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Cerita merupakan inti pekerjaan kami. Kami memulai proyek penelitian ini untuk 
mendengarkan pekerja media independen yang berada di lapangan, yang mengalami 
beban ketidakadilan. Melalui percakapan kami dengan partisipan penelitian, kami 
memahami perlunya solidaritas dengan pekerja media yang berjuang untuk Asia 
Tenggara yang lebih bebas. Kami hanya bisa berharap proyek ini dapat mencerminkan 
betapa berartinya pekerjaan mereka.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan penelitian yang telah 
meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami—dalam berbagai bahasa dan zona 
waktu—di tengah jadwal mereka yang padat. Kami merasa tehormat atas kesempatan 
untuk mendengarkan mereka berbagi cerita dengan kami tentang perjuangan dan 
harapan mereka untuk kebebasan media di Asia Tenggara. Meskipun kami mungkin 
tidak akan pernah dapat sepenuhnya menangkap seluruh lingkup pengalaman mereka, 
penelitian ini merupakan upaya awal untuk menggaungkan cerita dan perspektif penting 
mereka.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para ilustrator yang berbakat, 
Amita Sevellaraja, Marvinne de Guzman, Nadhir Nor, Astro Ruby, dan Pssyppl yang 
dengan anggun menerjemahkan tulisan kami ke dalam gambar-gambar yang memukau. 
Penghargaan setinggi-tingginya kami tujukan kepada mereka karena telah membuat 
laporan ini menjadi hidup dengan ilustrasi yang luar biasa.

Selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada rekan-rekan kami di New Naratif.  
Laporan ini tidak akan ada tanpa dukungan mereka yang konsisten selama proses 
penelitian kami berlangsung. Kepada Thum Ping Tjin yang selalu ada saat kami 
meminta saran dan atas komentar serta dorongannya yang berlimpah selama proyek ini. 
Kepada Jacob Goldberg yang membantu laporan ini mencapai bentuk akhirnya berkat 
suntingannya yang teliti dan menyeluruh. Kepada Charis Loke dan Ellena Ekarahendy 
dengan visi seni dan arahan desain mereka yang telah menghasilkan laporan yang 
menawan ini. Kepada Yap Yi Peng dan Deborah Augustin yang mengorganisasi kampanye 
yang telah menyampaikan laporan ini ke layar Anda. Kepada Sarah Hana, Kelly Annisa, 
Matt Surrusco, dan Sanjay Gathia untuk percakapan-percakapan mereka dengan kami 
yang menyenangkan dan menggembirakan. Kepada semua orang yang telah dengan 
sabar mendengarkan ide mentah dan pembaruan kami yang berlimpah. Laporan ini 
tidak akan mungkin terwujud tanpa kalian semua. Terima kasih!

Kepada komunitas New Naratif yang telah mendukung kami selama bertahun-tahun, 
yang berdiri dalam solidaritas dengan kami saat kami diserang, dan yang menjadi alasan 
kami dapat terus melakukan pekerjaan seperti ini—kami berutang budi kepada Anda. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah membaca laporan 
ini. Kami berharap kontribusi kami dapat menginspirasi lebih banyak percakapan 
tentang bagaimana kita dapat saling mendukung dalam mendorong demokrasi di rumah 
kita, Asia Tenggara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Fadhilah, 
Samira,  

dan Sahnaz 
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Dr. Thum Ping Tjin
Pendiri dan 

Direktur Pelaksana
 New Naratif

KATA PENGANTAR

Karakteristik utama—dan tragedi—studi tentang Asia Tenggara adalah bahwa 
studi tersebut telah ditentukan oleh agenda dan kepentingan pribadi elite 
global dan lokal. Dari kekuatan kolonial Inggris, Prancis, dan Belanda sebelum 
Perang Dunia II, hingga kepentingan Amerika, Inggris, Jepang, dan Australia 
setelah perang, hingga pemerintah nasional Asean sejak tahun 1970-an dan 
seterusnya, karakteristik kunci dari studi Asia Tenggara adalah ia telah dibentuk 
untuk memenuhi serangkaian kepentingan elite—pemerintah, industri, militer, 
dan komersial—yang telah mendanai bidang ini untuk mendorong agenda dan 
mempromosikan nilai-nilai mereka.

Sampai batas tertentu, ini berlaku untuk kalangan akademisi secara umum. Namun, 
satu karakteristik penting dari akademisi Barat yang telah melewati studi tentang 
Asia Tenggara adalah peran mereka yang memiliki pengetahuan untuk melawan 
kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan promosi nilai-nilai asli Asia Tenggara 
yang mewakili realitas hidup sebagian besar masyarakat. Represi yang kejam 
berarti bahwa Asia Tenggara—selain mungkin Filipina—tidak memiliki tradisi 
akademis yang setara yang memungkinkan para akademisi menghasilkan studi 
berkualitas berdasarkan penelitian yang cermat dan penalaran yang bijaksana, 
yang juga turut andil mengintervensi dalam debat publik yang bermakna serta 
menyuarakan kebenaran kepada penguasa.

Dengan pemikiran inilah saya mendirikan New Naratif pada September 2017. New 
Naratif bertujuan untuk melakukan penelitian tentang isu-isu yang penting bagi 
masyarakat Asia Tenggara agar dapat digunakan untuk pemberdayaan agar mereka 
dapat mengambil tindakan kolektif untuk memperbaiki kondisi masyarakat. 
Agenda kami adalah untuk memperkuat demokrasi Asia Tenggara dengan 
memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengambil tindakan dan meminta 
pertanggungjawaban mereka yang berkuasa. Untuk mencapai hal ini, sangat 
penting bahwa informasi dan keterampilan yang kami berikan didasarkan pada 
konteks lokal, peka terhadap kondisi lokal, dan dapat diakses oleh masyarakat di 
Asia Tenggara.

Jadi, dengan senang hati saya perkenalkan kepada Anda laporan pertama dalam 
penelitian kami tentang kebebasan media di Asia Tenggara. Kami telah melalui 
jalan panjang untuk sampai ke titik ini, di mana New Naratif dapat menghasilkan 
penelitian kami sendiri, dan masih banyak lagi yang harus dilalui, tetapi saya 
percaya ini adalah langkah pertama yang sangat berharga yang akan memberikan 
kontribusi penting. Penelitian ini telah dilakukan oleh orang-orang dari Asia 
Tenggara, di Asia Tenggara, dengan tujuan memberi manfaat bagi masyarakat Asia 
Tenggara. Saya merasa sangat senang bekerja dengan tiga anggota tim peneliti kami 
yang sangat berbakat yang telah bekerja sangat keras dengan banyak dorongan 
dan inisiatif. Semua pujian untuk proyek ini harus diberikan kepada mereka dan 
saya menantikan lebih banyak karya seru lainnya yang pasti akan mereka hasilkan.
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Membayangkan Kebebasan dan Independensi Media: Narasi dari Asia Tenggara 
dimulai di tengah tahun yang sulit bagi kebebasan media di Asia Tenggara. 
Reporters Without Borders (RSF) mencatat setidaknya 76 jurnalis dipenjara 
dan satu terbunuh di wilayah ini pada 2021, dan Indeks Kebebasan Pers Dunia 
menempatkan 10 dari 11 negara Asia Tenggara di antara 100 yang terburuk, 
dengan Brunei, Laos, Singapura, dan Vietnam di bawah 150 dari 180 negara.  
Sementara hanya satu negara, Timor Leste, yang peringkatnya di atas 100. 
Namun, indeks skala besar ini hanya menunjukan sebagian dari tantangan 
kebebasan media di Asia Tenggara, mengaburkan keberagaman kawasan ini 
serta medan aktivisme yang kaya oleh pekerja dan kanal media. Seperti halnya 
orang-orang Asia Tenggara yang tidak monolit, pekerja media yang berbeda 
menghadapi masalah yang berbeda pula. Pekerja media independen biasanya 
menjadi sasaran serangan oleh pemerintah Asia Tenggara, mendorong kami 
untuk mengeksplorasi lebih jauh tantangan yang mereka hadapi.

Penelitian ini mengeksplorasi berbagai cara pekerja media independen 
memaknai kebebasan media melalui konteks dan identitas unik mereka. 
Untuk tujuan penelitian ini, kami mendefinisikan pekerja media independen 
sebagai mereka yang tidak bekerja untuk media milik negara atau media yang 
berafiliasi dengan negara. Partisipan penelitian kami bekerja sebagai jurnalis, 
seniman, dan perwakilan organisasi yang mengadvokasi kebebasan media 
dan mendukung perusahaan rintisan media (start-up); beberapa dipekerjakan 
secara formal, sementara yang lain adalah pekerja lepas. Kami berbicara 
dengan 44 pekerja media independen dan mengajukan pertanyaan penting: 
“Apa makna dan seperti apakah kebebasan media bagi Anda?” Jawaban 
partisipan penelitian kami sangat beragam dengan tema dan kekhawatiran 
serupa yang muncul selama proses berlangsung.

PEKERJAAN MEDIA DAN IDENTITAS YANG BERSINGGUNGAN
Batas-batas negara saja tidak cukup untuk menjelaskan berbagai tantangan 
yang dihadapi pekerja media di Asia Tenggara. Pengalaman yang beragam ini 
bahkan didapati di antara para pekerja media yang bekerja di, atau meliput, 
negara yang sama. Atribut seperti ras, status kewarganegaraan, gender, 
seksualitas, usia, lokasi geografis, dan status pekerjaan (pekerjaan formal vs. 
lepas) di antara para partisipan penelitian kami tidak dapat dipisahkan dari 
pengalaman mereka sebagai pekerja media. Identitas-identitas ini membentuk 
relasi dan dinamika kekuasaan antara pekerja media dan lingkungan mereka, 
baik di dalam ruang redaksi mereka maupun dengan publik yang lebih luas.

RINGKASAN
EKSEKUTIF
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MEMBEDAH SERANGAN-SERANGAN TERHADAP MEDIA INDEPENDEN
Di seluruh Asia Tenggara, pekerjaan media yang kritis terhadap negara sering 
kali mendapat sorotan dan hukuman. Bergantung pada konteks dan negara, 
topik-topik tertentu lebih cenderung memicu reaksi negatif.  Namun, pemerintah 
yang tidak bersahabat bukan satu-satunya musuh media independen, dan tidak 
selalu memungkinkan untuk mengidentifikasi para pelaku serangan terhadap 
jurnalis. Oleh karena itu, kami memisahkan serangan berdasarkan bentuk-
bentuknya: a) kekerasan fisik dan kebrutalan polisi; b) tekanan, pengekangan 
dan tuntutan hukum; c) propaganda antimedia; dan d) serangan digital.

AKSES TERHADAP INFORMASI 
Ada beberapa hal yang sering menghambat upaya pekerja media untuk membuat 
dan menerbitkan konten. Khususnya bagi jurnalis, proses mengakses sumber 
dan informasi resmi untuk laporan berita merupakan tugas yang sangat sulit. 
Beberapa pemerintah Asia Tenggara tidak selalu membuat data resmi mudah 
diakses, yang berarti para jurnalis sering kali harus menggunakan data yang 
diterbitkan oleh sumber nonpemerintah. Bahkan di negara-negara seperti 
Filipina dan Indonesia, di mana kebebasan informasi dijamin dalam undang-
undang, praktik pencegahan seperti intimidasi oleh pejabat pemerintah dan 
birokrasi yang berlarut-larut menyulitkan upaya untuk memperoleh informasi 
publik. Pandemi COVID-19 telah memperburuk tantangan ini. Di Malaysia, 
konferensi pers dipindahkan secara daring dan hanya kanal media milik 
negara yang diundang untuk berpartisipasi. Akibatnya, kanal dan pekerja 
media independen tidak dapat mengajukan pertanyaan kepada pejabat 
negara dan meminta pertanggungjawaban mereka. Selain sumber pemerintah, 
jurnalis independen juga menghadapi kesulitan untuk mendekati sumber lain. 
Partisipan  penelitian dari Thailand, Kamboja, dan Indonesia bercerita bahwa 
narasumber memiliki kekhawatiran dalam memberikan wawancara karena 
alasan keselamatan mereka.

KETIDAKPASTIAN FINANSIAL 
Kekhawatiran lain yang mengancam mata pencaharian dan keberadaan pekerja 
media independen di Asia Tenggara adalah masalah keuangan. Sebagian besar 
pekerja lepas yang kami ajak bicara menggambarkan gaji yang rendah dan tidak 
stabil di sektor media, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan. Banyak juga 
yang menyebutkan adanya perbedaan upah yang diberikan oleh kanal media 
lokal dan internasional; kanal media internasional biasanya membayar lebih 
tinggi dibandingkan kanal media lokal. Namun, karena media internasional 
cenderung mengalokasikan sumber daya yang relatif sedikit untuk peliputan  di 
Asia Tenggara, persaingan menjadi ketat. Ketidakpastian finansial menjadi lebih 
buruk karena pandemi. Beberapa kanal berita di Asia Tenggara memberhentikan 
karyawannya, mendorong/memaksa banyak pekerja media untuk mengambil 
pekerjaan lepas atau pindah ke industri yang berbeda sama sekali. Meskipun 
beberapa pemerintah menawarkan dana hibah untuk pekerjaan kreatif, hibah 
ini tidak selalu dapat diakses karena untuk mendapatkannya mensyaratkan 
pengungkapan detail pekerjaan beberapa seniman yang bersifat sensitif.
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Menanggapi tantangan keuangan ini, beberapa media mulai beralih ke 
model keanggotaan (membership model) yang sulit untuk dimulai di wilayah 
yang orang-orangnya enggan membayar untuk berita. Ketergantungan 
pada pemangku kepentingan eksternal, baik itu lembaga eksternal maupun 
pembaca, memengaruhi jenis konten yang dihasilkan oleh kanal penerima 
manfaat, mendorong kami untuk mempertanyakan istilah “kebebasan media” 
itu sendiri: Dari siapa kami mencari kebebasan?

PERLAWANAN DAN SOLIDARITAS
Dalam iklim politik yang sangat membatasi kebebasan media dan kebebasan 
berekspresi, menjadi pekerja media yang independen bisa menjadi tindakan 
perlawanan politik. Banyak pekerja media melihat pekerjaan mereka tidak 
hanya untuk menerbitkan cerita, tetapi juga untuk mengungkap ketidakadilan 
dan meminta pertanggungjawaban yang berkuasa. Ini adalah suatu prestasi 
karena banyak ruang redaksi yang tidak mau menerbitkan cerita kritis akibat 
risiko yang mungkin dihadapi. Hasilnya, banyak organisasi dan komunitas 
informal muncul untuk memberikan dukungan dan menunjukkan solidaritas 
dengan (dan di antara) pekerja media independen. Contohnya termasuk 
Cambodian Journalists Alliance Association (CamboJA) dan Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) di Indonesia yang merupakan sistem pendukung penting bagi 
jurnalis di negara-negara tersebut. Organisasi lain seperti Philippine Center 
for Investigative Journalism (PCIJ) dan Centre For Independent Journalism 
(CIJ) di Malaysia menyediakan beasiswa dan lokakarya pengembangan 
kapasitas bagi jurnalis. Namun, sumber daya ini tidak dapat diakses oleh 
semua orang, dan akses terhadap sumber daya memiliki efek pada apa yang 
dapat dan tidak dapat dilakukan oleh beberapa pekerja media. Tidak seperti 
pekerja media yang kekurangan sumber daya dan koneksi, pekerja media yang 
memiliki banyak koneksi dapat menulis tentang topik sensitif karena koneksi 
seringkali berarti akses terhadap perlindungan. Oleh karena itu, jaringan 
solidaritas untuk dan di antara pekerja media sangat penting bagi kebebasan 
media di Asia Tenggara. 

MEMIKIRKAN KEMBALI KEBEBASAN MEDIA: APA SELANJUTNYA?
Proyek penelitian ini hanyalah awal dari pengungkapan nuansa dalam 
pengalaman pekerja media di Asia Tenggara. Kami berharap dapat 
berkontribusi pada studi di masa depan yang membahas keragaman yang kaya 
di wilayah ini, masyarakatnya, dan pengalamannya. Penelitian di masa depan 
perlu menyadari bagaimana faktor-faktor seperti kelas, lokasi geografis, 
status kewarganegaraan, jenis pekerjaan, ras, etnis, gender, dan seksualitas 
membentuk pengalaman pekerja media dan bagaimana kelompok-kelompok 
tertentu secara rutin dibungkam, dipinggirkan, dan tidak memiliki akses 
sebanyak-banyaknya untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian seperti ini. 
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↘

"Seperti halnya orang-
orang Asia Tenggara 
yang bukan monolit, 
pekerja media yang 
berbeda menghadapi 
masalah yang berbeda pula. 
Pekerja media independen 
biasanya menjadi sasaran 
serangan oleh pemerintah 
Asia Tenggara, mendorong 
kami untuk mengeksplorasi 
lebih jauh tantangan yang 
mereka hadapi."
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Serangan terhadap kebebasan media dan demokrasi 
di Asia Tenggara, secara umum, sedang meningkat. 
Namun, upaya untuk memahami kebebasan media 
mengalami kesulitan karena cenderung terfokus pada 
tingkat nasional,  dengan pertimbangan yang tidak 
memadai terhadap berbagai pengalaman pekerja 
media di negara yang sama, terutama dalam konteks 
politik yang berbeda. Studi-studi terdahulu sering 
kali tidak mempertanyakan apa sebenarnya arti 
kebebasan media bagi praktisi media di Asia Tenggara. 
Laporan ini menggunakan pendekatan eksploratif yang 
menekankan pada narasi  untuk memahami tantangan 
terhadap kebebasan media dari sudut pandang pekerja 
media independen yang meliput Asia Tenggara. Kami 
bermaksud untuk menjelaskan lebih banyak isu dan 
hambatan kebebasan media di Asia Tenggara yang 
selama ini terabaikan.

Laporan ini terdiri dari tiga bagian. Di Bagian I, kami 
menjelaskan pendekatan metodologis kami, posisi 
penelitian ini, keterbatasannya, dan pertimbangan 
etisnya. Di Bagian II, kami membahas temuan kami 
mengenai persinggungan antara pekerjaan media 
dan identitas, berbagai cara penyerangan terhadap 
kebebasan media, bagaimana kemampuan media untuk 
mengakses informasi publik dihambat,  bagaimana 
kendala keuangan yang dialami pekerja media 
memengaruhi kebebasan mereka, dan bagaimana 
kebebasan media bergantung pada upaya kita   
mempertahankan dan memperluas ruang media yang 
terbuka. Di Bagian III, kami merefleksikan apa yang telah 
kami pelajari, menyampaikan saran untuk tindakan, 
serta mengidentifikasi peluang untuk penelitian di masa 
yang akan datang.

PEMBUKA
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Bagian I

Pendahuluan

↘
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P E N G A N TA R

↘ 1. 
KOMPLEKSITAS

KEBEBASAN MEDIA
Reporters Without Borders (RSF), salah satu organisasi nonpemerintah 
terkemuka di dunia yang mengadvokasi kebebasan media dan pers, mencatat 
setidaknya 76 jurnalis dipenjara dan satu terbunuh di Asia Tenggara hingga 
bulan September pada 2021 (Reporters Without Borders, 2021b). Indeks 
Kebebasan Pers Dunia RSF (2021a) menempatkan Brunei, Laos, Singapura, 
dan Vietnam di bawah peringkat 150 di antara 180 negara, sementara 
hanya satu negara Asia Tenggara, Timor Leste, yang peringkatnya di atas 
100. Hukuman tiga jurnalis di Vietnam pada bulan Juni (Ives, 2021), kudeta 
militer di Myanmar dan pencabutan lisensi berikutnya dari lima organisasi 
media independen terkemuka di negara itu (Robinson, 2021), serta larangan 
The Online Citizen baru-baru ini dan pengesahan RUU (Penanggulangan) 
Interferensi Asing (FICA) di Singapura (Mahmud, 2021) makin memperburuk 
pesimisme terhadap masa depan ruang demokrasi di wilayah ini. New Naratif 
juga tidak kebal terhadap tindakan keras dan intimidasi—pada tahun 2020, 
Kantor Perdana Menteri Singapura mengajukan laporan polisi terhadap New 
Naratif atas dugaan iklan pemilu yang tidak sah. Hal ini hanyalah salah satu 
dari beberapa upaya pemerintah Singapura untuk membungkam New Naratif 
(New Naratif, 2021a).

Sayangnya, hal ini hampir tidak menyentuh permukaan tantangan dan bahaya 
yang dihadapi pekerja media di wilayah ini. Penilaian kuantitatif berbagai 
dimensi dan indikator yang digunakan oleh indeks dan peringkat kebebasan 
media memang memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi 
pekerja media. Jumlah penghitungan pelanggaran yang dilakukan terhadap 
pekerja media menunjukkan bahwa di banyak negara Asia Tenggara, terdapat 
ancaman-ancaman yang mudah terjadi terhadap suara-suara kritis. Namun, 
mereka memiliki beberapa kekurangan.

Pertama, mereka kebanyakan diagregasi di tingkat nasional. Hal ini 
menghilangkan keragaman luar biasa yang terdapat di setiap negara Asia 
Tenggara. Agregat semacam itu tidak dapat membedakan antara pengalaman 
yang berbeda dari pekerja media di negara yang sama yang mungkin 
berbeda tergantung pada etnis, agama, bahasa, lokasi, pendapatan, dan 
status pekerjaan. Rangkuman ini dapat mengarah pada pandangan yang 
disederhanakan dan digeneralisasikan tentang kebebasan media (atau 
ketiadaan kebebasan media) di wilayah ini. Setiap negara di Asia Tenggara 
adalah rumah bagi berbagai etnis, agama, dan bahasa, serta berbagai konteks 
sosial-ekonomi dan kebebasan media dapat berbeda secara radikal antara 
konteks yang berbeda ini. Sebaliknya, agregat nasional sering mengabaikan 
persamaan antara pekerja yang tinggal di negara yang berbeda tetapi berada 
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dalam konteks yang sama, seperti mereka yang tinggal di sisi yang berbeda 
dari perbatasan yang sama atau mereka yang bekerja di kota-kota besar.

