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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru 

Aliansi Jurnalis Independen atau AJI adalah organisasi profesi jurnalis, 

yang didirikan oleh wartawan muda Indonesia pada 7 Agustus 1994 di bogor, 

Jawa Barat, ini melalui penandatanganan suatu deklarasi yang disebut 

“deklarasi sirnagalih”.
44

 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru merupakan salah satu 

organisasi jurnalis yang sudah bertahan dan tumbuh lama di kota pekanbaru, 

tidak heran jika jurnalis-jurnalis senior telah bergabung di organisasi AJI 

Pekanbaru ini.  

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru merupakan salah satu AJI 

yang terbentuk seiring dengan berubahnya rezim dari Orde baru ke reformasi. 

Embrio AJI dimulai pada 1998 saat sekitar Sembilan jurnalis Harian Riau Pos, 

sebagai media besar pada saat itu, seperti Hasan Hanafi, Norham Wahab, 

Eddy M Yatim, Kasdy Albasyiri, Muchid, Candra Ibrahim, Mosthamir Thalib 

dan Furqan LW, mulai mencoba mencari tahu bagaimana mendirikan AJI di 

Pekanbaru. 
45

 

Eddy M Yatim menceritakan, ia dan Norham Wahab, mendapat kabar, 

AJI bisa dibentuk di Pekanbaru dengan menghubungi AJI Medan, sebagai AJI 

terdekat. Setelah berbulan-bulan melakukan upaya, ditandai dengan digelarnya 

Seminar Sehari “Pemilu Jurdil di Tangan Kita” dengan Tema “Potensi 

Kecurangan Dalam Pelaksanaan Pemilu 1999”, Senin, 31 Mei 1999, di Hotel 

Sahid, Pekanbaru. Pada seminar ini, diselenggarakan berdasarkan kerja sama 

antara Embrio AJI Riau, UNFREL Simpul Riau, dan Yayasan Prestasi Anak 

Bangsa, Jakarta. 

Dalam seminar tersebut, dihadirkan pembicara antara lain, Andi Alfian 

Malarangeng, AS Hikam, Erman Suparno, Tabrani Rab, Ashaluddin Jalil, dan 
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Andi Yusran. Dari seminar inilah, dihadiri para jurnalis di Riau, pada 

puncaknya pembentukan dan pendeklarasian AJI Pekanbaru, Senin 31 Mei 

1999. Mantan Ketua AJI Pekanbaru, Ahmad Fitri menceritakan, ia turut 

menghadiri deklarasi tersebut. 

Selain nama-nama di atas, terdapat nama-nama seperti Nasori, dan 

Ahmad Jamaan, turut menghadiri deklarasi tersebut.Dalam perkembangan 

selanjutnya, anggota AJI Pekanbaru memang lebih banyak diisi oleh jurnalis 

di lingkungan Riau Pos Grup, sebab kondisi media cetak tidak seperti 

sekarang.Dari sini, dimulai kepemimpinan Eddy M Yatim dan Norham Wahab 

sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Periode pertama, 1999-2001. 

Namun, di tengah perjalanan periodesasi kepengurusan, Eddy M 

Yatim, dipindahtugaskan ke Batam untuk menjabat sebagai Pemimpin 

Redaksi Batam Pos, Riau Pos Group.Eddy Yatim menjelaskan, ada keharusan 

ketua berdomisili di ibukota provinsi, dalam hal ini Pekanbaru (sebelum 

pemekaran menjadi Provinsi Kepulauan Riau).Maka, ditunjuklah Candra 

Ibrahim sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan kemudian diteruskan oleh Ahmad 

Jamaan. Pada 2005, estafet kepemimpinan berpindah ke tangan duet Ahmad 

Fitri dan Adriadi, sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Pekanbaru melalui 

Konferensi AJI Kota Pekanbaru pertama kali dilaksanakan di Kampus 

Universitas Riau, Gobah, Pekanbaru. 

Ahmad Fitri memimpin AJI Pekanbaru untuk Periode sisa AJI 

Pekanbaru 2004-2007, awalnya dipimpin oleh saudara Ahmad Jamaan.Namun 

karena pada 2005 Ahmad Jamaan diterima sebagai dosen PNS di Fisipol 

Universitas Riau maka dia melepaskan tugasnya sebagai Ketua AJI Pekanbaru 

ketika itu.Koordinasi dengan pengurus AJI Pekanbaru dan pengurus AJI 

Indonesia terus dilakukan Ahmad Fitri guna menggerakkan roda 

organisasi.Harapan AJI Indonesia kepada semua pengurus AJI di daerah 

adalah bagaimana keberadaan AJI bisa semakin dikenal luas oleh publik, 

khususnya di kalangan jurnalis itu sendiri.Pengurus AJI di daerah juga diminta 

untuk terus menambah jumlah keanggotaan dengan tetap mengedepankan 

seleksi yang ketat menjadi anggota AJI.
46
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Untuk semakin memperkenalkan AJI kepada masyarakat dan jurnalis, 

pengurus ketika itu sering menggelar diskusi-diskusi kecil yang temanya tidak 

jauh dari semangat dan platform AJI, profesionalisme, kesejahteraan dan 

kebebasan pers. Satu di antaranya, diskusi bertema “RUU KUHP dan 

Kebebasan Pers” yang digelar di Kampus Unri Gobah Pekanbaru, pada 2005. 

