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Jadikan Penyiaran Indonesia yang Sehat,
Bermanfaat dan Bermartabat

Formasi baru anggota Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat telah dipilih 
Komisi I DPR RI, usai Uji Kepatutan dan 
Kelayakan yang dilakukan 18-19 Juli 2016 
lalu.  Dari 27 nama yang mengikuti Uji 
tersebut, terpilihlah 9 nama yang menjadi 
punggawa di KPI sebagai regulator 
penyiaran di Indonesia. Ke-sembilan 
nama tersebut adalah: Nuning Rodiyah, 
Sujarwanto Rahmat Arifin, Yuliandre 
Darwis, Ubaidillah, Obsatar Sinaga, Dewi 
Setyarini, Hardly Stefano Pariela dan 
Agung Suprio. 

Newsletter KPI kali ini menurunkan 
profil masing-masing anggota yang telah 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR 20 
Juli 2016 lalu. Selain mengulas apresiasi 
yang diberikan KPI kepada program 
televisi ramah anak, dalam ajang Anugerah 
TV Ramah Anak 2016.

Tentunya apresiasi yang tinggi 
disampaikan pada jajaran Komisioner KPI 
Pusat periode 2013-2016, Judhariksawan, 
Idy Muzayyad, Azimah Subagijo, Agatha 
Lily, Bekti Nugroho, Amiruddin, Danang 
Sangga Buwana, dan Fajar Arifianto, atas 
dedikasi yang ditunjukkan di KPI Pusat 
selama ini. Semoga tetap bersinergi 
dengan KPI dalam menjaga dunia 
penyiaran, untuk Indonesia.  

Redaksi
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Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
Periode 2016-2019 telah dipilih oleh DPR.

Kini dipundak mereka ada tertanam harapan 
akan terjaganya dunia penyiaran untuk 

masyarakat Indonesia.
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[ LAPORAN UTAMA ]

U sai menggelar uji kelayakan dan kepatutan 
calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) Pusat selama dua hari (18-19 Juli 
2016),  Komisi I DPR RI memilih 9 (sembilan) 

nama anggota KPI Pusat periode 2016-2019, lewat 
mekanisme voting. Ketua Komisi I Abdul Kharis Al 
Masyhari menyampaikan anggota KPI terpilih adalah, 
Nuning Rodiyah, Sujarwanto Rahmat Arifin, Yuliandre 
Darwis, Ubaidillah, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, 
Mayong Suryo Laksono, Hadrly Stefano Pereira, dan 
Agung Suprio.
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Kesembilan nama tersebut, menurut  
Kharis adalah pilihan dari sepuluh fraksi 
yang ada di Komisi I DPR dengan harapan 
mampu bersinergi dan bekerja maksimal 
guna mendukung dan mengawal dunia 
penyiaran agar lebih berkualitas dan 
independen. Hal tersebut disampaikan 
Kharis usai pemilihan calon anggota KPI di 
Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7).

Senada dengan Kharis, Wakil Ketua 
Komisi I DPR Hanafi Rais meminta 
sembilan anggota KPI terpilih 
menunjukkan independensi dalam 
mengawasi konten siaran. “Kami ingin 
KPI ke depan benar-benar menunjukkan 
independensi dan efektivitasnya untuk 
mengawasi siaran,” ujar politisi asal 
Yogyakarta ini. 

Dia menegaskan platform penyiaran 
Indonesia memasuki era digital sehingga 
banyak kanal siaran baru dan KPI akan 
mendapatkan tugas yang berat. Hanafi 
juga menginginkan komisioner KPI 
yang baru kompak saat menjalankan 
tugasnya karena lembaga itu ibarat wasit 
dalam permainan sepak bola. “Kami 
menginginkan KPI jangan menjadi pemain 
ke-12 namun menjadi wasit dalam 
penyiaran Indonesia,” ujarnya.

Politikus PAN itu menilai selama ini 
kinerja KPI hanya memberikan peringatan 
terhadap pelanggaran yang dilakukan 
lembaga penyiaran. Dia menginginkan KPI 
diberikan perangkat kewenangan yang 
lebih kuat. Ibarat dalam permainan sepak 
bola tidak hanya memberikan semprit 
ketika terjadi pelanggaran, namun kartu 
kuning dan kartu merah. “Kami harapkan 
KPI lebih kuat dan kedepan lebih disegani 
di dunia penyiaran,” pungkasnya.  (R@)

“Kami menginginkan KPI 
jangan menjadi pemain 
ke-12 namun menjadi 
wasit dalam penyiaran 

Indonesia,” 
-

Wakil Ketua Komisi I DPR RI 
Hanafi Rais
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Rapat Pleno Pertama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
Pusat periode 2016-2019 telah memilih Yuliandre 
Darwis sebagai Ketua, dan Sujarwanto Rahmat 
Arifin sebagai Wakil Ketua, (4/8).  Sedangkan untuk 
pembagian tugas per bidang di KPI Pusat adalah sebagai 
berikut:

SUSUNAN BIDANG KERJA 
KOMISIONER KPI PUSAT
PERIODE 2016-2019

[ LAPORAN UTAMA ]

Lahir: Lamongan, 1 Januari 
1981
Pendidikan: S-2 Universitas 
Negeri Jakarta
Pengalaman:
- Komisioner KPI Daerah
   Jakarta

Lahir: Deli Serdang, 17 April 1969
Pendidikan: S-3 FISIP Unpad
Pengalaman:
- Memimpin Harian Umum
   “Bandung Pos” sampai 2004
- Wartawan “Mandala Bandung”
- Wartawan “Media Indonesia”
   Biro Jabar
- Dosen Non-Organik Sekolah
   Staf Komando Angkatan Darat
   (Seskoad) dan Seskoau
- Asesor Nasional Badan
   Akreditasi Nasional Perguruan
   Tinggi

Lahir: Jakarta, 20 Juli 1980
Pendidikan: S-3 Universiti Teknologi 
Mara Kuala Lumpur, Malaysia
Pengalaman:
- Ketua Ikatan Sarjana
   Komunikasi Indonesia
- Dosen Komunikasi Unand
- Dosen Komunikasi LSPR
- Dosen Komunikasi Universitas
   Paramadina
- Dosen Komunikasi
   Pascasarjana Universitas
   Muhammadiyah Jakarta

Bidang Kelembagaan

Yuliandre Darwis, Ph.D Prof. H. Obsatar Sinaga Ubaidillah
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Lahir: Yogyakarta, 8 Juni 1961
Pendidikan: Fakultas Filsafat UGM
Pengalaman:
- Wartawan majalah “Motorride”
- Wartawan “Monitor”
- Wartawan “Intisari”
- Redaktur dan Pemred tabloid
   “Citra”
- Pemred majalah “Motorride”
- Produser berita “Fokus” 
   di Indosiar