Kedua, dan terkait dengan poin di atas, konteks politik pekerja media juga 
sangat beragam. Di tingkat nasional, rezim politik di wilayah ini tersebar 
dalam spektrum yang luas, dengan rezim yang paling restriktif dan tidak 
demokratis seperti Laos dan Vietnam di satu sisi dan rezim yang lebih 
liberal dan demokratis—meskipun tidak terkonsolidasi—seperti Filipina 
dan Indonesia di sisi lain (EIU, 2020). Selain itu, provinsi, negara bagian, dan 
kota yang berbeda mungkin diatur secara berbeda; misalnya, pemerintahan 
Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat lebih otoriter daripada wilayah-
wilayah Indonesia yang lain (Tapsell, 2015) dan Rakhine State Myanmar 
menjadi sasaran pengawasan ketat dan pembatasan pergerakan yang lebih 
keras daripada bagian lain negara itu (Looi & Berlian, 2020). Selain itu, sering 
kali terdapat perbedaan yang kentara antara pengalaman mereka yang bekerja 
untuk organisasi media yang berafiliasi dengan negara dan mereka yang 
dipekerjakan oleh organisasi media bukan milik negara atau pekerja lepas.

Ketiga, seperti halnya kemungkinan bahwa pengalaman pekerja media 
di kawasan ini beragam, masuk akal juga jika pekerja media memiliki 
konsepsi yang berbeda tentang kebebasan media. Hal ini sering kali tidak 
diperhitungkan oleh indeks kebebasan media global yang sebagian besar 
menerapkan kerangka kebebasan media dan demokrasi yang berdasarkan  
konteks demokrasi Barat (Schneider, 2020, hlm. 18). Meskipun kebebasan pers 
dan media adalah “bahasa yang diketahui jurnalis secara naluriah” (Doronila, 
2000, hlm. xiv), istilah tersebut mungkin memiliki makna yang berbeda 
bagi pekerja media di tempat yang berbeda. Jadi, sementara istilah tersebut 
“berjalan” (Schneider, 2020, hlm. 3435), penting untuk mempertanyakan 
dan membongkar bagaimana konsep tersebut dipahami oleh pekerja media 
yang berbeda di berbagai lingkungan media. Oleh karena itu, mengajukan 
pertanyaan ini kepada pekerja media di Asia Tenggara sangatlah penting.

↘ 2. 
MENCARI CERITA

Penelitian yang berpusat pada narasi pekerja media bersifat terbatas. 
Kontribusi survei dan indeks komparatif skala besar, seperti “Kebebasan Pers” 
Freedom House, Indeks Keberlanjutan Media oleh International Research and 
Exchanges Board (IREX), dan indikator terkait pers dan media yang dirilis 
oleh Varieties of Democracy (V-Dem) sangat berharga. Namun, survei dan 
skor penilaian mengacu pada orang-orang dan aktivitas mereka (Bevir dan 
Rhodes 2016, hlm. 22) dan angka tidak memiliki banyak arti, kecuali jika 
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dinarasikan (lihat Stone 2016). Lebih banyak narasi perlu diceritakan dari 
perspektif mereka yang hidup di dunia yang ingin diringkas oleh indeks dan 
survei ini.

Narasi sangat penting dalam meningkatkan pemahaman kita tentang 
lingkungan politik yang kompleks. Penelitian kualitatif mendalam 
sebelumnya dan narasinya tentang lingkungan media politik di Asia Tenggara 
telah mengungkap cerita yang biasanya tidak ditangkap oleh indeks dan 
penghitungan skala besar. Misalnya, studi Tapsell (2020) menunjukkan bahwa 
analitik media tingkat makro dan big data yang semakin banyak digunakan di 
negara-negara demokrasi Barat untuk mempelajari peran media sosial dalam 
politik tidak tepat untuk mempelajari media digital di Asia Tenggara karena 
penggunaan platform komunikasi pribadi lebih umum bagi masyarakat Asia 
Tenggara untuk bertukar informasi. Dalam studi lain tentang media dan politik 
di Papua, ia mengungkapkan tidak hanya bahaya dalam melakukan peliputan 
tetapi juga kendala keuangan yang dihadapi oleh media lokal di wilayah 
tersebut (Tapsell, 2015). Penelitian Nguyen-Thu (2018) tentang lanskap media 
Vietnam menunjukkan bahwa merupakan suatu kekeliruan jika mengatakan 
bahwa pembatasan politik adalah masalah utama yang melingkupi kebebasan 
media di Vietnam tersebut karena organisasi media juga bergulat dengan 
tekanan komersialisasi dan kurangnya kepercayaan publik. Kajian-kajian 
ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya nuansa saja yang dapat 
ditangkap oleh pendekatan kualitatif, tetapi juga kita tidak dapat menerapkan 
asumsi konseptual dan teoretis yang ditemukan di luar Asia Tenggara dengan 
sembarangan tanpa mempertimbangkan apakah asumsi tersebut relevan 
dengan wilayah ini dan apakah asumsi tersebut memadai untuk menangkap 
keadaan wilayah ini yang unik. Proyek-proyek kualitatif ini menunjukkan 
bahwa terdapat manfaat dari tidak diterapkannya kerangka pikiran yang 
kaku, top-down, ketika memulai penelitian.

Sehingga, kami menggunakan pendekatan eksploratif terhadap persoalan 
kebebasan media di Asia Tenggara dalam upaya kami untuk memasukkan lebih 
banyak cerita pengalaman hidup ke dalam studi tentang kebebasan media di 
Asia Tenggara. Kami melakukan diskusi kelompok terarah dan wawancara 
daring, masing-masing berlangsung antara 40 menit hingga tiga jam, dengan 44 
pekerja media independen—jurnalis dan ilustrator, pekerja lepas dan pekerja 
formal—dan perwakilan organisasi media independen di delapan negara Asia 
Tenggara, yaitu Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, 
Thailand, dan Vietnam dari Juli hingga Oktober 2021. Kami bertanya kepada 
partisipan penelitian tentang pengalaman mereka dalam menghasilkan cerita 
dan karya seni, tantangan yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka, dan 
bagaimana mereka mengarunginya. Di berbagai titik percakapan kami, kami 
mengajukan pertanyaan penting: “Apa makna dan seperti apakah kebebasan 
media bagi Anda?”



P E N G A N TA R

17

Studi ini menemukan dan menekankan bahwa batasan terhadap kebebasan 
media melampaui tindakan keras dan penangkapan yang dilakukan 
oleh pemerintahan yang tidak bersahabat. Partisipan penelitian kami 
menggambarkan batasan yang berkaitan dengan identitas dan budaya mereka 
sendiri, kurangnya akses ke data, kurangnya perlindungan terhadap sumber 
dan kesulitan keuangan. Beberapa menekankan pentingnya bertindak dalam 
solidaritas dengan pekerja media dalam iklim politik yang tidak bersahabat. 
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan hidup media 
independen di wilayah ini. Kami menekankan bahwa masalah ini nyata; 
seperti halnya penindasan dan kekerasan terbuka terhadap pekerja media, ini 
adalah dimensi penting yang memengaruhi kebebasan media di wilayah ini. 
Meskipun kami sama sekali tidak mengklaim bahwa studi kami sepenuhnya 
representatif, studi ini menunjukkan bahwa cara pembatasan kebebasan 
media digambarkan secara tidak sesuai dengan keprihatinan dan aspirasi 
banyak pekerja media di wilayah ini.

↘ 3. 
POSISI PENELITIAN

Tidak ada penelitian sosial yang bebas nilai, dan kami pun tidak percaya 
bahwa penelitian sosial perlu bersifat bebas dari nilai-nilai tertentu.  
Kami berpendapat bahwa penelitian, terutama tentang komunitas yang 
terpinggirkan, berjuang, dan tertindas, harus memberdayakan partisipan 
penelitian. Studi ini merupakan bagian dari proyek yang lebih besar yang 
bertujuan untuk mendorong jaringan dan keterlibatan yang lebih luas di 
antara pekerja media independen di Asia Tenggara. Jadi, tujuan penelitian 
ini lebih dari sekadar menggali pengalaman pekerja media independen di 
wilayah ini; penelitian ini juga berupaya mengembangkan strategi untuk 
membantu pekerja media independen di wilayah ini mengarungi dan melawan 
tantangan bekerja dalam kondisi—baik politik, sosial, atau budaya—yang tidak 
bersahabat dengan mereka. Tujuan penelitian ini mengarahkan kami untuk 
menggunakan metode partisipatif yang memungkinkan partisipan penelitian 
untuk berinteraksi dan bertukar pengetahuan dan cerita.

Menggunakan pendekatan partisipatif berarti bahwa kami menganggap 
orang-orang yang kami wawancarai sebagai “partisipan penelitian” dan bukan  
“subjek penelitian”. Kami duduk bersama dan bertanya serta meminta nasihat 
mereka tentang bagaimana kami dapat mendukung mereka. Mengambil posisi 
ini tidak berarti mengesampingkan kemampuan kami untuk berpikir kritis 
tentang isu-isu yang diangkat selama diskusi kami. Sebaliknya, kami mencoba 
untuk berpikir bersama dengan partisipan kami alih-alih memberikan solusi, 
kebijakan, atau program yang bersifat top-down.
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Kami menganggap diri kami sebagai bagian dari komunitas media independen 
Asia Tenggara. Kami sering mengandalkan jaringan kami yang sudah dibangun 
untuk melakukan penelitian ini. Hal ini berarti bahwa kami mewawancarai 
dan berdiskusi dengan beberapa teman dan kolega yang memiliki hubungan 
dekat dengan kami bahkan sebelum konseptualisasi proyek penelitian ini. 
Meskipun informasi yang kami sampaikan dalam laporan ini objektif dalam 
arti didasarkan oleh pengalaman para partisipan penelitian, pengalaman kami 
sendiri dalam bekerja dan mengarungi lingkungan media Asia Tenggara yang 
penuh tantangan tetap memengaruhi cara kami memahami dan berempati 
dengan partisipan dalam penelitian ini. Kami menganggap ini sebagai kekuatan 
daripada keterbatasan karena hal ini membantu kami untuk tidak hanya 
membenamkan diri dalam narasi yang dibagikan oleh partisipan, tetapi juga 
untuk menghargai proyek ini di luar tujuan memberikan penjelasan empiris.
 

↘ 4.
KETERBATASAN PENELITIAN

Kami menyadari bahwa pendekatan eksplorasi kami memiliki keterbatasan. 
Pertama, meskipun kami bermaksud untuk mengedepankan dimensi kebebasan 
media di Asia Tenggara yang sering kurang ditekankan dalam studi skala 
besar, kami tidak mengeklaim bahwa penelitian ini bersifat representatif dari 
sudut pandang statistika atau lengkap perihal dimensi atau masalah yang kami 
diskusikan. Jangka waktu dan jangkauan kami yang terbatas mengakibatkan 
terbatasnya jumlah orang dan negara yang dapat kami sertakan dalam 
laporan ini. Kami tidak dapat mewawancarai pekerja media dari Brunei, Laos, 
atau Timor Leste dan walaupun kami dapat berbicara dengan peserta dari 
delapan negara Asia Tenggara lainnya, kami menyadari bahwa terbatasnya 
jumlah individu yang kami wawancarai serta ketidakmampuan kami untuk 
melakukan observasi lapangan karena pandemi COVID-19, menghalangi kami 
untuk mengklaim representasi penuh dari realitas kompleks “di lapangan”. 
Selain itu, mode interaksi daring yang kami gunakan mungkin memengaruhi 
apa yang ingin diungkapkan oleh peserta, terutama dalam waktu terbatas 
menyesuaikan kenyamanan para partisipan untuk bercakap-cakap melalui 
perangkat lunak konferensi video daring.

Selain kendala logistik dan waktu, kami menduga ada beberapa faktor yang 
menyebabkan terbatasnya jangkauan kami. Beberapa di antaranya disebabkan 
oleh pandemi COVID-19. Ketidakmampuan untuk bertemu calon partisipan 
secara langsung yang memaksa kami untuk mengandalkan email dan platform 
konferensi video daring, menjadi penghalang untuk menjalin hubungan 
baik dengan orang-orang yang belum pernah kami temui sebelumnya. Kami 
memahami bahwa orang-orang pada umumnya ragu untuk berkomunikasi 
dan berbagi detail kehidupan mereka dengan orang-orang yang tidak mereka 
kenal, dan hilangnya interaksi langsung yang ditimbulkan oleh pandemi 
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mungkin telah memperburuk keraguan ini. Masalah keamanan mungkin juga 
telah berperan dalam keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam penelitian 
ini, yang berfokus pada topik yang sensitif secara politik, terutama di negara 
tertentu. Pergeseran ke saluran komunikasi daring mungkin juga memengaruhi 
kelelahan orang-orang dan karenanya keberatan untuk menanggapi dan 
menyetujui wawancara.

Implikasi dari keterbatasan pertama ini adalah bahwa kami tidak mengeklaim 
telah melakukan perbandingan atau analisis menyeluruh antar negara 
terhadap lanskap media di Asia Tenggara. Kami juga tidak mengklaim untuk 
memberikan studi mendalam tentang beberapa di antaranya. Sebaliknya, kami 
fokus pada dimensi—isu, masalah—untuk menunjukkan bahwa pemahaman 
tentang kebebasan media di Asia Tenggara harus diperluas. Temuan kami 
akan memengaruhi proyek penelitian kami di masa depan tentang kebebasan 
media dan demokrasi di Asia Tenggara.

Kedua, penelitian ini secara khusus melihat pengalaman pekerja media 
independen, yang kami definisikan sebagai mereka yang bekerja di organisasi 
media independen atau pekerja lepas—bukan organisasi yang berafiliasi 
dengan pemerintah. Jadi, laporan ini tidak mencakup tantangan yang dihadapi 
oleh pekerja media yang berafiliasi dengan negara atau bagaimana mereka 
menghadapi tantangan tersebut. Namun, ini tidak boleh diartikan bahwa 
pekerja media yang berafiliasi dengan negara tidak menghadapi tantangan 
sama sekali.

Ketiga, karena studi ini berpusat pada pengalaman hidup pekerja media 
independen, kami tidak menganalisis konten yang diterbitkan oleh peserta 
kami. Di beberapa bagian laporan ini, kami menyentuh isu-isu yang berkaitan 
dengan produksi dan penerbitan konten karena mungkin terkait dengan 
tantangan yang dihadapi oleh partisipan penelitian, tetapi kami tidak 
menganalisisnya secara mendalam.

Namun demikian, kami berharap bahwa narasi yang kami sertakan dalam 
penelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang kebebasan media di Asia 
Tenggara dan membuka jalan bagi upaya untuk menggalang dan memperkuat 
dukungan untuk pekerja media di kawasan ini di masa yang akan datang. 

↘ 5.
PERTIMBANGAN ETIS

Sebagian besar partisipan penelitian dalam studi ini hidup dan bekerja 
dalam situasi yang berbahaya dan terkadang mengancam jiwa. Jadi, kami 
telah mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa tidak ada 
informasi yang disertakan dalam laporan ini dapat dilacak kembali ke setiap 
partisipan tanpa persetujuan mereka. Kami tidak menyebutkan nama para 
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partisipan dan kami hanya menyebutkan nama organisasi media dengan 
persetujuan perwakilan mereka. Kami juga menghapus segala identitas pribadi 
yang terkandung dalam kutipan dan pernyataan yang diparafrase, kecuali jika 
kami menerima persetujuan dari partisipan untuk memasukkannya.

Meskipun beberapa informasi mungkin tidak dapat dilacak kembali ke setiap 
peserta, menyertakan informasi tersebut masih dapat menimbulkan potensi 
bahaya terhadap kelompok yang dibahas dalam studi ini. Setiap penelitian 
yang mencakup kelompok atau komunitas yang terpinggirkan memiliki 
potensi untuk memperburuk kerentanan mereka, dan mengungkap strategi 
mereka untuk bertahan hidup dapat memudahkan pihak-pihak dengan niat 
jahat untuk mencari kelemahan dari strategi ini (Schaffer, 2016, hlm. 94-95). 
Dengan kata lain, informasi yang diterbitkan dalam penelitian semacam ini 
berpotensi digunakan oleh pemerintah atau kelompok yang tidak bersahabat 
untuk memahami operasi dan pekerjaan komunitas media untuk melakukan 
pembungkaman terhadap mereka. Oleh karena itu, kami mengecualikan 
informasi yang kami yakini dapat membawa lebih banyak kerugian daripada 
manfaat, seperti detail strategi atau kelemahan keamanan seseorang. Namun 
demikian, kami menyadari bahwa setiap publikasi mengenai pekerjaan yang 
berbahaya atau berisiko secara politik dapat dimanfaatkan oleh pihak mana 
pun yang memiliki niat jahat; selama beberapa dekade, pemerintah otoriter 
atau mereka yang memiliki kecenderungan otoriter, telah mempelajari cara 
beroperasi kelompok dan aktivis yang berbeda pendapat untuk menemukan 
cara yang lebih efektif untuk menekan mereka. Sebagai peneliti, kami tidak 
dapat mengontrol bagaimana publikasi kami digunakan oleh orang-orang 
yang membacanya, tetapi kami berusaha untuk menyadari kemungkinan 
konsekuensi negatif dari informasi yang kami publikasikan. Jadi, di bagian yang 
mengungkapkan kerentanan tertentu dari partisipan kami atau komunitas 
mereka, kami menuliskan konsekuensi yang mungkin terjadi. Kami berharap 
dengan menunjukkan bagaimana pemerintah yang tidak bersahabat dapat 
memanfaatkan informasi tertentu untuk melawan pekerja media, kami dapat 
memperkuat upaya solidaritas yang berkelanjutan di antara pekerja media di 
Asia Tenggara.
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↘ 6.
MENELITI KEBEBASAN MEDIA 

DI ASIA TENGGARA

MENGEKSPLORASI TANTANGAN, PERLAWANAN, DAN ASPIRASI

Setiap upaya untuk menjelaskan berbagai dimensi kebebasan media harus 
dimulai dengan pertanyaan, apa sebenarnya kebebasan media itu? Para ahli telah 
mengemukakan beberapa definisi serta aspirasi tentang kebebasan media. 
Bagi McQuail (2003, hlm. 170), kebebasan media berarti hak seseorang untuk 
memproduksi, menerbitkan, dan mendistribusikan informasi dan ide tanpa 
sensor atau ancaman hukuman. Media, katanya, harus independen dari 
pengaruh eksternal, terutama pemerintah. Bagi Graber (1986, hlm. 258), 
media yang bebas harus mencerminkan beragam pendapat masyarakat, tidak 
dibatasi oleh pemerintah dan publik, dan menyediakan forum untuk gagasan 
yang saling bertentangan. Rozumilowicz (2002, hlm. 14) berpendapat bahwa 
media yang bebas dan independen “berada dalam struktur yang secara efektif 
bebas dari kontrol kelompok atau kekuatan sosial mana pun dan di mana akses 
dijamin secara merata dan efektif”. Dari definisi tersebut, kami menyoroti 
bahwa kebebasan media terdiri dari, setidaknya, kemampuan media untuk 
memproduksi, menerbitkan, dan mendistribusikan informasi tanpa batasan 
dari pemerintah atau anggota masyarakat. Tetapi, apa faktor-faktor yang 
memengaruhi kemampuan ini?

Beberapa kajian terdahulu mengenai kebebasan media telah menemukan 
bahwa ada lebih banyak hal terkait kebebasan media selain ketiadaan hukum 
represif dan serangan dengan kekerasan terhadap para pekerja media. 
Dalam Press Freedom in Contemporary Asia, Burrett (2020) menunjuk pada peran 
komersialisasi, ikatan bisnis dan media sosial baik dalam membentuk maupun 
membatasi produksi konten media di banyak negara Asia Tenggara. Analisis 
atas kebebasan media juga harus mempertimbangkan hubungan antara 
aktor-aktor yang berbeda dalam masyarakat, mengingat bahwa istilah “media 
independen” dan “independensi media” sendiri memuat elemen relasional 
(Bennet, 2015b). Dalam hal ini, Bennet (2015b, p. 21) berpendapat, “harus 
mencakup pengakuan atas pengaturan-pengaturan dan kompromi-kompromi 
hibrida yang memungkinkan media independen untuk terus berfungsi sebagai 
bisnis”. Kontekstualisasi kebebasan media yang mengakui peran relasi antar 
aktor sangat relevan mengingat bahwa kita sekarang hidup di suatu dunia di 
mana manusia menjadi semakin terkoneksi satu sama lain melalui internet.

Pemahaman atas kebebasan media yang diperluas ini telah membantu kami 
untuk mendesain pertanyaan-pertanyaan untuk para partisipan riset ini.  
Kami bertanya kepada mereka bukan hanya tentang tantangan-tantangan 
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keamanan dan finansial dalam bekerja sebagai pekerja media independen, 
tapi juga tentang relasi mereka dengan audiens mereka, masyarakat luas 
dan para pekerja media lainnya dalam wilayah yang sama, dan juga strategi-
strategi mereka untuk menavigasi dan menahan tekanan dan terus bekerja 
di sektor media Asia Tenggara. Pada poin yang beragam dalam diskusi, kami 
juga bertanya kepada para partisipan penelitian tentang konsepsi mereka 
atas kebebasan media. Melalui percakapan tersebut, kami mencoba untuk 
merasakan kefrustrasian, kekhawatiran, dan ekspektasi mereka. Dengan 
melakukan hal tersebut, kami memandang para partisipan penelitian kami 
sebagai lebih dari sebatas “aktor yang memproduksi dan mendistribusikan 
informasi di Asia Tenggara”, kami mengakui mereka sebagai  aktor politis yang 
menahan tekanan dan berjuang untuk ruang yang lebih bebas dan demokratis. 
Sebagaimana dikatakan McCargo (2003, p. 2), “media adalah aktor politik dan 
institusi politik dengan cara mereka sendiri”, dan oleh karena itu kita perlu 
mengakui agensi mereka dalam berkontribusi terhadap diskursus publik kita.
 

SAMPEL “PEKERJA MEDIA INDEPENDEN”

Studi skala besar atas kebebasan media di Asia Tenggara sering tidak 
membedakan antara pekerja media yang bekerja untuk media independen 
dan mereka yang bekerja untuk organisasi-organisasi media yang berafiliasi 
pemerintah. Karena banyaknya liputan atas upaya pemerintah untuk 
menghukum pihak-pihak yang menyuarakan perbedaan pendapat dan yang 
dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan legitimasi mereka, 
termasuk para pekerja media independen (lihat Quackenbush et al., 2018; 
Sandoval, 2021), membahas pengalaman pekerja media independen dalam 
bekerja di ruang media Asia Tenggara dapat memberikan kita wawasan 
berharga mengenai dimensi kebebasan media yang tidak selalu didiskusikan. 
Untuk alasan ini, penelitian ini berpusat pada pengalaman-pengalaman para 
pekerja media independen di Asia Tenggara.  