Diskusi mengupas tentang kebebasan pers ini menghadirkan pembicara dari 

AJI Indonesia, Bayu Wicaksono.Hadir juga praktisi hukum lokal ketika itu, 

Zulkarnain Nurdin dan Firdaus Basir. 

Pada 2007, Ahmad Fitri kembali dipercaya menjadi Ketua AJI 

Pekanbaru melalui Konferta II AJI Pekanbaru berlangsung di Hotel Rauda 

Pekanbaru.Pada Konferta ini dihadiri belasan anggota AJI Pekanbaru tersebut 

juga dipilih Hasan Basril sebagai Sekretaris AJI Pekanbaru 2007-2010.Mulai 

tahun tersebut, AJI Pekanbaru mulai memberanikan menggelar Konferta 

dengan gaung lebih besar dibandingkan sebelumnya.
47

 

 

B. Profil Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru 

Dalam perkembangan selanjutnya, keanggotaan AJI Pekanbaru tidak 

lagi didominasi jurnalis dari Riau Pos Grup saja. Beberapa jurnalis dari grup 

media lain seperti Riau Mandiri mulai aktif bergabung ke AJI, seperti Hasan 

Basril, Dina Febriastuti dan Imelda Vinolia. Bahkan, keanggotaan AJI juga 

mulai diisi oleh jurnalis dari sejumlah kabupaten dan kota di Riau seperti 

Dumai, Rengat dan Tembilahan. Banyaknya media cetak dan online yang 

terbit di Riau juga berdampak pada semakin bertambahnya jumlah jurnalis 

yang menjadi anggota AJI Pekanbaru. 

Jumlah anggota AJI Pekanbaru mulai meningkat dari tahun ke tahun, 

dan pengurus terus berupaya memperkenalkan AJI ke publik melalui 

pemberitaan di media massa. Media massa di Riau sering menulis berbagai 

aktivitas AJI Pekanbaru, seperti aktivitas dalam hal pengembangan kapasitas 

jurnalis. Sesuai dengan platform disebutkan sebelumnya, meningkatkan 

profesionalisme, kesejahteraan dan kebebasan pers, AJI Pekanbaru menggelar 
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berbagai diskusi untuk pengembangan kapasitas jurnalis di Riau terkait 

dengan platform tersebut. 

Dalam hal peningkatan profesionalisme jurnalis, AJI Pekanbaru pada 

2009 berkesempatan menggelar training etik jurnalis dengan tema “Mematuhi 

Kode Etik Menghindari Jerat Hukum”. Training ini digelar AJI Indonesia 

bekerja sama dengan DRSP-USAID, diikuti jurnalis yang di Pekanbaru dan 

sejumlah kabupaten di Riau. Training digelar dengan tujuan untuk 

memberikan pemahaman dan menyegarkan pengetahuan jurnalis, khusus 

mengenai Kode Etik Jurnalistik dan persoalan-persoalan aktual mengenai 

etika pers. Training juga digelar untuk memberikan pengetahuan kepada 

jurnalis untuk bisa menghindari jerat hukum terkait persoalan pencemaran 

nama baik. 

Terkait dengan upaya meningkat kesejahteraan jurnalis, AJI Pekanbaru 

juga berkesempatan menyelenggarakan diskusi tentang “upah layak untuk 

jurnalis”. Diskusi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh 

Sedunia (May Day) ini digelar di Plaza Soto Pekanbaru pada 30 April 2009. 

Diskusi menghadirkan pengurus serikat buruh di Riau, pengamat ekonomi, 

pemerintah daerah dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) ini bertujuan untuk 

memberikan penyadaran dan pemahaman bagi jurnalis di Riau terkait 

kelayakan upah yang mereka terima sebagai jurnalis. 

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih luas tentang 

kebebasan pers, AJI Pekanbaru bekerjasama dengan Dewan Pers juga 

berkesempatan menggelar diskusi dengan tema “Kebebasan Pers dan Kode 

Etik Jurnalistik” di Hotel Pangeran Pekanbaru. Diskusi ini menghadirkan 

pembicara dari pengurus AJI Indonesia Willy Pramudya, anggota Dewan Pers 

Santoso, praktisi Humas di Riau, Fakhrunnas MA Jabbar.Diskusi dihadiri 

kalangan jurnalis dan praktisi Humas di Riau. 

Banyak memang persoalan dihadapi dalam mengembangkan 

organisasi AJI. Mulai dari minimnya anggaran yang dimiliki, kantor yang 

sering berpindah-pindah hingga masih banyaknya pengurus yang tidak bisa 

sepenuhnya aktif beraktivitas di AJI. Walaupun demikian, kondisi seperti ini 
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tidak mengurungkan niat pengurus AJI Pekanbaru untuk terus berkiprah dalam 

mengembangkan organisasi.Sebuah upaya bersama yang tentu saja tak sia-sia 

jika melihat perkembangan AJI Pekanbaru dewasa ini, yaitu jumlah anggota 

AJI Pekanbaru yang terus meningkat.Dan tak kalah penting adalah kiprah AJI 

Pekanbaru saat ini makin dikenal dan dihormati masyarakat, khususnya oleh 

kalangan jurnalis di Provinsi Riau.Dan juga, AJI Pekanbaru selalu melahirkan 

generasi-generasi jurnalis yang bisa bersikap independen dan profesional. 

