PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008
Tentang
PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR 04/SK-DP/III/2006 TENTANG STANDAR ORGANISASI
WARTAWAN SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS
DEWAN PERS,
Menimbang

:

Mengingat

:

Bahwa agar Standar Organisasi Wartawan yang telah disepakati
dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Nomor
04/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif maka
perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.
1.

Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

2.

Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari
2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 –
2009;

3.

Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei
2008, di Jakarta.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan
Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret
2006 tentang STANDAR ORGANISASI WARTAWAN
berlaku sebagai Peraturan Dewan Pers.

Pertama :

Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SKDP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Sstandar
Organisasi Wartawan dengan segala lampirannya berlaku
sebagai Peraturan Dewan Pers.

Kedua :

Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2008
Ketua Dewan Pers,
dto
Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR 04/SK-DP/III/2006
Tentang
STANDAR ORGANISASI WARTAWAN
DEWAN PERS,
Menimbang

:

1.

2.

3.

Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun
1999 tentang Pers telah berdiri banyak organisasi wartawan
baru;
Bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelolaan
organisasi wartawan diperlukan Stand ar Organisasi
Wartawan yang berlaku secara nasional.
Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan Standar
Organisasi Wartawan yang dapat menjadi pedoman bagi
organisasi wartawan dalam menjalankan organisasinya dan
menjadi acuan bagi Dewan Pers dalam mendata organisasi
wartawan.

Mengingat

:

1.
2.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13
Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode
tahun 2003—2006.

Memperhatikan

:

1.

Keputusan Sidang Pleno III Lokakarya V yang dihadiri 27
organisasi wartawan dan Dewan Pers pada hari Selasa, 14
Maret 2006, di Jakarta;
Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006,
di Jakarta.

2.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:
Pertama :
Kedua :

STANDAR ORGANISASI WARTAWAN sebagaimana
terlampir.
Keputusan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2006
Ketua Dewan Pers,
dto

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 04/SK-DP/III/2006
Tentang
Standar Organisasi Wartawan

STANDAR ORGANISASI WARTAWAN

Organisasi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan
menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999
tentang Pers.
Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur
yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang demokratis, sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana
tercantum dalam Pasal 28 (f) Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat tersebut di atas, maka perlu
dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas serta dengan
anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan untuk
mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan yang bertanggung jawab
kepada publik.
Atas dasar itu, maka wartawan Indonesia menetapkan standar organisasi wartawan
sebagai berikut:
1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum.
2. Organisasi wartawan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai
organisasi profesi.
3. Organisasi wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor
pusat berkedudukan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi dan memiliki alamat
kantor pusat serta kantor cabang-cabang yang jelas dan dapat diverifikasi.
4. Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas ketua,
sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lainnya yang tidak merangkap jabatan.
5. Organisasi wartawan, selain mempunyai pengurus pusat, juga memiliki pengurus
cabang sekurang-kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia.
6. Organisasi wartawan memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui kongres atau
musyawarah nasional atau muktamar dalam setiap kurun waktu tertentu.
7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh cabang,
yang dibuktikan dengan:
a. Kartu Pers atau Kartu Tanda Anggota dari organisasi yang bersangkutan yang
masih berlaku.
b. Kartu Pers atau Surat Keterangan dari perusahaan pers tempat ia bekerja secara
tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau disiarkan di media tempat ia
bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden di perusahaan pers yang memiliki
media yang masih terbit atau masih melakukan siaran secara reguler.
e. Bukti-bukti tersebut (butir a sampai d) diverifikasi oleh Dewan Pers.
8. Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme
pers.

9. Organisasi wartawan memiliki kode etik jurnalistik, yang secara prinsip tidak
bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
10. Organisasi wartawan memiliki dewan kehormatan atau majelis kode etik jurnalistik
yang bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya;
b. mengambil putusan ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh anggotanya; serta;
c. menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya.
11. Organisasi wartawan terdaftar di Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh Dewan
Pers.
12. Organisasi wartawan melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap terjadi pergantian
pengurus.
13. Penetapan atas standar organisasi wartawan ini dan pengawasan pelaksanaannya
dilakukan oleh Dewan Pers.
Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

