undang-Undang	Pers,	 ia	meminta	waktu	 lebih	 lama	karena	
harus	dibicarakan	bersama	Dewan	Perwakilan	Rakyat.	

Pemerintah dan DPR, yang mengikutsertakan sejumlah 
narasumber dari kalangan masyarakat media pers dalam 
pembahasan tentang undang-undang ini, memerlukan waktu 
hampir	 dua	 tahun	 untuk	melahirkan	 Undang-Undang	 Pers	
yang	 baru.	Undang-undang	 itu	 disetujui	 oleh	DPR	 pada	 13	
September	 1999	 dan	 ditandatangani	 untuk	 disahkan	 oleh	
Presiden	 Bacharuddin	 Jusuf	 Habibie	 10	 hari	 kemudian,	 23	
September. 

Undang-undang	 ini	 tidak	 lagi	 memberikan	 kekuasaan	
kepada Pemerintah untuk melarang penerbitan pers. Bahkan 
tidak ada lagi ketentuan tentang surat izin atau lisensi 
bagi	 media	 pers	 cetak.	 Perusahaan	 pers	 hanya	 diwajibkan	
berbentuk badan hukum. 

Undang-Undang	 Pers	 1999	 dilahirkan	 dalam	 kancah	
pertarungan antara paradigma lama peninggalan masa 
pemerintahan Orde Baru dan paradigma baru yang dengan 
gegap gempita menempa pembentukan masa Reformasi. 
Dengan kata lain, undang-undang ini lahir dari perbenturan 
dua paradigma yang berbeda, atau bahkan bertentangan. 
Maka	 yang	 lahir	 bukanlah	 undang-undang	 yang	 oleh	 para	
pendukung kebebasan berekspresi semula diharapkan hanya 
berisi pasal-pasal yang semata-mata melindungi kebebasan 
pers. 

wArTAwAn dI PuSAT PembAruAn ZAmAn 

Para wartawan berada di pusat pembaruan zaman 
menuju pengembangan kebebasan pers bersama-sama 
kebebasan berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat. 
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Ini	 terurai	dalam	tulisan	 Janet	E.	Steele,	“The	Making	of	 the	
1999	Indonesian	Press	Law”.	Ia	adalah	associate professor pada 
The	School	of	Media	and	Public	Affairs	di	Universitas	George	
Washington,	 yang	 sering	 berkunjung	 ke	 Indonesia	 untuk	
melakukan penelitian tentang pers dan menulis buku Wars 
Within tentang sejarah majalah Tempo.  

Dalam pengamatan Dr. Steele, kelahiran kebebasan pers 
pada	 awal	 masa	 Reformasi	 merupakan	 prakarsa	 Menteri	
Penerangan	 Yunus	 Yosfiah	 dengan	 dukungan	 Presiden	
B.J.	 Habibie.	 Akan	 tetapi,	 pendorong	 utamanya	 adalah	
para	 wartawan—dengan	 dukungan	 para	 mahasiswa	 dan	
kelompok-kelompok	 masyarakat—yang	 melakukan	 tekanan	
politik ke arah pelembagaan kebebasan pers. 

Para wartawan itu pada umumnya tergabung dalam 
organisasi-organisasi	pers,	termasuk	AJI,	yang	sudah	beberapa	
tahun bergerak “di bawah tanah” untuk memperjuangkan 
kebebasan	 pers.	 AJI	 didirikan	 pada	 7	 Agustus	 1994	 di	
Sirnagalih,	di	daerah	Puncak	di	selatan	Jakarta,	satu	setengah	
bulan setelah peristiwa pembredelan terakhir pada masa Orde 
Baru, yaitu terhadap dua majalah berita, Tempo dan Editor, 
serta satu tabloid politik, Detik. 

Saya sependapat dengan Dr. Steele. Pada hemat saya, 
para wartawan itu pula yang mendorong Dewan Perwakilan 
Rakyat	dan	Pemerintah	untuk	menciptakan	Undang-Undang	
Pers baru yang melarang pembredelan, penyensoran, dan 
penghentian siaran. 

“Mungkin,	 prestasi	 tunggal	 terbesar	 dari	 Presiden	 B.J.	
Habibie	yang	berkuasa	selama	17	bulan	adalah	membebaskan	
pers	 Indonesia.	 Hampir	 semua	 karya	 penelitian	 akademis	
tentang Reformasi, pada tahun-tahun setelah kekuasaan 
Soeharto	berakhir,	mencatat—bagaimana	Menteri	Penerangan	
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Letnan	 Jenderal	 Muhammad	 Yunus	 Yosfiah	 ‘mengejutkan	
bangsa ini’ dengan menghapus peraturan-peraturan menteri 
yang	telah	mencekik	pers	selama	masa	pemerintahan	Soeharto.	
Dalam pandangan para wartawan Indonesia, jelaslah bahwa 
banyak	 prestasi	 penting	 lainnya	 dari	 pemerintahan	Habibie	
yang	 tidak	mungkin	 tercapai	 jika	 tidak	 ada	 peliputan	 yang	
gencar	 dari	 pihak	 pers	 yang	 baru	 bebas	 kembali,”	 kata	 Dr.	
Steele. 

Dr. Steele mengutip analisis tim wartawan internasional, 
yang	menulis	“Media	Assessment”	atas	permintaan	lembaga	
bantuan	 pembangunan	 Amerika	 Serikat	 (USAID)	 pada	
tahun	1999,	 tentang	pentingnya	kebebasan	pers	bagi	 transisi	
Indonesia menuju demokrasi. Selain gerakan mahasiswa, 
mungkin pembebasan media pers merupakan faktor yang 
menimbulkan dampak paling besar bagi transisi demokrasi 
di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa tanpa pers bebas 
selama masa sejak pengunduran diri Presiden Soeharto bulan 
Mei	 1998,	 Indonesia	 tidak	 mungkin	 mengalami	 perubahan	
pemerintahan yang relatif harmonis, demikian penilaian tim 
wartawan internasional itu. 

dI mAnA PArA PenegAK KebebASAn PerS ITu KInI?

Banyak kritik dilontarkan terhadap para pembangun 
benang	merah	sejarah	pers	Indonesia	itu—yang	terlibat	dalam	
upaya	 mendorong	 kebebasan	 pers	 yang	 fluktuatif	 sampai	
batas	maksimal	yang	bisa	mereka	capai.	Kritik	 itu	menuduh	
para wartawan seolah-olah mengembangkan kebebasan pers 
yang berlebihan atau “kebablasan.”

Kini,	 mungkin,	 mereka	 sudah	 hampir	 dilupakan	 oleh	
banyak di antara kita yang bergembira ria di tengah euforia 
Reformasi sejak kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto. 
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Tetapi,	 saya	 berharap,	 sosok	mereka	 tidak	 lekas	 hilang	 dari	
ingatan kita tentang upaya-upaya perjuangan menegakkan 
kebebasan pers selama ini. Dan, mudah-mudahan mereka juga 
akan	terus	menjadi	pemelihara	kebebasan	itu.	Mereka	adalah	
sejumlah	besar	wartawan	muda—dan	juga	yang	tidak	begitu	
muda	lagi—yang	pada	masa	pemerintahan	Orde	Baru	harus	
mengalami berbagai tekanan dalam karier jurnalistik mereka.

Sebagian dari mereka, yang pendirian bebasnya 
bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dan organisasi 
wartawan tunggal, harus “diungsikan” oleh pimpinannya. 
Mereka	 harus	 digeser	 dari	 kedudukan	 semula	 di	 bidang	
redaksi ke bidang yang mungkin sama sekali tidak pernah 
menjadi	 cita-citanya	 seumur	 hidup,	 seperti	 perpustakaan,	
penelitian dan pengembangan, atau tata usaha. 

Beberapa orang masih boleh mengerjakan karya-karya 
jurnalistik,	 tetapi	 tidak	 boleh	 mencantumkan	 namanya.	
Mereka	 seolah-olah	 hanyalah	 sejumlah	 angka	 di	 tengah	
seonggokan manusia. 