Pada Mei 2010, estafet kepemimpinan beralih ke duet Ilham M Yasir 

dan Dina Febriastuti, sebagai Ketua serta Sekretaris AJI Pekanbaru.Ilham M 

Yasir mulai mencoba melakukan pendekatan ke kawan-kawan NGO 

lingkungan hidup, transparansi anggaran dan keuangan negara (Fitra), serta 

organisasi kemasyarakatan lainnya. Dari pendekatan-pendekatan tersebut, 

mulailah dijalin kerja sama. Di antaranya, pada Desember 2010, 

diselenggarakan “Field Trip” dengan Greenpeace, mengangkat isu Harimau 

Sumatera.Selain field trip juga dilakukan pameran foto dengan tema “Hutan 

dan Harimau”. Tidak hanya itu, AJI juga menjalin kerja sama dengan 

menandatangani MoU dengan Forum Pers Mahasiswa (Fopersma) yang ada di 

Pekanbaru serta Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) 

Riau. 

Dari sini, mulai berbagai kerja sama terjalin dengan erat hingga 

sekarang. Ini dilakukan karena AJI Pekanbaru memahami dengan sangat etika 

dan aturan organisasi yang melarang menerima dana dari APBD dan APBN. 

Selain itu, AJI Pekanbaru mencoba kreatif dengan menjalin kerja sama dengan 

kawan-kawan NGO. Di antara kerja sama tersebut, pada akhir Januari 2012, 

diselenggarakan Workshop “Liputan Investigasi Kehutanan” dengan 

mengundang pembicara Dandhy D Laksono dari AJI Indonesia dan IGG Maha 

Adi dari SIEJ. Acara ini dihadiri 25 peserta dari jurnalis yang ada di Riau, 

bukan hanya Pekanbaru saja. 

Selain itu, AJI Pekanbaru juga menggelar Workshop “Kekerasan 

terhadap Jurnalis dan Advokasi Jurnalis” yang diselenggarakan oleh LBH Pers 

Jakarta, Mei 2013, di Hotel Ibis. Tidak hanya itu, AJI Pekanbaru juga 
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melakukan proses pengawasan transparansi anggaran dengan menggandeng 

NGO lokal di Riau. Selain itu, masih di Mei 2013, tepatnya pada 4 Mei, AJI 

Pekanbaru menyelenggarakan pemutaran film sekaligus diskusi mengenai film 

“Di Balik Frekuensi” dengan mengundang langsung tokoh utamanya, 

Luviana, di kampus Fisipol Unri. AJI Pekanbaru menggandeng mahasiswa 

Prodi Ilmu Komunikasi Unri. 

Pada 16 Oktober 2012, terjadi pemukulan terhadap tiga jurnalis saat 

jatuhnya pesawat Hawk 200/100 di Pandau Permai, Siak Hulu, 

Kampar.Jatuhnya pesawat ini memicu pemukulan yang dilakukan Letkol Adm 

Robert Simanjuntak terhadap pewarta foto Riau Pos, Didik Herwanto.AJI 

Pekanbaru berperan aktif melakukan advokasi terhadap Didik, calon anggota 

AJI yang sudah mengajukan formulir namun belum keluar kartu Anggota 

AJI.Ini dibuktikan dengan ditunjuknya Ilham M Yasir sebagai kuasa hukum 

Riau Pos dalam advokasi pemukulan tersebut.Akhirnya, pada Selasa, 17 

September 2013, Letkol Robert Simanjuntak dijatuhi vonis 3 bulan kurungan 

penjara pada Pengadilan Tinggi Militer I/Medan. 

Selain itu, pada masa kepengurusan Ilham-Dina, telah dilakukan kerja 

sama dengan Scale Up, lembaga swadaya yang fokus pada penyelesaian 

konflik sumber daya alam (tenurial). Di antaranya pembuatan komik 

penyelesaian konflik dengan dua edisi, video dokumenter serta workshop 

kepada jurnalis.Kepengurusan Ilham-Dina berakhir pada Oktober 2013, dan 

dilanjutkan oleh duet Fakhrurrodzi dan Eko Faizin sebagai Ketua dan 

Sekretaris.Ada yang unik pada kepengurusan ini, untuk pertama kalinya 

seorang illustrator, menjabat sebagai sekretaris AJI Pekanbaru. Mungkin ini 

pertama kali bagi AJI kota di Indonesia seorang illustrator jadi pengurus inti. 

Di awal kepemimpinannya, Fakhrurrodzi memfasilitasi USAID untuk 

melakukan sosialisasi beasiswa kepada jurnalis di Pekanbaru. AJI Pekanbaru 

juga mengkritisi dan berunjuk rasa dengan para jurnalis lainnya di Pekanbaru 

ke kantor Gubernur Riau guna memprotes sikap dan perilaku Annas Maamun, 

Gubernur Riau yang bersikap arogan kepada jurnalis. Selain itu, juga 

diselenggarakan pemutaran film “Kabar Kubur Kabur” bekerja sama dengan 

LBH Pers Jakarta. 
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Tidak hanya itu, AJI Pekanbaru pertama kalinya di Riau membuat buku 

panduan peliputan jurnalistik Konflik Sumber Daya Alam dengan 

menggandeng Scale Up, Juli 2014. Tidak hanya itu, AJI juga membuat komik 

dan film dokumenter mengenai konflik sumber daya alam di Riau.
48

 

Puncak dari masa kepemimpinan Fachrurodzi ia dengan diadakannya 

Festival Media AJI pada tahun 2016. Yang mana , AJI Pekanbaru merupakan 

AJI Kota pertama diluar pulau jawa yang berhasil menyelenggarakan event 

tahunan AJI tersebut. Dengan mengangkat tema „media cerdas, lestarikan 

Bumi” perhelatan Festival Media 2016 yang diselenggarakan pekanbaru ini 

memang ditujukan kepada masyarakat agar lebih cerdas dalam mengkonsumsi 

setiap konten media. 