Kami mengakui bahwa istilah “independen” bersifat ambigu. Bennett (2015b, 
p. 2) berpendapat bahwa independensi media, dan juga media independen, 
adalah cita-cita utopis yang tidak benar-benar bisa kita capai, namun tetap 
perlu kita perjuangkan. Definisinya bervariasi berdasarkan konteks, termasuk 
sejarah dan dinamika kuasa antara aktor-aktor yang berbeda. Sebagai contoh, 
sebuah pemahaman akademis atas media independen di Tiongkok berbeda 
dari konsep Barat konvensional atas media independen; alih-alih merujuk 
pada tidak adanya kontrol negara atas konten media dan kemampuan media 
untuk menentang pemerintah, kebebasan media dalam konteks Tiongkok 
merujuk pada kemampuan organisasi media untuk mendiversifikasi kontennya 
dan tidak membatasi penggunaan platformnya pada propaganda pemerintah 
(Fung et al., 2015). 
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Untuk tujuan riset ini, kami menggunakan definisi pekerja media “independen” 
yang bersifat minimalis namun juga kontekstual. Kami menyadari bahwa tidak 
ada entitas yang sepenuhnya independen; pengaruh-pengaruh selalu ada. 
Pertanyaan yang lebih tepat untuk diajukan adalah, pengaruh mana yang paling 
relevan (Karppinen & Moe, 2016, p. 112)—sebuah pertanyaan yang memerlukan 
kita untuk memperhatikan konteks. Misalnya, terdapat  perbedaan-perbedaan 
antara media independen di Asia Tenggara dan negara-negara demokratis 
Barat seperti Amerika Serikat, Australia dan Inggris. Salah satunya menyangkut 
masalah pendanaan;  jika umum bagi pemerintah di negara demokrasi Barat 
untuk menyediakan dukungan finansial untuk organisasi-organisasi media 
agar mereka dapat mempertahankan independensi dan keberagaman konten 
media (Schweizer et al., 2014), praktik-praktik tersebut tidak umum di Asia 
Tenggara, di mana banyak pemerintahnya telah secara paksa menempatkan 
media yang kritis di bawah kontrol mereka.

Di sini, kami mendefinisikan “pekerja media independen” sebagai mereka 
yang mengidentifikasi diri bekerja di media yang tidak didanai atau 
dipekerjakan oleh media yang dimiliki atau berafiliasi dengan pemerintah. 
Definisi ini tidak berarti bahwa pengaruh tidak dapat datang dari sumber-
sumber lainnya atau bahwa pekerja media yang berada di dalam definisi kami 
atas “pekerja media independen” sama sekali tidak tunduk pada pengaruh 
mana pun. Alih-alih, definisi minimalis kami—dalam artian ia merujuk pada 
satu karakteristik saja—memberikan ruang untuk eksplorasi lebih lanjut 
dari “kebebasan media” dan “independensi”, sementara dalam waktu yang 
bersamaan membedakan pekerja media yang terikat pada sebuah negara dari 
mereka yang berusaha untuk menjauhkan diri dari negara. Dengan definisi ini, 
kami tidak membedakan antara “media independen” dan “media alternatif”, 

"Kontekstualisasi
kebebasan media yang 
mengakui peran relasi 

antaraktor sangat relevan 
mengingat bahwa kita 

sekarang hidup di dunia 
di mana masyarakat 

menjadi semakin saling 
terkoneksi melalui 

internet."
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yang didefinisikan berdasarkan ukuran dan sudut pandang redaksi (Bennett, 
2015b), yang awalnya dikonseptualisasikan dalam konteks demokrasi Barat. 

Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang kami definisikan sebagai pekerja 
media? Sebagian besar kajian atas kebebasan media (lihat sebagai contoh 
Becker et al., 2004; Nyarko & Teer-Tomaselli, 2018; Price et al., 2002) sepertinya 
menganggap “media” terutama terdiri dari pers, membatasi lingkup aktor-
aktor pada orang-orang yang profesinya adalah untuk mengumpulkan dan 
menerbitkan “berita” dan hanya mereka yang berasosiasi dengan media atau 
organisasi pers yang diakui secara sosial, politis atau hukum. Plaut (2014, p. 841) 
mengatakan bahwa definisi konvensional dari pekerja media bersifat eksklusif 
dan, seiring dengan perkembangan di dunia media—di mana produksi informasi 
tidak lagi dimonopoli oleh segelintir orang dan organisasi saja—sudah tidak 
memadai lagi. Kami menggunakan definisi yang meluas dan terbuka kepada 
segala macam pekerja yang terlibat dalam dunia media, seperti mereka yang 
menjalankan organisasi-organisasi media, jurnalis dan seniman—terlepas dari 
mereka dipekerjakan secara formal atau lepas. Kami menggunakan definisi 
ini untuk mengakui beragamnya cara untuk menyampaikan informasi dalam 
dunia media kontemporer dan signifikansi politiknya. Hukuman atas kartunis 
Jiang Yefei oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2018 (Reporters Without 
Borders, 2018) dan Fahmi Reza oleh pemerintah Malaysia pada awal tahun 
yang sama (BBC, 2018), beserta banyak seniman lainnya yang telah diancam 
atau dituntut atas seni mereka (Yeluri et al., 2021), menunjukkan bagaimana 
jenis-jenis kerja media ini mengomunikasikan informasi yang pemerintah dan 
grup-grup tertentu takutkan akan melemahkan legitimasi atau kekuasaan 
mereka. Oleh karena itu, dengan definisi ini kami menanggalkan persepsi 
tradisional bahwa pekerjaan media hanya mencakup pengumpulan dan 
penerbitan “berita”, yang umumnya dikaitkan dengan organisasi pers atau 
media yang diakui secara sosial, politik, atau hukum.

Kami juga mendefinisikan relasi partisipan penelitian kami dengan wilayah 
Asia Tenggara secara longgar. Dengan perkembangan teknologi di dunia 
media, masyarakat semakin mampu untuk berkorespondensi, melaporkan dan 
menulis dari jarak jauh. Beberapa partisipan penelitian kami tidak menetap 
di, bukan merupakan orang asli, atau bukan warga negara salah satu negara 
di Asia Tenggara; biarpun demikian, mereka melakukan kerja media di atau 
tentang Asia Tenggara. Kami percaya bahwa dengan memiliki sebuah definisi 
yang terbuka akan memungkinkan lebih banyak ruang untuk mengeksplor 
peran identitas, seperti kebangsaan dan ras, mainkan di dunia media di 
kawasan ini.

Partisipan penelitian kami sebagian besar terdiri dari jurnalis dan seniman, 
baik pekerja lepas maupun dipekerjakan secara resmi oleh organisasi-
organisasi media non-negara. Kami juga berbicara dengan organisasi-
organisasi yang tidak memproduksi berita dalam artian tradisional, tapi 
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mereka mengadvokasi kebebasan media dan memberikan dukungan untuk 
perusahaan rintisan (start-up) media. Dalam bagian pembahasan kami, kami 
merinci apakah partisipan tersebut merupakan seorang reporter, jurnalis, 
seniman atau ilustrator untuk mengkontekstualisasi cerita-cerita mereka 
dengan lebih baik. Kami berpendapat bahwa definisi yang kami gunakan untuk 
memilih partisipan riset kami memfasilitasi tujuan penelitian eksploratif 
kami. Menggunakan definisi pekerja media yang bersifat luas, yang tidak 
teratas pada jurnalis, membuka wawasan terhadap lebih banyak isu seperti 
berbagai jenis dan format keluaran media dan tantangan-tantangan unik yang 
menyertai profesi-profesi tertentu.

METODE RISET: DISKUSI KELOMPOK TERARAH DAN WAWANCARA

Untuk penelitian  ini, kami melakukan diskusi kelompok terarah dan wawancara 
secara daring sejak Juli hingga Oktober 2021. Setiap sesi berlangsung selama 
antara 40 menit hingga tiga jam. Total 44 pekerja media independen—
jurnalis dan ilustrator, pekerja lepas dan pekerja resmi—berpartisipasi 
dalam penelitian ini. Partisipan penelitian ini mencakup pekerja media yang 
menghadiri sesi-sesi diskusi atau wawancara atas nama mereka sendiri dan 
yang mewakili organisasi media mereka, dan berasal dari delapan negara Asia 
Tenggara, yaitu, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, 
Thailand, dan Vietnam. Arus diskusi dan wawancara bersifat semi terstruktur 
dan meliputi tiga tema besar: pengalaman mereka dalam memproduksi cerita 
dan karya seni, tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam bekerja, 
dan bagaimana mereka melaluinya. Kami juga berkomunikasi dengan para 
partisipan kami selama penulisan laporan ini untuk mengonfirmasi hal-hal 
yang telah mereka katakan selama wawancara dan mengundang mereka 
untuk mengomentari, mengkritik, atau menambahkan lebih banyak informasi.
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Melalui penelitian ini, kami ingin memperluas 
cara kita berpikir mengenai kebebasan media 
di Asia Tenggara dengan mengeksplorasi 
pengalaman-pengalaman para pekerja 
media independen di kawasan ini. Meskipun 
kami ingin menunjukkan bahwa bergantung 
sepenuhnya kepada penilaian kuantitatif 
untuk memahami kebebasan media (atau 
tidak adanya kebebasan) media membatasi 
pemahaman kita mengenai kebebasan media, 
kami tidak berusaha membangun teori 
yang besar (grand theory) dan menyeluruh 
mengenai kebebasan media. Alih-alih, kami 
memberikan penekanan pada narasi dan 
menunjukkan bahwa mendengarkan cerita-
cerita tentang cara para pekerja media 
independen telah melalui dunia media Asia 
Tenggara dapat memupuk pemahaman 
yang lebih baik mengenai ruang media Asia 
Tenggara yang kompleks dan beragam.
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↘

"Kami menggunakan 
definisi yang meluas 
dan terbuka terhadap 
segala macam pekerja 
yang terlibat dalam 
dunia media ...Kami
menggunakan definisi 
ini untuk mengakui 
beragamnya cara untuk 
menyampaikan informasi 
dalam dunia media 
kontemporer dan 
signifikansi politiknya."
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Bagian II

Pembahasan

↘
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Bagian ini membahas tantangan-tantangan yang 
dihadapi oleh para pekerja media independen dalam 
melaksanakan pekerjaan mereka beserta cara mereka 
mengarungi tekanan dan hambatan dalam ruang media 
Asia Tenggara. Kami mengeksplorasi beragam dimensi 
tentang apa makna bekerja di media independen di 
kawasan ini, terutama hal-hal yang jarang dibahas  
dalam kajian kuantitatif tentang kebebasan media dan 
kebebasan berekspresi. Tantangan-tantangan yang 
dihadapi oleh para partisipan kami melebihi kekerasan 
fisik, penangkapan, dan intimidasi. Pemahaman penuh 
atas kebebasan media menuntut agar istilah tersebut 
dikonseptualisasikan dari berbagai sudut pandang, 
seperti kemampuan menulis dan membuat karya seni 
tanpa rasa takut, keberlanjutan finansial, akses terhadap 
informasi serta akses terhadap ruang-ruang di mana 
pekerjaan mereka dapat memiliki dampak. Kami juga 
mendiskusikan pentingnya aktivisme dan solidaritas 
antar pekerja media. Tersemat dalam dimensi-dimensi 
ini peran identitas-identitas pribadi dan kelompok, yang 
membentuk pengalaman para partisipan penelitian  
kami sebagai pekerja media.

BAGIAN II:
PEMBAHASAN
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↘ 1. 
PEKERJAAN MEDIA DAN IDENTITAS 

YANG BERSINGGUNGAN
Kajian komparatif, terutama indeks, tentang kebebasan media biasanya 
berpusat pada negara; peringkat kebebasan media, contohnya, menilai negara 
secara individu, menyiratkan bahwa perbedaan-perbedaan atau variasi-
variasi kebanyakan terjadi pada tingkat negara. Akan tetapi, batas-batas 
negara sendiri tidak cukup untuk menjelaskan tantangan-tantangan unik  
yang dihadapi oleh para pekerja media di Asia Tenggara—dan, kemungkinan 
besar, di wilayah-wilayah lainnya juga. Pengalaman dapat sangat bervariasi 
bahkan untuk mereka yang tinggal dan bekerja di negara yang sama atau 
memproduksi konten tentang negara yang sama.

Kami berusaha untuk memecahkan pandangan monolitik terhadap Asia 
Tenggara dalam kajian ini dengan memperhatikan secara khusus peran 
atribut-atribut seperti ras, status warga negara, gender, seksualitas, usia, 
lokasi geografis serta jenis ketenagakerjaan partisipan riset kami. Faktor-
faktor dan identitas-identitas ini tidak dapat dipisahkan dari pengalaman-
pengalaman para pekerja media, seperti jenis-jenis berita dan konten media 
yang mereka produksi serta jenis-jenis tantangan yang mereka hadapi 
(Steiner, 2012). Identitas membentuk relasi dan dinamika kekuasaan antara 
pekerja media dan lingkungan mereka, baik dalam ruang berita mereka 
maupun dengan masyarakat luas. Dalam bagian ini, kami berpendapat bahwa 
atribut-atribut pribadi dan profesional dari para pekerja media adalah bagian 
integral dan saling membentuk satu sama lain, dan bagaimana atribut-atribut 
ini membentuk pengalaman para pekerja media bervariasi tergantung pada 
konteks sosio-politis di mana mereka berada (McCall, 2005). Kami menemukan 
bahwa identitas-identitas dan faktor-faktor berikut memainkan bagian yang 
signifikan dalam pengalaman para partisipan penelitian kami sebagai pekerja 
media:

LOKASI GEOGRAFIS, RAS, DAN KEWARGANEGARAAN

Pekerja media tidak hanya menulis tentang negara di mana mereka tinggal. 
Sebagai contoh, mereka mungkin menulis tentang lebih dari satu negara, yang 
mungkin mencakup atau tidak mencakup negara atau kebangsaan mereka 
sendiri. Mereka juga mungkin melaporkan dan menulis dari jarak jauh, baik 
karena tuntutan pekerjaan mereka atau faktor-faktor sosio-politis. Kondisi-
kondisi yang berbeda ini dapat mendatangkan tantangan yang berbeda-beda. 
Misalnya, seorang partisipan penelitian yang melaporkan tentang Myanmar 
dari luar negara tersebut berbagi dengan kami tantangan melaporkan dari 
kejauhan:
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“ . . . dan mencoba untuk mengembangkan sumber yang berasal dari 
tempat berjarak ribuan mil jauhnya... juga dengan perbedaan waktu, saya 
harus bangun pagi sekali . . . Saya harus bangun sangat pagi untuk...untuk 

memulai pekerjaan saya atau begadang untuk terus menulis dan mampu 
menyerahkan sesuatu agar itu . . . itu berada di meja editor, secepatnya.”

Diskusi kelompok terarah, 6 Juli 2021

Sementara itu, seorang jurnalis pengungsi dari Myanmar yang sudah tinggal 
di Indonesia untuk sementara waktu berbagi dengan kami bagaimana status 
imigrasinya dapat membawa risiko:

“Hmm, situasi saya sedikit berbeda di sini setelah melarikan diri dari negara saya.
Saya menjadi seorang imigran di Indonesia, dan untuk para imigran asing melakukan 

hal-hal yang berbau politis dan melakukan jurnalisme itu sangat sulit. 
Saya telah menghadapi banyak tantangan, seperti saya harus berpindah dari kota ke 

kota, untuk menyelamatkan diri, untuk menjadi anonim . . . Saya terus mengubah 
alamat saya, karena, Anda tahu, itu juga penting . . . agar diri saya tetap aman. . . . Jadi 

saya telah menerima banyak ancaman . . .  dari [otoritas] imigrasi dan mungkin dari 
pemerintah juga . . . ” 

Diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021, penekanan oleh peneliti

Dengan demikian, jurnalis asing dan lokal mungkin menerima perlakuan 
berbeda dari pihak yang berwenang atau masyarakat, meski dari meliput 
atau bekerja di negara yang sama. Makna dari kata “asing” atau “lokal” 
sangatlah kompleks dan subjektif. Sementara istilah-istilah tersebut mungkin 
mengarahkan kita untuk berpikir menggunakan konsepsi kewarganegaraan  
yang formal, pengalaman partisipan penelitian kami menunjukkan bahwa 
dalam praktiknya, definisi siapa yang “asing” dan siapa yang “lokal” sering 
kali bergantung pada bagaimana penampilan mereka dinilai oleh orang-orang 
di sekitar mereka. Di Kamboja dan Myanmar, contohnya, jurnalis yang terlihat 
lokal lebih cenderung dijadikan target oleh pihak berwenang dibandingkan 
dengan jurnalis asing berkulit putih, terutama saat mereka menulis secara 
kritis (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021; wawancara pribadi, 28 Juli dan 
9 September 2021). Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa peliputan 
menjadi bebas risiko bagi (dan jika bersama) jurnalis asing dan bahwa terlihat 
“lokal” selalu menyulitkan. Salah satu partisipan yang berasal dari Vietnam 
berbagi bahwa dalam kasus-kasus tertentu, meliput dengan seorang asing 
dapat menimbulkan lebih banyak kecurigaan dan gangguan karena dapat 
menarik lebih banyak perhatian (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021). 
Hal ini terutama terjadi pada saat meliput di daerah-daerah pedesaan dan 
perbatasan (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021). Sebaliknya, seorang 
jurnalis dari Amerika Serikat yang memiliki pengalaman liputan di berbagai 
bagian Asia Tenggara memberi tahu kami bahwa identitas rasialnya sebagai 
seorang Amerika berdarah India telah memudahkannya untuk berbaur dengan 
komunitas-komunitas lokal (wawancara pribadi, 28 Juli 2021).
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Pekerja-pekerja media di negara yang sama juga dapat menghadapi kondisi 
kerja yang sangat berbeda tergantung lokasi spesifik mereka. Seorang partisipan 
penelitian dari Filipina bercerita bagaimana jurnalis-jurnalis di area-area 
pedesaan biasanya mendapatkan upah yang jauh lebih rendah dan menghadapi 
ancaman keamanan yang lebih tinggi karena mereka tidak mendapat perhatian 
sebanyak rekan-rekan mereka yang berada di daerah urban (diskusi kelompok 
terarah, 6 Juli 2021). Oleh karena itu, demarkasi nasional saja tidak cukup untuk 
menjelaskan pengalaman-pengalaman pekerja media, dan kita perlu lensa yang 
lebih lokal untuk mengenali perbedaan-perbedaan detail yang dipengaruhi 
oleh ras, kewarganegaraan serta lokasi individu. Tidak memadainya batas-
batas negara sebagai penjelasan atas pengalaman-pengalaman partisipan kami 
juga menunjukan pada perlunya lebih banyak penelitian mengenai identitas-
identitas supra-nasional dan efeknya terhadap pekerja media.

IDENTITAS GENDER DAN PENGALAMAN GENDER

Pengalaman pekerja media dalam mengarungi dunia media juga bervariasi 
menurut gender, dengan perempuan sering menghadapi lebih banyak kesulitan 
dalam melakukan pekerjaan media mereka. Berbagai kajian telah mengungkap 
bagaimana pekerja media perempuan di seluruh dunia rawan dilecehkan secara 
seksual tidak hanya saat meliput, tapi juga di ruang berita mereka sendiri (Ferrier, 
2018; North, 2016; Walsh-Childers et al., 1996).

Masalah-masalah ini juga diangkat oleh beberapa partisipan riset kami. Seorang 
jurnalis dari Malaysia menceritakan pengalamannya dengan pelecehan seksual 
dari rekan-rekan kerjanya di sebuah agensi berita Malaysia (diskusi kelompok 
terarah, 27 Juli 2021). Partisipan tersebut, yang sejak saat itu telah bertransisi 
menjadi pekerja lepas, menambahkan bahwa bekerja sebagai pekerja lepas 
telah memberikannya lebih banyak kebebasan karena menjadi pekerja lepas 
memungkinkannya untuk menghindari struktur dan orang-orang di tempat 
kerjanya yang telah membuatnya—dan kemungkinan besar perempuan-
perempuan lainnya—merasa tidak aman (diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021). 
Seorang partisipan perempuan lainnya bercerita bahwa ia telah dilecehkan 
secara verbal dan menerima komentar-komentar seksis dari narasumber saat 
ia sedang meliput di lapangan. Rekan kerja perempuannya juga mengalami 
pelecehan secara verbal saat meliput (15 September 2021).

"Pekerja media di negara yang 
sama juga dapat menghadapi 

kondisi kerja yang sangat 
berbeda, tergantung lokasi 

spesifik mereka."
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Penting untuk menyadari bahwa para pekerja media perempuan menghadapi 
lebih banyak kesulitan dalam industri media tidak hanya karena identitas 
gender mereka. Struktur dalam ruang redaksi seringkali tidak cukup untuk 
mencegah pelecehan dan kekerasan seksual maupun untuk melindungi korban 
saat masalah seperti itu terjadi (lihat sebagai contoh Ferrier, 2018). Misalnya, 
hanya ada sedikit mekanisme resolusi untuk melaporkan pelecehan seksual dan 
perundungan berbasis gender di tempat kerja (wawancara pribadi, 15 Juli 2021). 
Struktur yang lebih besar, seperti organisasi media yang didominasi laki-laki dan 
budaya patriarki yang lebih luas, yang gagal untuk mengidentifikasi  pelecehan 
seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan berbasis gender, cenderung memupuk 
praktik-praktik ketenagakerjaan diskriminatif gender. Partisipan lain dari 
Malaysia berbagi sebuah cerita tentang seorang pekerja media perempuan paruh 
baya yang kontraknya tidak diperpanjang karena usianya—ia tidak memenuhi 
ekspektasi konvensional mengenai seperti apa seorang pembawa acara televisi 
(perempuan) seharusnya berpenampilan (wawancara pribadi, 15 Juli 2021). Oleh 
karena itu, ada kebutuhan untuk tidak hanya mengakui bahwa pengalaman 
pekerja media dipengaruhi oleh gender, tetapi juga untuk memupuk praktik yang 
peka terhadap gender dan membuat lanskap media, terutama ruang redaksi, 
menjadi ruang yang lebih aman dan ramah bagi pekerja media perempuan.

APAKAH USIA BERPENGARUH?

Selain lokasi, ras dan gender, kompleksitas dinamika dan relasi kekuasaan 
dalam ruang berita juga dipengaruhi oleh usia dan jarak generasi. Dalam 
keadaan tertentu, hal-hal ini mungkin memiliki implikasi krusial dalam  proses 
pembuatan keputusan, seperti menyangkut apa yang akan diterbitkan atau 
tidak. Sebagai contoh, pada kanal-kanal yang “lebih ternama” dan terkemuka 
di Indonesia, di mana dewan redaksi biasanya terdiri dari jurnalis-jurnalis yang 
lebih senior, produksi berita terkadang dibatasi oleh seorang “penjaga tua” 
yang enggan menerbitkan cerita-cerita investigasi yang mengungkap korupsi 
dan penyalahgunaan kekuasaan oleh tokoh-tokoh politik (diskusi kelompok 
terarah, 13 Juli 2021). Jurnalis-jurnalis yang lebih muda umumnya lebih terbuka 
terhadap berita-berita tersebut (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021), sehingga 
kehadiran mereka dapat menjadi variabel yang signifikan dalam kerja media 
independen yang menuntut akuntabilitas penguasa.