Ada	 pula	 yang	 harus	 bersembunyi	 “di	 bawah	 tanah”	
untuk menghindari kejaran polisi yang akan menangkapnya, 
walaupun pimpinan redaksinya berusaha membujuk 
wartawan	itu	supaya	menyerahkan	diri.	(Ada	yang	menduga	
bahwa	 polisi	 tidak	 terlalu	 bersemangat	 hendak	 mencari	
wartawan yang bersembunyi itu karena mereka pun maklum 
bahwa ia hanyalah korban situasi politik yang sedang 
berubah.	Ada	pula	yang	menduga	bahwa	Kepolisian	sedang	
menghadapi terlalu banyak kasus “yang lebih mendesak” 
daripada	 “sekadar	 mengejar	 wartawan.”	 Akan	 tetapi,	 para	
wartawan yang pernah mengalami penangkapan pada 
tahun-tahun menjelang kejatuhan Presiden Soeharto banyak 
yang mengakui bahwa mereka mendapat perlakuan yang 
sangat bersahabat dari polisi. Ini setidaknya terjadi di markas 
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Kepolisian	nasional	dan	daerah	di	Jakarta.)	

Sejumlah wartawan ditangkap, kemudian diinterogasi 
oleh	Kepolisian	dan	diperiksa	oleh	Kejaksaan.	Mereka	harus	
diajukan	ke	meja	hijau	dengan	vonis	Pengadilan	yang	seolah-
olah	 selalu	 harus	 masuk	 penjara.	 Mereka	 dihukum	 karena	
menerbitkan	majalah	tanpa	mendapat	lisensi	(Surat	Izin	Usaha	
Penerbitan	 Pers)	 dari	 Departemen	 Penerangan,	 atau	 karena	
memuat tulisan yang tidak menyenangkan para pejabat 
Pemerintah dalam terbitan “bawah tanah” mereka.

Banyak	wartawan	di	Jakarta	dan	di	berbagai	daerah	yang	
dipecat	dari	keanggotaan	organisasi	wartawan	tunggal	karena	
mereka mendirikan atau turut aktif dalam organisasi wartawan 
baru yang dianggap ilegal. Ilegalitas ini berdasarkan peraturan 
pers yang berlaku pada waktu itu, yang jelas-jelas melanggar 
hak	 asasi	 manusia	 dan	 Undang-Undang	 Dasar	 1945—yang	
menjamin kebebasan setiap warga di negara merdeka untuk 
berserikat atau berorganisasi. 

Konsekuensi	 dipecat	 dari	 keanggotaan	 organisasi	
wartawan tunggal ialah bahwa mereka tidak boleh bekerja 
di	media	pers.	Kecuali,	 tentu	saja,	 secara	diam-diam	mereka	
dipekerjakan oleh pengelola media pers yang bersedia 
melanggar berbagai peraturan pers yang aneh-aneh itu. 

Hanyalah	 anggota	 organisasi	 tunggal	 ini	 yang	 secara	
legal boleh bekerja atau menyebut dirinya sebagai wartawan. 
Setiap wartawan pada masa Orde Baru harus menjadi anggota 
organisasi	 itu,	 sebagaimana	 yang	 ditetapkan	 pada	 Pasal	 4	
Peraturan	 Menteri	 Penerangan	 RI	 Nomor	 02/1969	 tentang	
Ketentuan-Ketentuan	mengenai	Wartawan.	Dikatakan	dalam	
peraturan	 itu	 bahwa	 “Wartawan	 Indonesia	 diwajibkan	
menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah 
disahkan oleh Pemerintah.” 
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Yang	dimaksudkan	dengan	“organisasi	wartawan	Indone-
sia yang telah disahkan oleh Pemerintah” hanyalah Persatuan 
Wartawan	Indonesia	(PWI).	Ini	tercantum	dalam	surat	Kepu-
tusan	Menteri	Penerangan	RI	Nomor	47/1975,	yang	“Mengu-
kuhkan	 PWI	 dan	 SPS	 masing-masing	 sebagai	 satu-satunya	
Organisasi	Wartawan	dan	Organisasi	Penerbit	Suratkabar	In-
donesia.”

Dalam hampir setiap bidang pekerjaan atau profesi, 
Pemerintah Presiden Soeharto berhasil memaksakan 
penciptaan	 organisasi	 masyarakat	 yang	 tunggal.	 Tujuannya	
tentulah untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian 
terhadap	 perilaku—boleh	 dikatakan—setiap	 individu	 pada	
tiap-tiap bidang pekerjaan atau profesi yang penting dan 
berpengaruh. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah 
dikonsolidasikan untuk ikut menegakkan dan memperkuat 
kekuasaan Pemerintah Orde Baru.

berPegAng Teguh PAdA JurnAlISme unIverSAl

Tulisan	 ini	 tidak	 dimaksudkan	 sekadar	 untuk	 mengi-
ngatkan kepahlawanan menegakkan kebebasan pers, melain-
kan juga untuk mengingatkan bahwa harus ada upaya-upaya 
memelihara kebebasan itu dalam jangka panjang yang tak 
terbatas.	 Ini	 berarti	 bahwa	membebaskan	 pers	 dari	 campur	
tangan pihak lain, misalnya, tidak kurang penting dan meru-
pakan bagian dari upaya-upaya menegakkan kebebasan pers. 

	 Saya	 percaya	 bahwa	 tekanan	 dan	 tindakan	 kekerasan	
yang dilakukan oleh kelompok-kelompok massa terhadap 
sejumlah kantor media pers di beberapa kota, terutama pada 
tahun-tahun awal Reformasi, lebih merupakan bagian dari 
euforia	politik	yang	tiba-tiba	bermunculan	di	hampir	seluruh	
bagian negeri ini. Sebagian dari euforia (kegembiraan yang 
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berlebihan)	 itu	 lebih	 merefleksikan	 unsur-unsur	 negatif	
daripada unsur-unsur positifnya, sehingga dirasakan oleh 
banyak orang sebagai anarkisme. 

Para pengelola media pers pada umumnya juga lebih 
menganggap dampak euforia politik yang mengharu biru 
kantor-kantor redaksi itu sebagai anarkisme di tengah 
runtuhnya kewibawaan hukum dan para penegak hukum. 
Karena	 para	 pengelola	 media	 pers	 ini	 juga	 ikut	 terseret	 ke	
dalam	sikap	ketidakpercayaan	terhadap	hukum	dan	penegak	
hukum, maka mereka lebih sering tunduk kepada penyelesaian 
kompromistis	 yang	hampir	 selalu	merugikan	mereka	 secara	
finansial.	 Sikap	 seperti	 ini,	 cepat	 atau	 lambat,	 akhirnya	 juga	
akan	merugikan	citra	dan	martabat	media	mereka.

Penyelesaian	 kompromistis	 semacam	 ini	 sering	 kali	
tidak bisa dihindari karena “dirundingkan” dengan lebih 
bertumpu pada emosi para tamu massal daripada berdasarkan 
argumentasi rasional dari kedua pihak. Dalam situasi seperti 
ini,	para	pengelola	media	pers—yang	tidak	biasa	menggunakan	
kekerasan—hampir	selalu	harus	menghadapi	“perundingan”	
itu dengan perasaan tertekan dan tak berdaya. 

Akan	tetapi,	saya	percaya	bahwa	suasana	“hukum	rimba:	
yang kuat menekan yang lemah” ini akan berakhir ketika 
euforia politik sudah surut dan tata pemerintahan sudah lebih 
mapan dan normal.

	Meskipun	demikian,	 baik	 sekarang–-pada	masa	 euforia	
politik	masih	berkecamuk—maupun	dan	lebih-lebih	lagi	pada	
masa mendatang–-bila situasi politik sudah mapan kembali, 
maka para pengelola media pers diharapkan tetap tidak 
melupakan dan berpegang teguh pada standar profesional 
pers	dan	Kode	Etik	Jurnalistik.

 Dengan berpegang teguh pada persyaratan jurnalisme 
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universal	 ini,	 diharapkan	 akan	 kian	 kecil	 alasan	 bagi	 siapa	
pun	 di	 luar	 lingkungan	 pers	 untuk	 melakukan	 campur	
tangan ke dalam prinsip-prinsip independensi media pers di 
negeri	ini.	Ini	berarti	bahwa	semua	media	pers,	tanpa	kecuali,	
memerlukan profesionalisme dalam masalah-masalah teknis 
jurnalistik. 