Lahir: Purbalingga, 25 Maret 
1980
Pendidikan: S-2 Administrasi 
Publik Universitas Jenderal 
Soedirman

Lahir: Ambon, 17 Februari 1978
Pendidikan: S-2 Kebijakan Pub-
lik Universitas Airlangga
Pengalaman:
- Anggota Komisi Pelayanan
   Publik Jawa Timur

Lahir: Ponorogo, 10 Desember 
1979
Pendidikan: S-2 Media dan Ko-
munikasi Universitas Airlangga
Pengalaman:
- Ketua Komisi Pelayanan
   Publik Jatim
- Komisioner Komisi Pelayanan
   Publik Jatim
- Konsultan Manajemen
   Komunikasi dan Pelayanan
   Publik Kualita Prima Indonesia

Lahir: Sragen, 20 Januari 1974
Pendidikan: S-2 Universitas 
Mercu Buana, Jakarta
Pengalaman:
- Station Manager Radio Trijaya
   Yogyakarta
- Komisioner KPI Daerah
   Yogyakarta
- Komisioner KPI Pusat

Lahir: Jakarta, 2 September 
1975
Pendidikan: S-2 Universitas 
Indonesia
Pengalaman:
- Anggota CETRO
- Direktur Sosialisasi dan
   Advokasi Center for Civil
   Military Studies

Bidang Pengawasan Isi SiaranBidang Pengelolaan 
Struktur dan
Sistem Penyiaran

Agung Suprio

Sudjarwanto Rahmat
Muhammad Arifin

Hardly Stefano
Fenelon Pariela

Mayong Suryo
Laksono

Dewi SetyariniNuning Rodiyah
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Memimpin lembaga negara independen 
sebesar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
memberi tantangan sekaligus harapan 
bagi pria kelahiran Jakarta 21 Juli 1980. 
Pada usia 36 tahun, Yuliandre Darwis 
dipercaya mengemban amanah Ketua 
KPI Pusat periode 2016-2019. Yuliandre 
menjadi pemimpin termuda dari sebuah 
lembaga negara di Indonesia.

Dipercaya sebagai Ketua KPI Pusat 
merupakan proses panjang dijalani 

M sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana 
Komunikasi Indonesia (ISKI) pada tahun 
2013 dalam Kongres ke-VI di Kota Padang, 
Sumatera Barat. Yuliandre pun dicatat 
dalam album sejarah ISKI sebagai Ketua 
Umum ISKI termuda.

Kini, penerima Penghargaan Tokoh 
Peduli Penyiaran 2016 memimpin salah 
satu lembaga yang menjadi regulator 
penyiaran: KPI Pusat, dengan semangat 
perubahan, dedikasi yang tinggi dan 

[ PROFIL ]

Yuliandre Darwis, Ph.D
Ketua KPI Pusat

Yuliandre. Sejak lulus Sarjana (S1) 
Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi dari 
Universitas Padjadjaran 2004, pria yang 
menyukai dunia media, broadcasting, 
dan komunikasi ini melanjutkan studi S2 
Mass Communication, Communication 
and Media Studies Faculty, UiTM, Malaysia 
2007. Tiga tahun setelah menyandang 
master komunikasi, Duta Muda UNESCO 
Untuk Indonesia 2005 ini memperoleh 
gelar S3 di Universitas yang sama, 2010.

Dedikasi Yuliandre pada dunia 
akademik khususnya komunikasi 
begitu tinggi. Tidak heran jika ilmuwan 
komunikasi Indonesia memberi mandat 
kepada penerima Penghargaan TOYP 
Junior Chamber International (JCI) dalam 
bidang Academic Leadership 2013 ini 

dengan pikiran positif. Yuliandre yakin 
dengan spirit itu serta kepedulian bersama 
dan kerja sama berbagai pihak maka 
cita-cita terwujudnya dunia penyiaran 
yang sehat dan bermartabat di negeri ini 
bukan harapan kosong tapi akan menjadi 
kenyataan.

Dengan kepedulian 
bersama dan kerja sama 
berbagai pihak maka cita-
cita terwujudnya dunia 
penyiaran yang sehat dan 
bermartabat di negeri ini 
bukan harapan kosong
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Tersesat ke jalan yang benar. Mungkin 
ini adalah idiom yang tepat untuk 
menggambarkan jalan hidup pria 
kelahiran Sragen, 20 Januari 1974 ini. 
Setelah merampungkan pendidikan 
strata satu (S1) di Fakultas Geografi UGM, 
ayah satu putra ini justru “terdampar” 
di dunia jurnalistik, mulai dari menjadi 
wartawan di Harian Solopos, Produser 
Talkshow hingga Station Manager (SM) 
di Radio Trijaya FM Jogjakarta dan 

sempat “hinggap” 3 tahun menjadi host 
talkshow di Jogja TV. Tak hanya sampai 
disitu, pada medio 2007, Rahmat Arifin 
terpilih menjadi anggota KPID DIY dan 
diberi amanah menjadi ketuanya. Amanah 
itu berlanjut pada periode berikutnya, 
2011-2014. Tugas sebagai ketua KPID 
DIY itulah yang membuatnya mantap 
untuk mengundurkan diri secara total 
dari aktivitasnya di radio dan televisi demi 
ikhtiar menjadi “wasit” yang adil.

Selain di KPID DIY, mantan jurnalis 
radio ini aktif mengajar di beberapa 
perguruan tinggi di Yogyakarta sebagai 
dosen tamu untuk mata kuliah jurnalistik 
radio, produksi talkshow radio dan tv, 
apresiasi televisi dan film serta regulasi 
penyiaran. 

T [ PROFIL ]

Sekarang, lulusan S2 Manajemen 
di Universitas Mercu Buana ini dipilih 
kembali terpilih sebagai  anggota KPI 
Pusat periode 2016-2019. Dirinya 
sekarang dipercaya sebagai Wakil Ketua 
KPI Pusat dan mengemban tanggung 
jawab di bidang pengelolaan struktur dan 
sistem penyiaran. 

Rahmat yang juga anak bontot dari 
sepuluh bersaudara ini mempunyai hobi 
yang terbilang unik untuk spesies manusia 

modern, yaitu menjadi kolektor batu akik/
batu mulia. Hobi mengoleksi batu akik itu 
tentu bukan dimaksudkan untuk klenik 
tapi upaya untuk menjaga akar sejarah 
studinya di bidang ilmu kebumian, yakni 
geografi.

Sudjarwanto Rahmat
Muhammad Arifin, M.M.
Wakil Ketua KPI Pusat

Dirinya sekarang 
dipercaya sebagai Wakil 
Ketua KPI Pusat dan 
mengemban tanggung 
jawab di bidang 
pengelolaan struktur dan 
sistem penyiaran. 
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Prof. H. Obstar Sinaga merupakan anggota 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat  
kelahiran 17 April 1969. Pendidikannya 
ditempuh pada program studi Hubungan 
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Padjajaran, yang 
kemudian berlanjut pada jenjang doktoral 
di universitas yang sama.