Setelah masa kepemimpinan Fachrurodzi dan teman duetnya Eko 

Faizin seorang illustrator, AJI Pekanbaru kembali mengelar Konferensi Kota 

yang ke V pada bulan maret 2017 di gedung pustaka Soeman HS. Hasil dari 

Konferta ini menetapkan pasangan Firman Agus dan Nolpitos Hendri sebagai 

ketua dan sekretaris AJI Pekanbaru periode 2017-2020. Dalam konferta AJI 

Pekanbaru yang ke V ini juga menggelar seminar dengan tema “ Trend Digital 

2017 : Hoax dan Kebebasan Pers “, dengan mengandeng mahasiswa sebagai 

peserta dalam seminar tersebut. Alasan AJI Pekanbaru lebih mengutamakan 

mahasiswa sebagai audiens dalam acar seminar tersebut, karena trend media 

social yang digandrungi generasi milenial seperti mahasiswa dirasa ampuh 

dalam menyuarakan program literasi media yang bersumber dari media social 

kepada masyarakat.Dalam hal ini AJI Pekanbaru memposisikan dirinyaa 

sebagai sumber informasi terhadap cara-cara agar berita hoax bisa dicegah. 

Ditahun 2018 AJI Pekanbaru kembali menggelar workshopdengan 

mengangkat tema “ profesionalisme jurnalis menghadapi Hoax “dengan 

bekerja sama dengan kedutaan besar Australia,dan ini merupakan kali pertama 

workshop AJI ditahun ini dengan kedubes Australia, Workshop ini digelar 
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sehari sebelum dilakukannya Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) di Kota 

Pekanbaru.
49

 

 

C. Susunan Pengurus AJI Kota Pekanbaru Periode 2017-2020 

Ketua  : Firmasn Agus (Riau Pos) 

   (pipinx25@yahoo.com)  

Sekretaris   : Nolpitos Hendri (Tribun Pekanbaru) 

   (nolpitos80@gmail.com)  

Bendahara  : Imelda Vinolia (Haluan Riau) 

   (jenna_juanna@yahoo.com)  

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Koordinator : Ilham Yafiz 

   (iyafiz@gmail.com)  

Anggota   : Sukma Putra 

   (putramelayu.7@gmail.com)  

   : Firman Andini 

   (firmantjg@yahoo.com)  

Divisi Etik dan Profesi 

Koordinator : Muslim Nurdin (Riau Pos) 

   (muslimnurdin@yahoo.com) 

Anggota  : Elvy Chandra (Riau Pos) 

   (echa_ripos@yahoo.com) 

   Argus Syandra (Desariau.com) 

   (argusrengat@gmail.com)  

Divisi Perempuan 

Koordinator  : Winahyu Dwi Utami Freelancer) 

   : (utami.2002@yahoo.com)  

Anggota  : Yulianti Sabikis (Riau Pos) 

   (yulianti_riaupos@yahoo.com)  
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   Desi Suryani (Radio Barabas) 

   (desysuryani@yahoo.com)  

Majels Etik 

Koordinator : Hasan Basril (GoRiau) 

   (hasan.rtm@gmail.com)  

Anggota   : Muhammad Badri (Akademisi) 

   Fachrurrodzi (Riauonline) 

   (arrur_81@yahoo.co.id)  

Divisi Advokasi 

Koordinator : Riyan Nofitra ( Tempo) 

   (riyan.yan86@gmail.com)  

Anggota  : Arif Gunawan (Bisnis Indonesia) 

   (arifriaubisnis@gmail.com)  

   Monang Lubis 

   (monang_lubis@yahoo.com) 

DivisiSerikatPekerja 

Koordinator  : Tongkulem (RRI) 

   (tongkulem@yahoo.com) 

Anggota  : Rino Syahril (Tribun Pekanbaru) 

   (rino_tribunpekanbaru@yahoo.com) 

   Mardias Chan (Riau Pos) 

   (ymardiasyaya@yahoo.com) 

Divisi New Media dan Kerja Sama 

Koordinator : Eko Faizin (riau pos) 

   (ekofaizin@yahoo.com)  

Anggota  : Hermawan (freelancer) 

   (hermawanhariadi@gmail.com) 

   Hendrawan  

   (awanhendra@gmail.com) 

Badan Pemeriksa Keuangan 

Koordinator :Furqon LW (Riau Pos) 
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   (qom_sikari@yahoo.co.id) 

Anggota  : Efandi (Riaupos) 

   (effendi@riaupos.co.id) 

   Dina F (Piramidanews.com) 

   (dinafebriastuti@yahoo.com ). 
50

 

 

D. Visi dan Misi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru 

1. Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers 

Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers merupakan 

pekerjaan rumah utama AJI hinggakini.Ancaman bagi kebebasan per situ 

ditandai oleh kian maraknya kasus gugatan, baik pidana maupun perdata, 

terhadap pers setelah reformasi.Ini diperkuat oleh statistic kasus kekerasan 

terhadap jurnalis masih relative tinggi, meski statistic jumlah kasus yang 

dimiliki AJI cukup fluktuatif. 