Kita	baru	mengalami	15	tahun	kebebasan	pers	di	bawah	
perlindungan	 Undang-Undang	 Pers	 1999—masa	 yang	
terpanjang	 sesudah	 Indonesia	merdeka.	Agaknya	 juga	masa	
kebebasan pers paling lama sejak diterbitkan surat kabar 
pertama	di	Nusantara	pada	7	Agustus	1744—270	tahun	yang	
silam. 
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iraWan SaPtOnO1

dArI TAnAh AbAng 
hInggA KwITAng: 
KISAh PemberonTAKAn 
wArTAwAn

d ILI,	 	 22	 Juni	 1994,	 saya	 diberitahu	Ayu	Utami	 jika	
majalah Tempo, Editor dan tabloid Detik dilarang 
terbit	(dibredel)	oleh	Menteri	Penerangan,	Harmoko.		

Ayu,	 yang	 dikemudian	 hari	 jadi	 novelis	 ternama,	 saat	 itu	
reporter majalah Forum Keadilan, dan hari di mana ketiga 
media itu dilarang terbit, ia tengah memulai reportase di 
Timor	 Timur.	 	 Saya	 mengenal	 Ayu	 sehari	 sebelumnya.Ia	
datang	seorang	diri	ke	Dili	dan	diminta	Yosep	Adi	Prasetyo	
atau Stanley, wartawan majalah Jakarta Jakarta, untuk menemui 
saya.	Stanley	kakak	angkatan	saya	di	Universitas	Kristen	Satya	
Wacana	(UKSW),	Salatiga.	Seminggu	sebelumnya,	saya	sudah	
membaca	laporan	utama	Tempo tentang jual beli kapal perang 
bekas	dari	Jerman	yang	menulis	anak-anak	Presiden	Soeharto	
terlibat	jadi	makelar.		Saya,	Ayu	dan	sejumlah	jurnalis	segera	
terlibat	dalam	diskusi	kecil	di	meja	kerja	saya	di	kantor	harian	
Suara Timor Timurtentang	 larangan	 terbit	 itu.	 	 Kami	 di	 Dili	
tidak mampu berbuat apa-apa, kami hanya sekelompok 

1				Direktur	Eksekutif	ISAI,	anggota	kehormatan	Assosiasaun	Jornalista	
Timor	Lorosa’e	(AJTL)	atau	Asosiasi	Jurnalis	Timor	Leste.
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wartawan	sebuah	harian	kecil	yang	juga	menghadapi	represi	
yang mungkin lebih berat. 

Saya redaktur muda di sana saat itu. Di tengah iruk-
pikuk	 protes	 anti	 pelarangan	 terbit	 di	 Jakarta,	 saya	 diusir	
dari Dili oleh tentara. Saya dianggap tukang kompor  yang 
bikin harian itu galak. Padahal sebenarnya semua jurnalis di 
situ	galak,	bahkan	mungkin	 lebih	galak	daripada	saya.	Tapi	
saya punya dosa tambahan, saya ketahuan ikut bikin Surat 
Gembala	 Uskup	 Belo	 dan	 sering	 diwawancara	 Radio	 BBC 
seksi	Indonesia	tentang	situasi	di	Timor	Timur.

Saya	 menyingkir	 ke	 Jakarta.	 Setiba	 di	 Jakarta	 saya	
mendengar	dari	Andreas	Harsono,	wartawan	The Jakarta Post, 
kawan sekampus di Salatiga bahwa sudah dideklarasikan 
Aliansi	Jurnalis	Independen	disingkat	AJI	di	Sirnagalih,	Bogor,	
7	Agustus	1994.	Andreas	salah	satu	deklarator.	Kata	Andreas,	
AJI	 didirikan	 untuk	 melawan	 pelarangan	 terbit	 dan	 protes	
atas	 sikap	 Persatuan	Wartawan	 Indonesia	 (PWI)	 yang	 tidak	
menolak pelarangan terbit, melainkan justru memahaminya. 
Saya	 ingat,	 suatu	malam	 saya	hadir	di	 acara	AJIdan	 Jakarta	
Foreign	Coresponden	Club	di	 International	Petroleum	Club,		
Gambir,	Jakarta	Pusat.		Saya	ketemu	Ayu	lagi	di	situ,	dia	juga	
salah	seorang	deklarator	AJI.	Di	situ	nama	saya	disebut-sebut	
sebagai wartawan yang diusir dari Dili. 

Saya mendengar, Semsar Siahaan, pelukis muda yang 
lukisan-lukisannya berbau pemberontakan, patah kakinya 
karena digebuk tentara dalam aksi melawan pembredelan. 
Saya tahu Semsar, ia pernah pameran di Salatiga saat saya 
kuliah.	 Tapi	 ia	 kini	 sudah	 tiada.	 Pembredelan	 menyedot	
solidaritas	di	luar	pers.	Kaum	seniman,	akademisi,	profesional,	
mahasiswa memprotes pembredelan dan turun ke jalan. 
Kebebasan	 pers	memang	 bukan	milik	 pers,	 kebebasan	 pers	
milik publik. Publik menitipkan hak untuk tahunya kepada 
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pers,	 lalu	pers	menjalankan	mandat	 itu	untuk	publik.	Maka,	
publik marah ketika tiga media itu dibredel. Semsar salah 
satunya. Ia ikut turun ke jalan. 

Seratus hari peringatan pelarangan terbit itu, saya ikut 
acaranya.	AJI	bikin	ziarah	ke	makam	wartawan	Suardi	Tasrif	
di	Jeruk	Purut,	Jakarta	Selatan	dan	TirtoAdhiSoerjo	di	Bogor.	
Saya	 mendengar	 pidato	 Bambang	 Harymurti,	 orang	 senior	
majalah Tempo,	 di	 makam	 Suardi	 Tasrif	 di	 depan	 puluhan	
wartawan	yang	hadir.	Dia	pidato	begini,	“Amerika	Serikat	bisa	
bertahan menjadi negara besar hingga kini karena menjamin 
kebebasan	pers,	 namun	Uni	 Soviet	hanya	bertahan	puluhan	
tahun karena merepresi kebebasan pers”.

Harimurty	menyindir,	Indonesia	mungkin	akan	bernasib	
sama	dengan	Uni	Soviet	jika	rezimnya	memberangus	kebebasan	
pers.  Itu pesan yang saya tangkap. Pidato yang bagus.Di situ 
saya	 mengenal	 Ruhoro	 Santoso,	 Ketua	 Presidium	 AJI.	 	 Ia	
wartawan harian Bisnis Indonesia di kemudian hari mendirikan 
Kantor Berita Radio 68H.	 	Di	 situ	kenal	 juga	 Imran	Hasibuan	
alias	Ucok,	wartawan	Forum Keadilan yang kemudian hari jadi 
editor majalah bawah tanah Suara Independen,	 Hasudungan	
Sirait (Bisnis Indonesia),	 Satrio	 Arismundar(Kompas),	 Salomo	
Simanungkalit (Kompas),	Toriq	Hadad	dan	Bina	Bektiati		dari	
Tempo	dan	lain-lain.	Mereka	para	wartawan	muda	pemberani.

Berikutnya,	saya	berkali-kali	datang	ke	Sekretariat	AJI	di	
Rumah	Susun	Tanah	Abang,	ketemu	Danang	Kukuh	Wardoyo,	
anak	 baru	 lulus	 dari	 SMA	 Pare,	 Kediri,	 Jawa	 Timur	 yang	
ikut mengurus administrasi majalah Independen. Ia bekerja 
di	 Sekretariat	 AJI	 sambil	 menunggu	 tes	 masuk	 perguruan	
tinggi negeri. Salah satu tugasnya mengirim majalah ke para 
pelanggan.	Kakaknya,	teman	satu	angkatan	Santoso	di	Institut	
Pertanian Bogor. Danang dititipkan di sana.  Saya kembali 
ke Dili setelah sejumlah komandan tentara diganti. Dari Dili 
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saya	 mendengar	 Danang	 ikut	 ditangkap	 bersama	 Ahmad	
Taufik,	Ketua	Presidium	AJI	dan	Eko	Maryadi,	dalam	acara	
Halal	 Bihalal	AJI	 di	Hotel	Wisata.	Ditangkap	 juga	Tri	Agus	
Susanto Siswowiharjo pemimpin redaksi buletin Kabar dari 
Pijar.	 Buletin	 ini	 diterbitkan	 Yayasan	 Pijar,	 yayasan	 yang	
didirikan	oleh	para	aktifis	mahasiswa	dari	kampus	Universitas	
Nasional,	 Jakarta.	 Saya	mengenal	 para	 akfitis	 Yayasan	 Pijar	
karena	di	saat	mahasiswa,	Yayasan	Geni	di	Salatiga,	yayasan	
tempat saya bernaung di saat mahasiswa, berjaringan dengan 
Pijar.	Saya	dulu	rajin	baca	Kabar dari Pijar.