Guru Besar bidang Ilmu Hubungan 
Internasional ini berkarir sebagai dosen 
FISIP Universitas Padjajaran. Namun 
demikian, pengalamannya di dunia 
jurnalistik juga sangat bervariasi. Laki-
laki yang lahir di Deli Serdang ini pernah 
memimpin Harian Bandung Pos pada 
2004, menjadi wartawan di Harian 
Mandala Bandung, dan Media Indonesia 
Biro Jawa Barat. Sedangkan di dunia 
penyiaran, sosok yang akrab disapa “Prof 
Obi” ini pernah menjadi host/ penyiar di 
Radio Mora Nusantara selama 11 tahun.

Profesor yang satu ini juga menjadi 
dosen non organik di Seskoad, Seskoau 

dan Sesko TNI.  Dirinya juga dipercaya 
sebagai Asesor Nasional Badan Akreditasi 
Nasional (BAN) Perguruan Tinggi serta 
menjabat sebagai Sekretaris Pascasarjana 
(Master dan Doktoral) Program Studi 
Hubungan Internasional FISIP Universitas 
Padjadjaran Bandung. Jabatan Wakil 
Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Widyatama Bandung pernah diembannya 
pada 2012-2015 demikian juga pernah 
menjadi Staf Ahli Walikota Bandung 
Periode Wahyu Hamidjaja (1993-1998), 
& H. Aa Tarmana (1998 – 2003), selain itu 
Ia juga pernah menjabat Staf Ahli Bupati 
Tabanan Bali di masa kepemimpinan 
Nyoman Adi Wiryatama (2005-2010).

Saat ini, sebagai anggota KPI Pusat 
periode 2016-2019, dirinya mengemban 
tanggung jawab sebagai Koordinator 
bidang Kelembagaan. Dirinya berharap, 
KPI dapat menjadi regulator penyiaran 
yang kuat dan menjaga masa depan 
Indonesia.

[ PROFIL ]

Prof. Dr. H. Obsatar 
Sinaga, S.IP., M.Si.
Koordinator Bidang Kelembagaan

P
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Hardly Stefano Fenelon Pariela adalah 
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) periode 2016-2019. Mantan Ketua 
Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur 
ini sebelumnya pernah menjadi bagian 
dari tim pembuatan materi siaran 
publikasi partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dan 
juga menjadi narasumber pada berbagai 
lembaga penyiaran di Jawa Timur.

Pria berdarah Maluku ini mendapatkan 
gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2001  
dari Universitas 17 Austus 1945 Surabaya. 

Ketertarikan pada pemberdayaan dan 
pengembangan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
mendorong dirinya mengambil studi 
Magister Kebijakan Publik di Universitas 
Airlangga Surabaya, yang diselesaikan 
pada tahun 2014. Pengembangan 
kapasitas kepemimpinan berwawasan 
kebangsaan diperoleh melalui  melalui 
Program Pendidikan Reguler Angkatan 53 
pada Lembaga Ketahanan Nasional, pada 
2015. 

Pengalaman dalam pengawasan 
penyelenggaraan pelayanan publik, 
membuat Pria kelahiran Ambon 17 
Februari 1978 dipercaya sebagai 

H [ PROFIL ]

Koordinator bidang pengawasan isi 
siaran KPI.  Ayah dari satu orang putri 
ini memiliki pandangan bahwa dalam 
mewujudkan penyiaran yang berkualitas 
sebagaimana amanat UU Nomor 32  
Tahun 2012 tentang Penyiaran, KPI harus 
mampu menjalin relasi dan membangun 
komunikasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan. 

Hardly Stefano Fenelon 
Pariela, SE., M.KP.
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran

...dalam mewujudkan 
penyiaran yang berkualitas 

sebagaimana amanat UU 
Nomor 32  Tahun 2012 
tentang Penyiaran, KPI 

harus mampu menjalin 
relasi dan membangun 

komunikasi dengan 
seluruh pemangku 

kepentingan. 
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Sangat dinamis, mungkin itu kata yang 
tepat untuk menggambarkan sosok Agung 
Suprio. Pria kelahiran 2 September 1975 
ini memulai karir sejak kuliah di program 
sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia 
(UI). Agung menempuh kuliah sangat lama 
yaitu tujuh tahun dari tahun 1994-2001. 
Hal ini bukan tanpa alasan, sebab pada 
masa itu peralihan kekuasaan terjadi dari 
masa Orde Baru ke masa reformasi. Agung 

S [ PROFIL ]

Agung Suprio, S.IP., M.IP.
Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan 
Sistem Penyiaran

menjadi demonstran sejak 1997 sampai 
1998, hingga kemudian dia dipercaya 
sebagai Koordinator Nasional UNFRELL 
(University Network For Free and Fair 
Election) pada tahun 1999, yaitu lembaga 
pemantau pemilu demokratis pertama 
sejak masa Orde Baru yang berbasiskan 
perguruan tinggi dari Aceh sampai Papua. 
Usai pemilu, Agung dipercaya menjadi 
anggota Badan Pekerja Cetro (Center 
for Electoral Reform) pada 2000 – 2001 
bersama tokoh nasional seperti almarhum 
Nurcolish Madjid dan Todung Mulya Lubis.

Di sela-sela kesibukan sebagai aktivis, 
Agung menjadi penyiar di radio MS 3 FM 
sebuah radio yang berada di frekuensi 
104.2 FM pada tahun 1999 – 2001. Gaya 
siaran Agung yang tidak mengandalkan 
langgam lama seorang penyiar yang 
mengutamakan golden voice (suara emas) 
tetapi lebih menonjolkan kritikan dan 
lawakan spontan atas peristiwa sosial 

politik yang populer pada saat itu. Pada 
tahun 2001, Agung bekerja di radio Smart 
FM yang berada pada frekuensi 95.9 FM.

Kiprah berikutnya adalah mendirikan 
Vilters (Center for Civil Military Studies) 
bersama koleganya dari UI pada 2001.  
Vilters adalah obsesinya merealisasikan 
skripsi di bidang Ilmu Politik tentang 
hubungan sipil-militer di era baru. 
Hasilnya Vilters menerbitkan master 
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piece, sebuah buku tentang pergeseran 
hubungan sipil militer pada tahun 2001 
dengan model penelitian kualitatif di dua 
puluh daerah tingkat dua di Indonesia.

Agung melanjutkan pendidikannya 
pada program pasca sarjana ilmu politik 
di Universitas Indonesia, yang berujung 
didaulatnya Agung sebagai Ketua 
Himpunan Mahasiswa dan Alumni Pasca 
Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. 
Pada tahun 2015, dia menjabat sebagai 
direktur eksekutif Indonesia Public Policy 
Intitute (IPPI).  Selanjutnya, di tahun 2016, 
Agung terpilih menjadi penyiar tamu di 
TVRI dalam acara “titik temu”.

