JURNALIS ANTI-KORUPSI,
PILIHAN ATAU KEHARUSAN?

Mobil Daphne Caruana Galizia yang
hancur akibat peledakan, di Malta, 16
Oktober 2017.

DAPHNE DAN PANAMA PAPERS
❖ Daphne Caruana Galizia meninggal pada Senin sore ketika mobilnya, Peugeot 108,
dihancurkan oleh alat peledak yang kuat, di Malta, 16 Oktober 2017.
❖ Daphne terlibat dalam proyek liputan Panama Papers. Ia mengatakan dokumen di
sebuah bank kecil yang berbasis di Malta menunjukkan bahwa istri Perdana Menteri
Malta Joseph Muscat adalah pemilik perusahaan di Panama. Sejumlah besar
uangnya diketahui dipindahkan ke rekening bank di Azerbaijan.
❖ Pada tahun 2016, ia juga menulis soal sejumlah menteri yang memiliki bisnis di
Selandia Baru. Ia juga menulis soal jual beli “Paspor Emas Malta” kepada sejumlah
orang kaya, sehingga memungkinkannya keluar masuk Uni Eropa.
❖ Seminggu sebelum kematiannya, kepada polisi ia mengaku menerima sejumlah
ancaman pembunuhan.

BUKU MERAH
❖ Platform ini diinisiasi oleh AJI, PPMN, Tempo
Institute, dan Free Press Unlimited, didukung
Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Pers,
change.org, Greenpeace, dan Auriga. Salah satu
liputan kolaboratifnya adalah skandal Perusakan
Buku Merah, yang bercerita soal barang bukti
aliran dana dari perusahaan milik Basuki Hariman
yang diduga diberikan kepada orang nomor 1 di
Kepolisian.
❖ Pasca terbitnya laporan itu 8 Oktober 2018 di
Tempo.co, Suara.com, KBR, Independen.id dan
Jaring.id, intimidasi bermunculan terhadap anggota
Indonesialeaks, termasuk ada laporan ke polisi dan
gugatan perdata terhadap inisiatornya.

REGULASI, NILAI
1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi,
pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pasal 3 Undang Undang
No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
2. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap halhal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pasal 6 Undang
Undang Pers.
3. Bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan.
Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach & Tom Rosenstiel.

Korupsi adalah salah satu
topik liputan paling
berbahaya bagi jurnalis, dan
salah satu yang paling
penting untuk membuat
mereka yang berkuasa
bertanggung jawab. Menurut
penelitian CPJ, setidaknya 20
persen dari lebih dari 1.200
jurnalis yang terbunuh dalam
menjalankan tugas sejak
1992 karena meliput korupsi.

RISIKO LIPUTAN WATCHDOG

Courtney C. Radsch, Protecting
journalists who cover corruption is
good for the bottom line, 13
Oktober 2016.

Exposes of
corruption are ‘the
kind of journalism
that has a lot of
martyrs.”
Joel Simon, executive director of the
Committee to Protect Journalists (CPJ)

“Particularly in
repressive societies, or
places run by oligarchs
and overlords,
journalists risk both
their freedom and their
safety simply by
reporting on
corruption and conflicts
of interest.”
David Kaplan, executive director of the
Global Investigative Journalism Network

IKUTI KODE ETIK
Tidak beritikad buruk. Liputan itu dibuat Tidak beritikad buruk berarti tidak
ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal 1
Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Selalu menguji informasi. Melakukan check and recheck tentang
kebenaran informasi kepada sumber yang kompeten. Pasal 3 KEJ.

Memberitakan secara berimbang. Memberikan ruang pemberitaan
kepada masing-masing pihak (yang berseteru) secara proporsional. Pasal 3 KEJ.

Tidak mencampurkan fakta dan opini yang
menghakimi. Opini yang menghakimi berbeda dengan opini interpretatif, yaitu
pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Pasal 2 KEJ.

IKUTI KODE ETIK
Menerapkan asas praduga tak bersalah. Tidak menghakimi seseorang
dalam pemberitaan, yang ditandai dengan penulisan atribusi dengan akurat sesuai situasi aktual
yang dihadapi. Misalnya, menulis kata terlapor saat masih di polisi, terdakwa saat disidangkan,
terpidana setelah diputus bersalah. Pasal 3 KEJ

Tidak membuat berita bohong. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui
sebelumnya sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta. Bohong berbeda dengan tidak akurat.
Pasal 4 KEJ.

Tidak menerima suap. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda
atau fasilitas dari pihak lain yang dinilai bisa mempengaruhi independensi jurnalis dalam
pemberitaannya. Pasal 6 KEJ.