KERJA FORMAL DAN LEPAS (FREELANCE)

Meskipun jenis-jenis ketenagakerjaan biasanya tidak dianggap sebagai atribut 
pribadi, kami menganggapnya sebagai bagian dari identitas pekerja media, tidak 
hanya karena banyak dari mereka yang kami hubungi mengidentifikasi diri 
mereka menggunakan penanda tersebut, tapi juga karena status ketenagakerjaan 
dapat memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan pekerja media. 
Alasan lain yang ingin kami tunjukkan secara eksplisit adalah karena isu status 
ketenagakerjaan jarang disebut dalam diskusi-diskusi tentang kebebasan media, 
terlepas dari konsekuensi penting yang mungkin ada karena status tersebut. 
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Sebagai contoh, menjadi seorang jurnalis yang dipekerjakan secara formal 
dan penuh waktu dapat menjamin akses terhadap perlindungan hukum, yang 
biasanya disediakan oleh pemberi kerja. Sedangkan, menjadi seorang pekerja 
lepas mungkin akan mempersulit pekerja media individu untuk mengakses 
perlindungan hukum (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021). Cara lain status 
ketenagakerjaan dapat memengaruhi pengalaman pekerja media adalah melalui 
kepastian karier dan finansial—atau kekurangannya. Beberapa pekerja lepas 
yang kami hubungi menyatakan bahwa meskipun bekerja lepas menawarkan 
lebih banyak fleksibilitas terkait waktu dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan, 
pendapatan tetap mereka tidak terjamin (diskusi kelompok terarah, 8 Juli 2021). 
Kami mengeksplorasi isu kerentanan finansial ini lebih lanjut dalam salah satu 
bagian laporan ini: Money Matters (Persoalan Uang).  

Dalam bagian ini, kami berargumen bahwa 
memahami bagaimana atribut-atribut pribadi 
pekerja media merupakan bagian integral 
dari pengalaman mereka sebagai pekerja 
media, terutama bagaimana atribut-atribut ini 
terinstitusionalisasi—melalui persepsi budaya dan 
pembiasaan—penting bagi upaya-upaya untuk 
menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi 
para pekerja media. Contoh-contoh yang kami 
cakup di atas hanya sedikit dari beragamnya 
cara identitas dapat berperan penting dalam 
konseptualisasi kebebasan media. Dengan ini, 
kami mendorong eksplorasi lebih lanjut atas 
bentuk-bentuk identitas lainnya dan bagaimana 
mereka membentuk pengalaman-pengalaman 
profesional pekerja media. Sebagai contoh, 
percakapan kami dengan beberapa partisipan 
dari sebuah organisasi Malaysia membeberkan 
bahwa para pekerja media dari latar belakang 
termarginalkan, seperti komunitas LGBTQIA+ 
dan kelompok-kelompok agama minoritas, 
menghadapi lebih banyak lapisan penindasan 
dari baik masyarakat maupun pemberi kerja 
dalam pekerjaan mereka (wawancara pribadi, 15 
Juli 2021). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 
mempertimbangkan dimensi-dimensi ini.
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↘ 2. 
MEMBEDAH SERANGAN-SERANGAN

TERHADAP MEDIA INDEPENDEN
Di seluruh Asia Tenggara, liputan berita dan bentuk-bentuk kerja media lainnya 
yang kritis terhadap negara sering kali menarik pengawasan dan hukuman 
(Faulder & Venzon, 2018). Meski demikian, ada juga topik-topik tertentu yang 
lebih kontroversial dan sensitif di tempat-tempat yang berbeda. Di Singapura, 
contohnya, berita-berita terkait korupsi oleh pejabat pemerintah dan yang 
mempertanyakan independensi pengadilan pasti mengundang serangan-
serangan sengit dari pemerintah (wawancara pribadi, 28 September 2021). 
Di Malaysia, 3R—race (ras), religion (agama), royalty (keluarga kerajaan)—
dianggap isu-isu yang sangat sensitif (wawancara pribadi, 15 Juli 2021), 
sementara di Vietnam, pekerja media perlu berhati-hati saat meliput isu-isu 
yang berkaitan dengan kelompok minoritas, wilayah perbatasan, korupsi, dan 
hak atas lahan (Abuza, 2015). Para partisipan dari Thailand memberi tahu 
kami bahwa berita mengenai monarki bersifat riskan. Di Indonesia, liputan 
yang tidak baik mengenai perusakan lingkungan dan penanganan pandemi 
COVID-19 kemungkinan akan mengundang reaksi negatif (Arditya, 2021). 

Dalam memahami bagaimana organisasi dan pekerja media independen 
diserang, penting untuk mengingat bahwa pemerintah yang agresif bukanlah 
satu-satunya ancaman bagi media independen. Selain itu, jika pada kasus-

Ilustrasi: Pssyppl
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kasus tertentu mungkin mudah untuk mengidentifikasi pelaku serangan, 
pada kasus yang lain mungkin tidak semudah itu. Oleh karena itu, alih-alih 
mengategorikan serangan hanya berdasarkan pelakunya, kami menyusun 
bagian ini berdasarkan beragamnya cara serangan terhadap media dapat 
terjadi.

KEKERASAN FISIK DAN BRUTALITAS POLISI

Untuk sebagian besar partisipan kami, meliput berita-berita yang mengkritik 
pemerintah, politisi terkemuka dan militer mendatangkan ancaman-ancaman 
keamanan serius. Sebagai contoh, pembunuhan para pekerja media di Filipina 
(Committee to Protect Journalists, 2021) telah menciptakan iklim ketakutan 
bagi mereka yang bekerja di media. Karena sebagian besar pembunuhan ini 
terjadi di daerah-daerah pedesaan, beberapa partisipan kami yang berbasis 
di Manila berkata bahwa mereka tidak terlalu khawatir tentang keamanan 
mereka, namun mereka khawatir tentang pekerja-pekerja media yang 
harus bepergian dan bekerja di daerah-daerah terpencil (diskusi kelompok 
terarah, 6 Juli 2021). Cara lain yang digunakan untuk menarget pekerja media 
di Filipina adalah melalui red-tagging, yaitu tindakan melabeli individu atau 
organisasi-organisasi kritis sebagai teroris atau mengaitkan mereka dengan 
Partai Komunis Filipina (CPP), National Democratic Front (NDF) dan/atau 
New People’s Army (NPA). Saat para pekerja media terkena “red tag”, foto-foto 
mereka diterbitkan dan diedarkan beserta tawaran imbalan untuk kematian 
mereka—pada esensinya, sebuah “izin untuk membunuh mereka yang terkena 
red tag” (wawancara pribadi, 16 September 2021).

Di Indonesia, beberapa reporter yang meliput protes menentang rancangan  
revisi KUHP, revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan RUU Omnibus 
pada tahun 2020 diancam, dipukuli, ditahan dan/atau dirusak peralatan 
liputannya oleh polisi (Amali, 2020; CNN Indonesia, 2019; Septianto, 2019). 
Mirip halnya dengan kejadian tersebut, Prachatai, sebuah kanal independen 
di Thailand, memberi tahu kami bahwa salah satu reporter mereka ditangkap 
saat meliput protes antipemerintah yang dipimpin pelajar pada 16 Oktober 
2020 (wawancara pribadi, 29 Juli 2021). Protes tersebut merupakan bagian 
dari rangkaian protes yang lebih panjang menentang pemerintahan Perdana 
Menteri Prayut Chan-o-cha, di mana polisi Thailand secara tanpa pandang 
bulu menggunakan gas air mata, peluru karet dan meriam air, bahkan 
terhadap reporter yang mengenakan penanda identifikasi dan lencana pers 
(wawancara pribadi, 29 Juli 2021). Liputan Voice of America atas aksi protes 
tersebut juga mencatat bahwa beberapa jurnalis yang hadir merasa bahwa 
polisi menjadikan mereka sebagai target dan mencegah mereka untuk meliput 
(Walker, 2021). Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa teridentifikasi 
sebagai pers yang sedang bertugas tidak menjamin perlindungan dan bahwa 
dalam beberapa kasus menjadikan mereka sebagai sasaran serangan.
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SERANGAN MELALUI PERATURAN, PENGEKANGAN, DAN GUGATAN

Instrumen-instrumen hukum dan peraturan dapat digunakan baik oleh 
pemerintah maupaun anggota masyarakat untuk mengekang dan menghukum 
para pekerja media. Para partisipan penelitian dari Filipina mengamati adanya 
antagonisme terbuka terhadap media sejak pemilihan pemerintahan Duterte 
di tahun 2016. Antagonisme ini telah mengakibatkan penutupan penyiar utama 
ABS-CBN dan penangkapan jurnalis Maria Ressa. Upaya-upaya pemerintah 
Singapura untuk merundung The Online Citizen, sebuah media independen 
yang berbasis di dalam negeri, menggunakan birokrasi berbelit-belit, gugatan 
hukum dan tuntutan pidana sejak 2011, dan selanjutnya penutupan kanal 
tersebut pada September 2021 setelah penangguhan atas lisensi situs webnya, 
adalah contoh-contoh lebih lanjut dari bagaimana peraturan dapat digunakan 
untuk membungkam liputan kritis (New Naratif, 2021b; Reporters Without 
Borders, 2021c). Di Myanmar, setelah kudeta pada Februari 2021, Kementerian 
Informasi mencabut lisensi Myanmar Now, 7 Day News, Mizzima Media, 
Democratic Voice of Burma dan Khit Thit Media pada 8 Maret (Thornton, 2021).

Di beberapa negara, hukum juga memungkinkan entitas-entitas non-
pemerintah untuk menggugat pekerja dan organisasi media. Malaysiakini, 
sebuah organisasi media independen yang berbasis di Malaysia yang meliput 
masalah-masalah politik dan terkini, kalah dalam kasus pencemaran nama 
baik melawan Raub Australian Gold Mining (RAGM), sebuah perusahaan 
tambang emas, pada awal Juli 2021 (Rashid, 2021). Per Juli 2021, kanal tersebut 
sedang menghadapi empat tuntutan hukum (wawancara pribadi, 16 Juli 
2021). Di Indonesia, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE), sering digunakan untuk mengkriminalisasi pandangan-
pandangan kritis dengan basis pencemaran nama baik. Meskipun UU tersebut 
secara formal tidak berlaku untuk pers, yang diatur dan dilindungi oleh UU 
Pers, dalam praktiknya anggota pers telah menjadi korban pasal-pasal yang 
ambigu dan catch-all yang terdapat dalam UU ITE. Salah satu contoh terbaru 
dari hal ini adalah tuntutan terhadap jurnalis Bahrul Walidin dari kanal media 
Metro Aceh (CNN Indonesia, 2021).

"Instrumen-instrumen hukum 
dan peraturan dapat digunakan 
baik oleh pemerintah maupun 

anggota masyarakat untuk 
mengekang dan menghukum 

pekerja media."
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Pandemi COVID-19 telah digunakan oleh beberapa pemerintah Asia Tenggara 
untuk semakin membatasi media. Sebagai contoh, saat wabah COVID-19 
pertama merebak di Thailand, Pemerintah Thailand mengeluarkan Dekret 
Darurat,  yang mencakup ketentuan yang mengkriminalisasi penerbitan 
informasi yang menyebabkan ketakutan di masyarakat (wawancara pribadi, 29 
Juli 2021; Reporters Without Borders, 2020). Hal ini membuat ruang media dan 
berekspresi yang sebelumya sudah sempit akibat hukum lèse-majesté menjadi 
semakin sempit (penghinaan terhadap martabat kerajaan) dan UU tentang 
Kejahatan yang Berkaitan dengan Komputer (Computer-Related Crime Act), yang 
telah dikritik karena membatasi kebebasan berekspresi masyarakat di ranah 
daring melalui ketentuan yang memungkinkan “pejabat yang kompeten” 
untuk menyensor informasi dan memperkuat hukuman bagi kritik terhadap 
monarki (Charoen, 2013; Human Rights Watch, 2016; Reuters, 2020). Demikian 
pula di Filipina, pemerintahan Duterte menetapkan “Bayanihan to Heal as 
One Act” pada Maret 2020, yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk 
menghukum siapa pun yang menerbitkan informasi yang dianggap “palsu”, 
dianggap tidak “memberikan manfaat bagi masyarakat” atau “mendorong 
kekacauan, kepanikan, anarki, ketakutan, atau kebingungan” hingga masa 
berlaku hukum tersebut berakhir pada Juni 2020 (Barreiro Jr., 2020; Freedom 
for Media, Freedom for All Network, 2020).

PROPAGANDA ANTIMEDIA

Melabeli berita-berita kritis sebagai “berita palsu”, baik melalui UU yang 
telah disebutkan maupun sebatas retorika, merupakan sebuah strategi yang 
telah lama digunakan sebelumnya oleh pemerintah yang represif untuk 
mengerdilkan kritik (lihat sebagai contoh penggunaan kampanye-kampanye 
serupa oleh Goebbel dalam Longerich, 2015; untuk contoh kampanye serupa di 
masa sekarang, lihat Neo, 2020, p. 4). Beberapa partisipan memberi tahu kami 
bahwa strategi ini sangat mengkhawatirkan karena menggerogoti kepercayaan 
masyarakat terhadap media. Seorang partisipan dari Filipina berkata bahwa, di 
berbagai kesempatan, pemerintahan Duterte telah mencoba mendelegitimasi 
media dengan menuduh mereka tidak dapat menyampaikan kebenaran objektif 
(wawancara pribadi, 19 Agustus 2021). Pemerintahan Duterte bahkan telah 
berkomentar bahwa para influencer media sosial adalah sumber informasi yang 

"Pandemi COVID-19 telah 
digunakan oleh beberapa 

pemerintah Asia Tenggara untuk 
semakin membatasi media."
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lebih tepercaya daripada kanal-kanal media (wawancara pribadi, 19 Agustus 
2021). Pernyataan-pernyataan ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat 
terhadap media, khususnya karena Pemerintahan Duterte telah mendapatkan 
peringkat persetujuan (approval rating) yang tinggi dari masyarakat (Ranada, 
2021). Seorang jurnalis yang meliput tentang Myanmar menekankan bahwa, 
saat berhasil, tindakan melabeli media sebagai “berita palsu” bisa jadi sangat 
berbahaya; merujuk pada kasus Rohingya, ia berkata, “dalam sepuluh langkah 
genosida, langkah terakhir adalah penyangkalan” (diskusi kelompok terarah, 
6 Juli 2021).

SERANGAN DIGITAL

Digitalisasi telah membuka garda depan baru bagi penyerangan terhadap 
pekerja media. Karena internet memungkinkan masyarakat untuk secara 
langsung berinteraksi dengan para penulis dan penerbit informasi yang 
mereka konsumsi, internet juga memungkinkan pembaca untuk melecehkan 
dan menyerang pekerja media. Anonimitas yang ditawarkan platform-platform 
media sosial telah memunculkan akun-akun tanpa wajah atau bot—yang dikenal 
sebagai troll di Filipina, buzzer di Indonesia, PAP’s Internet Brigade (IBs) di 
Singapura dan pasukan siber di Malaysia (Sinpeng & Tapsell, 2020, p. 9). Akun-
akun anonim ini memengaruhi diskursus daring melalui komentar-komentar 
yang reaksioner dan negatif. Di Indonesia, terdapat dugaan bahwa pemerintah 
dan aktor-aktor politik lainnya telah diduga membayar dan memanfaatkan 
para buzzer untuk menanamkan narasi-narasi dan informasi kebijakan yang 
propemerintah (lihat sebagai contoh CNN Indonesia, 2020; Syahputra et al., 
2021). Ini menunjukkan bahwa garis antara aktor-aktor negara dan grup-grup 
sosial telah menjadi semakin kabur.

Seorang jurnalis yang sering meliput isu-isu mengenai Papua Barat telah 
mengalami peristiwa di mana sebuah akun anonim di Twitter menyebarkan 
nama dan foto-fotonya secara daring (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021). 
Seorang jurnalis Indonesia lainnya, yang juga seorang aktivis yang membahas  
isu-isu kebebasan media, memberi tahu kami bahwa ia telah menerima 
ancaman-ancaman pembunuhan (wawancara pribadi, 15 Juli 2021). Pada 
Agustus 2020, situs web dua kanal media dari Indonesia, Tempo dan Tirto, 
diretas setelah mereka masing-masing menerbitkan artikel-artikel tentang 
penggunaan influencer media sosial untuk mempromosikan RUU Cipta Lapangan 
Kerja (Omnibus) dan  adanya dugaan keterlibatan militer dan lembaga intelijen 
dalam produksi pengobatan COVID-19 (Aji, 2020; Nurita, 2020). Pada Juni 2018, 
Luat Khoa, yang meliput masalah-masalah politik di Vietnam, mengalami 
serangan siber Distributed Denial-of-Service (DDoS) terhadap server mereka, yang 
mengakibatkan penangguhan situs web selama 10 hari (wawancara pribadi, 13 
Juli 2021). Dikarenakan anonimitas yang disediakan internet, sering tidak jelas 
siapa dalang di balik serangan-serangan dalam kasus-kasus seperti itu.
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Bentuk lain dari serangan digital terhadap pekerja media datang dalam bentuk 
peretasan dan pengambilalihan akun pribadi atau akun kerja pekerja media. 
Seorang partisipan dari Tabloid Jubi, sebuah kanal berita independen yang 
berbasis di Provinsi Papua, Indonesia, memberi tahu kami bahwa semua 
kecuali satu akun komunikasi pribadinya telah diretas (wawancara pribadi, 6 
September 2021). Seorang partisipan dari Singapura memberi tahu kami bahwa 
ia mencurigai bahwa telah ada upaya-upaya untuk meretas akun Facebook 
pribadinya (wawancara pribadi, 28 September 2021).

Sayangnya, gambaran yang mencekam ini hanyalah puncak gunung es dari 
tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pekerja media independen di 
Asia Tenggara. Pada bagian setelah ini, kami menunjukkan kendala-kendala 
lain—yang sering kali tidak tampak—yang para partisipan penelitian kami 
arungi dalam kerja media mereka.
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↘ 3. 
PERSOALAN UANG

Meskipun informasi idealnya dapat diklaim sebagai milik publik, kebebasan 
untuk mengumpulkan, memproduksi dan menerbitkan informasi tidak dapat 
dianggap sebagai hal yang ada secara otomatis. Bekerja di media adalah 
pekerjaan—tenaga kerja—dan organisasi media adalah bisnis, bahkan bagi 
yang independen. Karena itu, uang memainkan peran krusial dalam cara-cara 
media independen beroperasi.

Dalam bagian ini, kami mengeksplorasi kesulitan-kesulitan finansial yang 
dihadapi baik oleh pekerja media individu maupun organisasi media, 
bagaimana kesulitan tersebut berdampak pada keluaran media, serta 
strategi-strategi yang digunakan oleh organisasi media untuk tetap berjalan. 
Di sini, kami menekankan bahwa uang bersifat penting, dan upaya-upaya 
untuk mendukung media independen perlu mempertimbangkan aspek-aspek 
finansial dari industri media.

APRESIASI YANG KURANG DAN UPAH YANG RENDAH

“Saya pernah diupah rendah dan kadang-kadang bahkan tidak diupah . . .”
Wawancara pribadi, 18 September 2021

“Jika Anda ingin menjadi seorang jurnalis lepas di Asia, agak sulit untuk 
bertahan secara finansial karena . . . Anda tidak dibayar dengan baik, dan 

Anda tidak dibayar dengan cukup.”
Diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021

Ilustrasi:  Nadhir Nor
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Sebagian besar pekerja lepas yang kami hubungi berkata bahwa mereka 
kesulitan untuk membiayai hidup dari bekerja lepas karena ketidakpastian 
kerja dan upah yang rendah. Tidak jarang para jurnalis lepas memiliki 
pekerjaan lain untuk memenuhi biaya hidup mereka. Beberapa pekerja lepas—
baik jurnalis maupun ilustrator—juga memberi tahu kami bahwa memulai 
memulai karir sebagai pekerja lepas itu sulit karena memerlukan serangkaian 
uji coba (trial and error) yang sering kali mencakup banyak kegagalan atau 
penolakan (diskusi kelompok terarah, 8 dan 27 Juli 2021; wawancara pribadi, 
9 September 2021). Proses mencoba gaya dan tema yang berbeda ini kadang 
juga memerlukan pembedaan jenis audiens yang ingin ditarik perhatiannya 
(komunikasi pribadi, 3 November 2021). Di Kamboja, pandemi juga telah 
membatasi pergerakan para jurnalis lepas, sehingga mempersulit mereka untuk 
mengakses dan mewawancarai komunitas-komunitas di area-area terpencil 
untuk pekerjaan mereka, yang kemudian berdampak pada pendapatan mereka 
(diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021).

Sebagian dari kendala keuangan ini disebabkan oleh tanggapan yang kurang 
ideal terhadap karya yang dihasilkan oleh pekerja media. Beberapa peserta 
mengeluhkan kurangnya apresiasi terhadap pekerjaan mereka, terutama saat 
mengajukan karya mereka ke kanal-kanal lokal. Seorang jurnalis Myanmar 
memberi tahu kami,

“Hal lain yang membuat frustrasi menjadi jurnalis lepas di Asia adalah 
media sebenarnya tidak sungguh-sungguh menghargai pekerjaan Anda 

dengan layak . . . Anda tidak dibayar dengan cukup untuk pekerjaan 
Anda.”

Diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021

Permasalahan upah rendah juga dialami oleh seniman, yang menciptakan 
karya seni bukan hanya untuk tujuan editorial tetapi juga komersial. Dari 
diskusi kami tentang tanggapan klien dan masyarakat terhadap karya mereka, 
kami belajar bahwa seni, khususnya seni digital, tidak selalu dilihat sebagai 
“karya” di negara mereka karena tidak memiliki wujud fisik. Kurangnya 
apresiasi terhadap karya seni membuat seniman sulit untuk menegosiasikan 
tarif dengan calon klien, dan bahkan telah berujung pada plagiarisme oleh 
orang-orang atau pihak-pihak tertentu (diskusi kelompok terarah, 8 Juli 2021). 
Seorang seniman Indonesia membagikan pengalamannya ketika karyanya 
diterbitkan ulang tanpa kredit atau atribusi yang berkaitan dengan dirinya. 
Publikasi ulang karyanya ini dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan 
kampanye negatif terhadap tokoh masyarakat tertentu di media sosial (diskusi 
kelompok terarah, 8 Juli 2021). Apropriasi atas karya tersebut bertentangan 
dengan apa yang partisipan kami ingin lakukan dengan karya tersebut. 
Masih seputar isu plagiarisme, seorang ilustrator Malaysia menyampaikan 
bahwa terdapat beberapa mahasiswa seni yang telah menjiplak karyanya dan 
dikumpulkan sebagai tugas mereka, meski hal tersebut tidak membuatnya 
khawatir selama tidak dimonetisasi (diskusi kelompok terarah, 8 Juli 2021).
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Beberapa partisipan penelitian mengenali perbedaan antara bagaimana 
karya mereka diterima oleh outlet atau klien internasional dan lokal. Seorang 
seniman lepas Indonesia para seniman menyatakan bahwa klien internasional 
cenderung lebih menghargai karya dan ide kreatif—dan oleh sebab itu  
membayar lebih—daripada klien lokal, meski ia juga menambahkan bahwa 
klien atau merek lokal yang telah mapan biasanya juga bersifat royal (diskusi 
kelompok terarah, 8 Juli 2021 ).

Beberapa jurnalis lepas juga lebih suka mengirimkan karya mereka ke 
kanal-kanal internasional karena bayaran yang ditawarkan lebih tinggi serta 
jaminan apresiasi yang lebih baik. Namun, hal ini tidak berarti proses yang 
mereka tempuh lebih mudah. Jika kanal lokal cenderung membayar lebih 
sedikit untuk karya individu, kanal berita internasional atau global cenderung 
mengalokasikan anggaran dan ruang yang lebih sedikit untuk berita dari 
Asia Tenggara (wawancara pribadi, 9 September 2021). Negara-negara yang 
dianggap kanal internasional kurang “terkenal”, seperti Kamboja, biasanya 
mendapatkan alokasi anggaran yang lebih sedikit (wawancara pribadi, 9 
September 2021). Kondisi ini mengakibatkan persaingan yang lebih tinggi 
di antara para jurnalis lepas yang mengajukan karya mereka ke kanal 
internasional.

APA DAMPAK (KURANGNYA) UANG TERHADAP KONTEN MEDIA?

Uang dan kondisi kerja memainkan peran besar dalam banyak keputusan 
pekerja media untuk memproduksi konten tertentu, menerbitkan cerita atau 
bahkan bekerja di media (independen). Gaji rendah memiliki implikasi pada 
apa yang bisa dan tidak bisa ditulis oleh jurnalis, serta kapan mereka bisa 
dan tidak bisa menulis. Beberapa peserta menyuarakan rasa frustrasi mereka 
karena tidak bisa menulis topik tertentu karena dianggap tidak menguntungkan 
atau sulit untuk ditawarkan ke kanal media. Seorang jurnalis dari Filipina 
menyatakan ia harus menulis tentang topik yang tidak ia sukai hanya untuk 
membiayai kebutuhan hidupnya (diskusi kelompok terarah, 6 Juli 2021).

"Kurangnya apresiasi terhadap 
karya seni membuat seniman sulit 

untuk menegosiasikan tarif dengan 
calon klien dan bahkan telah berujung 

pada plagiarisme oleh orang-orang 
atau pihak-pihak tertentu."
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Di Indonesia, masalah upah yang rendah telah mendorong beberapa jurnalis, 
termasuk mereka yang dipekerjakan oleh media independen yang lebih 
“mapan”, untuk menerima suap dari pejabat pemerintah, polisi, dan perusahaan 
sebagai imbalan untuk meliput topik tertentu atau membingkai liputan 
agar lebih menguntungkan mereka (diskusi kelompok terarah, 6 Juli 2021; 
wawancara pribadi, 19 Agustus 2021). Praktik yang kadang disebut “budaya 
amplop” ini dianggap sangat lazim dan sulit untuk diawasi serta dihilangkan. 
Seorang partisipan penelitian mengatakan bahwa tanpa menerima  amplop 
ini, jurnalis akan sangat sulit untuk bertahan hidup (wawancara pribadi, 19 
Agustus 2021).

Tidak menguntungkannya bekerja di media media independen juga membuat 
beberapa kanal kesulitan menemukan orang yang mau bekerja di sektor 
tersebut. Beberapa partisipan penelitian dari Kamboja dan Thailand pesimis 
mengenai partisipasi kaum muda dalam jurnalisme independen; mereka 
mengamati bahwa mahasiswa dan lulusan baru tampaknya lebih tertarik pada 
industri komunikasi karena gaji yang lebih baik di sektor tersebut (diskusi 
kelompok terarah, 13 Juli 2021; wawancara pribadi, 28 Juli 2021 dan 29 Juli 2021).

MODEL DAN VIABILITAS BISNIS

Sejak awal pandemi COVID-19, beberapa kanal media di Asia Tenggara 
terpaksa memangkas gaji atau bahkan memberhentikan jurnalis. Pada 12 
Oktober 2020, The Jakarta Post, salah satu surat kabar independen terkemuka 
di Indonesia, mendorong karyawannya untuk mengundurkan diri (Nurbaiti, 
2020) dan dalam kurun waktu, 25 jurnalis mengundurkan diri (Mariani, 2020). 
Tempo, kanal independen terkemuka lainnya, juga memberhentikan beberapa 
jurnalisnya pada September 2020 (Hutton, 2021). Di Filipina, beberapa grup 
berita komunitas ditutup setelah memotong gaji dan jumlah personel (Elemia, 
2020).

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa, sama halnya dengan pekerja media 
independen, organisasi media independen juga kesulitan untuk bertahan. 
Tanpa dukungan keuangan dari lembaga pemerintah, organisasi media 
independen perlu mencari sumber pendanaan lain untuk mempertahankan 
bisnis dan independensi editorial mereka.

Hibah menjadi salah satu sumber pendanaan utama untuk kanal independen 
yang kami ajak bicara. VOD, yang berbasis di Kamboja, menyampaikan bahwa 
pendanaan oleh donor asing membantu mereka mempertahankan liputan yang 
independen. Sebuah organisasi media dari Filipina menguatkan hal ini dengan 
menyampaikan bahwa walaupun beberapa lembaga donor telah meminta 
untuk memeriksa pracetak, mereka sangat ketat dalam hal independensi 
editorial mereka dan menolak permintaan tersebut (wawancara pribadi, 19 
Agustus 2021).
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Dengan begitu banyak media independen yang membutuhkan dana dan 
terbatasnya jumlah hibah, tentu saja ada persaingan. Persaingan semakin 
ketat sejak pandemi COVID-19 dimulai. Hal ini karena dana yang ditawarkan 
lebih sedikit, namun jumlah pekerja media dan organisasi independen yang 
membutuhkan dana tersebut meningkat (wawancara pribadi, 28 September 
2021). Aksesibilitas aplikasi pendanaan juga penting; di Malaysia dan 
Singapura, beberapa hibah ditawarkan kepada seniman, tetapi mereka yang 
meliput isu-isu kontroversial enggan untuk melamar karena mereka akan 
diminta untuk mengungkapkan detail pekerjaan mereka yang bersifat sensitif 
(diskusi kelompok terarah, 8 Juli 2021).

Terkadang, bahkan dana dari donor tidak cukup untuk menjaga agar kanal 
media dapat terus beroperasi. Prachatai melengkapi dana dari donor 
internasional dengan hasil penjualan merchandise seperti buku, kaus, 
dan payung (wawancara pribadi, 29 Juli 2021). Partisipan penelitian lain 
mempertanyakan keberlanjutan pendanaan dari donor dan mengatakan 
mereka sedang mencari cara untuk lebih mandiri, seperti melalui iklan dan 
penerapan model langganan (subscription model).

Iklan sebagai model bisnis tidak selalu mudah dikelola dan menghasilkan 
keuntungan. Sebuah kanal berita independen di Papua mengatakan iklan 
tidak menghasilkan banyak uang karena pengiklan cenderung lebih memilih 
ruang di Jakarta dan Jawa Barat, di mana sebagian besar bisnis berada. 
Perusahaan biasanya tidak melihat iklan di daerah terpencil seperti Papua 
sebagai hal yang menguntungkan (wawancara pribadi, 6 September 2021). Di 
Kamboja, pengiklan dan bisnis enggan bekerja sama dengan media independen 
karena  hal tersebut dapat mengakibatkan masalah dengan pihak berwenang 
(wawancara pribadi, 28 Juli dan 15 September 2021).

Beberapa kanal sekarang ingin beralih ke model langganan (subscription 
model) dan keanggotaan (membership model)—terkadang juga disertai dengan 
donasi serta penggalangan dana—tetapi proses persiapan dan penerapannya 
lambat dan sulit. Salah satu alasan mengapa model ini sulit untuk dimulai dan 
dipertahankan adalah keengganan orang untuk membayar konten, terutama 
jika konten tersebut dikelola secara daring; publik tampaknya berasumsi 
bahwa segala sesuatu yang daring seharusnya gratis (wawancara pribadi, 19 Juli 
2021; wawancara pribadi, 28 September 2021). Seorang partisipan  penelitian 
dari Indonesia yang telah aktif di media dan aktivisme Asia Tenggara sejak 
pertengahan 1990-an mengatakan bahwa internet secara tidak langsung 
telah memberikan tekanan finansial pada bisnis media (wawancara pribadi, 
19 Agustus 2021). Karena internet memungkinkan hampir setiap orang untuk 
menghasilkan dan mengedarkan berita, seiring dengan semakin mudahnya 
akses terhadap informasi, orang memiliki lebih sedikit motivasi untuk membeli 
berita dan konten melalui langganan. Ketika pendapatan bersih masyarakat 
terdampak oleh pandemi, kemampuan mereka untuk membayar berita dan 
konten menjadi lebih terbatas (wawancara pribadi, 28 September 2021).
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Ini tidak berarti bahwa model-model bisnis ini pasti gagal. Project Multatuli 
di Indonesia optimis dalam membangun model keanggotaannya, terlepas 
dari kesulitan-kesulitannya; studi audiens (audience research) mereka 
mengungkapkan bahwa pembaca mulai menyadari pentingnya mendukung 
media yang independen dan kritis (wawancara pribadi, 19 Juli 2021). Luat Khoa, 
yang liputannya berfokus pada Vietnam, mengatakan bahwa pendapatan dari 
pembaca mereka mencapai sekitar seperlima dari mereka pada tahun 2020 dan 
bahwa bagi mereka, jumlah tersebut termasuk besar (wawancara pribadi, 13 
Juli 2021). Keberhasilan model-model ini bergantung pada kemampuan kanal 
media untuk membuat kerja dan misi mereka relevan dengan sasaran audiens, 
terutama karena beberapa kanal media semacam ini mengidentifikasikan diri 
mereka sebagai gerakan sosial politik yang mengadvokasikan pemikiran kritis 
dan kemajuan demokrasi. Namun, terlepas dari keberhasilan dan optimisme 
seputar model keanggotaan, perlu dicatat bahwa keanggotaan yang kini ada 
hanya merupakan sebagian kecil dari masyarakat luas. Oleh sebab itu, penting 
untuk memperbesar kumpulan orang yang mendukung media independen 
untuk mewujudkan media bebas yang melayani masyarakat luas.

Splice Media, yang mendukung dan memberitakan media rintisan (start-up), 
menyampaikan bahwa salah satu tantangan besar bagi organisasi media 
independen baru saat ini adalah menyeimbangkan perjuangan untuk suatu 
tujuan dengan menjalankan bisnis (wawancara pribadi, 14 Juli 2021). Sisi bisnis 
dari pekerjaan media memerlukan pengujian model pendanaan, proyeksi 
mengenai keberlanjutan media tersebut, dan pengetahuan mengenai apa yang 
ingin dilihat dan dikonsumsi oleh audiens sasaran. Hal ini mendorong kami 
untuk bertanya seberapa independen seorang pekerja atau organisasi media 
jika mereka terus-menerus menyesuaikan konten mereka untuk memuaskan 
audiens dan pemberi dana? Seperti yang dikatakan oleh salah satu jurnalis 
yang kami wawancarai, “kami perlu meningkatkan kualitas produk kami, 
tetapi meningkatkan kualitas sesuai selera siapa?” (wawancara pribadi, 7 
Oktober 2021).
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Dengan demikian, uang memiliki dampak 
nyata pada pekerja media dan hasi l 
kerja mereka, dan bahkan mungkin lebih 
signifikan bagi pekerja media independen. 
Secara langsung atau tidak, faktor-faktor 
seperti gaji dan sumber pendanaan dapat 
memengaruhi jenis konten yang bisa dan 
tidak bisa diproduksi. Oleh karena itu, 
penting bagi pekerja media untuk dibayar 
dengan layak. Seperti yang dikatakan oleh 
seorang peserta penelitian kepada kami,

“Semakin tinggi jurnalis dibayar, 
semakin baik pula pekerjaan mereka.”
Diskusi kelompok terarah, 6 Juli 2021

Menguraikan peran penting uang bagi 
keber langsungan  med ia  independen 
bagaimana pun juga memil ik i  r is iko. 
Penjelasan ini mengekspos kerentanan yang 
dapat dimanfaatkan oleh pemerintah atau 
kelompok lain yang represif untuk lebih 
menekan media independen dan suara-
suara kritis. Misalnya, pemerintah dan 
entitas lain yang antagonistik terhadap 
media dapat menggunakan litigasi serta 
denda untuk menyulitkan media yang kritis 
dan independen untuk bertahan secara 
finansial dan beroperasi dengan semestinya. 
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Oleh karena i tu ,  dengan menyadar i 
pentingnya persoalan (kurangnya) uang, 
kami menunjukkan perlunya strategi dan 
sumber daya yang tidak hanya mendukung 
pekerja media independen secara hukum 
dan fisik, tetapi juga secara finansial.

Secara keseluruhan, diperlukan pemahaman 
yang lebih luas tentang masalah keuangan 
di industri media. Ketika para akademisi 
berbicara tentang kemandirian finansial 
di media, sering kali mereka menekankan  
persoalan kepemilikan perusahaan media  
dan ikatan media dengan bisnis dan/atau 
elit politik (seperti disebutkan oleh  Barnett 
& Townend, 2015; Bennett, 2015a; Nyarko 
& Teer-Tomaselli, 2018), dengan sedikit 
perhatian yang diberikan pada kerentanan 
finansial para pekerja media, baik yang 
bekerja secara formal maupun lepas, dan 
termasuk yang bekerja di organisasi media 
dengan pendanaan yang baik. Percakapan 
yang kami  lakukan dengan peserta 
penelitian menunjukkan bahwa konsepsi 
kemandirian finansial seperti itu tidaklah 
cukup. Seiring dengan semakin banyaknya 
pekerja lepas yang memasuki sektor media 
dan membentuk wacana publik, mereka pun 
perlu mendapatkan lebih banyak perhatian 
ilmiah dan dukungan.
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↘ 4. 
MENGHINDARI REPRESI: 

SENI MEMBUAT DAN 
MENYEMBUNYIKAN KONTEN

Pada dua bagian sebelumnya, kami memaparkan berbagai bentuk serangan dan 
kendala keuangan yang dihadapi partisipan penelitian kami. Di bagian ini, kami 
meninjau lebih jauh bagaimana tantangan tersebut memengaruhi cara partisipan 
penelitian kami menulis dan menggambar agar terhindar dari hukuman atau 
represi. Meski swasensor sering disebut dalam diskusi dan karya tulis tentang 
kebebasan media di Asia Tenggara (Han, 2018; Kingston, 2020), tidak banyak 
yang meneliti beragamnya wujud dari swasensor. Percakapan kami dengan para 
partisipan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat  corak dan lapisan dalam 
cara pekerja media menyusun serta menyesuaikan konten media mereka agar 
mereka dapat tetap aman. Beragamnya cara tersebut dimulai dari penghindaran 
sepenuhnya dari topik-topik tertentu, membuat tulisan agar tidak mudah 
terkena tuduhan pencemaran nama baik dan tuntutan hukum, hingga mengubah 
penyampaian atau pengemasan isu yang dibahas. Alasan-alasan di balik metode 
yang digunakan pekerja media pun beragam.

Seorang partisipan yang sebelumnya menulis tentang masalah ras di Singapura 
mengatakan bahwa dia telah berhenti menulis secara terbuka karena telah 
dimasukan dalam “daftar abu-abu” (grey list) milik pemerintah sebagai akibat dari 
tulisannya (diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021). Masuknya dirinya dalam daftar 

Ilustrasi: Pssyppl
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tersebut telah menghambatnya dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaan-
perusahaan dan badan pemerintahan tertentu selama lebih dari setahun 
(diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021). Para seniman yang kami ajak bicara 
juga menyebutkan pengaruh budaya dan tabu yang menghalangi mereka untuk 
sepenuhnya mengeksplorasi kreativitas dan minat mereka. Seorang ilustrator 
dan pelukis Malaysia menyatakan minatnya untuk mengeksplorasi unsur-unsur 
budaya dan agama melalui karya seninya, tetapi ia menahan diri untuk tidak 
melakukannya karena takut karyanya akan dicap sebagai bentuk penistaan agama 
(diskusi kelompok terarah, 8 Juli 2021). Sang seniman, yang mengidentifikasi 
dirinya sebagai queer, ingin dapat memasukkan elemen visual Melayu-Muslim, 
seperti aksara Jawi, dalam karyanya, tetapi ia takut anggota masyarakat yang 
lebih konservatif tidak akan suka melihat “seorang queer membuat karya-karya 
[dengan elemen religius] itu” (diskusi kelompok terarah, 8 Juli 2021).

"Percakapan kami dengan para 
peserta mengungkapkan bahwa 

terdapat corak dan lapisan 
dalam cara pekerja media 

menyusun dan menyesuaikan 
konten media mereka, agar 
mereka dapat tetap aman."

Partisipan yang lain menyampaikan pada kami bahwa alih-alih menghindari 
tema tertentu, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengedit, 
memeriksa fakta, dan mengemas cerita dengan hati-hati agar tidak menjadi 
sasaran pemerintah. Prachatai menyebutkan salah satu cara untuk melakukan 
hal ini adalah dengan memarafrasakan atau memotong bagian wawancara yang 
berpotensi memberatkan secara hukum dan dapat digunakan untuk menuntut 
kanal media (wawancara pribadi, 29 Juli 2021). Peserta dari Malaysiakini dan The 
Online Citizen mengatakan tim mereka bekerja keras untuk membuat cerita mereka 
“tahan peluru” atau lebih sulit bagi orang lain untuk menggugat atau mengajukan 
tuntutan terhadap mereka (wawancara pribadi, 16 Juli; 3 & 18 Agustus 2021). 
Dalam penjelasan yang senada, seorang partisipan Singapura lain mengatakan 
bahwa penargetan pemerintah terhadap media independen telah membuatnya 
lebih berhati-hati dengan tulisannya, mendorongnya untuk menghabiskan lebih 
banyak waktu dalam mempersiapkan publikasi dan melengkapi tulisannya 
dengan lebih banyak informasi serta bukti (wawancara pribadi, 28 September 
2021). Taktik lain yang dibagikan VOD adalah memastikan informasi yang mereka 
terbitkan diatribusikan kepada sumber dan menggunakan tajuk berita yang lebih 
konservatif untuk cerita mereka (wawancara pribadi, 28 Juli 2021).
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Percakapan kami dengan para partisipan juga menunjukan bahwa terdapat  
seni dalam memilih kata-kata dan mengemas cerita. Misalnya, seorang 
ilustrator dari Thailand memiliki strategi untuk menggambarkan monarki 
atau pemerintah dalam karyanya dengan menggunakan karakter atau 
simbol untuk mewakili sistem hukum Thailand, alih-alih menggambar sosok 
tertentu (diskusi kelompok terarah, 8 Juli 2021). Di negara di mana pengkritik 
monarki dapat menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun (Reuters, 
2020), menghindari narasi dan kritik eksplisit serta personal dapat menjadi  
perbedaan antara kriminalisasi dan aman dari tuntutan hukuman penjara. 
Seorang ilustrator Indonesia menyebutkan ia terkadang menghindari menulis 
secara eksplisit pada narasi komiknya, dan membiarkan pembaca untuk 
melakukan interpretasi makna:

“. . . Anda harus bekerja dengan semantik dan menggunakan simbol serta 
meminta pengikut Anda berpikir, menafsirkan apa yang ingin Anda 

sampaikan.” 
Diskusi kelompok terarah, 8 Juli 2021

Kami menemukan bahwa bahasa yang digunakan dalam publikasi juga 
penting—dan digunakan secara strategis oleh beberapa pekerja media untuk 
menghindari reaksi negatif dari publik dan pemerintah. Beberapa jurnalis 
yang kami ajak bicara mengatakan bahwa menulis dalam bahasa Inggris 
memberi mereka rasa aman yang lebih kuat karena pemerintah mereka tidak 
terlalu memperhatikan artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris. Komentar 
serupa juga dibuat oleh kanal media yang kami wawancarai. Seorang peserta 
yang meliput untuk Prachatai edisi bahasa Inggris menyampaikan:

“Kami cenderung berpikir bahwa kami bisa menulis lebih terbuka dalam 
bahasa Inggris karena kami percaya bahwa publikasi berbahasa Inggris 

tidak dipantau seketat publikasi berbahasa Thailand.”
Wawancara pribadi, 29 Juli 2021

Hal ini dikonfirmasi oleh data pembaca Prachatai, yang menunjukkan bahwa 
sebagian besar pembaca merupakan akademisi, pelajar, dan orang asing yang 
tinggal di Thailand (wawancara pribadi, 29 Juli 2021). Hal senada diungkapkan 
seorang jurnalis lepas dari Vietnam; salah satu alasan ia lebih suka menulis 
dalam bahasa Inggris adalah,

“. . . sensor berita tidak memantau publikasi berbahasa Inggris seperti 
yang mereka lakukan untuk bahasa Vietnam; mereka tidak terlalu 

memperhatikan, kecuali jika cerita tersebut sangat besar dan diterbitkan 
oleh kanal yang besar, yang membuat banyak kegemparan. Hal ini 

memberi saya lebih banyak kebebasan untuk menulis secara politis.”
Diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021
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Jurnalis lain dari Kamboja mengatakan menulis cerita dalam bahasa Inggris 
dapat menarik lebih sedikit pengawasan dari pemerintah dan publik 
dibandingkan dengan menulis dalam bahasa Khmer (diskusi kelompok 
terarah, 13 Juli 2021).