Persoalan impunitas masih mendera berbagai kasus pembunuhan 

jurnalis.Seperti kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin 

wartawan harian Bernas Yogyakarta, 1996.AJI memberikan perhatian 

serius atas perkembangan tiap tahun kasus ini. Untuk menghargai 

dedikasinya kepada profesi, AJI meggunakan nama Udin Award sebagai 

penghargaan yang diberikan setiap tahun kepada jurnalis yang menjadi 

korban saat menjalankan tugas jurnalistiknya. 

2. Meningkatkan profesionalisme. 

Bagi AJI, pers professional merupakan prasyarat mutlak untuk 

membangun kultur pers yang sehat. Dengan adanya kualifikasi jurnalis 

semacam itulah pers di Indonesia bisa diharapkan untuk menjadi salah satu 

tiang penyangga demokrasi .salah satu program penting AJI yang 

berhubungan dengan etika adalah melakukan kampanye untuk menolak 

amplop atau pemberian dari narasumber . AJI juga telah menggelau Uji 

Kompetensi Jurnalis yang pertama secara nasional pada Februari 2012, 

dan akan terus bergulir diberbagai AJI kota. 
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3. Meningkatkan kesejahteraan jurnalis 

Tema tentang kesejahteraan ini memang tergolong isu yang sangat 

ramai di media. Bagi AJI, kesadaran akan pentingnya isu ini sudah dimulai 

sejak kongres AJI tahun 1997. Dalam kongres tersebut, dicetuskan untuk 

memberikan porsi layak kepada isu yang berhubungan dengan aspek 

ekonomi jurnalis.Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong 

pembentukan serikat pekerja di masing-masing media. 

 

E. Kode Etik AJI  

Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak 

public atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam 

menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak public atas informasi, 

anggota AJI wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut: 

1. jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar 

2. jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan 

pendaoat yang jelas sumbernya. 

3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini. 

4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan 

kepentingan public. 

5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan 

dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. 

6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dalam peliputan, 

pemberitaan serta kritik dan komentar. 

7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang 

menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita. 

8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan 

9. Jurnalis menolak segala bentuk suap 

10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan professional untuk memperoleh 

berita, gambar dan dokumen. 

11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau 

tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada public. 
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12. Jurnalis melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. 

13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk 

mencari keuntungan pribadi. 

14. Jurnalis tidak menjiplak 

15. Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, 

dalam masalah suku, ras, bangsa, gender, orientasi seksual, bahasa, agama, 

pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang social 

lainnya. 

16. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar 

belakang, off the record dan embargo.  

17. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas 

korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana dibawah 

umur. 

18. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan public. 

19. Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar 

kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologi serta kejahatan 

seksual. 

20. Jurnalis menjunung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak beritikad buruk, 

menghindari fitnah,pencemaran nama dan pembunuhan karakter.
51

 

 

F. Kode Prilaku 

1. Anggota AJI menolak segala bentuk tekanan dan pengaruh apa pun di luar 

kepentingan publik saat menjalankan profesinya. 

2. Anggota AJI menolak segala bentuk intervensi ruang redaksi oleh pemilik 

modal, pejabat bidang bisnis, dan internal redaksi dalam menerapkan 

prinsip-prinsip kerja jurnalistik. 

3. Anggota AJI tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik dan tidak 

menjadi tim sukses atau tim pemenangan orang atau lembaga yang terlibat 

dalam politik praktis. 
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4. Anggota AJI tidak menggunakan kostum lembaga, organisasi, partai, atau 

identitas lainnya saat menjalankan profesinya. Tindakan ini untuk 

menghindari munculnya persepsi bahwa ia bukan jurnalis yang bisa 

bekerja secara independen. 

5. Anggota AJI tidak boleh menggunakan liputan untuk kepentingan pihak 

lain di luar kepentingan jurnalistik tanpa persetujuan dari narasumber atau 

pihak yang menjadi subyek liputannya. 

6. Anggota AJI menghindari sikap dan perilaku partisan. Sikap ini 

ditunjukkan antara lain dengan menghasilkan karya jurnalistik yang 

faktual, kritis, menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik, dan tidak 

dimaksudkan semata-mata hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. 

7. Anggota AJI tidak memanfaatkan profesinya untuk kepentingan pribadi. 

Misalnya, meminta perlakuan istimewa saat penawaran saham perdana 

(Initial Public Offering/ IPO), atau berusaha mendapatkan fasilitas gratis 

uang muka untuk pembelian rumah karena sering meliput isu properti, dan 

sebagainya. 

8. Anggota AJI tidak menerima pemberian uang dalam bentuk apa pun, 

termasuk dalam bentuk saham dan voucher atau kupon khusus yang 

berkaitan dengan tugas profesinya. 

9. Anggota AJI tidak menerima pemberian barang dari narasumber atau 

pihak yang terkait dengan pemberitaan, kecuali cenderamata khusus yang 

biasa diberikan oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi yang 

pemberiannya dalam batas nilai harga yang wajar 

10. Anggota AJI tidak menerima fasilitas dari narasumber atau pihak yang 

terkait dengan pemberitaan, kecuali untuk membantu kelancaran tugas 

profesi dalam kondisi khusus atau darurat. Dalam pemberitaannya, harus 

dinyatakan bahwa pengundang memfasilitasi liputan ini. 