Ahmad	 Taufik,	 Eko	Maryadi,	 Danang	 Kukuh	Wardoyo	
dan	Tri	Agus	Susanto	Siswowiharjo	diadili	karena	menerbitkan	
majalah	 tanpa	 Surat	 Izin	 Usaha	 Penerbitan	 Pers.	 Majalah	
Independen mula-mula	adalah	majalah	yang	diterbitkan	Forum	
Wartawan	 Independen	 (FOWI),	 organisasi	 wartawan	 bebas	
di	Bandung.	Salah	satu	tokoh	FOWI	Ging	Ginanjar,	dulunya	
wartawan	Tabloid	Detikdi Bandung.	Majalah	itu	namanya	sama	
dengan	nama	penerbitnya.	Setelah	dikelola	AJI	majalah	Forum	
Wartawan	 Independen berubah menjadi majalah Independen. 
Wiratmo	 Probo,	 dulu	 pengelola	 Independen, teman saya di 
ISAI	cerita,	suatu	malam	bersama	Eko	Maryadi,	berboncengan	
naik	motor	lewat	Puncak	dari	Jakarta	ke	Bandung,		menembus	
hujan deras mengantar plat majalah Independen untuk	dicetak	
di Bandung. Independen digarap	di	Jakarta,	namun	dicetak	di	
Bandung.  Setelah pengelola Independen di tangkap, diadili dan 
dipenjara,Independen berubah nama menjadi Suara Independen 
dan diterbitkan sebagai majalah bawah tanah. Santoso, Ging 
Ginanjar		dan	Imran	Hasibuan	yang	tidak	tertangkap	adalah	
tiga dari sejumlah orang yang mengelola redaksinya.

Maret	1996,	saya	mundur	dari	Suara Timor Timur.	Andreas	
Harsono	 menawari	 saya	 bekerja	 di	 Institut	 Studi	 Arus	
Informasi	(ISAI),	 lembaga	yang	didirikan	hampir	bersamaan	



20 tahUn alianSi JUrnaliS indePenden  |  405

dengan	AJI.		ISAI	dirikan	antara	lain	untuk	menembus	sensor	
Orde Baru dan meningkatkan mutu jurnalisme. Sebagian 
pendiri	 ISAI	 juga	 pendiri	 AJI	 seperti	 Goenawan	Mohamad,	
Andreas	Harsono,	Toriq	Hadad,	Fikri	Jufri,	Bina	Bektiati	dan	
Aristides	Katoppo.	Aristides	 	 adalah	 jurnalis	 kawakan	 yang	
korannya, Sinar Harapan dibredel sepuluh tahun sebelumnya. 
Saya tertarik dan bertugas menjadi reporter PIPA, berita yang 
diterbitkan	ISAI,	dikirim	melalui	email	ke	para	pelanggan	dan	
ke jaringan Apakabar Indonesia yang	dikelola	 John	McDougal	
dari	New	York.		Redaktur	PIPA waktu	itu,	Andreas	Harsono	
dan	 Toriq	 Hadad.	 Selaian	 PIPA, ISAI	 juga	 menerbitkan	
PASAR, yang dikelola Dwi Setyo Irawanto,  orang Tempo dan 
deklarator	AJI.	

Saya	ikut	di	pengurusan	AJI	yang	organisasinya	waktu	itu	
sangat	 cair.	 	Rapat	AJI	berpindah-pindah,	beberapakali	 saya	
ikut rapatnya, salah satunya di sebuah ruangan yang dingin di 
basement Pasar	Festival	Kuningan,	 Jakarta	Selatan.	Ruang	 itu	
disediakan oleh mendiang Rudi Singgih, dulu wartawan foto 
majalah Tempo,	saat	itu	bekerja	di	Pasar	Festival.Di	rapat-rapat	
ini	saya	mengenal	Ati	Nurbaiti	(The Jakarta Post)	berjumpa	lagi	
dengan	Lukas	Luwarso,	kawan	di	zaman	gerakan	mahasiswa	
dulu	dan	ketemu	lagi	dengan	Paulus	Bambang	Wisudo,	dulu	
wartawan Kompas  yang bertugas di Semarang dan rajin 
meliput	 ke	 Salatiga.	 Lukas	 aktifis	mahasiswa	 di	Universitas	
Diponegoro, Semarang, masuk penjara gara-gara bikin apel 
Golongan	Putih	di	kampus	menjelang	Pemilu	1992.	

Ini	 periode	 bawah	 tanah	AJI,	 tidak	 hanya	 organisasinya	
yang	bergerak	di	bawah	tanah,	namun	juga	majalahnya.	Kantor	
Suara Independen merupakan rumah aman yang berpindah-
pindah.	 Tidak	 boleh	 banyak	 orang	 tahu	 keberadaaanya.	
Mula-mula	berkantor	di	Kemandoran	yang	sekaligus	rumah	
kontrakan	 keluarga	 Imran	 Hasibuan,	 keluarga	 muda	 yang	
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berani.	 Lalu	 mengontrak	 di	 kawasan	 Kebagusan,	 Jakarta	
selatan,	 	 lalu	 pindah	 ke	 Pengadegan,	 Jakarta	 Timur	 dan	
Lebak	Bulus	di	Jakarta	Selatan	lagi.	Saya	pernah	berkunjung	
di	 kantor	 Kemandoran,	 Kebagusan,	 Pengadegan	 itu,	 sekali	
menginap	 di	 Kebagusan,	 tidur	 bersama	 tumpukan	 majalah	
Suara Independen, rasanya seperti tidur di gudang dinamit. 
Tidur	bersama	barang	bukti.

Di	masa	itu,	AJI	dan	ISAI	seperti	saudara	kembar,	saling	
mendukung	dalam	program.	Orang-orang	AJI	seperti	Santoso,		
Stanley,	Andreas	Harsono,	Toriq	Hadad,		Ayu	Utami	dan	Bina	
Bektiati	 berkerja	 untuk	 ISAI.	 Kantor	 ISAI	 di	 Jl	 Utan	 Kayu	
68H,	Jakarta	Timur	menjadi	seperti	kantor	kedua	AJI.		Orang-
orang	 AJI	 yang	 lain	 seperti	 Imran	 Hasibuan,	 Ayu	 Utami,	
Idon	Haryatna,	Lukas	Luwarso	ikut	terlibat	dalam	program-
program	 media	 dan	 jurnalisme	 ISAI.	 Imran	 Hasibuan	 dan	
Santoso	 ikut	 menulis	 buku	 ISAI,	 Bayang-Bayang PKI, yang 
dilarang	itu.	Buku	itu	diterbitkan	ISAI	dan	AJI.	Ada	sejumlah	
buku lain yang diterbitkan bersama seperti Peristiwa 27 Juli 
dan Terbununya Udin.	 Setelah	 Peristiwa	 27	 Juli	 1996,	 ISAI	
menerbitkan media bawah tanah berbasis internet, dan orang-
orang Suara Independen sering berkantor di “rumah bawah 
tanah”	yang	dikontrak	ISAI.	Rumah	bawah	tanah	ISAI	tidak	
diketahui	banyak	orang,	bahkan	Goenawan	Mohamad,	pendiri	
ISAI	 juga	 tidak	 tahu.	 ISAI	 menyebut	 proyek	 bawah	 tanah	
ini	 sebagai	 Proyek	Blok	M.	Kami	 di	 ISAI	 juga	 tidak	 pernah	
menyebut nama Suara Independen namun menggantinya 
dengan kata sandi ATM singkatan dari alternative magazine.

AJI	 adalah	 organisasi	 jurnalis	 yang	 lahir	 karena	 represi	
terhadap kebebasan pers. Sebentar saja menjadi organisasi 
atas tanah kemudian agak lama bergerak di bawah tanah. 
Ini sebuah periode yang menegangkan, penuh rasa was-was. 
Kegiatan	AJI	diinteli,	para	pengelola	Suara Independen dikejar-
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kejar. Pemimpin redaksinya, Santoso harus tinggal berpindah-
pindah rumah dan akhirnya lari ke luar negeri dan kembali lagi 
setelah	merasa	aman.	Maka	AJI	adalah	organisasi	pergerakan,	
bukan hanya organisasi profesi jurnalis. 