Pada 2016, Agung melepaskan semua 
aktivitasnya karena dirinya terpilih 
menjadi komisioner Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019 
dengan amanah sebagai Koordinator 
bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem 
Penyiaran. 
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Mayong Suryo Laksono lahir pada 8 Juni 
1961. Ia berlatar belakang pendidikan 
Filsafat Universitas Gadjah Mada 
serta sejumlah pelatihan jurnalistik 
dan kehumasan di beberapa lembaga. 
Mengawali karir jurnalistik di Tabloid 
Monitor pada tahun 1986, kemudian 
menjadi wartawan Majalah Intisari pada 
1991, juga menjalani banyak penugasan di 
Kelompok Kompas Gramedia. Antara lain 
menjadi Pemimpin Redaksi Tabloid Citra 
(2002-2004), menulis sejumlah buku dan 
terlibat dalam tim penulisan buku-buku 
terbitan Gramedia.

Ayah dua anak, suami dari Nurul 
Arifin, ini juga berpengalaman di bidang 
penyiaran, antara lain menjadi pembawa 

M

[ PROFIL ]

acara di beberapa stasiun televisi. 
Salah satu yang mudah diingat adalah 
“Cinema Cinema” (RCTI, 1994-2004) yang 
membuahkan empat piala Panasonic 
Awards bagi dirinya.

Dunia jurnalistik televisi juga pernah 
digelutinya dengan menjadi produser 
berita “Fokus” Indosiar pada masa awal 
(1996-1997).

Mengakhiri jabatan redaktur pada 
Majalah Intisari pada 2014, dan sejak 2015 
memimpin majalah gaya hidup Motorride. 
Pekerjaan itu kemudian dilepasnya saat 
terpilih menjadi komisioner Komisi 
Penyiaran Indonesia (Pusat) periode 
2016-2019.

Mayong Suryo Laksono
Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran
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Lahir di Lamongan, 1 Januari 1981. 
Menyelesaikan pendidikan di MI Islamiyah 
Sumberwudi Karanggeneng Lamongan, 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) A. 
Wahid Hasyim Tebuireng Jombang, 
Madrasah Aliyah Keagamaan Tebuireng 
Jombang, S1 Fakultas Ushuluddin dan 
Filsafat, Jurusan Aqidah Filsafat, Program 
Studi Pemikiran Politik Islam Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
dan S2 Program Studi Pendidikan 

Ubaidillah
Komisioner Bidang 
Kelembagaan

L [ PROFIL ]

Kependudukan dan Lingkungan Hidup di 
Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. 

Sabda Nabi Muhammad Saw 
“Khairunnas anfa’uhum linnas” Sebaik-
baik manusia diantaramu adalah yang 
paling banyak bermanfaat bagi orang lain, 
adalah menjadi pedoman hidup. 

Saat di kampus UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta bergabung di organisasi gerakan 
Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi 
Indonesia (LS-ADI). Pergulatan intelektual 
dan aktifis tertancap kuat disini. Semangat 
perjuangan untuk membela kaum 
buruh, petani, pedagang pasar, anak 

jalanan, remaja masjid dan kerusakan 
lingkungan. Selanjutnya aktif di Ikatan 
Pelajar Nahdlatul Ulama mulai dari 
tingkat Cabang hingga Pusat. Nilai-nilai 
perjuangan keagamaan ditempa lagi di sini 
untuk melakukan advokasi dunia pelajar 
saat menjadi Direktur Student Crisis 
Centre dengan berbagai isu, diantaranya: 
mengenai Ujian Nasional, Tolak Narkoba, 
Tolak Sinetron yang tidak mendidik bagi 
pelajar, dll.

Kemudian mengabdikan diri di KPI 
Pusat sebagai tenaga pemantau isi siaran 
selama dua tahun, lalu mendedikasikan 
diri di KPI Daerah DKI Jakarta sebagai 
Koordinator Pengawasan Isi Siaran sejak 
akhir 2014 dan saat ini dipercaya untuk 
KPI Pusat periode 2016-2019 yang 
mengawal Bidang kelembagaan.

Putra pertama Bapak Supriyadi dan Ibu 
Dewi Aminah ini, yang merupakan Lulusan 
Magister Pendidikan, Universitas Negeri 
Jakarta, 2014 memiliki hobi membaca 
sejak di sekolah dasar dengan mengoleksi 
majalah-majalah bekas yang dibelinya saat 
liburan di Jakarta. Sesekali menuliskan 
gagasannya di media massa untuk 
merespon situasi kekinian maupun resensi 
sebuah buku yang telah di bacanya. 

Kegiatan yang pernah diikuti 
diantaranya di Pusat Kajian Kawasan Asia 
Timur (PUKKAT) UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, dan Centre for Research and Inter-
Religious Dialogue (CRID) di Pontianak 
Kalimantan Barat. Komisioner termuda ini 
juga terlibat aktif sebagai Wakil Sekrataris 
Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan 
Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul 
Ulama (LPBI-NU).

23Juli - Agustus 2016  |  PENYIARANKITA  



24 PENYIARANKITA  |  Juli - Agustus 2016



25Juli - Agustus 2016  |  PENYIARANKITA  

Nuning Rodiyah, perempuan kelahiran 
Ponorogo ini terpilih sebagai anggota 
KPI Pusat periode 2016-2019 
dengan perolehan suara terbanyak. 
Pengalamannya berkiprah di lembaga 
negara, dibuktikan dengan amanah 
menjabat sebagai Ketua Komisi Pelayanan 
Publik (KPP) Jawa Timur pada tahun 
2012-2013 dan mengabdi selama dua 
periode di Komisi Pelayanan Publik 
Jawa Timur. Kini, Alummni Program 
Pendidikan Reguler angkatan (PPRA) 
53 LEMHANNAS RI di KPI Pusat, Nuning 
mengemban tanggung jawab sebagai 
Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran 
dan senantiasa berupaya mendorong 
terwujudnya pengawasan penyiaran yang 
partisipatif dan akuntabel.

Selain itu perempuan yang lahir tanggal 
10 Desember 1979 ini aktif di berbagai 
organisasi. Diantaranya sebagai Ketua 
Pusat Studi Gender Dan Perlindungan 
Anak Univ. Muhammadiyah Sidoarjo, 
Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Timur Bidang 
Diplomasi Publik dan Hubungan Luar 
negeri, Wakil Sekretaris ICMI Jawa Timur, 
Ketua Umum KOHATI Badko Jawa Timur, 
dan Manajer Program Koalisi Perempuan 
Indonesia Jawa Timur. 