11. Anggota AJI boleh menerima uang transportasi, uang makan, dan fasilitas 

lainnya jika ia hadir sebagai peserta dan narasumber dalam sebuah acara, 

baik mewakili medianya, organisasi, maupun secara personal. Namun, 

kehadirannya di acara tersebut harus sebagai peserta dan tidak boleh 
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meliput. Jika memutuskan untuk melakukan peliputan acara tersebut, dia 

tidak boleh menerima fasilitas berbentuk uang sebagai peserta seperti uang 

pengganti transportasi atau per diem.\ 

12. Anggota AJI tidak boleh mengikuti undian berhadiah dalam acara khusus 

yang diselenggarakan untuk jurnalis. 

13. Anggota AJI tidak boleh mengikuti kompetisi jurnalistik yang 

diselenggarakan oleh lembaga yang bertentangan dengan prinsip AJI. 

14. Anggota AJI harus menyatakan secara terbuka karya jurnalistiknya untuk 

mengikuti lomba atau kompetisi jurnalistik yang diselenggarakan oleh satu 

institusi. 

15. Anggota AJI menghormati Prinsip Organisasi AJI ketika memanfaatkan 

media sosial. 

16. Anggota AJI menghormati prinsip “pagar api” dengan tidak 

menggabungkan pemberitaan dan iklan. Anggota AJI yang memiliki posisi 

yang membawahi redaksi dan bisnis di perusahaan pers, harus 

meminimalisasi keterlibatannya dalam kegiatan yang mengaburkan sekat 

redaksi dan bisnis. 

17. Anggota AJI tidak memiliki profesi rangkap yang berpotensi mengganggu 

independensinya sebagai jurnalis. Profesi rangkap yang dinilai berpotensi 

mengganggu independensi antara lain: Aparatur Sipil Negara (ASN), 

kecuali bertanggung jawab dan/atau bekerja dalam bidang 

redaksi/pemberitaan di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI serta 

LKBN Antara; anggota TNI/Polri dan/atau intelijen; aparat penegak 

hukum (penyidik, jaksa atau hakim); advokat kecuali pengacara publik; 

komisioner, anggota, pejabat atau staf lembaga negara, kecuali komisioner 

Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi, serta anggota Dewan 

Pers; komisaris, direksi atau karyawan BUMN dan BUMD; humas di 

lembaga, institusi, perusahaan, kampus maupun sekolah milik negara 

maupun swasta; pengurus dan/atau anggota partai politik serta organisasi 

sayapnya; tim pemenangan dalam pemilu legislatif, pilpres dan/atau 

pilkada; pekerjaan dan/atau posisi lain yang berdasar fatwa Majelis Etik 

Nasional AJI berpotensi mengganggu independensi sebagai jurnalis. 
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18. Anggota AJI tidak menjalankan pekerjaan sampingan yang bisa 

menimbulkan konflik kepentingan dengan profesinya atau sifat 

pekerjaannya bertentangan dengan Prinsip Organisasi AJI. Jika terlibat 

sebagai peliput dan penulis iklan pariwara dan sejenisnya yang itu harus 

dilakukan di luar tugas jurnalistiknya, diharuskan tidak mencantumkan 

namanya dalam semua karya non-jurnalistik tersebut. Pencarian 

Kebenaran dan Kepentingan Publik 

19. Anggota AJI mengemban tanggung jawab utama profesinya, yaitu bekerja 

untuk kepentingan publik. Sikap ini ditunjukkan dengan berusaha mencari 

dan menyampaikan informasi yang benar kepada publik. 

20. Anggota AJI tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan 

dengan kepentingan publik atau menyalahgunakannya untuk kepentingan 

pribadi. Informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik ialah 

informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan 

prinsip hak asasi manusia. 

21. Anggota AJI bersikap objektif dalam menjalankan profesinya. Sikap ini 

antara lain ditunjukkan dengan berusaha menjalankan tugas jurnalisme 

dengan pertimbangan yang rasional, berdasarkan fakta yang terverifikasi. 

22. Anggota AJI menerapkan prinsip imparsial, adil (fair), dan berpikiran 

terbuka. Prinsip ini didasarkan pada kesadaran bahwa kebenaran bisa 

datang dari mana saja, termasuk dari pihak yang tidak disukai. Sikap ini 

juga ditunjukkan antara lain dengan melakukan reportase yang berimbang 

(cover both side). 

23. Anggota AJI melakukan verifikasi untuk mendapatkan fakta dan data yang 

akurat. Salah satu caranya adalah dengan selalu menguji dan memeriksa 

ulang informasi dan data dengan pengecekan di lapangan atau 

mengkonfirmasi kepada sumber yang kompeten. 

24. Anggota AJI tidak menggunakan nama samaran sebagai penulis dan editor 

pada berita, kecuali karena alasan keselamatan atau kebijakan khusus dari 

media. Pencantuman nama asli merupakan bentuk akuntabilitas kepada 

publik. 
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25. Anggota AJI memisahkan fakta dengan opini dalam menulis berita. 