Suatu	 hari,	 	 akhir	 Oktober	 1996,Andy	 Syahputra	
penghubung Suara Independen dengan	 percetakan	 yang	
mencetak	 Suara Independen ditangkap.	 Tiap	 bulan	 Andy	
mengambil materi Suara Independen di rumah kontrakan 
Imran	Hasibuan	di	Kemandoran,	Jakarta	Barat.	 Ia	ditangkap	
di	percetakan	di	daerah	Cipulir.	Di	koran-koran	diberitakan	
Santoso, pemimpin redaksi Suara Independen,	 dan	 Wiratmo	
Probo alias Bimo, staf redaksi ikut ditangkap, tapi kenyataannya 
kedua	 orang	 ini	 lolos.	 Lima	 ribu	 eksemplar	 majalah	 Suara 
Independen dirampas	polisi.	Andy	diadili,	dihukum	30	bulan,	
namun	dibebaskan	Presiden	Habibie,	 1999,	 setelah	 Soeharto	
tumbang, sebelum masa hukumannya habis.

Untung	 Andy	 bungkam,	 tidak	 membeberkan	 di	 mana	
Suara Independen berkantor. 

Suara Independen langsung	 pindah	 dari	 Kemandoran,	
semua barang dipindahkan termasuk selemari buku-buku 
yang	 dilarang	 pemerintah,	 milik	 Bonar	 Tigor	 Naipospos,	
seorang	aktifis	Yayasan	Pijar,	yang	dititipkan	di	sana.	Bonar	
ditangkap	 dan	 diadili	 pada	 1989	 dan	 oleh	 pacarnya,	 buku-
buku	Bonar,	kebanyakan	buku-buku	karya	Pramudya	Ananta	
Toer,	dititipkan	di	kantor	Suara Independen. Bonar ditangkap 
pada	 1989	 dan	 diadili	 dengan	 tuduhan	 subversi	 karena	
aktifitasnya	 sebagai	 mahasiswa	 pasca	 sarjana	 Universitas	
Gajah	 Mada,	 Jogjakarta.	 Hukumannya	 delapan	 tahun.		
Buku-buku dititipkan di Suara Independen karena Imran 
Hasibuan	 juga	 aktifis	Pijar,	 bersedia	menyimpannya.	Waktu	
itu, anak-anak Suara Independen bilang kalau kantor mereka 
digrebek maka mereka akan kena dua pasal sekaligus, pasal 
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menerbitkan	majalah	tanpa	Surat	Izin	Usaha	Penerbitan	Pers	
dan	 pasal	 menyimpan	 buku-buku	 terlarang.	 Hukumannya	
bisa berlipat-lipat, karena menyimpan buku-buku terlarang 
bisa	 dikenai	 tuduhan	 subversif	 dengan	 ancaman	 hukuman	
maksimal	 hukuman	 mati.	 Undang-undang	 pers	 yang	 lama	
menyebutkan	 barangsiapa	 menerbitkan	 media	 cetak	 tanpa	
izin akan dipidana.

Setelah	penggrebegan	Cipulir,	Suara Independen kehilangan 
tempat	 untuk	 mencetak.	 Tapi	 ada	 percetakan	 Sembrani	
Aksara	Nusantara,	yang	masih	berani	mencetaknya.	Sembrani	
adalah	percetakan	perjuangan.	AJI	memiliki	sebagian	saham	
di Sembrani, namun dilepas setelah Soeharto jatuh, dengan 
alasan	 sebagai	 organisasi	 profesi,	 AJI	 tidak	 pantas	memiliki	
saham di sebuah perusahaan. Sembrani dikelola Sunandar, 
dulu	 aktifis	 mahasiswa	 yang	 masuk	 penjara	 bersama	 20	
mahasiswa	 lainnya,	 seperti	 Yeni	 Rosa	 Damayanti,	 Teddy	
Wibisono	dan	Wandy	Nicodemus		Toturong		karena	tuduhan	
menghina	Presiden	Soeharto.	Sembrani	juga	mencetak	X-Pos, 
buletin bawah tanah mingguan yang dikelola para wartawan 
AJI,	 mantan	 pengelola	 Suara Independen. Saya ikut menulis 
laporan di X-Pos. Buletin ini dikerjakan di rumah aman media 
bawah	 tanah	 ISAI.	 Biar	 lebih	 aman,	 Sembrani	 membangun	
ruang	bawah	tanah	di	rumah	Goenawan	Mohamad	di	Ciputat,		
untuk	 menaruh	 mesin	 cetak.	 Namun	 ketika	 ruang	 bawah	
tanah	itu	selesai	dibangun,	Soeharto	jatuh.	Mesin	cetak	tidak	
jadi dipindah ke sana.

Pada masa-masa penuh gejolak itu, tidak mudah merekrut 
anggota.	 Para	 wartawan	 ketakutan	 dipecat	 dari	 tempatnya	
bekerja	jika	masuk	AJI.		Satrio	Arismunandar	dan	Dhea	Prekasa	
Yoedha	 	deklarator	AJI	sudah	diminta	mundur	dari	Kompas. 
Hasudungan	Sirait	dipindah	dari	redaksi	ke	bagian	penelitian	
dan pengembangan Bisnis Indonesia,	 Imran	 Hasibuan,	 Ayu	
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Utami	dan	Santoso	harus	hengkang	dari	Forum Keadilankarena 
mereka	deklarator	AJI.	Serangan-serangan	terhadap	deklarator	
AJI	sangat	gencar.

Pada	1996,	Grafiti	Pers,	perusahaan	penerbit	majalah	Tempo 
dan Jawa Posmembeli majalah Detektif & Romantika (D&R)	yang	
dulunya	majalah	berita	kriminal.	Majalah	ini	diubah	menjadi	
majalah berita mingguan mirip Tempo. 

Para	 pembaca	 menyebut	 D&R sebagai reinkarnasi 
Tempo. Pengelolanya orang-orang Tempo yang masih setia 
pada perjuangan Tempo,	 	 seperti	 Happy	 Sulistiyadi,	 Dyah	
Purnomowati,		lalu	bergabung	Rustam	Mandayun	(ketiganya	
deklarator	 AJI)	 ditambah	 para	 deklarator	 AJI	 non-Tempo 
seperti	Satrio	Arismunandar	yang	dipecat	dari	Kompas karena 
jadi	 deklaratorAJI,	 Hasudungan	 Sirait	 yang	 tersingkir	 dari	
Bisnis Indonesia,	 dan	 Imran	Hasibuan	yang	dipaksa	mundur	
dari Forum Keadilan. Saya masuk ke D&R	pada	1997,	setelah	
kantor	majalah	ini	di	sebuah	gedung	bertingkat	di	Jl	Salemba	
Raya	dibakar	massa	dalam	Peristiwa	27	Juli	1996.	Massa	tidak	
tahu bahwa di lantai kesekian di gedung itu ada kantor D&R. 
Sebagian dokumentasi foto Tempo di kantor itu musnah dilalap 
api. 

Kantor	D&R pindah	ke	Jl	Cikini	II.	Goenawan	Mohamad	
meminta saya bergabung di D&R, sambil mengerjakan media 
bawah	 tanah	 ISAI.	Nama-nama	wartawan	AJI	 yang	 bekerja	
di D&R	tidak	bisa	ditulis	dalam	laporan.	Juga	ketika	Ahmad	
Taufik	dan	Eko	Maryadi	bebas	dari	penjara	dan	bekerja	untuk	
D&R, nama mereka disembunyikan rapat-rapat.D&R sehari-
hari dipimpin Bambang Budjono, orang Tempo yang low profile 
dan rendah hati namun sangat gigih menjaga agar “api” Tempo 
tetap	menyala.	Dalam	majalah,	resminya	tercantumnama	Gusti	
Emran sebagai pemimpin redaksi. Ia pemimpin redaksi D&R 
di	 kepemilikan	 perusahaan	 lama	 yang	 namanya	 tercantum	
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dalam	 Surat	 Izin	 Usaha	 Penerbitan	 Pers.	 Gusti	 Emran,	
wartawan kawakan, sangat terbuka dengan kehadiran anak-
anak	AJI	di	D&R.  Ini melegakan.