N [ PROFIL ]
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Nuning Rodiyah
Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran

Nuning mengemban 
tanggung jawab sebagai 

Komisioner bidang 
Pengawasan Isi Siaran 

dan senantiasa berupaya 
mendorong terwujudnya 

pengawasan penyiaran 
yang partisipatif dan 

akuntabel.
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Dewi Setyarini Lahir di Purbalingga 
pada 25 Maret 1980. Menyelesaikan S-1 
dan S-2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Jendral Soedirman 
Purwokerto, Jurusan Administrasi Publik. 
Persinggungan Dewi Setyarini dengan 
dunia penyiaran dimulai dengan menjadi 
announcer dan penulis script (untuk 

[ PROFIL ]D

siaran maupun naskah drama dan lain-
lain) di RRI-PRO 2 FM dari tahun 1998 
hingga 2002. Kemudian pada tahun 
2002 menjadi kontributor Radio Trijaya 
untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan 
sekitarnya. Selanjutnya pada tahun 2006 
menjadi Koordinator Program Radio 
Jurnal Perempuan, yang memproduksi 
program-program news feature dan 
mengupas persoalan-persoalan 
perempuan. Sejak tahun 2009 menjadi 
anggota Koalisi Perempuan Indonesia. 
Tahun 2010 menjadi fasilitator sebuah 
program pemerintah untuk pemberdayaan 
air bersih. Selanjutnya sejak tahun 2015 
dipercaya menjadi Direktur Utama 

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) 
Radio di Kabupaten Purbalingga. Visinya 
ingin mewujudkan sistem penyiaran adil, 
tertib, berorientasi publik, menjunjung 
tinggi nilai kemanusiaan, memberi 
perlindungan dan penghargaan terhadap 
perempuan serta penghargaan terhadap 
lokalitas.

Visinya ingin mewujudkan 
sistem penyiaran adil, 
tertib, berorientasi publik, 
menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan, memberi 
perlindungan dan 
penghargaan terhadap 
perempuan serta 
penghargaan terhadap 
lokalitas.
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Dewi Setyarini
Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran
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[ OPINI ]

LPP Lokal:

Lembaga Penyiaran Publik 
(LPP) Lokal yang dulu 
disebut RSPD (Radio Siaran 
Pemerintah Daerah), kalau 
untuk radio, adalah jenis 
lembaga penyiaran yang 
bertugas memberikan “public 
service” dan akses informasi, 
pendidikan dan hiburan yang 
sehat kepada publik. 

Dari Problem Esensial
ke Teknikal 

Tugas service semacam 
ini semula dibebankan 
kepada LPP RRI dan TVRI 
untuk seluruh lapisan dan 
kepentingan masyarakat 
tanpa pandang bulu. Hanya 

karena tidak semua wilayah di lndonesia 
dapat dijangkau siarannya oleh RRI dan 
TVRI, maka bagi daerah yang belum ada 
(stasiun produksi) RRI dan TVRI dapat 
dibentuk LPP Lokal oleh pemda. Kalaupun 
sudah berdiri mereka wajib bersiaran 
secara “free to air” ke publik mengingat 
begitu krusialnya jasa pelayanan 
penyiaran. Hampir semua negara 
memberikan ruang bagi media penyiaran 
berjenis ini (Public Service Media) melalui 
penyiaran “free to air” secara terestrial. 

Sejak 2005, sejumlah Pemda baik 
yang telah maupun belum memiliki 
RSPD dan tidak ada stasiun produksi 
RRI dan TVRI di daerahnya beringsut 
mendirikan LPP Lokal. Ada beragam motif 
yang menjadi trayektori hadirnya LPP 
Lokal. Ada yang karena kepala daerahnya 
konsen pada fungsi pelayanan dan 
pemenuhan kepentingan untuk seluruh 
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Oleh:
Amirudin

Komisioner KPI Pusat
periode 2013-2016

lapisan masyarakat, ada juga yang karena 
konteks pilkada, misi pencitraan daerah, 
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), hasrat merekatkan relasi publik - 
pemerintah - DPRD, dan lain lain. Pendek 
kata, dari sejak kelahirannya wajah LPP 
Lokal kita ini tidaklah tunggal, padat motif: 
politik, simbolik, ekonomik tetapi tidak 
sedikit pula yang bermotifkan kultural 

(cultural capital) sesuai misi Undang-
Undang. 

Inilah yang akhirnya berdampak pada 
ketidakjelasan sudut pandang dalam 
membawakan penyelenggaraan LPP Lokal. 
Dengan kata lain tidak sedikit di antara 
mereka yang masih mengalami problem 
esensial serius. Misalnya, banyak LPP 
Lokal yang dalam pengelolaannya terserap 
ke situasi penggeseran misi. Dari misi 
pelayanan untuk menunjang akses publik 
terhadap informasi, pendikan, hiburan dan 
pemberdayaan, ke misi-misi lain yang jauh 
di luar konteks misi LLP Lokal yang hakiki. 
Perlu advokasi dan penjagaan agar misi 
mereka tetap konsisten, eternal, berada 

Hampir semua 
negara memberikan 
ruang bagi media 
penyiaran berjenis 
ini (Public Service 
Media) melalui 
penyiaran “free to 
air” secara terestrial.
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dalam kerangka fungsi pelayanan dan 
akses informasi kepada publik.

Mereka harus paham bahwa LPP 
Lokal berbeda (maqom dan hakekat) 
dengan Lembaga Penyiaran (LP) Swasta, 
LP Komunitas, atau bahkan LP Negara 
seperti di zaman dulu. Dia wajib memiliki 
format umum yang program siarannya 
diperuntukan untuk: pemberdayaan 
komunitas, pengembangan kebudayaan 
lokal, konservasi lingkungan, pendidikan, 
diplomasi penyiaran di perbatasan, akses 
informasi bencana, perlindungan kepada 
kelompok minoritas minor, pengembangan 
IPTEK lokal, informasi ketenagakerjaan, 
dan penguatan pluralisme, dan lain-lain.

Dari sisi jumlah secara nasional 

Tercatat sampai di Juni 
2016 telah berdiri LPP 

Lokal sebanyak 176 untuk 
radio dan 25 untuk TV. 

Rata rata mereka tersebar 
di sejumlah kabupaten/
kota yang sudah cukup 

maju. Tetapi masih jarang 
yang berada di kawasan 

perbatasan, daerah 
tertinggal, dan kawasan 

pulau terdepan. 
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sungguh perkembangannya sangat 
meyakinkan. Tercatat sampai di Juni 2016 
telah berdiri LPP Lokal sebanyak 176 
untuk radio dan 25 untuk TV. Rata rata 
mereka tersebar di sejumlah kabupaten/
kota yang sudah cukup maju. Tetapi masih 
jarang yang berada di kawasan perbatasan, 
daerah tertinggal, dan kawasan pulau 
terdepan. Perlu advokasi terus-menerus 
kepada pemda-pemda yang berada di 
kawasan minor itu untuk mendirikannya.