Seorang peserta dari Tabloid Jubi, yang terbit dalam bahasa Indonesia dan 
Inggris, membenarkan bahwa bahasa nasional atau lokal lebih mungkin 
menarik tanggapan reaksioner karena beredar lebih cepat di platform media 
sosial, seperti Facebook (wawancara pribadi, 6 September 2021). Merujuk 
pada masalah serupa, seorang ilustrator dari Indonesia mengatakan bahwa 
ia enggan karyanya menjangkau khalayak Indonesia yang lebih luas karena 
khawatir dengan budaya pembatalan dan penyebaran informasi pribadi 
(doxing) yang umum terjadi di media sosial Indonesia (diskusi kelompok 
terarah, 8 Juli 2021). 

Seorang seniman Melayu yang membuat ilustrasi bertema queer sependapat 
bahwa penerbitan dalam bahasa Inggris memberinya rasa aman yang lebih 
kuat. Namun, ia menyesalkan bahwa membuat karya dalam bahasa Inggris 
mungkin juga menghalanginya untuk menjangkau queer Melayu lainnya 
dengan membuat karya seni yang lebih relevan bagi mereka (diskusi kelompok 
terarah, 8 Juli 2021).

Penerbitan dalam bahasa Inggris, bagaimanapun, tidak sepenuhnya 
menghalangi pembalasan. Seorang partisipan dari Vietnam mengatakan 
bahwa menulis untuk media internasional—yang biasanya diterbitkan dalam 
bahasa Inggris—dapat memberikan kesan bahwa ia sedang merusak nama 
baik negaranya, hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah Vietnam 
(diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021). Sang partisipan yang sebelumnya 
bekerja di media milik negara sebelum menjadi pekerja lepas, mengatakan 
bahwa terkadang menulis di ruang berita milik negara dapat memberikan 
rasa aman yang lebih kuat, artikel disaring dengan lebih ketat, diperiksa, dan 
disetujui sebelum dipublikasikan (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021).

Dengan demikian, bagian ini menunjukkan bahwa swasensor hadir dalam 
berbagai bentuk dan akan keliru jika ditafsirkan sebagai kurangnya agensi.

"Swasensor hadir dalam berbagai 
bentuk, dan menafsirkannya 

sebagai ketiadaan agensi 
merupakan hal yang keliru."
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Banyak pembahasan tentang kebebasan media cenderung hanya secara 
sempit menggambarkan pekerja media sebagai korban dari iklim politik yang 
tidak bersahabat, namun tidak mengangkat cara-cara halus yang dilakukan 
pekerja media untuk melakukan perlawanan (lihat misalnya Freedom House, 
2018; Hayton, 2021; Strangio, 2021). Sebaliknya, partisipan penelitian kami 
menggunakan agensi mereka melalui strategi yang mereka rancang agar 
tetap mempertahankan pesan yang ingin mereka sampaikan melalui karya 
mereka dan di saat yang sama menghindari hukuman. Sebagai contoh, 
strategi penggunaan simbol dan pengemasan cerita (framing) dalam karya 
seni menunjukkan bahwa definisi konvensional media yang berpusat pada 
jurnalisme “objektif” tidak dapat diterapkan dalam konteks di mana informasi 
dapat disampaikan dalam format selain format berita, sedangkan tindakan 
membuat agar artikel berita aman dari kemungkinan digugat melambangkan 
kegigihan dalam menyampaikan informasi penting. Melalui bagian ini, 
kami melanjutkan argumen yang kami susun sebelumnya dalam laporan 
ini: bahwa ketika kita berbicara tentang pekerja media sebagai pembawa 
informasi, kita harus menggunakan definisi yang luas karena dalam konteks 
di mana menyampaikan “kebenaran” dapat mengancam nyawa seseorang, 
menyamarkan informasi melalui simbol dan gambar dapat menjadi perbedaan  
antara memiliki suara independen dan tidak memilikinya sama sekali. 
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↘ 5. 
MEMAHAMI KEBEBASAN MEDIA 

SEBAGAI KEBEBASAN INFORMASI
“Tantangan saat ini sebenarnya adalah akses informasi karena, akibat 

pandemi . . . itu juga membatasi kemampuan reporter untuk benar-benar 
pergi keluar dan berbicara dengan orang-orang . . .”

Diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021

Bagian-bagian sebelumnya membahas bagaimana kebebasan media dihambat 
oleh serangan kekerasan, penutupan perusahaan, intimidasi, dan kendala 
keuangan. Dimensi-dimensi ini memusatkan konsepsi kebebasan media 
sebagai kebebasan untuk menceritakan dan memublikasikan cerita tanpa 
rasa takut akan represi, yang merupakan cara sederhana untuk memahami 
istilah tersebut. Pada bagian ini, kami berpendapat bahwa kebebasan media 
tidak hanya mencakup kemampuan untuk memublikasikan tanpa represi, 
tetapi juga akses pekerja media terhadap informasi. Informasi merupakan inti 
dari pekerjaan media—itulah yang dicari, dikumpulkan, didistribusikan, dan 
dibuat oleh pekerja media. Dengan demikian, masuk akal untuk berargumen 
bahwa akses informasi harus diperlakukan sebagai dimensi yang penting 
ketika kita mengkonseptualisasikan dan mengampanyekan kebebasan media 
di Asia Tenggara.

Ilustrasi: Marvinne de Guzman
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Secara keseluruhan, partisipan penelitian kami yang berasal dari berbagai 
negara mengakui mengalami kesulitan dalam mengakses informasi seperti 
dokumen dan pernyataan lisan. Bahkan mencari data statistik bisa jadi 
menantang. Misalnya, di Kamboja, menemukan dan mengakses jenis data 
statistik tertentu dari lima tahun terakhir, termasuk statistik yang terkait 
dengan COVID-19 dapat merupakan hal yang sulit (wawancara pribadi, 9 
September 2021). Beberapa badan pemerintahan Kamboja tidak membuat data 
resmi mudah diakses, sehingga membuat jurnalis bergantung pada data yang 
diteliti dan diterbitkan oleh organisasi non-pemerintah internasional seperti 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (wawancara pribadi, 9 September 2021).

Memperoleh informasi atau komentar langsung dari pejabat publik juga 
bisa menjadi hal yang sulit. Beberapa negara seperti Kamboja, Myanmar, 
dan Singapura tidak memiliki undang-undang yang menjamin akses publik 
terhadap data. Dengan tidak memiliki hak atas informasi yang dilindungi 
oleh undang-undang, peluang pekerja media untuk berbicara pada pejabat 
bergantung pada kesediaan badan pemerintah atau juru bicara dalam memenuhi 
permintaan komentar. Jika pejabat pemerintah bersedia, cukup mudah untuk 
berbicara dengan pejabat publik (wawancara pribadi, 9 September 2021); 
namun di lain waktu, prosesnya bisa menjadi sangat melelahkan dan berlarut-
larut. Seorang jurnalis lepas dari Kamboja menceritakan bahwa seorang 
juru bicara kementerian menolak untuk berbicara dengannya dengan alasan 
bahwa dia adalah seorang pekerja lepas, menuduhnya (dan jurnalis lepas 
pada umumnya) hanya tertarik untuk menjual informasi pada agen asing 
tanpa peduli apakah informasi tersebut bisa membahayakan perdamaian 
dan stabilitas negara (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021). Di Singapura, 
para pejabat sering mengabaikan permintaan komentar dari jurnalis yang 
dikenal kritis terhadap pemerintah (wawancara pribadi, 28 September 2021). 
Partisipan dari Singapura yang kami wawancarai ini menyampaikan bahwa di 
masa lalu, terdapat beberapa kejadian di mana informasi publik ditarik atau 
diubah ketika informasi tersebut digunakan untuk mengkritik pemerintah 
(wawancara pribadi, 28 September 2021). Salah satu insiden tersebut dikutip 
dalam debat tentang RUU Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi 
Daring atau RUU POFMA (lihat Bagian 19 di Ong, 2019). Tidak adanya undang-
undang yang menjamin akses ke informasi juga berarti sulit untuk meminta 
pertanggungjawaban pejabat publik jika mereka menolak membuka informasi 
penting untuk publik. Selain itu, tanpa kemampuan untuk memverifikasi 
informasi yang diperoleh secara independen, hampir tidak ada cara untuk 
memastikan apakah informasi tersebut telah diubah atau dimanipulasi.

Namun, bahkan di negara seperti Indonesia, di mana terdapat undang-undang 
yang secara resmi menyatakan bahwa pers dan publik memiliki hak untuk 
mengakses dokumen pemerintah (lihat UU No. 40/1999 tentang Pers dan UU 
No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Informasi), mendapatkan 
akses ke dokumen luring atau pejabat pemerintah tidak selalu mudah 
karena birokrasi yang memakan waktu (wawancara pribadi, 28 Juli 2021). 
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Seorang jurnalis lepas dari Indonesia mengatakan kepada kami bahwa ketika 
ia mencoba mewawancarai seorang petugas polisi di Pematangsiantar, 
sebuah kota di Sumatra Utara, ia harus memberikan alasan mengapa meliput 
cerita tersebut dan memberikan informasi tentang kanal media tempatnya 
membuat berita sebelum dapat mewawancarai petugas polisi tersebut (diskusi 
kelompok terarah, 6 Juli 2021). Jurnalis lain yang meliput cerita tentang 
lingkungan di Provinsi Papua, Indonesia bercerita bahwa ia mendatangi 
suatu kantor pemerintahan selama beberapa hari berturut-turut sebelum 
mendapatkan kesempatan wawancara dengan seorang pejabat (wawancara 
pribadi, 15 September 2021). Terkadang, bahkan atribut pengenal pers, seperti 
lencana atau kartu, tidak menjamin kebebasan untuk mengamati serta 
mendokumentasikan kejadian (lihat Solopos, 2018).

Demikian pula di Filipina, meski Presiden Rodrigo Duterte telah 
menandatangani Perintah Eksekutif No. 02 yang juga dikenal sebagai Program 
Kebebasan Informasi (FOI) dan di dalamnya secara resmi keterbukaan 
dokumen dan catatan lembaga eksekutif pemerintah bagi publik (Presiden 
Filipina, 2016), mengakses catatan kekayaan, terutama milik presiden, menjadi 
lebih sulit selama masa kepresidenannya. Philippine Center for Investigative 
Journalism (PCIJ), yang dikenal akan investigasi korupsinya, mengatakan 
pemerintahan Duterte telah menolak permintaan dokumen yang berkaitan 
dengan kekayaannya sejak publikasi liputan PCIJ tentang kekayaan Presiden 
Duterte pada 2019 (wawancara pribadi, 19 Agustus 2021).

Ketika pandemi melanda Asia Tenggara, beberapa pemerintah 
memanfaatkannya untuk semakin membatasi akses terhadap informasi. 
Di Filipina, hal ini menjadi alasan untuk menunda pemrosesan permintaan 
informasi (wawancara pribadi, 19 Agustus 2021; Barreiro Jr., 2020). Karena 
konferensi pers dialihkan menjadi daring dan selanjutnya diubah menjadi 
tayangan rekaman, kesempatan bagi jurnalis untuk menanggapi pernyataan 
dan mengajukan pertanyaan menjadi lebih terbatas. Di Malaysia, kehadiran 
konferensi pers selama pandemi hanya terbatas pada organisasi media yang 
dipilih oleh pemerintah, seperti Bernama, Radio Televisyen Malaysia (RTM), 
New Straits Times, dan Berita Harian (wawancara pribadi, 18 Agustus 2021; 
CIJ, 2020). Ketika pandemi semakin parah, sesi terbatas tersebut dialihkan ke 
Zoom, sebuah platform konferensi video, namun masih terdapat moderator 

"Informasi merupakan inti dari 
pekerjaan media—itulah yang dicari, 

dikumpulkan, didistribusikan, dan 
dibuat oleh pekerja media."
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yang menyaring pertanyaan yang diajukan oleh jurnalis (wawancara pribadi, 18 
Agustus 2021). Pertanyaan dari media atau jurnalis independen seringkali tidak 
diprioritaskan atau tidak dijawab sama sekali. Akses ke parlemen juga dibatasi; 
bahkan ketika jurnalis diizinkan masuk, gerakan dan kesempatan bagi jurnalis 
untuk mendekati anggota kabinet dibatasi (wawancara pribadi, 18 Agustus 
2021). Jurnalis yang bekerja untuk kanal independen sering kali harus meminta 
bantuan rekan mereka yang bekerja di organisasi media yang berafiliasi dengan 
negara untuk mengajukan pertanyaan, namun strategi ini jarang berhasil.

“. . . karena banyaknya penangkapan aktivis partai oposisi, aktivis 
lingkungan, hal itu telah menjadi ancaman bagi yang lainnya. Beberapa 
staf LSM menahan diri dari berbicara tentang isu-isu sensitif. Sebagai 

seorang jurnalis, Anda mengandalkan narasumber, tetapi mereka 
menolak untuk berbicara pada Anda.”

Wawancara pribadi, 28 Juli 2021

“Para ahli tidak mau berbicara, apa pun masalahnya, para ahli enggan 
berbicara. Itulah tanggapan universitas, LSM internasional, serta semua 
orang yang berpikir jika mereka mengatakan sesuatu, mereka tidak akan 

bisa bekerja dengan pemerintah lagi.”
 Wawancara pribadi, 28 Juli 2021

Nama dan reputasi kanal berita memengaruhi cara narasumber potensial 
menanggapi permintaan wawancara, meskipun dengan cara yang berbeda. 
Prachatai, kanal berita independen Thailand yang sering meliput masalah hak 
asasi manusia, mengatakan kepada kami bahwa mereka pernah menghadapi 
narasumber yang meminta waktu lebih untuk berpikir menyetujui permintaan 
wawancara karena muncul dalam berita yang diterbitkan Prachatai berisiko  
(wawancara pribadi, 29 Juli 2021). Di sisi lain, PCIJ yang selama ini memiliki 
reputasi mengusut kekayaan pejabat publik di Filipina kerap didekati oleh 
narasumber atau pelapor yang memberikan tip berupa saran, informasi, dan 
dokumen ekslusif atau rahasia (wawancara pribadi, 19 Agustus 2021).

Kekhawatiran atas keamanan narasumber pasca-wawancara dan publikasi 
juga dikemukakan oleh beberapa partisipan penelitian kami. Tabloid Jubi, 
yang berbasis di Papua, di mana arus informasi lebih terbatas dibandingkan di 
provinsi lain di Indonesia (Freedom House, 2020), mengatakan mereka menjaga 
komunikasi dengan narasumber mereka untuk memastikan bahwa narasumber 
tetap aman setelah cerita dipublikasikan (wawancara pribadi, 6 September 2021). 
Ketika mereka khawatir narasumber mungkin dalam bahaya secara fisik, mereka 
akan mengevakuasi narasumber (wawancara pribadi, 6 September 2021).

Selain mengalami penolakan wawancara dan khawatir akan keamanan 
narasumber, beberapa pekerja media juga terkendala infrastruktur teknologi 
yang terbatas, seperti koneksi internet yang berkualitas buruk. Di banyak 
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negara Asia Tenggara, koneksi internet lebih mudah diakses oleh orang-
orang yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Hal ini 
memengaruhi kemampuan mereka sehari-hari untuk berkomunikasi, bekerja, 
dan belajar secara daring (Jalli, 2020). Hal tersebut menjadi lebih terasa sejak 
wabah COVID-19, karena pembatasan perjalanan mendorong pekerja media, 
terutama jurnalis, untuk mengandalkan liputan jarak jauh. Sebagian besar 
partisipan penelitian yang berbasis di Filipina, misalnya, mengeluhkan kualitas 
koneksi internet yang buruk, yang telah menghambat salah satu dari mereka 
untuk melakukan wawancara daring dengan narasumber di daerah pedesaan, 
di mana koneksi internet biasanya kurang dapat diandalkan atau bahkan 
tidak dapat diakses (wawancara pribadi, 16 September 2021). Masalah ini kami 
alami sendiri: dalam wawancara daring dengan seorang partisipan penelitian 
dari Papua, koneksi internet yang buruk memengaruhi alur percakapan kami, 
dan pada satu titik, pemadaman listrik terjadi di pihak partisipan kami, yang 
kemudian memutus diskusi sepenuhnya.

Penting untuk digarisbawahi bahwa akses terhadap informasi tidak 
bersifat satu dimensi. Akses terhadap informasi tidak hanya bergantung 
pada akses pekerja media ke informasi, tetapi juga kebebasan bagi publik 
untuk mengekspresikan pikiran dan menceritakan pengalaman mereka. 
Hal ini sangat penting karena media bergantung pada narasumber untuk 
menceritakan kembali cerita serta pengalaman mereka kepada pekerja media, 
yang kemudian menyebarkan cerita tersebut kepada publik. Oleh karena itu, 
kebebasan media tidak mungkin ada tanpa kebebasan berekspresi bagi publik, 
seperti yang dikemukakan oleh salah satu partisipan penelitian kami:

“ . . . jika Anda benar-benar ingin meningkatkan kebebasan media dan 
kebebasan pers, Anda juga perlu memperluas apa yang boleh dikatakan 

oleh masyarakat. Jika Anda tidak mengizinkan masyarakat untuk 
mengatakan, berbicara, memikirkan hal-hal tertentu maka jurnalis akan 

semakin terbatasi oleh hal itu . . . mungkin jurnalis bisa sedikit menentang 
opini publik, tetapi pada akhirnya jika tidak ada yang membaca, hal itu 

tidak akan terlalu berarti lagi. . .  Seiring berkembangnya opini publik, 
kebebasan media dan kebebasan berbicara juga meluas.” 

Diskusi kelompok terarah, 6 Juli 2021, penekanan oleh peneliti

Di sini, kami membuat argumen bahwa kebebasan media bukan hanya tentang 
tidak adanya kekerasan terhadap pekerja media, tetapi juga tentang akses 
pekerja media ke berbagai sumber informasi. Namun, ketersediaan sumber-
sumber informasi bergantung pada struktur hukum, sosial, dan teknologi 
yang memungkinkan pekerja media untuk mengaksesnya dengan aman. Oleh 
karena itu, kami menyerukan pemahaman yang lebih holistik dan menyeluruh 
tentang kebebasan media—pemahaman yang mengakui media lebih dari 
sekadar publikasi cerita serta mempertimbangkan berbagai aktor dan struktur 
yang terlibat dalam membuat informasi terbuka bagi publik.
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↘ 6. 
PEKERJAAN MEDIA SEBAGAI 

PERLAWANAN

“. . . jurnalisme adalah sesuatu yang saya gunakan untuk aktivisme saya. 
Sebagai seorang aktivis, begitulah cara saya mengangkat sebuah masalah, 

melalui jurnalisme.”
Diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021

“. . . jika organisasi media tidak memperjuangkan kebebasan berekspresi, 
bagaimana media dapat beroperasi? . . . ikan membutuhkan air untuk 

bernapas, organisasi media membutuhkan kebebasan berekspresi untuk 
beroperasi.”

Wawancara pribadi, 28 September 2021

Argumen yang digunakan untuk menyoroti pentingnya media, dan terlebih 
lagi media independen, biasanya berpusat pada pentingnya informasi sebagai 
barang publik (Krimsky, 1997; UNESCO, 2021, hlm. 405). Sedikit yang telah 
dilakukan untuk mengeksplorasi cara-cara lain media dapat memainkan peran 
penting, khususnya dalam konteks sosial-politik di mana perbedaan pendapat 

Ilustrasi: Marvinne de Guzman
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umumnya tidak dianjurkan karena dikhawatirkan  dapat menimbulkan reaksi 
negatif dari pemerintah atau publik. Salah satu cara yang dapat kita gunakan 
untuk mengeksplorasi kontribusi lain dari media adalah dengan melihat 
bagaimana pekerja media memahami pekerjaan mereka sendiri. Studi yang 
ada sering kali terlalu fokus pada dampak media pada kehidupan masyarakat 
sipil dan mereduksi “media” menjadi satu variabel atau unit analisis (lihat 
misalnya di Price et al., 2002). Dalam prosesnya, peneliti sering lupa untuk 
memperhatikan mereka yang membuat konten media sebagai aktor dengan 
agensi dan aspirasi mereka sendiri (McCargo, 2003).

Di bagian ini, kami menganalisis bagaimana bekerja di media itu sendiri 
merupakan sebuah perjuangan, terutama di wilayah di mana sangat sulit 
untuk melakukannya. Banyak jurnalis dan ilustrator yang kami ajak bicara 
mengatakan bahwa mereka menulis dan menggambar tidak hanya untuk 
menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga untuk mengekspos 
dan melawan ketidakadilan serta menggalang dukungan untuk isu-isu yang 
mereka pedulikan—baik secara tersurat maupun tersirat. Pada bagian ini, 
kami berargumen bahwa pekerja media merupakan aktor politik dan media 
merupakan institusi politik (McCargo, 2003, hlm. 2) dan, sebagai akibatnya, 
kami menyoroti sifat politis yang inheren dalam kerja media: memproduksi 
informasi memiliki keterkaitan yang erat dengan kekuasaan dan pengaruh.

Kami menyoroti tiga cara utama partisipan penelitian kami menggunakan 
kerja mereka di media sebagai bentuk perjuangan. Pertama, pekerjaan media 
bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap narasi dan dominasi negara. Dalam 
konteks di mana pemerintah terus-menerus mencoba memaksakan narasi 
tunggal tentang “kebenaran”, terdapat keharusan untuk menceritakan kisah 
lain yang tidak diceritakan. Sebagai contoh, ketika suatu komunitas yang 
terpinggirkan atau bahkan media itu sendiri diserang, menyebarkan informasi 
tentang serangan tersebut merupakan bentuk perlawanan. Seorang partisipan  
dari The Online Citizen menggambarkan ruang media dalam rezim otoriter:

“Cara terbaik bagi kediktatoran, pemerintahan otoriter, adalah 
memastikan bahwa informasi tetap dibatasi, narasi keseluruhan 

terdistorsi . . .”

Wawancara pribadi, 3 Agustus 2021

Memunculkan kesadaran akan serangan terhadap pekerja media merupakan  
strategi untuk melawan upaya pemerintah represif untuk mengontrol ruang 
media, karena pelanggaran terhadap kebebasan media tidak selalu diliput oleh 
media yang berafiliasi dengan negara. Terkadang, berita tentang peristiwa ini 
perlu dikemas agar menekankan bahwa hak serta kebebasan tertentu telah 
dilanggar dan keadilan perlu dicapai; menulis dengan “netral” tidak selalu 
menimbulkan kesadaran bahwa sesuatu yang salah dan tidak adil telah terjadi 
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(lihat misalnya Blanding, 2018; Hanson, 2019; Shaw, 2012). Oleh karena itu, dalam 
konteks di mana ruang media jelas bukan pasar ide yang bebas (free marketplace 
of ideas), pekerjaan media tidak dapat didefinisikan semata-mata sebagai berita 
atau ilustrasi yang tidak memihak, sebagaimana yang sering dinyatakan oleh 
definisi tradisional dari jurnalisme (Plaut, 2014, hlm. 841-842). 