Sulit	 bagi	 AJI	 untuk	 mengembangkan	 organisasinya	
waktu	itu.	Keanggotaannya	sangat	terbatas.	Hanya	wartawan	
bernyali	besar	mau	bergabung	di	sini.	Tapi	diam-diam	banyak	
wartawan muda menaruh simpati.Setelah Soeharto tumbang 
dan	 Presiden	 Habibie,	 penggantinya	 membebaskan	 pers	
dan	politik,	 1998,	 para	wartawan	muda	yang	 bersimpati	 ini	
bergabung.	 Kantor	 AJI	 di	 Pejompongan	 dikunjungi	 banyak	
para	wartawan	muda.	Jadi	ramai.	AJI	mulai	mengembangkan	
organisasinya yang sekarang leluasa bergerak di atas 
tanah.	 	Media	 cetak	 bisa	 diterbitkan	 tanpa	 izin	 pemerintah.	
Wartawan	 boleh	 menulis	 apa	 saja.	 Ini	 membuat,	 Suara 
Independen kehilangan orientasi, lalu mati setelah terbit dua 
edisi.	Tapi	untungnya	AJI	tidak	mati,	melainkan	terus	hidup	
dan membesar. Tempo terbit lagi setelah melalui perdebatan 
yang panjang, salah satunya perdebatan para alumni Tempo 
di	Teater	Utan	Kayu,	 kompleks	kantor	 ISAI	 tentang	 apakah	
Tempo harus	terbit	lagi	atau	tidak.	Tantangan	AJI	selama	empat	
tahun sebelumnya, berbeda dengan tantangan ke depan. 
Tantangan	 ke	 depan	 adalah	 menjaga	 kebebasan	 pers	 yang	
sudah	diperoleh	dan	menjaga	mutu	jurnalismenya.	Tugas	ini	
sama	 beratnya	 dengan	 tugas	 menghidupkan	 AJI	 di	 bawah	
tanah di tahun-tahun sebelumnya.  

Kini,	tantangan	kebebasan	pers	telah	berubah	dari	represi	
penguasa	negara	 ke	pemilik	media.	 Tantangan	 ini	mungkin	
jauh lebih sulit daripada tantangan represi negara. Pengalaman 
bergerak di bawah tanah selama empat tahun seharusnya 
mendewasakan	 AJI,	 harus	 membuatnya	 rendah	 hati	 dan	
tetap menjadikan semangat kebebasan pers terus menyala. 
Tantangan	lainnya	adalah	penegakan	etika.	AJI	misalnya	anti	
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suap, padahal suap di kalangan wartawan sudah sangat akut. 
Menjadi	 anggota	AJI	 artinya	 tidak	 bisa	menerima	 suap	 dan	
fasilitas apapaun dari narasumber. Ini tantangan lain.

Pada	 November	 1998AJI	 dan	 ISAI	 ikut	 mendirikan	
Southeast	 Asian	 Press	 Alliance	 (SEAPA),	 aliansi	 pers	 Asia	
Tenggara	yang	kemudian	berkantor	di	Bangkok.	Selain	 ISAI	
dan	AJI	pendiri	 SEAPA	adalah	Thai	 Journalists	Association,	
Center	 for	Media	 Freedom	 and	 ResponsibilitydanPhilippine	
Center	for	Investigative	Journalism.

Di	 SEAPA	 saya	 mengenal	 Kavi	 Chongkittavorn,	 dia	
wartawan senior, lama bekerja di harian The Nation, koran 
berbahasa	Inggris	yang	terbit	di	Bangkok,	Thailand.	Ia	juga	lama	
bekerja	untuk	Sekretariat	ASEAN	di	Jakarta	jadi	ia	mengenal	
betul Indonesia. Suatu hari kami bertemu di Bangkok  dalam 
acara	rapat	board SEAPA.	Kavi	ketuaboard SEAPA	waktu	itu,	dia	
mewakili	Thai	Journalists	Association.	Saya	datang	mewakili	
ISAI.	Ada	Nezar	Patria	yang	datang	mewakili	AJI.	Kavi	bilang	
pada	kami	bahwa	tugas	AJI,	 ISAI	dan	teman-teman	pejuang	
kebebasan	pers	di	 Indonesia	sangat	berat.	Mengapa?	Karena	
Indonesia	sekarang	menjadi	barometer	kebebasan	pers	di	Asia	
Tenggara.	Sekali	Indonesia	 jatuh	lagi	ke	dalam	sistuasi	tidak	
demokratis	dan	pers	tidak	bebas	lagi,	maka	Asia	Tenggara	juga	
akan kehilangan kebebasan pers yang mulai tumbuh. Rezim-
rezim	 Burma,	 Kamboja	 dan	 Vietnam	 mulai	 membebaskan	
persnya walaupun masih banyak pelarangan. Burma dan 
Timor	 Leste	 mengadopsi	 undang-undang	 pers	 Indonesia,	
walaupun	undang-undang	pers	kita	belum	sempurna.	Maka,	
kata	Kavi,	tugas	aktifis	kebebasan	pers	di	Indonesia,	terutama	
AJI	 dan	 ISAI,	 adalah	menjaga	 kebebasan	 pers	 di	 Indonesia,	
agar	kebebasan	pers	di	Asia	Tenggara	juga	terjaga.

Sekarang	ini,	sejak	Mei	2014	lalu,	Thailand	jatuh	di	bawah	
kekuasaan	junta	militer.	Stasiun-stasiun	televisi	dikuasi	militer,	
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sebagian	staisun	radio	dilarang	siaran,	sebagian	media	cetak	
dilarang terbit, media-media online digrounded, para jurnalis 
dipanggil,	diinterogasi,	diancam	dan	ditahan	junta,	saya	jadi	
ingat	 kembali	 pesan	 Kavi	 Chongkittavorn, bahwa negara 
sedemokratis	Thialand,	bisa	 jatuh	ke	dalam	kekuasaan	 junta	
yang	 anti	 kebebasan	 pers	 dalam	 sekejab.	 Maka	 pesan	 Kavi	
untuk	AJI	untuk	selalu	menjaga	kebebasan	pers	di	Indonesia	
menjadi sangat penting untuk menjaga kebebasan pers di 
Asia	Tenggara.	Ini	tugas	berat	AJI	di	masa	sekarang	dan	akan	
datang. 
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FoTo berKISAh 
Foto-foto: Idon Haryana

mahasiswa institut Kesenian Jakarta (iKJ) menggelar aksi menolak bredel di taman 
Ismail Marzuki, cikini, Jakarta Pusat, Juni 1994.
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ratusan demonstrasi menolak pembredelan, di sekitar Monas, Jakarta Pusat, Juni 1994. 
Nampak Adnan Buyung Nasution sedang berorasi.
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Ahmad Taufik dan Eko “Item” Maryadi di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juni 
1995.

Ayu Utami menandatangani Deklarasi Sirnagalih, 7 Agustus 1994.
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eros djarot memimpin sidang Kongres pertama aJi di realino, Yogyakarta, desember 
1995. 

Suasana Kongres II AJI di wisma Hijau, cimanggis, Depok, 25-26 oktober 1997. 
didik Supriyanto tampak sedang bicara di depan forum. 
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hasudungan Sirait (kaca mata) dan aktivis aJi membesuk andy Syahputra (dalam sel). 
andy ditangkap karena mencetak majalah independen.

Lukas Luwarso (kanan) menyerahkan buku kepada yunus yosfiah, Menteri 
Penerangan rI zaman B.J. Habibie, di acara ulang tahun AJI ke-4 di Jakarta Design 
center, 7 Agustus 1998.
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atmakusumah 
berpidato dalam 

acara ulang tahun aJi 
ketiga di teater Utan 
Kayu, Jakarta timur, 

7 Agustus 1997.

Penandatanganan Deklarasi Sirnagalih, 7 Agustus 1994.
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Syukuran kantor baru aJi di Pam Baru raya no. 16 A, Penjernihan, Bendungan Hilir, 
Jakarta Pusat, 1998.
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6 Agustus 1994 Sekitar 150 wartawan, kolumnis, dan 
cendekiawan mengikuti Silaturrahmi Wartawan independen di 
Sirnagalih, Bogor, Jawa Barat

7 Agustus 1994 deklarasi Sirnagalih ditandatangani 58 wartawan, 
kolumnis, dan cendekiawan, yang menandai berdirinya lahirnya 
aliansi Jurnalis independen (aJi). Santoso ditetapkan sebagai sekjen, 
Ahmad Taufik ketua presidium, anggota presidium (Bandungg) Dhia 
Prekasaha Yudha (Jakarta), nuruddin amin (Yogyakarta) dan Zed 
abidien (Surabaya). Kongres menetapkan buletin FOWi media yang 
dikelola FowI Bandung dijadikan sebagai media AJI dan namanya 
menjadi independen. alamat redaksinya di Jalan morse no.12 telp. 
(022) 4208415 Bandung. 