Tulisan opini harus ditempatkan pada ruang terpisah atau pada rubrik 

editorial yang diketahui publik sebagai tulisan opini. Sedangkan pendapat 

interpretatif (tafsiran) atas data dan fakta diperbolehkan dalam berita 

sejauh hal itu untuk menggambarkan atau memperjelas pengertiannya. 

26. Anggota AJI tidak membuat opini yang menghakimi, memberikan stigma, 

atau menyudutkan pihak tertentu. Opini yang menghakimi adalah 

pernyataan yang bernada seperti vonis sebelum diketahui jelas faktanya, 

atau memvonis seseorang atau suatu organisasi bersalah sebelum ada 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

27. Anggota AJI tidak memberikan imbalan untuk mempengaruhi 

independensi narasumber atau subyek berita. 

28. Anggota AJI tidak membuat karya jurnalistik yang beriktikad buruk untuk 

menyerang atau menyudutkan seseorang atau lembaga. Salah satu bukti 

tidak adanya iktikad buruk adalah dengan bersungguh-sungguh memeriksa 

dan menguji fakta serta mengkonfirmasikannya, sebelum 

mempublikasikannya. 

29. Anggota AJI tidak berbohong dan tidak membuat berita palsu. Jurnalis 

dapat dianggap berbohong jika mempublikasikan fakta atau data yang 

tidak ada, atau membuat berita yang sudah diketahui sebelumnya bahwa 

itu tidak sesuai dengan fakta. Termasuk dalam kategori ini adalah 

wawancara fiktif dan wawancara imajiner. 

30. Anggota AJI dapat menolak atau tidak melakukan liputan tentang topik 

tertentu karena benturan atau konflik kepentingan yang tidak dapat 

dihindari. 

31. Anggota AJI menghormati (hak) privasi seseorang dalam proses mencari 

dan mempublikasikan berita. Kehidupan pribadi seseorang patut 

diberitakan jika yang bersangkutan mengizinkan atau tindakan orang 

tersebut (baik pejabat negara maupun bukan) berkaitan dengan 

kepentingan publik, baik terkait masalah politik, hukum, ekonomi, 

pendidikan, agama dan berbagai urusan kenegaraan maupun kepentingan 

publik lainnya. 
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32. Anggota AJI tidak membuat dan mempublikasikan karya jurnalistik yang 

bersifat cabul atau berpotensi melanggar asas kesusilaan. Sebuah karya 

dianggap cabul jika karya itu berisi penggambaran tingkah laku secara 

erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata 

untuk membangkitkan nafsu birahi. 

33. Anggota AJI menghindari karya yang mengandung unsur sadisme. Sebuah 

karya jurnalistik dinilai sadis jika penggambarannya memberikan kesan 

kejam, buas, menimbulkan kengerian, dan tidak mengenal rasa belas 

kasihan. Salah satu contohnya adalah gambar atau penjelasan atas kondisi 

tubuh atau fisik korban kecelakaan, ledakan bom, bencana, dan kekejaman 

fisik yang hancur secara detail.Anggota AJI menghormati asas praduga tak 

bersalah.  

34. Penerapan asas ini ditunjukkan dengan cara menyebutkan status hukum 

seseorang sesuai kondisi sebenarnya. Misalnya, ia harus diungkapkan 

secara akurat berstatus “tersangka” jika sudah dalam proses di kepolisian, 

“terdakwa” saat sudah di pengadilan, dan seterusnya. Jika statusnya belum 

ditetapkan, maka ia harus disebut dengan istilah “diduga” atau “terduga” 

untuk setiap kejahatan yang dialamatkan terhadapnya. 

35. Anggota AJI menaati asas perlindungan terhadap anak di bawah umur (di 

bawah 18 tahun) yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana. Bentuk 

perlindungannya dilakukan dengan menyamarkan identitasnya. Identitas 

anak itu antara lain: nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua 

dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Bila mendesak harus 

mewawancarai anak harus seizin dan didampingi orang dewasa yang 

berkompeten. Semangat dari perlindungan terhadap anak yang terlibat 

kasus pidana adalah untuk melindungi masa depannya. 

36. Anggota AJI menyamarkan identitas semua korban kejahatan seksual dan 

pelaku kejahatan seksual yang memiliki kaitan yang bisa mengarah pada 

pengungkapan identitas korban. Korban anak-anak dan dewasa tidak 

diungkap nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan 

keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Khusus untuk anak yang 
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menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan seksual tidak boleh 

diwawancarai. 

37. Anggota AJI menghargai kondisi traumatik korban bencana, korban 

konflik sosial, korban kejahatan seksual, atau korban kekerasan. Liputan 

yang dilakukan terkait dengan kejadian bencana, konflik sosial, kekerasan, 

dan kejahatan seksual, hendaknya tidak terjerumus kepada sikap 

mengeksploitasi korban. 

38. Anggota AJI meralat informasi atau data yang diketahuinya tidak benar. 

Ralat dilakukan oleh jurnalis atau media meskipun belum ada komplain 

dari publik. Ralat dilakukan secepatnya pada kesempatan pertama setelah 

kekeliruan diketahui. Untuk media cetak, ralat diletakkan pada halaman 

atau tempat yang sama dengan informasi yang keliru tersebut dimuat. 

Untuk media online atau penyiaran, informasi perihal adanya ralat tersebut 

didekatkan dengan informasi yang dianggap keliru atau disampaikan 

secara jelas kepada publik tentang informasi atau data yang diralat. 