Kedua, pekerjaan media dianggap sebagai bentuk perlawanan oleh beberapa 
partisipan penelitian karena kesulitan yang telah mereka alami dalam 
mengajukan cerita mereka kepada penerbit. Menerbitkan artikel atau ilustrasi  di 
bidang yang secara tradisional dikontrol dan dibatasi dengan ketat merupakan 
tindakan untuk membuat sebuah cerita menjadi relevan. Beberapa partisipan 
memberi tahu kami bahwa editor mereka terkadang memperhalus artikel 
mereka atau bahkan menyaring informasi yang dapat dipublikasikan. Misalnya, 
di Indonesia, tidak banyak ruang redaksi yang bersedia menerbitkan berita yang 
mengekspos tokoh politik terkenal karena relasi antara ruang redaksi dengan 
investor atau pemilik media (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021).

Beberapa partisipan mengatakan bahwa mereka juga kesulitan dalam 
menerbitkan cerita tentang masalah lingkungan. Partisipan penelitian dari 
Malaysia berkata:

"Banyak jurnalis dan 
ilustrator yang berbicara 
dengan kami mengatakan 

bahwa mereka menulis dan 
menggambarkan bukan 

hanya untuk menyampaikan 
informasi ke publik, 

melainkan juga untuk 
mengekspos perlawanan 
terhadap ketidakadilan 

dan menggalang dukungan 
terkait gerakan yang 

penting bagi mereka—secara 
eksplisit dan implisit."
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“Bagi saya, semuanya dimulai dari keputusan editorial, setidaknya jika 
terkait cerita tentang lingkungan. Kebanyakan editor pada umumnya tidak 

tertarik untuk menerbitkan cerita tentang lingkungan. Jadi, diperlukan 
upaya yang besar dari sisi saya hanya untuk meyakinkan ruang redaksi 

mengapa kita harus menjadikan cerita tertentu sebagai halaman utama . . . 
Tetapi, tidak ada pembahasan tentang perubahan iklim. Cerita seperti  itu 
tidak muncul di halaman utama koran di Malaysia. Cerita-cerita itu selalu 

ditempatkan di bagian dalam, di kotak kecil tentang lingkungan.”

Diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021

Fenomena ini tidak hanya ditemui di ruang redaksi lokal. Sementara kanal 
media internasional menawarkan peluang untuk menjangkau pembaca yang 
lebih banyak dan untuk menunjukan lebih banyak cerita tentang Asia Tenggara, 
cerita-cerita yang bersifat lokal cenderung mendapatkan perhatian yang kecil 
dari para editor di ruang redaksi internasional. Hal ini menyulitkan dalam 
menerbitkan cerita ini, apalagi menjelaskan kompleksitasnya pada pembaca 
internasional. Seorang jurnalis pekerja lepas membahas tantangan yang dia 
pernah alami saat mencoba untuk pernah berita lokal ke tingkat global:

“Dalam hal . . . mengajukan cerita, saya sering kali merasa kesal, 
khususnya karena kebanyakan dari jurnalisme saya pada awalnya adalah 
tentang lingkungan . . . Membuat argumen bahwa sebuah cerita tentang 
lingkungan di Asia Tenggara itu penting bagi pembaca di tingkat global 

sangat, sangat sulit. Saya pernah mengajukan cerita tentang Sulawesi dan 
Mindanao, tetapi para editor tidak merasa cerita tersebut penting, karena 
. . . ruang lingkupnya terlalu regional. Namun, dari sudut pandang saya, 

kedua pulau tersebut memiliki populasi yang besar dan jumlah hutan yang 
banyak. Jadi, bagi saya, itu merupakan cerita global. Sayangnya, sulit untuk 

membuktikan bahwa itu merupakan cerita global . . . atau untuk membuat 
argumennya, karena para editor memiliki pengetahuan yang sangat sedikit, 

khususnya tentang wilayah-wilayah terpencil di Asia Tenggara.”

Wawancara pribadi, 28 Juli 2021, penekanan oleh peneliti

Mengajukan berita tentang Asia Tenggara ke saluran internasional sering 
kali berarti menyaringnya melalui pandangan yang sempit tentang kawasan 
tersebut. Seorang partisipan dari Singapura mengangkat masalah tentang 
“kuota negara”, yaitu batas ruang yang diterapkan oleh kanal media  
internasional untuk menerbitkan cerita tentang negara-negara tertentu 
(diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021), sedangkan seorang partisipan dari 
Malaysia menyampaikan pendapatnya tentang mengorbankan autentisitas 
sebuah cerita atau sudut pandang tulisan demi mendapat lebih banyak 
pembaca dari kanal-kanal internasional:
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“Menurut saya, kita tidak jujur dengan diri sendiri karena kita hanya 
ingin menulis sesuatu yang enak bagi konsumsi audiens Barat, jadi 

kita seperti membuat cerita untuk menyesuaikan ekspektasi dan 
asumsi mereka tentang apa yang terjadi di negara kita . . . Saya ingin 

memastikan bahwa dalam menulis cerita kita, kita memiliki rasa bahwa 
kita dapat menentukan nasib kita sendiri. Kita tidak perlu ide-ide dari 

organisasi tertentu atau dari Barat untuk menentukan masa depan atau 
cara kita menyelesaikan masalah-masalah kita sendiri.”

Diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021

Partisipan tersebut, yang telah menulis tentang masalah lingkungan dan konservasi 
di Malaysia dan Indonesia, menambahkan bahwa masalah lingkungan, 
seperti industri minyak sawit, sering kali dinilai “baik” atau “buruk” dengan 
mengesampingkan masalah lain yang tidak sesuai dengan dikotomi tersebut 
(diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021). Ia mengkritisi ekspektasi beberapa 
saluran media internasional akan penolakan total terhadap produksi minyak 
sawit, dan menekankan bahwa masalah lingkungan bersifat kompleks. Memakai 
sudut pandang yang sempit terhadap industri ini berarti menghapuskan detail 
mengenai kehidupan masyarakat lokal dan ketergantungan mereka terhadap 
sumber daya alam. Partisipan kami membagikan bahwa, sayangnya, beberapa 
saluran media atau pendana internasional jarang menganggap masalah ini 
“cukup memikat” untuk dijadikan cerita (diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021). 
Masalah ini jugalah yang menyulitkan dalam memulai percakapan seputar 
masalah lingkungan, sekalipun dengan calon narasumber yang relevan, seperti 
pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan ilmuwan, karena mereka juga 
dapat memiliki pandangan yang kaku dan sempit mengenai masalah kompleks 
ini dan tidak mempertimbangkan pengalaman hidup masyarakat lokal (diskusi 
kelompok terarah, 27 Juli 2021 dan komunikasi pribadi, 1 November 2021).

Ketiga, pekerjaan media dari Asia Tenggara dapat ditafsirkan sebagai 
perlawanan para pekerja media Asia Tenggara untuk merebut kembali ruang 
media tempat narasi mengenai kawasan tersebut diberitakan. Dalam salah 
satu diskusi kelompok terarah kami, seorang jurnalis lepas dari Indonesia 
mengeluhkan preferensi beberapa editor internasional yang lebih memilih 
jurnalis asing daripada jurnalis lokal untuk meliput cerita tentang Asia 
Tenggara (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021). Ia juga menyampaikan 
kekesalannya pada jurnalis asing, yang biasanya berasal dari negara 
Barat, yang mempekerjakan jurnalis lokal sebagai fixer dan menolak untuk 
memberikan atribusi bagi mereka, meskipun ketika mereka melakukan lebih 
dari sekadar menjadwalkan wawancara (diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021). 
Partisipan  kami menekankan pentingnya bagi jurnalis lokal untuk menulis 
dan menceritakan kembali kisah tentang komunitas, negara, dan persoalan 
mereka sendiri yang memengaruhi hidup mereka (diskusi kelompok terarah, 
13 Juli 2021).
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"Pekerjaan media dari Asia 
Tenggara dapat ditafsirkan 

sebagai perlawanan para 
pekerja media Asia Tenggara 

untuk merebut kembali ruang 
media tempat narasi mengenai 
kawasan tersebut diberitakan."

Narasi para partisipan kami menunjukan bahwa bekerja di media Asia Tenggara 
juga merupakan upaya untuk memperkuat suara dan pengalaman masyarakat  
Asia Tenggara. Menggambarkan aktivisme melalui kerja media sebagai 
perlawanan hanya terhadap pemerintah yang represif merupakan simplifikasi. 
Pekerja media independen di Asia Tenggara mendebat dan menentang bukan 
hanya narasi hegemonik pemerintah yang berusaha membungkam pandangan 
kritis dan mendikte apa yang benar dan salah, namun juga pandangan 
yang sempit mengenai Asia Tenggara. Untuk memahami pekerjaan media 
independen di kawasan ini, pekerjaan media harus dianggap bukan sekadar 
penyedia informasi sebagai barang publik, melainkan juga sebagai perjuangan 
diskursif, dan mengakui pekerja media sebagai penggerak perjuangan.
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↘ 7. 
ADVOKASI DAN SALING 

MENDUKUNG DALAM SOLIDARITAS
“[Media] bisa bebas hanya karena media berjuang untuk menjadi bebas.”

Wawancara pribadi, 19 Agustus 2021

“Kita ini, kan, pada prinsipnya harus berjaringan. Karena kita ini 
media yang risikonya, memiliki potensi risiko cukup tinggi untuk 

dikriminalisasi, dipidana, bahkan dibredel, dibubarkan. Jadi kita harus 
punya jaringan yang kuat, cukup banyak.”

Wawancara pribadi, 6 September 2021

Dikarenakan bekerja di media independen bersifat berbahaya, bersatu dengan 
rekan pekerja media independen lainnya menjadi penting bagi ketenteraman 
dan terkadang keselamatan jiwa para pekerja media. Partisipan penelitian 
kami menekankan pentingnya membangun komunitas tempat mereka dapat 
berbagi pengalaman dengan satu sama lain untuk merasa lebih aman dan 
memiliki dukungan. Selain memberikan dukungan emosional, kebanyakan 
komunitas dan jaringan juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran 
ketika timbul masalah, menggalang lebih banyak dukungan dari jaringan lain 
dan masyarakat yang lebih luas, serta mendorong reformasi institusional. 

Ilustrasi: Astro Ruby
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Oleh karena itu, kebanyakan pekerja media independen juga merupakan 
aktivis. Dalam bagian ini, kami meninjau beberapa jaringan dan komunitas 
yang diikuti oleh partisipan kami, berikut upaya organisasi-organisasi 
tersebut dalam memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh partisipan 
penelitian kami. Kami juga mencermati apakah masyarakat yang lebih luas 
telah bersikap suportif terhadap media independen.

KAMPANYE, PERLINDUNGAN, PELATIHAN—DAN AKSES

Pada basis jaringan dan komunitas pekerja media, sering kali terdapat aspirasi 
untuk menciptakan ruang media yang lebih bebas. Oleh karena itu, beberapa 
organisasi berkampanye untuk mereformasi atau menghapus undang-undang 
yang membatasi media. Misalnya, Gerakan Media Merdeka (Geramm) dari 
Malaysia merupakan bagian dari koalisi organisasi yang mendukung lebih 
terpenuhinya kebebasan untuk berekspresi dan sempat berdialog dengan 
Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk membahas kemungkinan 
pembentukan dewan media. Seorang jurnalis yang telah menjadi bagian 
dari Geramm sejak organisasi tersebut didirikan memberi tahu kami bahwa 
diskusinya dengan pemerintah tentang penghapusan Undang-Undang 
Percetakan dan Publikasi serta Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 
yang telah digunakan untuk mengatur dan membatasi media di Malaysia telah 
berjalan lancar, hingga lengsernya pemerintahan Pakatan Harapan pada tahun 
2020 yang menghentikan proses tersebut (wawancara pribadi, 18 Agustus 2021).

Dalam konteks yang serepresif ini terhadap suara-suara kritis, akses para 
pekerja media independen ke perlindungan hukum menjadi penting, terlebih 
karena perubahan peraturan dan institusi yang mendukung kebebasan media 
kemungkinan besar tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Beberapa 
organisasi dan komunitas mengatasi kebutuhan ini dengan memberikan 
bantuan hukum bagi para pekerja media. Misalnya, Cambodian Journalists 
Alliance Association (CamboJA) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di 
Indonesia memberikan dukungan hukum kepada jurnalis yang mengalami 
serangan hukum akibat kerja jurnalisme mereka (CamboJA, 2021; wawancara 
pribadi, 15 Juli 2021).

Beberapa organisasi juga menawarkan pelatihan pengembangan kapasitas 
(capacity building training) bagi para pekerja media. Misalnya, PCIJ menawarkan 
program beasiswa bagi jurnalis individu yang mencakup sesi pelatihan, 
peluang untuk mengajukan liputan, serta pendanaan untuk peliputan cerita 
(wawancara pribadi, 19 Agustus 2021). Sesi pelatihan ini biasanya membahas 
masalah kebebasan media, kebebasan informasi, dan liputan investigatif 
(wawancara pribadi, 19 Agustus 2021). Terkadang, sesi diadakan untuk 
membahas topik yang lebih spesifik, seperti liputan tentang pemilihan umum, 
masalah hak asasi manusia, lingkungan, dan baru-baru ini pandemi COVID-19 
(wawancara pribadi, 19 Agustus 2021). CamboJA juga menawarkan pelatihan 
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pelatihan jurnalisme investigatif tentang beragam isu, termasuk hak-hak 
agraria, kepada para anggotanya dan juga masyarakat luas (wawancara 
pribadi, 15 September 2021). AJI menyediakan kursus dasar hingga lanjutan 
terkait pengecekan fakta dan pelatihan sensitivitas yang mengajarkan cara 
melaporkan dan menulis tentang isu-isu yang berkaitan dengan gender dan 
kelompok minoritas kepada para pekerja media (wawancara pribadi, 25 
Juli 2021). Selain pelatihan keterampilan, Yayasan Pantau, organisasi dari 
Indonesia lainnya, juga menggalang dana bagi para jurnalis (wawancara 
pribadi, 19 Agustus 2021).

Sayangnya, tidak semua orang dapat mengakses koneksi dan jaringan ini. 
Beberapa pekerja media memiliki koneksi dan sumber daya yang lebih baik 
daripada yang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk menerima lebih 
banyak dukungan. Seorang jurnalis lepas dari Indonesia dengan koneksi 
yang baik memberi tahu kami bahwa dia merasa tidak memiliki masalah 
dalam meliput topik yang sensitif, seperti masalah LGBTQIA+, lingkungan, 
dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Jurnalis lain mungkin 
lebih memilih untuk menghindari topik-topik tersebut, karena mereka tidak 
memiliki perlindungan hukum yang partisipan kami miliki (diskusi kelompok 
terarah, 13 Juli 2021). Di sisi lain, seorang jurnalis Myanmar yang mencari 
suaka di Indonesia mengatakan bahwa ia hampir tidak memiliki perlindungan 
karena statusnya sebagai pengungsi (diskusi kelompok terarah, 27 Juli 2021).

Kebanyakan pekerja lepas, baik jurnalis maupun ilustrator, menyebutkan tidak 
adanya jaringan dan komunitas yang secara khusus memenuhi kebutuhan 
para pekerja lepas. Sumber daya seperti saran-saran praktis, informasi tarif 
kompensasi,  kontak editor, serta ruang untuk berbagi pengalaman akan 
berguna, ujar mereka, khususnya bagi mereka yang baru merintis di bidang 
ini. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya menanyakan fasilitas yang 
disediakan oleh jaringan dan komunitas kepada anggotanya, melainkan juga 
siapa yang dapat menjadi anggota dan mengakses manfaat-manfaatnya.

MENCARI DUKUNGAN PUBLIK

Dengan mengakui peran masyarakat dalam memperkuat demokrasi (lihat, 
misalnya Gill, 2000; Gillman, 2018; Pietrzyk-Reeves, 2015), kami bertanya 
kepada partisipan penelitian kami terkait dukungan publik dan aktivisme untuk 
kebebasan media di negara mereka masing-masing. Jawaban yang kami dapat 
sangat beragam. Publik bukanlah monolit; mereka mengonsumsi berbagai 
macam informasi dan simpati mereka terhadap isu-isu tertentu bergantung 
pada identitas, budaya, agama, dan afiliasi politik mereka yang beragam.

Seorang jurnalis dan aktivis dari Malaysia memberi tahu kami bahwa tidak 
selalu jelas isu-isu mana yang dianggap relevan oleh publik, sehingga 
dukungan publik terhadap kampanye mengenai kebebasan media tidaklah 
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pasti (wawancara pribadi, 18 Agustus 2021). Di Singapura, kebebasan media 
tampaknya tidak menjadi prioritas utama masyarakat (wawancara pribadi, 
28 September 2021). Meskipun orang-orang cenderung memiliki opini terkait 
masalah ini, pandangan yang suportif tidak menjamin adanya gerakan yang 
kuat untuk melindungi kebebasan berekspresi dan media. Di Indonesia, 
meskipun para pengguna internet umumnya memakai media sosial untuk 
menyuarakan protes terhadap beragam masalah, termasuk pelanggaran 
kebebasan pers, reaksi yang negatif pun umum terjadi ketika pekerja media 
yang diserang terkenal sering meliput isu-isu sensitif. Mempertahankan 
momentum dan dukungan masyarakat yang kuat untuk jangka waktu yang 
panjang juga merupakan hal yang sulit, khususnya selama pandemi COVID-19 
(Primandari, 2021, hal. 6).

Pembahasan tentang dukungan masyarakat perlu turut menyinggung soal 
segmentasi pembaca. Partisipan penelitian kami berkata bahwa kaum muda 
cenderung lebih suportif terhadap liputan media yang independen dan lebih 
progresif. Kaum muda ini sering kali merupakan mahasiswa, lulusan baru, 
dan milenial. Di Thailand, pendukung gerakan prodemokrasi juga cenderung 
mendukung liputan media independen (wawancara pribadi, 29 juli 2021).
 
Peristiwa internasional juga dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap 
media independen. Seorang partisipan dari Vietnam memberi tahu kami 
bahwa sejak pemilihan Donald Trump sebagai presiden di Amerika Serikat, 
media independen di Vietnam telah mendapatkan reputasi yang buruk 
karena beberapa kanal media dan jurnalis independen menyatakan dukungan 
mereka untuk Trump (wawancara pribadi, 13 Juli 2021). Dukungan ini dipicu 
oleh retorika antikomunisme dan anti-Tiongkok dari Trump, yang dianut 
oleh sebagian besar populasi Vietnam (wawancara pribadi, 13 Juli 2021). 
Namun, dukungan untuk Trump tidak populer di kalangan konsumen media 
independen dan perkembangan ini kemudian menyebabkan kemunduran pada 
upaya media independen dalam membangun basis dukungan (wawancara 
pribadi, 13 Juli 2021).

"Penting untuk tidak hanya 
menanyakan fasilitas yang 

disediakan oleh jaringan dan 
komunitas kepada anggotanya, 

melainkan juga siapa yang dapat 
menjadi anggota dan mengakses 

manfaat-manfaatnya."
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Pada bagian ini, kami telah berupaya untuk membuat empat argumen. 
Pertama, kita tidak dapat berbicara tentang kebebasan media dan 
mengkritisi ketiadaannya tanpa berpikir dan berbicara tentang bagaimana 
cara mewujudkannya. Oleh karena itu, aktivisme untuk mencapai dan 
mempertahankan ruang yang bebas dan aman menjadi sangat penting. Kedua, 
jaringan dan komunitas pekerja media menawarkan dukungan, perlindungan, 
dan sumber daya penting yang tidak diberikan oleh pemerintah yang tidak 
demokratis. Sebab media independen merupakan hal yang bersifat esensial  
bagi demokrasi, jaringan dan komunitas yang mempertahankan kesejahteraan 
para pekerja media menjadi krusial  juga dalam memperjuangkan ruang 
media yang lebih demokratis. Ketiga, akses merupakan aspek penting yang 
harus dipertimbangkan saat berbicara mengenai membangun komunitas 
dan solidaritas. Keempat, menggalang dukungan masyarakat bagi media 
independen dan tujuan yang lebih besar, yaitu kebebasan media, masih menjadi 
tantangan. Oleh karena itu, merancang strategi gerakan yang turut melibatkan 
masyarakat diperlukan jika kita ingin mencapai perubahan struktural.
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↘ 8. 
MEMPERTANYAKAN 

KEBERLANJUTAN MEDIA 
INDEPENDEN

Berbagai masalah yang kami bahas di bagian-bagian sebelumnya, mulai 
dari represi atas media oleh negara, batasan finansial, penyensoran yang 
berlapis-lapis, hingga kebutuhan akan aktivisme, memunculkan pertanyaan 
mengenai keberlanjutan media independen. Apakah media independen dapat 
mempertahankan diri dari bahaya yang dapat muncul sebagai akibat dari 
menulis dan menggambar cerita-cerita yang kritis? Apa yang diperlukan 
untuk mewujudkan ekosistem media independen yang berkelanjutan?

Kami berpendapat bahwa keberlanjutan media independen bukan hanya 
tentang keberadaannya, melainkan juga tentang mengembangkan dan 
menciptakan lingkungan media independen yang sehat. Hal ini mungkin 
memiliki makna yang berbeda-beda di berbagai tempat. Misalnya, regenerasi 
pekerja media yang mengendalikan ruang redaksi utama dapat menjadi 
hal yang penting dalam konteks di mana dominasi oleh suatu generasi 
memengaruhi keluaran media. Salah satu partisipan penelitian dari Indonesia 
memperkirakan  bahwa mungkin diperlukan 10 tahun bagi orang-orang 
yang lebih muda dan berani untuk memasuki ranah media Indonesia dan 
mengambil alih ruang redaksi dari para senior mereka. Hal ini diharapkan 
dapat mengurangi penyensoran editorial di Indonesia (diskusi kelompok 
terarah, 13 Juli 2021). Namun, regenerasi ini bergantung pada keinginan kaum 
muda untuk bekerja di media independen.