16 September 1994 aJi, bekerjasama dengan Jakarta Foreign 
correspondent club, meluncurkan buku Bredel 1994 di Gedung 
international Petroleum Club Jalan medan merdeka timur Jakarta 
Pusat. ini kumpulan tulisan sejumlah pakar, aktivis, dan wartawan 
seputar pembredelan tempo, detik dan editor. 

1 oktober 1994 aJi menggelar peringatan 100 hari pembredelan 
serentak di Jakarta, Bandung, yogyakarta dan Surabaya. Di Jakarta, 
peringatan ini dilakukan dengan kegiatan “ziarah 1000 Hari 
Pembredelan”, mengunjungi makam tokoh pers Suardi Tasrif di 
Jeruk Purut dan makam perintis pers indonesia, tirto adhi Soerjo 
di Bogor.

16 oktober 1994 Organisasi wartawan internasional, 
international Federation of Journalist (iFJ), menerima aplikasi 
permohonan keanggotaan yang diajukan aJi setelah mendapatkan 
rekomendasi dari dua anggota iFJ, yaitu media, entertainment and 
art alliance (meaa) di australia dan nederlandse Vereniging Van 
Journalisten (NVJ) Belanda

19 oktober 1994 aJi menerima tawaran kerjasama dari Polri 
untuk kampanye lalu lintas. dua minggu kemudian, setelah aJi 
mencetak stiker dan memasang spanduk, polisi membatalkan 
kerjasama itu

KronIK 20 TAhun

1994
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9 Februari 1995 aJi menggelar seminar Pers alternatif di Kedai 
Kancil di gedung Sumitmas, Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan. 

19 Februari 1995 Sekjen aJi Santoso, yang saat itu bekerja 
di majalah Forum Keadilan, mendpatkan teguran keras atas 
ketelribatannya di aJi. 

13 maret  1995 aJi menyampaikan protes terbuka atas tekanan 
terhadap anggotanya yang bekerja di majalah Forum Keadilan, harian 
Kompas dan harian Suara Pembaruan

20 maret 1995 AJI menggelar konferensi pers di kantor LBH 
Jakarta di Jl. diponegoro soal penangkapan terhadap tiga aktivisnya. 
Sekjen aJi Santoso, dalam pernyaataan sikap yang dibacakan oleh 
jurbicara aJi andreas harsono dan dhiea Prekasha Yudha

28 maret 1995 Jaksa agung Singgih Sh mengeluarkan surat yang 
berisi pelarangan majalah terbitan aJi, Independen.

5 november  1995 aJi menggelar cocktail party di Puri room 
Hotel citraland Jakarta Barat untuk para wartawan peliput 
Konferensi APEc. Acara serupa digelar 7 November 1994, sekaligus 
peluncuran buku Banning 1994, terjemahan dari buku Bredel 1994

16 maret 1995 aJi menggelar acara halal bihalal di hotel Wisata 
internasional, Jakarta Pusat. Usai acara ini, polisi menangkap ahmad 
Taufik dan Danang Kukuh wardoyo. Polisi menggrebek sekretariat 
AJI di rumah Susun Tanah Abang Blok 39 Lantai II Nomor 4 di Jalan 
KH Mas Mansyur Nomor 25H dan menangkap Eko ‘Item’ Maryadi 
di sana

17 maret 1995 Kepala direktorat reserse Polda metro Jaya 
Kol (Pol) nurfaizi bersama Kepala dinas Penerangan letkol (Pol) 
Bambang Haryoko mengeglar konferensi pers soal penangkapan 
tiga aktivis AJI, Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Danang Kukuh 
Wardoyo. 
Ketua PWi Jaya tarman azzam mengumumkan pencabutan 
status keanggotaan 13 wartawan anggota PWi Jaya yang ikut 
menandatangani deklarasi Sirnagalih dan semua pemimpin redaksi 
diminta tidak mempekerjakan anggota aJi

21  maret 1995 Kelompok Solidaritas untuk Pembebasan Pers 
(SiUPP) unjukrasa mendukung keberadaan pers alternatif seperti 
majalah Independen. Kelompok mahasiswa dan aktivis lSm itu 
ke dPr mengadukan penangkapan aktvis Independen. SiUPP juga 
ke Komnas HAM, 29 Maret dan demonstrasi ke Departemen 
Penerangan di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, 30 Maret.

1995
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31 maret 1995 Santoso, Sekjen aJi, diberhentikan dari Forum 
Keadilan. Santoso, menjawab keputusan majalah Forum Keadilan 
itu, dengan berkirim surat: “...Peristiwa itu mengingatkan saya akan 
nasihat lama: kawan sejati akan terlihat pada masa-masa kita ditimpa 
kesulitan, bukan pada saat pesta.” 

mei 1995 Santoso berhasil menyelinap keluar indonesia menuju 
Santander, Spanyol. Santoso ke sana menghadiri Kongres iFJ. 
Santoso dianugerahi rob Bakker Award sebagai “penghargaan 
untuk seseorang yang membuat kontribusi nyata untuk mendorong 
kemerdekaan pers dan keselamatan jurnalis”.

16 Juni 1995 Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh 
wardoyo mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Taufik 
dan eko diadili secara terpisah dari danang. Ketiganya didakwa 
melanggar pasal 154 KUhP karena menyatakan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah 
Indonesia di muka umum. MKhusus untuk Taufik dan Eko, juga 
dijerat karena melanggar Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pokok Pokok Pers.

18 Agustus 1995 danang Kukuh Wardoyo dituntut dengan 
hukuman pidana penjara 2 tahun 6 bulan karena membantu eko 
Maryadi dan Ahmad Taufik menyatakan permusuhan, kebencian atau 
penghinaan terhadap Pemerintah indonesia. 

24 Agustus 1995 danang Kukuh Wardoyo divonis 20 bulan 
penjara. Pengadilan tinggi memperkuat putusan pengadilan di 
bawahnya. mahkamah agung juga menolak kasasi yang diajukan 
danang 

25 Agustus 1995 Ahmad Taufik dan Eko Maryadi dituntut 4 tahun 
penjara

1 September 1995 Hakim memvonis Ahmad Taufik dan Eko 
Maryadi dengan masing-masing 2 tahun dan 8 bulan penjara. 
Keduanya mengajukan bandung dan Pengadilan tinggi dKi Jakarta 
malah memperberat hukumnya menjadi tiga tahun penjara. Kasasi 
yang diajukannya ke mahkamah agung ditolak

7-8 oktober 1995 aJi menggelar kongres pertama di realino, 
Yogyakarta. Kongres menetapkan Satrio arismunandar sebagai 
Sekjen aJi, Santoso sebagai ketua presidium. Kepengurusan ini 
menempati sekretariat baru di Jl mampang Prapatan i no. 58 rt 
018 rW 01 Kel mampang Prapatan Jakarta.
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18-21 Juni 1996 aJi menggelar pameran, diskusi, dan pertunjukan 
seni “Kebebasan Berekspresi Bagi Indonesia yang Demokratis,” di 
gedung galeri Cipta ii, taman ismail marzuki, Cikini, Jakarta

27 oktober 1996 andi Syahputra, yang bertugas mencetak 
majalah aJi, Suara independen, ditangkap polisi di percetakan milik 
Jasrul di Cipulir, Jakarta Selatan, saat bermaksud mengambil order 
cetakan Suara Independen. 

24 maret 1997 Satrio mewakili aJi menghadiri Kongres dunia dan 
Sidang Umum international Press institute (iPi) di grenada, Spanyol, 
untuk menerima Penghargaan internasional Free Media Pioneer 1997

25-26 oktober 1997 aJi menggelar kongres yang kedua di 
wisma Hijau, cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kongres memilih 
lukas luwarso sebagai ketua, roy Pakpahan sebagai bendahara dan 
dadang rhS sebagai sekretaris. Kepengurusan ini bermarkas di 
Jalan Pam Baru raya No.16, Pejompongan, Jakarta Pusat

1998 Dalam kurun awal hingga pertengahan 1998, berdiri AJI 
Jakarta, aJi Surabaya, aJi medan, aJi Kota lhokseumawe, aJi 
makassar, dan aJi manado, aJi Palembang

10 Juli 1998 AJI Semarang di deklarasikan pada 10 Juli 1998. 
Pendeklarasiannya ditandai dengan seminar kebebasan pers di era 
reformasi di hotel graha Santika Semarang.