Meskipun demikian, bagi yang sudah 
berdiri, hampir semuanya mengalami 
problem kelembagaan baru. Saya sebut 
sebagai problem teknis karena berkenaan 
dengan problem penempatan posisi 
kelembagaan LPP Lokal dalam lanskap 

kelembagaan pemerintahan daerah. 
Sejumlah peraturan yang berlaku 
untuk daerah, rupa-rupanya kurang 
ramah terhadap keberadaan LPP Lokal. 
Banyak pertanyaan dia lembaga apa, 
dan bagaimana harus menempatkannya 
dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
(SOTK) di Pemerintahan Kabupaten/
Kota. Karenanya tidak sedikit LPP 
lokal yang kemudian mengalami 
kesulitan pembiayaan, sumber daya, 
keberlangsungan program karena 
problem yang sifatnya “teknis sistemik”. 
Kalaupun kemudian mendapatkan 
pembiayaan, tidak sedikit yang mengalami 
permasalahan kesalahan dalam 
pengawasan (internal dan eksternal). 

Untuk itu, sejumlah upaya perlu 
terus dilakukan dengan mengupayakan 
agar kelembagaan LPP Lokal yang telah 
menjadi aset budaya itu mendapatkan 
kejelasan payung hukum. Kami pernah 
menandaskan agar kelembagaan LPP lokal 
ditempatkan sebagai unsur lembaga lain 
di daerah - karena hakekat kelembagaanya 
mesti independen. Jadi struktur 
ketatausahaannya dibentuk melaui perda 
yang pejabatnya bisa dipimpin oleh salah 
satu direksi atau oleh pejabat sekretaris 
sebagai kepala kesekretariatan. Model lain 
bisa dibentuk seperti UPT yang dititipkan 
di salah satu dinas yang memiliki 
relevansi tupoksi. Dan semua model itu 
baru terhenti rumusan - rumusan. Perlu 
penegasan sampai masuk dalam kerangka 
peraturan secara nasional. 

Singkat kata, sekalipun LPP Lokal di 
mana-mana masih menghadapi sejumlah 
problem esensial dan teknis sistemik 
sekaligus, kita perlu tetap optimis karena 
kehadirannya sangat dibutuhkan kita 
semua. Semoga kawan kawan regulator 
kita nanti tetap konsen pada keberadaan 
mereka.***
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Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) memberikan penghargaan 
pada program-program televisi 
yang ramah anak. Hal tersebut 

dilakukan karena KPI menyadari betul, 
bahwa usaha televisi menyajikan program 
siaran untuk anak yang berkualitas 

ANUGERAH TV
RAMAH ANAK 2016

[ MONITOR SIARAN ]
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tidaklah mudah. “Termasuk dengan 
menggeser pertimbangan rating, dengan 
mengedepankan kualitas program siaran 
untuk anak yang menghibur, kreatif dan 
mendidik”, ujar Judhariksawan,  Ketua KPI 
Pusat, saat memberikan sambutan dalam 
acara Anugerah Televisi Ramah Anak, 
(26/7).

Penilaian terhadap program siaran 
televisi ramah anak mengikursertakan juri 
dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) Maria Advianti dan Yayasan 
Pengembangan Media Anak (YPMA) Bobby 
Guntarto. Keduanya bertugas sebagai juri 
bersama komisioner KPI Pusat bidang 
pengawasan isi siaran, Agatha Lily, Idy 
Muzayyad dan Sujarwanto Rahmat Arifin. 

Dalam sambutan mewakili dewan 
juri, Bobby mengatakan bahwa anak 
merupakan khalayak khusus yang 
membutuhkan perlakuan tersendiri. 
Konvensi Hak Anak juga memberikan 
jaminan bahwa anak harus dipenuhi 
kebutuhannya atas hiburan yang sehat.

Penghargaan Program Siaran Televisi 
Ramah Anak terdiri atas 4 (empat) 
kategori: Kategori Program Animasi Asing 
Kategori Program Animasi Indonesia, 
Kategori Program Dokumenter, dan 
Kategori Program Variety Show. 

Berdasarkan hasil penilaian para 
juri pemenang untuk Kategori Program 
Animasi Anak yakni MNC TV dengan 
program acara Pada Zaman Dahulu Kala 
episode Kancil yang Bijak, pemenang 
untuk Kategori Program Animasi 
Indonesia yakni Indosiar program acara 
Garuda Gemilang episode Panggil Aku 
Gilang, pemenang untuk Kategori Program 
Dokumenter yakni Trans 7 program acara 
Bocah Petualang episode Semangat dari 
Tanah Sumatera, dan untuk pemenang 
Kategori Program Variety Show yakni 
TVRI program acara Buah Hatiku Sayang 
episode Mengenal Produksi Televisi. (R@)
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Wakil Pemimpin Redaksi 
Berita Satu TV, Claudius 
V. Boekan menyatakan 
permohonan maaf  kepada 

Rachel Maryam Sayidina atas kelalaian 
mereka dalam pemberitaan 30 Juni 2016 
melalui program “Primetime” dan di 
jejaring sosial akun twitter @BeritasatuTV. 

“Kami tidak memiliki niat buruk untuk 
mendeskriditkan Bu Rachel dan selama 
ini hubungan kami dengan Bu Rachel 
juga terjalin baik, namun kami sadar 
dampak kesalahan judul tersebut meluas 
dan sangat merugikan Bu Rachel,” kata 
Claudius dengan nada penyesalan dalam 
permintaan maaf yang disampaikan secara 
langsung di Kantor Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat pada  Rabu siang, 13 
Juli 2016.

Pertemuan tindak lanjut dan mediasi 
tersebut dipimpin langsung oleh Agatha 
lily - Komisioner KPI Pusat merangkap 
Koordinator Pengawasan Isi Siaran, dan 
dihadiri oleh Wakil Ketua KPI Pusat, 
Idy Muzayyad serta Sujarwanto Rahmat 
Arifin. Wakil Dewan Pers yang hadir dalam 
mediasi tersebut yakni Imam Wahyudi 
selaku Ketua Komisi Pengaduan.

Agatha Lily membuka proses mediasi 
dengan membacakan keberatan dari 
Rachel Maryam dalam surat yang diterima 
KPI tertanggal 2 Juli 2016 serta dampak 
yang timbul akibat pemberitaan tersebut. 
Lily juga mengingatkan bahwa UU 
Penyiaran dan P3SPS mengatur prinsip-

prinsip jurnalistik yang akurat, berimbang, 
adil serta memberitakan sesuai fakta.  
“Jika ada kekeliruan maka media wajib 
melakukan permintaan maaf dan ralat 
dalam kesempatan pertama ” begitu kata 
Lily dalam pertemuan tersebut.

Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad 
mengatakan di era keterbukaan, media 

KPI PUSAT TINDAKLANJUTI 
PENGADUAN RACHEL MARYAM

[ MONITOR SIARAN ]
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wajib menerima kritisi dan masukan dari 
luar. “Kalau memang terbukti bersalah, 
Berita Satu harus segera meminta maaf 
dan membuat koreksi terhadap kesalahan 
tersebut,” kata Idy. 