Di beberapa tempat, media independen tidak begitu menarik karena risiko 
keselamatan yang harus ditanggung untuk bekerja di bidang tersebut, 
ditambah upahnya yang rendah. Seorang jurnalis Kamboja berkata:

“Terdapat lingkungan yang terbatas bagi jurnalis-jurnalis muda 
atau generasi berikutnya untuk merasa terinspirasi atau termotivasi 

untuk bekerja di bidang ini.”
Diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021

Hal ini menyoroti masalah yang rumit dan tanpa ujung: sulit untuk 
menciptakan budaya media independen yang kuat dan sehat tanpa orang-
orang yang berkomitmen untuk memasuki atau bertahan di profesi tersebut 
dan memperkuat media independen dari dalam. Namun di sisi lain, sulit untuk 
meyakinkan orang-orang untuk bergabung karena media independen masih 
belum kuat atau bebas dari  serangan negara dan masyarakat yang agresif.
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Kami memperkirakan bahwa tantangan yang telah kita bahas masih akan 
ada di waktu mendatang. Pemerintah yang represif tidak akan hilang dalam 
sekejap. Aktivisme pergerakan sosial selama bertahun-tahun dan bahkan 
beberapa dekade di berbagai negara telah membuktikan bahwa perlawanan 
dan protes memerlukan waktu yang lama agar berhasil, atau bahkan gagal 
sama sekali. Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut ini kemungkinan besar 
akan terus digunakan sebagai dalih bagi pemerintah otoriter dan pihak-
pihak dengan tendensi otoriter untuk membatasi perbedaan pendapat serta 
membangun dan mengonsolidasikan narasi yang menguntungkan mereka. 
Media independen dan kritis akan menjadi pihak pertama yang merasakan 
dampaknya.

Namun, terlepas dari medan yang berbahaya dan menantang ini, kami tetap 
penuh harapan. Kecil kemungkinan intimidasi, ancaman, serangan, dan 
tekanan finansial untuk memusnahkan media independen. Selama beberapa 
dekade, media independen dan suara-suara kritis di Asia Tenggara telah 
bertahan menghadapi berbagai tekanan dan serangan, bahkan di tempat-
tempat paling kejam dan waktu yang paling berat. Suara-suara kritis ada 
selama masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia (Aspinall, 2005). Pers 
pun memiliki peran sebagai agen perubahan di masa transisi politik Thailand 
tahun 1992 (McCargo, 2003). Bahkan, saat ini jurnalis, aktivis, dan bloger 
independen di Vietnam terus mendokumentasikan dan menentang perlakuan 
buruk pejabat pemerintah, meski hal tersebut berbahaya (Nguyen-Thu, 2018). 
Suara-suara independen mungkin lebih diam di waktu-waktu  tertentu, tetapi 
mereka tetap ada. Media independen dan suara-suara kritis akan tetap ada, 
tetapi kekuatan dan gemanya bergantung pada upaya masyarakat untuk 
mendukungnya.

Kisah-kisah mengenai tantangan yang membuat orang enggan bekerja di 
media independen menunjukkan perlunya pembahasan tentang siapa yang 
akan tetap tinggal di industri ini untuk mempertahankannya. Untuk menjawab 
pertanyaan ini, diperlukan perenungan mengenai perkembangan terkini di 
ruang media Asia Tenggara. Beberapa partisipan dari Kamboja, Thailand, 
dan Vietnam mendorong kami untuk mengenali bahwa saat ini terdapat lebih 
banyak aktor yang membentuk wacana publik dan, jurnalis non-profesional—
yang terkadang disebut “jurnalis warga” (citizen journalist)—telah memainkan 
peran penting dalam memberikan informasi bagi publik (wawancara pribadi, 
13 dan 29 Juli, 15 September 2021). Seorang reporter Thailand berpendapat 
bahwa definisi media harus diperluas untuk mencakup para pekerja lepas 
serta kreator konten digital, seperti seniman (wawancara pribadi, 29 Juli 2021).

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa ketika kita berbicara 
mengenai media, kita perlu melakukannya dengan menggunakan konsepsi 
yang luas tentangnya. Di berbagai negara yang dipimpin oleh pemerintah yang 
otoriter (atau pemerintah dengan tendensi otoriter), sulit untuk mengandalkan 
saluran-saluran media yang mapan atau dominan untuk mendapatkan 
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informasi karena pemerintah dapat mengendalikan apa yang dapat diterbitkan 
dan apa yang tidak. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan peran 
orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori jurnalis secara konvensional, 
seperti bloger atau “jurnalis warga” dalam mengekspos perlakuan buruk 
pejabat publik serta  informasi lainnya yang tidak diterbitkan oleh kanal media 
yang “mapan” (Kakar, 2018; Le, 2019; Rinith, 2020; Zeng et al., 2019). Selain 
itu, sebagian besar pemerintah berupaya menentukan siapa yang dapat diakui 
secara sah sebagai jurnalis dan siapa yang tidak. Izin operasi organisasi media 
yang tidak sejalan dengan agenda negara dapat ditolak. Hal ini menunjukkan 
bahwa kita perlu mempersoalkan siapa yang dapat didefinisikan sebagai jurnalis 
atau pekerja media dan siapa yang berhak untuk mendefinisikannya.



74

P E M B A H A S A N :  A D V O K A S I  D A N  S A L I N G  M E N D U K U N G  D A L A M  S O L I D A R I TA S



P E M B A H A S A N :  A D V O K A S I  D A N  S A L I N G  M E N D U K U N G  D A L A M  S O L I D A R I TA S

75

Bagian III

↘

Kesimpulan



76

K E S I M P U L A N :  M E R E N U N G K A N  K E M B A L I  K E B E B A S A N  M E D I A

↘ 1. 
MERENUNGKAN KEMBALI 

KEBEBASAN MEDIA

“Kebebasan pers bukan hanya tentang keselamatan pribadi para reporter atau saluran media. 
Kebebasan pers itu, tentang kebebasan untuk melakukan pekerjaan seorang reporter, untuk 
dapat mewawancarai individu tanpa . . . penyensoran terhadap diri sendiri. [Artinya,] tidak 

ada ganjaran dalam meliput berita secara bertanggung jawab, jika Anda telah 
menaati semua kode etik yang harus dilakukan oleh seorang reporter.”

Wawancara pribadi, 3 Agustus 2021

“Ada sisi peliputan yang berarti . . . kemampuan untuk pergi ke mana saja untuk mengakses 
informasi, kemampuan untuk mendapatkan materi yang diperlukan untuk membuat 

cerita yang bagus tanpa rasa takut, tanpa intimidasi, tanpa tantangan logistik yang tidak 
perlu. Dan saya rasa, di sisi lain, kebebasan pers juga berarti bahwa ada peluang untuk 
menerbitkan cerita karena terdapat ekosistem media yang berkembang, dan jurnalisme 
merupakan bidang dengan pendanaan yang memadai . . . Sisi keuangan juga penting, 

karena jika tidak sumber daya untuk meliput, kebebasan pers menjadi tidak 
ada artinya  karena Anda tetap tidak akan dapat melakukannya.”

Wawancara pribadi, 28 Juli 2021 

Ilustrasi: Nadhir Nor
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“[Kebebasan media itu] kebebasan bagi setiap jurnalis meliput topik apa 
pun tanpa mengkhawatirkan atau takut . . . dengan hukuman . . . sanksi 
hukum atau pelecehan atau diancam atau diintimidasi oleh pemerintah 

atau orang-orang yang berkuasa dalam bisnis.”
Diskusi kelompok terarah, 13 Juli 2021

Perbincangan kami dengan para partisipan penelitian mendorong kami 
untuk merenung dan memikirkan kembali makna “bebas” dan “independen” 
bagi pekerja media atau organisasi. Cerita para partisipan penelitian kami 
menunjukkan bahwa menjadi pekerja media yang bebas dan independen lebih 
dari sekadar tidak adanya batasan hukum dan ancaman fisik. Kerentanan 
dan ketidakpastian finansial juga dapat memengaruhi cara para pekerja 
media dan organisasi bekerja dan menerbitkan liputan. Selain itu, akses 
terhadap informasi, selain dari kebebasan untuk menerbitkan informasi, juga 
menentukan hal yang dapat didokumentasikan dan didistribusikan kepada 
masyarakat. Atribut pribadi para pekerja media, seperti ras, etnik, dan identitas 
gender, serta topik yang mereka gambarkan atau tuliskan, memengaruhi jenis 
tantangan yang mereka alami dalam bekerja, strategi yang digunakan, serta 
beragamnya cara mereka berpikir tentang kebebasan media.

Dalam menyoroti berbagai elemen dari kebebasan media, kami juga menemui 
lebih banyak pertanyaan. Misalnya, walaupun mungkin mudah untuk 
menyatakan bahwa penyensoran media oleh negara, sanksi hukum terhadap 
liputan yang kritis, dan pengaruh pemberi dana terhadap hasil media bersifat 
membatasi dan harus dihapuskan, kami menyadari bahwa mengambil posisi 
yang secara tegas menentang pengaruh algoritme media sosial dan ekspektasi 
para pembaca dalam pembuatan keputusan editorial pekerja dan organisasi 
media merupakan hal yang lebih sulit. Hal yang dapat kami nyatakan 
sekarang  adalah bahwa model pendanaan saat ini tidak memadai untuk 
mencapai independensi yang sesungguhnya. Model langganan (subscription) 
dan keanggotaan (membership) serta hibah yang saat ini digunakan untuk 
mendanai media, untuk sementara ini, mungkin dapat mendorong media 
untuk lebih dekat dengan kepentingan publik. Namun, cakupan pembaca 
yang terbatas serta kepentingan para pendonor dapat merintangi kebebasan 
organisasi media dalam mempublikasikan informasi yang sesuai dengan 
kepentingan masyarakat luas. Agar media dapat menjadi sepenuhnya bebas 
dan independen, media harus memiliki dorongan atau motivasi untuk sejalan 
dengan kepentingan publik dan, oleh sebab itu, model pendanaan yang 
melestarikan motivasi tersebut sangat penting.

Kedua, kami berargumen bahwa “menulis dan menggambar di media” dapat 
menjadi tindakan politis bukan hanya karena hal tersebut “menunjukkan 
peristiwa yang terjadi” namun juga menjadikan hal-hal tertentu relevan 
dan menimbulkan kesadaran publik. Banyak dari partisipan penelitian kami 
menekankan perjuangan yang mereka alami agar tulisan mereka dapat 
dipublikasikan. Oleh sebab itu, kita perlu menghargai makna yang mereka 
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lekatkan pada perjuangan diskursif mereka. Kami mendukung argumen para 
akademisi yang menentang klaim konvensional bahwa media harus bersifat 
“objektif” dan bebas nilai; sebaliknya, semua media sejatinya ada untuk 
memenuhi tujuan tertentu (Blanding, 2018; Hanson, 2019; Plaut, 2014, hal. 842).

Melanjutkan argumen bahwa pekerjaan media pada dasarnya bersifat politis, 
kami kembali kepada konsep bahwa kebebasan dan independensi media 
merupakan hal yang aspirasional (lihat Bennett, 2015b): apa sebenarnya hal 
yang berusaha kita raih? Sifat aspirasional dari konsep ini mengharuskan kita 
untuk mempertimbangkan keinginan, harapan, dan ekspektasi orang-orang 
yang bekerja dan berjuang di bidang media. Oleh karena itu, mendengarkan 
adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan ini. Dengan merenungkan 
masalah yang diangkat oleh partisipan penelitian, kami menyajikan setidaknya 
empat tujuan yang dapat dioperasionalisasi: 1) menghapus ganjaran hukum 
dan kekerasan terhadap penerbitan opini yang kritis atau tidak mengikuti 
pandangan mayoritas; 2) menjamin upah dan kondisi hidup yang lebih baik,  
dan tidak mengorbankan hak-hak tersebut ketika pekerja media menerbitkan 
opini yang kritis atau tidak sesuai; 3) memperluas akses terhadap informasi; 
dan 4) menciptakan lebih banyak peluang untuk menerbitkan opini yang kritis.

Salah satu implikasi dari temuan ini adalah argumen kami bahwa 
konseptualisasi “kebebasan media” dan “independensi media” memerlukan 
perenungan yang mendalam mengenai kebutuhan pekerjaan media dan 
berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pekerja media. Tantangan bagi 
media independen lebih dari sekadar bahaya fisik. Terdapat juga serangan 
digital, kerentanan finansial, penyensoran, dan kurangnya akses ke informasi 
yang dipengaruhi oleh faktor-faktor selain pemerintah yang agresif. Selain itu, 
kita perlu merenungkan konteks sosial politik dan budaya yang menjadi latar 
belakang masalah-masalah ini. Media di Asia Tenggara bersifat kompleks dan 
morat-marit. Konseptualisasi kebebasan dan independensi media yang holistik 
akan memandu kita dalam mencari strategi yang unik secara kontekstual 
untuk kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja media di Asia 
Tenggara.
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↘ 2. 
APA YANG KITA LAKUKAN 

SELANJUTNYA?
Studi ini melakukan empat hal. Pertama, studi ini menunjukkan bahwa 
tantangan yang dihadapi oleh para pekerja media independen di Asia Tenggara 
lebih dari sekadar ancaman kekerasan dan sanksi hukum. Kedua, dengan 
menunjukkan hal tersebut, studi ini pun menunjukkan bahwa tantangan yang 
dihadapi oleh para pekerja media muncul bukan hanya dari negara, melainkan 
juga dari masyarakat tempat mereka berada. Hubungan antara media, negara, 
dan masyarakat menjadi makin rumit dengan evolusi teknologi komunikasi 
dan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Ketiga, dengan menyoroti 
peran batasan finansial, kurangnya akses ke informasi, dan berbagai lapisan 
penyensoran yang muncul dari interaksi antara berbagai pelaku dalam dunia  
media, kami bermaksud untuk memperluas pemahaman umum mengenai 
“kebebasan media” dan “independensi media” di Asia Tenggara.

Keempat, kami menyoroti cara para pekerja media dalam studi ini bercita-cita 
dan berjuang untuk kebebasan media melalui pekerjaan mereka. Cerita dan 
ilustrasi berita digunakan untuk melawan bukan hanya narasi yang dibuat dan 
didukung oleh negara, melainkan juga narasi oleh pihak luar yang memberikan 
gambaran simplistis mengenai Asia Tenggara. Oleh karena itu, batasan antara 
definisi konvensional dari pekerjaan media profesional dan aktivisme dapat 

Ilustrasi: Amita Sevellaraja
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melebur. Menjadi pekerja media independen di Asia Tenggara sering kali berarti 
bersikap politis, dan kita tidak boleh salah menafsirkan bahwa aktivisme dan 
pekerjaan media memiliki hubungan yang kontradiktif. Sebaliknya, kita perlu 
mengenali hubungan tersebut sebagai ajakan untuk melihat kembali makna dari 
bekerja di media. Kita membutuhkan kerangka berpikir yang memahami ruang 
media Asia Tenggara sebagai ruang yang diperebutkan dan diperdebatkan alih-
alih stabil dengan batasan yang jelas.

Temuan studi ini memunculkan pertanyaan mengenai apa yang perlu kita 
lakukan selanjutnya. Tantangan yang kami uraikan di sepanjang laporan ini 
menunjukkan perlunya dukungan dan solidaritas dengan dan di antara pekerja 
dan organisasi media independen. Bagi pekerja media di Asia Tenggara, jaringan 
transnasional dan regional yang didasarkan good practices koalisi lokal dan 
nasional mungkin dapat memberikan dukungan, memfasilitasi kolaborasi, serta 
membagikan sumber daya dan pengetahuan. Hal lain yang dapat diambil dari 
studi ini adalah agar para aktivis dan masyarakat luas mendorong reformasi 
atau penghapusan undang-undang yang memberi wewenang kepada orang-
orang dan institusi yang berkuasa turut campur dalam pekerjaan media. 
Memunculkan kesadaran mengenai represi yang dialami oleh para pekerja 
media dan mendukung mereka dalam menentang atau melawannya dapat 
membantu mereka. Di saat yang sama, organisasi media, khususnya yang 
berkelanjutan, harus bertanggung jawab dalam membayar upah yang layak bagi 
staf dan pekerja lepas. Terakhir, bagi mereka yang mencari solusi yang lebih 
radikal, salah satu saran berdasarkan temuan kami adalah menghapus motif 
laba dari pekerjaan media dan membuat agar pekerjaan media didanai langsung 
oleh publik. Hal ini akan menangani persoalan ketahanan media sekaligus 
menjadikan struktur insentif lebih sejalan dengan kepentingan publik. Namun, 
segi teknis dalam mewujudkan konsep ini berada di luar cakupan penelitian ini.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa temuan kami merupakan studi awal. Kita 
masih memerlukan lebih banyak penelitian yang lebih memperhatikan  nuansa 
pengalaman para pekerja media dalam bekerja di dunia media Asia Tenggara 
dan kekuatan struktural yang memengaruhi kebebasan media. Pemaparan 
singkat kami tentang identitas pada bagian awal laporan ini menunjukkan 
bahwa kita tentu dapat mengambil manfaat dari studi yang lebih mendalam   
mengenai signifikansi identitas dalam pembentukan pengalaman dan konten 
yang dibuat oleh para pekerja media serta wacana publik. Penelitian mengenai 
kebebasan media yang mengakui peran ras, etnik, dan gender dalam menentukan 
proses produksi media dan wacana akan memungkinkan kita untuk bukan 
hanya memahami bahwa pengalaman pekerja media beragam, melainkan juga 
memfasilitasi upaya kita untuk mendukung media. Proyek-proyek penelitian ini 
dapat memiliki berbagai bentuk, seperti studi kasus dengan N (populasi) yang 
kecil atau survei N besar, selama kita menyadari dampaknya dan cara penelitian 
tersebut dapat mendorong kita untuk mendengarkan para pekerja media dengan 
lebih baik. Kami bermaksud untuk menjadikan studi ini sebagai yang pertama 
dalam rangkaian iteratif panjang yang bertujuan untuk mengungkap masalah 
kebebasan media lebih lanjut.
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↘

"Menjadi pekerja media 
independen sering kali 
berarti bersikap politis 
dan kita tidak boleh 
salah menafsirkan bahwa 
aktivisme dan pekerjaan 
media memiliki hubungan 
yang kontradiktif. 
Sebaliknya, kita perlu 
mengenali hubungan 
tersebut sebagai ajakan 
untuk melihat kembali 
makna dari bekerja di 
media."
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LINIMASA PENGUMPULAN DATA

NO. ACARA PESERTA TANGGAL CATATAN

1. FGD 1 3 6 Juli 2021 Jurnalis lepas

2. FGD 2 7 8 Juli 2021 Seniman lepas

3. FGD 3 3 13 Juli 2021 Jurnalis lepas

4. Wawancara 1 1 13 Juli 2021 Organisasi media

5. Wawancara 2 1 14 Juli 2021 Organisasi media

6. Wawancara 3 2 15 Juli 2021 Organisasi media

7. Wawancara 4 2 15 Juli 2021 Organisasi media

8. Wawancara 5 1 16 Juli 2021 Organisasi media

9. Wawancara 6 2 19 Juli 2021 Organisasi media

10. FGD 4 4 27 Juli 2021 Jurnalis lepas

11. Wawancara 7 2 28 Juli 2021 Organisasi media

12. Wawancara 8 1 28 Juli 2021 Organisasi media

13. Wawancara 9 2 29 Juli 2021 Organisasi media

14. Wawancara 10 1 3 Agustus 2021 Organisasi media

15. Wawancara 11 1 18 Agustus 2021 Organisasi media

16. Wawancara 12 1 19 Agustus 2021 Organisasi media

17. Wawancara 13 1 19 Agustus 2021 Organisasi media

18. Wawancara 14 1 6 September 2021 Organisasi media

19. Wawancara 15 1 8 September 2021 Jurnalis

20. Wawancara 16 1 9 September 2021 Jurnalis

21. Wawancara 17 2 15 September 2021 Organisasi media

22. Wawancara 18 1 15 September 2021 Jurnalis

23. Wawancara 19 1 16 September 2021 Jurnalis

24. Wawancara 20 1 28 September 2021 Organisasi media

25. Wawancara 21 1 6 Oktober 2021 Jurnalis

26.
Korespondensi 
tindak lanjut

(Semua)
28 Oktober -
5 November 2021

Jurnalis lepas dan 
organisasi media

Total 44
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PERTANYAAN WAWANCARA

Catatan: Pertanyaan-pertanyaan berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan standar. 
Selama diskusi kelompok terarah dan wawancara, kami menyesuaikan setiap pertanyaan 
dengan profesi partisipan penelitian dan pengetahuan kami tentang mereka (misalnya, 
spesialisasi dan latar belakang mereka). Terkadang, kami mengubah urutan pertanyaan 
untuk menyesuaikan alur percakapan. Kami juga sering kali mengajukan pertanyaan 
lanjutan yang mungkin tidak tercantum dalam daftar berikut.

NO. PERTANYAAN

1.

Sebelum mulai, kami ingin mengetahui sedikit lebih banyak tentang 
Anda, khususnya pekerjaan Anda di media. Apakah Anda dapat 
memberi tahu kami berapa lama Anda sudah bekerja di media, negara 
dan topik yang biasanya diliput, dan organisasi di mana Anda pernah 
bekerja?

2.

Apa saja tantangan yang telah Anda hadapi selama bekerja di media?

a. Apakah tantangan ini berkaitan dengan liputan tertentu? Apa 
    saja topik atau persoalan yang sensitif di negara Anda?

b. Apakah Anda pernah menghadapi tantangan dalam mengakses    
    informasi?

c. Apakah Anda pernah mengalami serangan digital?

d. Apakah pandemi ini telah mempersulit Anda dalam bekerja di   
    media?

3. Bagaimana cara Anda menangani tantangan-tantangan ini?

4.
Apakah Anda pernah merasa perlu menahan diri dari meliput topik-
topik tertentu atau memperhalus cara Anda menulis/menggambar?

5.
Bagaimana reaksi masyarakat umum terhadap hasil kerja Anda?

Bagaimana kondisi aktivisme untuk kebebasan media di negara 
Anda?

6.

Apakah Anda bersedia memberi tahu kami terkait pendanaan/upah 
yang Anda terima untuk pekerjaan media Anda?

Apakah sulit untuk mengajukan/memperoleh pendanaan untuk 
pekerjaan media?

7.
Apakah saat ini Anda menjadi bagian dari jaringan solidaritas media?

Apa saja sumber daya yang menurut Anda akan berguna bagi Anda 
sebagai pekerja media?

8. Apa makna kebebasan media bagi Anda?
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"Bidang media di Asia 
Tenggara bersifat 
kompleks dan kacau. 
Konseptualisasi 
kebebasan dan 
independensi media 
yang bersifat holistik 
akan memandu kami 
dalam mencari strategi 
yang unik secara 
kontekstual untuk 
kondisi dan tantangan 
yang dihadapi oleh para 
pekerja media di Asia 
Tenggara."
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