39. Anggota AJI melayani permintaan koreksi terhadap berita, gambar, atau 

video yang dinilai salah, keliru atau tidak akurat. Jika kesalahan tersebut 

fatal atau tidak dapat diubah/diperbaiki, maka harus disertai permintaan 

maaf. Koreksi yang disampaikan pihak lain, baik pihak yang terkait 

dengan berita maupun tidak, wajib dilayani. (Catatan: petunjuk detil 

koreksi merujuk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 

Program Siaran (P3SPS) untuk media televisi dan Pedoman Pemberitaan 

Media Siber untuk media siber). 

40. Anggota AJI wajib memenuhi hak jawab yang disampaikan seseorang, 

sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum yang menganggap suatu 

pemberitaan merugikan nama baik mereka. Namun Hak Jawab yang 

dilayani harus memenuhi unsur kekeliruan atau ketidakakuratan fakta. Hak 

jawab harus dimuat pada kesempatan pertama dan diupayakan di tempat 

yang sama dengan tempat pemuatan berita tersebut. Hak jawab yang 

dimuat tidak boleh berbayar. Penyuntingan boleh dilakukan terhadap 

materi tanpa menghilangkan substansi. (Catatan: petunjuk detil Melayani 

Hak Jawab merujuk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
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Program Siaran (P3SPS) untuk media televisi dan Pedoman Pemberitaan 

Media Siber untuk media siber). 

41. Anggota AJI tidak melakukan plagiarisme yaitu mengklaim karya orang 

lain sebagai karya sendiri (baik tulisan, maupun foto, audio, dan video). 

42. Anggota AJI menghindari pemakaian foto, ilustrasi dan/atau video yang 

membingungkan dalam publikasi karya jurnalistiknya. Penggunaan foto, 

audio, atau video untuk mendukung berita harus menyertakan informasi 

atau keterangan tentang foto, ilustrasi, dan/atau video tersebut. 

43. Anggota AJI berusaha menaati semua prinsip kode etik jurnalistik (Kode 

Etik AJI dan Kode Etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan Dewan Pers) 

dalam menjalankan profesinya. Salah satunya adalah dengan memberitahu 

sumber bahwa ia jurnalis, atau dengan menunjukkan kartu identitas 

persnya. Pengecualian diberikan terhadap jurnalis yang melakukan liputan 

investigasi untuk kepentingan publik. 

44. Anggota AJI menghormati kepatutan sosial dan sopan santun aturan dalam 

menjalankan profesinya, mulai dari mencari sampai dengan 

mempublikasikan berita. Salah satunya adalah dengan meminta izin 

meliput, memotret atau mengambil video, kecuali untuk acara atau lokasi 

yang terbuka untuk umum. Pengecualian dibenarkan untuk peliputan 

investigasi yang dilakukan demi kepentingan publik dengan tetap 

mempertimbangkan aspek pertanggungjawabannya secara hukum. 

45. Anggota AJI bersikap hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya “trial by 

the press” (penghakiman oleh pers). Untuk menghindari hal ini, anggota 

AJI harus menerapkan asas keberimbangan dan imparsialitas. 

46. Anggota AJI tidak melakukan perbuatan, membuat karya dan/atau 

menyampaikan secara terbuka sikap kebencian, prasangka, merendahkan, 

diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, gender, orientasi seksual, 

bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus, atau latar 

belakang sosial lainnya. 
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G. Penguatan Organisasi  

1. Membangun kemandirian pendanaan AJI  

2. Meningkatan kapasitas pengurus AJI Kota  

3. Memperkuat posisi tawar AJI terhadap pemilik media dan negara.  

4. Memaksimalkan peran AJI dalam proses pembuatan kebijakan strategis 

terkait profesi jurnalis, baik di tingkat lokal maupun nasional.  

5. Memperkuat sistem komunikasi AJI Indonesia – AJI Kota.  

6. Meningkatkan perencanaan strategis, sistem evaluasi program yang lebih 

kuat, dan penekanan yang lebih besar terhadap pengawasan dari dampak 

yang ditimbulkan setiap aktivitas AJI.  

7. Meningkatkan kapasitas AJI Kota dalam menyusun program, mencari 

pendanaan dan mengembangkan jaringan, termasuk menetapkan kriteria 

sumber dana yang sesuai dengan AD/ART.  

8. Meningkatkan peran strategis AJI secara nasional, regional dan 

internasional.  

9. Melakukan kaderisasi anggota AJI dan membuat standar rekrutmen 

anggota baru.  

10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota perempuan.  

11. Merintis dan membuat sistem pengelolaan dana abadi AJI untuk 

organisasi.  

12. Membangun komunikasi pengurus dan anggota AJI.  

13. Memfasilitasi program-program yang berkelanjutan di AJI Kota.  

14. Mengembangkan sistem informasi terbuka yang mengacu pada UU 

Keterbukaan Informasi Publik.  

15. Memastikan seluruh program kerja AJI dilakukan dengan prinsip keadilan 

gender.  

16. Membangun dana sosial AJI yang dikembangkan dari iuran anggota.  

17. Menyiapkan infrastruktur menuju Pemilu Raya AJI.  

18. Menyederhanakan sistem pembayaran iuran anggota AJI dengan 

memanfaatkan teknologi.  

19. Memperkuat kapasitas jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa.  

20. Mendorong pengembangan seni dan budaya.
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