Hal yang sama juga disampaikan 
Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi. 
Menurutnya, media yang professional 

bukanlah media yang tidak pernah 
salah tetapi bagaimana media tersebut 
menyelesaikan masalahnya. Mekanisme 
seperti ini, lanjut Imam, merupakan 
hal yang sehat dan patut diapresiasi. 
“Kesadaran untuk mengkoreksi yang salah 
itu baik dan bagian dari profesionalitas,” 
katanya.

Sebelum proses mediasi, pagi harinya, 
KPI Pusat melakukan pertemuan dengan 
Rachel Maryam dengan tim hukumnya 
sebagai pihak pengadu yang merasa 
keberatan atas pemberitaan mengenai 
dirinya di Berita Satu TV. Pemberitaan 
tersebut, dinilai Rachel tidak benar dan 
merugikan nama baiknya serta karir 
politiknya. Pemberitaan itu juga membuat 
kegelisahan keluarganya.

Setelah melakukan pertemuan dengan 
pihak Rachel Maryam, KPI Pusat dan 
Dewan Pers langsung meminta klarifikasi 
dari Berita Satu TV. Dalam pertemuan itu, 
Berita Satu TV menjelaskan kronologis 
penayangan pemberitaan yang diadukan 
oleh Rachel Maryam. Menurut Berita Satu 
TV ada kesalahan teknis dan human error 
dalam penayangan judul berita (CG).

Mediasi berakhir dengan baik dan para 
pihak dapat menerima keputusan yang 
telah disepakati. KPI Pusat dan Dewan 
Pers mengeluarkan berita acara tindal 
lanjut pengaduan yang ditandatangani 
semua pihak yang hadir dalam proses 
mediasi.  
 
Dalam berita acara itu dinyatakan bahwa 
pengadu tidak akan meneruskan perkara 
ini ke ranah ligitasi. Pihak teradu ( 
Berita satu) juga akan membuat ad-lips 
permintaan maaf pada program siaran 
yang sama dan media sosial. Kemudian, 
pihak teradu dalam hal Berita Satu TV 
akan mencabut berita yang keliru dari 
media sosial dan media lainnya. (RG)
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Penerapan digitalisasi penyiaran 
di Indonesia tidak boleh ditunda. 
Selain menjadi fenomena global, 
alih teknologi analog ke digital 

dinilai mampu menekan biaya operasional 
penyiaran analog yang tinggi. Digitalisasi 
juga efisien dari sudut penggunaan 
frekuensi yang saat ini ketersediaannya 
sudah sangat terbatas.   

“Indonesia harus siap menerapkan 
digitalisasi penyiaran. Hampir lebih 
dari 85% wilayah dunia sudah mulai 
mengimplementasikan TV digital. 
Bahkan, negara-negara tetangga seperti 
Malaysia, Singapura, dan Phillipina sudah 
menerapkan analog switch off pada 
akhir tahun lalu,” kata Ketua KPI Pusat, 
Yuliandre Darwis, di depan peserta Digital 
Broadcasting Conference, Indonesia, ICT 
Summit, di Jakarta Internasional Expo 
Kemayoran, Rabu, 31 Agustus 2016.

Namun, penerapan teknologi harus 
diikuti dengan kesiapan segala aspek 
khususnya regulasi atau kebijakan. 
Menurut Yuliandre, perlu dibuat kebijakan 
khusus menyikapi alih teknologi yang 
aturan di dalamnya kuat dan tegas. 
Regulasi digitalisasi saat ini belum diatur 
setingkat Undang-undang yang ada hanya 
Peraturan Menteri (Permen). 

Kemudian kesiapan infrastrukturnya 
seperti soal siapa yang akan menyediakan 
set top box bagi masyarakat. “Jangan 
sampai masyarakat dibebankan untuk 

Faktor Keberhasilan Digitalisasi Penyiaran: 

menyediakan alat tersebut,” usul 
Yuliandre.

Beberapa hal lain yang juga perlu 
diperhatikan yakni mengenai peluang 
bisnis, investasi, penyelenggara program, 
penyedia konten serta dampak konten 
yang kemungkinan makin marak 
terhadap publik. “Namun, semua itu harus 
diselaraskan melalui kesamaan pandangan 
terhadap digitalisasi meliputi stakeholder 
terkait mulai dari regulator, lembaga 
penyiaran, publik, dan pemerintah,” tandas 
Yuliandre.

Hal senada juga disampaikan 
perwakilan Asosiasi Televisi Swasta 
Indonesia (ATVSI) Neil Tobing. 
Menurutnya, industri sudah sejak awal 
mendukung penerapan digitalisasi dengan 
membentuk KTDI (Konsorsium Televisi 
Digital Indonesia). Mereka pun secara 
teratur mengikuti proses yang ditetapkan 
pemerintah baik itu ikut dalam seleksi izin 

[ DINAMIKA SIARAN ]

pengorbanan besar 
mereka (industri) 
tidak diimbangi 
dengan perencanaan 
migrasi yang baik 
malah menimbulkan 
ketidakpastian di 
kalangan industri

PAYUNG HUKUM YANG 
KUAT DAN KESAMAAN 
PANDANGAN
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multiflexing di 11 Provinsi yang disertai 
gelontoran biaya besar untuk investasi 
infrastruktur.

Sayangnya, lanjut Neil, pengorbanan 
besar mereka tidak diimbangi dengan 
perencanaan migrasi yang baik malah 
menimbulkan ketidakpastian di 
kalangan industri. Ini dibuktikan dengan 
dibatalkannya Permen 22/2011 oleh 
Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan 
MA No.38P/Hum/2012 dan dibatalkannya 
Keputusan Menteri Komunikasi dan 
Informatika mengenai penetapan 
izin penyelenggaraan multifleksing 
melalui PTUN Jakarta No.140/2015/
PT.TUN Jakarta tertanggal 7 juli 2015 
yang dikuatkan dengan putusan PTUN 
Jakarta No.119/6/2014/PTUN.JKT 
tertanggal 5 Maret 2015 dan Putusan 
MA No.140/13/2015/PT.TUN Jakarta 
tertanggal 7 Juli 2015.

Menurut Neil, pelaksanaan digitalisasi 

seharusnya diatur dalam sebuah payung 
hukum yang kuat yaitu UU. Hal ini sesuai 
dengan amar putusan MA No.38P/
Hum/2012 bahwa migrasi digital harus 
dilaksanakan dalam payung UU bukan PP 
atau Permen.