9 Februari 1998 Jurnalis muda sedang berkumpul di sebuah 
rumah di Jalan Otto iskandar dinata nomor 76, Kota Palu, Provinsi 
Sulawesi tengah. ini menjadi embrio berdirinya aJi Kota Palu

2 Juni 1998 AJI menggelar diskusi panel bertema “reformasi 
Media Massa” di Gedung Jakarta Design centre, Jakarta. Pada 
acara itu juga hadir Direktur Jenderal Pers dan Grafika (PPG), 
Dailami rusli. “Ini pertama kali AJI bisa menyelenggarakan kegiatan 
terbuka seperti ini, setelah hampir empat tahun diburu terus, bagai 
pesakitan,” kata Satrio Arismunandar, moderator acara itu

16 April 1998 aJi terlibat dalam pendirian Komisi untuk Orang 
hilang dan Korban tindak Kekerasan (KontraS)

15 Juni 1998 Wartawan Yogyakarta, sebagian besar adalah Forum 
diskusi Wartawan Yogya (FdW) deklarasi pendirian aJi di Wisma 
realino, Universitas Sanata dharma Yogyakarta. raihul Fadjri 
menjadi ketua pertama, hairus Salim menjadi sekretaris. 

21 Juni 1998 aJi bersama sejumlah lembaga mendirikan indonesia 
Corruption Watch (iCW)

1996
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7 Agustus 1998 aJi menggelar perayaan ulang tahun secara 
terbuka. Dalam peringatan ulang tahun ke-5  ini, AJI mengundang 
Menteri Penerangan yunus yosfiah. 

31 mei 1999 deklarasi aJi Pekanbaru di hotel Sahid, Pekanbaru, 
bersamaan dengan diskusi soal pemilu. eddy m Yatim dan norham 
Wahab menjadi ketua dan sekretaris pertama

3 mei 1999 Sepuluh jurnalis senior deklarasi berdirinya AJI Banda 
Aceh di Lamnyong restaurant, Banda Aceh. Nazamuddin Arbie, saat 
itu jurnalis Serambi indonesia, menjadi ketua pertama

30 mei 1999 aJi Kota Kendari dideklarasikan di hotel aden, Kota 
Kendari, Sulawesi tenggara oleh sekitar 15 orang jurnalis dan dua 
orang pengacara.  

3-5 desember 1999 Kongres iii aJi di Surabaya. Kongres 
menetapkan Didik Supriyanto sebagai Sekjen 1999-2001

12 Juli 2000 deklarasi aJi Solo berlangsung di monumen Pers 
nasional, di persilangan Jl. Yosodipuro dan Jl. gajahmada Solo.

31 maret 2001 aJi lampung resmi berdiri dan dideklarasikan 
di Hotel Indra Puri (sekarang Hotel Emersia) di Bandar Lampung, 
bersamaan dengan dengan debat publik soal Pembangkangan Sipil. 

9-11 november 2001 Kongres di graha Santika, Semarang. 
Kongres menetapkan Ati Nurbait-Solahuddin sebagai ketua dan 
Sekjen AJI periode 2001-2003

18 Agustus 2002 Deklarasi AJI Bandung di Pendopo Toko Buku 
Kecil, Bandung. Dalam konferensi yang digelar pada 15 September 
2002, peserta memutuskan Nursyawal sebagai Ketua AJI Bandung. 

17-20 oktober 2003 Kongres aJi di Wisma hijau, Cimanggis, 
Depok, Jawa Barat. Kongres menetapkan Eddy Suprapto-Nezar 
Patria sebagai ketua umum dan sekjen.

23-28 mei 2004 aJi mengirim delegasi ke Kongres iFJ di athena, 
Yunani. hadir dalam kongres tersebut adalah Ketua Umum eddy 
Suprapto, Sekjen nezar Patria, dan akuat Supriyanto (divisi hi). 
Di Kongres IFJ nama AJI banyak disebut-sebut karena Ketua dan 
Sekjen aJi indonesia ikut menjadi tim inti pembebasan sandera 
Ferry Santoro oleh gam di aceh. 

28 mei 2005 deklarasi aJi malang ditandai dengan diskusi terbuka 
bertema “Independensi Media dalam Pilkada.” AJI Malang disakan 
dalam Kongres AJI VI di cipanas, 24-27 November 2005.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005



428  |  Semangat Sirnagalih

25-27 november 2005 Kongres Vi aJi di Pusat Pendidikan 
dan Latihan Lautan Berlian, cipanas, cianjur, Jawa Barat. Kongres 
menetapkan Heru Hendratmoko-Abdul Manan sebagai ketua 
umum dan sekjen periode 2005-2008.

1 April 2006 aJi Kediri resmi berdiri melalui sebuah pertemuan di 
hotel lotus, Kediri. dwijo Utomo maksum dan nur Salam menjadi 
sekretaris aJi Persiapan Kediri.

9 desember 2006 deklarasi aJi Jember. 

9 desember 2006 deklarasi aJi Kupang, 

8 desember 2007 Deklarasi AJI Batam di Hotel PIH Batam. 
anwar Sadat menjadi pejabat ketua sementara.

28-29 november 2008 Kongres AJI di Hotel Sanur Beach, 
Denpasar, Bali. Kongres menetapkan pasnagan Nezar Patria-Jajang 
Jamaluddin sebagai ketua dan sekjen aJi

28 november 2008 aJi mataram resmi berdiri dan disahkan 
dalam kongres AJI ke 7 di Bali, 28 November 2008. 

30 April 2011 Deklarasi AJI Persiapan Bojonegoro di Gedung 
Perak Bojonegoro, yang dihadiri 16 jurnalis dari Bojonegoro dan 5 
jurnalis dari tuban. hasil konferensi memutuskan Sujatmiko sebagai 
ketua dan muhammad roqib sebagai sekretaris. 

23 november 2011 aJi Kota Jambi dideklarasikan di sebuah 
warung sederhana di kawasan Broni, Kota Jambi. Syaipul Bakhori 
dan Fahrulrozi dipilih sebagai ketua dan sekretaris pertama. aJi 
Jambi disahkan dalam Kongres di makasar, 2011.

26 november 2011 deklarasi aJi persiapan Kota ambon, di Cafe 
Balabu, Jalan AM Sangadji. Insany Syahbarwaty dipilih sebagai ketua, 
Joshua linansera sebagai sekretaris. aJi persiapan Kota ambon 
disahkan dalam Kongres di makassar tahun 2011

1-3 desember 2011 Kongres ke-8 AJI digelar di Hotel Aryaduta, 
Makassar, Sulawesi Selatan. Kongres menetapkan Eko Maryadi-
Suwarjono sebagai ketua umum dan sekjen AJI 2011-2014

11 Pebruari 2012 Deklarasi AJI Bireuen di Aula Hotel Meuligoe, 
cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. AJI Bireuen 
dikukuhkan menjadi AJI Kota Bireuen dalam Kongres AJI di Makasar.
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m enulis berita tentang orang 
lain memang lebih mudah 
ketimbang menuliskan sejarah 
diri sendiri. Untuk janjian 
wawancara misalnya, tidak 

mudah bertemu senior pendiri aJi mengingat 
kesibukan mereka. Padahal dalam iklim politik 
represif, dulu, pengurus dan anggota aJi cukup 
mudah bertemu, meskipun harus sembunyi-
sembunyi untuk menghindari pantauan aparat 
intelijen.

mencengangkan membaca sepak terjang 
para Ketua aJi sejak era bawah tanah hingga 
era Facebook. menjadi ketua, sekjen, atau 
pengurus aJi, adalah pengabdian sukarela. Kami 
menyebutnya volunterisme berorganisasi. 
inilah  sumber kekuatan yang membuat aJi 
bertahan selama dua dekade.

Memasuki usia ke-20,  AJI ibarat penyu 
yang melewati rupa-rupa kesulitan dan bisa 
berumur panjang. Sejak pertama mengenal 
lautan, penyu terus menggerakkan kaki-
tangannya agar bisa mengarungi samudera luas. 
dengan kepala tegak, sang penyu menerjang 
ombak menuju satu tujuan.

SemAngAT 
SIrnAgAlIh
20 TAhun AlIAnSI JurnAlIS IndePenden