Sementara itu, Pemerintah yang 
diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Direktur 
Jenderal Penyelenggara Pos dan 
Informatika Kementerian Kominfo, 
Geryantika Kurnia, mengatakan pihaknya 
sedang membahas sejumlah hal teknis 
terkait pelaksanaan digitalisasi mulai 
dari kapan waktu yang tepat melakukan 
ASO hingga penyediaan set of box untuk 
masyarakat. “Kita perlu berbicara dengan 
stakeholder mengenai set of box ini,” kata 
Gery. 

Gery juga menekankan bahwa 
penerapan digital adalah sesuatu yang 
baik terutama dalam hal efisiensi kanal 
serta kualitas kontennya. ***
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Wakil ketua Komisi 
Penyiaran Indonesia 
(KPI) Pusat Sudjarwanto 
Rahmat M. Arifin 

mengingatkan SCTV dan Indosiar 
mengenai proporsi program acara berita 
yang ditayangkan kedua stasiun televisi 
tersebut. Menurutnya, dalam beberapa 
waktu belakangan ada kecenderungan 
berkurangnya jumlah spot siar program 
berita. Hal itu dinilai dapat mengurangi 
hak masyarakat memperoleh informasi.

“Jika sebelumnya ada di jam pagi, 
siang, sore dan malam, kini hanya tayang 

dua spot sehari, itu pun di jam hantu 
(tengah malam, red),” kata Rahmat, ketika 
mengunjungi kantor PT Elang Mahkota 
Teknologi tbk. (EMTEK) bersama 6 
komisioner KPI Pusat yang lain di SCTV 
Tower, Senayan, (16/8).

Ia melanjutkan, meskipun produksi 
program acara berita low cost sekaligus 
low rating, akan tetapi bentuk konkret 
pemenuhan kebutuhan informasi untuk 
masyarakat berwujud dalam program 
acara berita. Selain itu, program berita 
(informasi) adalah mandat Undang-
Undang Penyiaran yang wajib hadir di 

KPI INGATKAN PROPORSI 
PROGRAM BERITA DAN ILM

[ SINERGI ]
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layar kaca. 
Senada dengan Rahmat, komisioner 

KPI Pusat bidang kelembagaan Ubadillah 
menegaskan kembali komitmen SCTV 
dan Indosiar dalam menayangkan Iklan 
Layanan Masyarakat (ILM). Menurutnya,  
ILM penting untuk menyampaikan pesan-
pesan sosial, seperti tentang bahaya 
narkoba, waspada ancaman terorisme, 
pentingnya toleransi dan hal-hal yang lain.

Sejauh ini sudah banyak apresiasi 
dari masyarakat atas ditayangkannya 
ILM itu. “Kami harap ILM terus tayang 
dan ditambah lagi tema-tema yang lain, 
seperti komitmen SCTV dan Indosiar 
ketika Evaluasi Dengar Pendapat 
(EDP) permohonan perpanjangan 
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 
beberapa waktu lalu,” kata Ubaidillah. 

Menanggapi hal tersebut, PT EMTEK 
yang merupakan induk dari PT Surya 
Citra Media (SCM) -membawahi SCTV dan 
Indosiar- melalui Presiden Direkturnya 
Alvin Sariatmadja menyatakan siap 
bekerja sama dengan KPI untuk 
membangun dunia penyiaran tanah air ke 
arah yang lebih baik. 

“Jika melihat perkembangan industri 
konten belakangan ini yang bergerak 
begitu cepat, kami ingin menjadi mitra 
KPI, kami tidak ingin head on dengan KPI. 
Kami siap berkolaborasi dan memajukan 

pertelevisian nasional ini bersama-sama,” 
kata Alvin.

Komisioner KPI Pusat koordinator 
bidang pengawasan isi siaran Hardly 
Stefano menambahkan, KPI dan SCM bisa 
saling bekerja sama untuk mewujudkan 
siaran yang sehat. Hardly menilai stasiun 
televisi saat ini tidak dapat hanya 
memikirkan rating dan share. Nilai yang 
terkandung dalam setiap program acara 
yang dibuat adalah hal yang tak kalah 
penting.

“Sinetron yang punya nilai baik dengan 
sinetron yang asal buat tentu ongkos 
produksinya sama saja kan? Kenapa tidak 
sekalian dibuat dengan mengangkat nilai 
yang baik?” tegas Hardly. Menurutnya 
upaya itu dapat dilakukan dengan 
meningkatkan intensitas komunikasi 
antara KPI dengan lembaga penyiaran 
dengan melibatkan berbagai macam 
pemangku kepentingan dunia penyiaran. 

Kunjungan KPI Pusat ini merupakan 
usaha membangun hubungan yang 
lebih baik dengan semua stakeholder 
penyiaran. SCTV dan Indosiar adalah dua 
stasiun televisi pertama yang dikunjungi 
komisioner KPI Pusat periode 2016-2019 
setelah dipilih oleh DPR. KPI juga telah 
mengagendakan pertemuan-pertemuan 
selanjutnya dengan stasiun televisi dan 
stakeholder penyiaran lain. 

Dalam pertemuan tersebut, hadir 
komisoner KPI Pusat lainnya, Ketua KPI 
Yuliandre Darwis, Agung Suprio, Nuning 
Rodiyah, dan Dewi Setyarini. Sedangkan 
dari EMTEK hadir Presiden Direktur 
EMTEK Alvin Sariatmadja, Direktur 
Utama SCTV Sutanto Hartono, Direktur 
Utama Indosiar Imam Sudjarwo, Direktur 
Program SCTV dan Indosiar Harsiwi 
Achmad, Pemimpin Redaksi SCTV dan 
Indosiar Mohamad Teguh dan beberapa 
pemangku kebijakan EMTEK yang lain. 
(SIP)

“Kami harap ILM terus 
tayang dan ditambah 
lagi tema-tema yang lain, 
seperti komitmen SCTV dan 
Indosiar ketika Evaluasi 
Dengar Pendapat (EDP) 
permohonan perpanjangan 
Izin Penyelenggaraan 
Penyiaran (IPP) beberapa 
waktu lalu,”
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Tiga tahun NET. bersiaran, 
beberapa terobosan sudah 
dilakukan stasiun televisi 
ini. Salah satu contoh 

adalah diproduksinya program acara 
Entertainment News dengan tagline “No 
Gossip”. Program ini diapresiasi Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebagai 
acara Infotainment yang berkualitas, 
karena menayangkan berita seputar 
prestasi artis yang menginspirasi. Bertolak 
belakang dengan program serupa stasiun 
televisi lain yang  justru menonjolkan 
berita buruk di dunia selebritas, seperti 
gosip, perselingkuhan, konflik pribadi, 
dan gaya hidup hedonisme. Apresiasi 

KPI ini mewujud dengan diberikannya 
Anugerah KPI 2015 kepada Entertainment 
News NET. untuk kategori program acara 
infotainment terbaik.

Tidak hanya Entertainment News, NET. 
juga meraih penghargaan untuk program 
acara lainnya, seperti Indonesia Bagus 
dan Lentera Indonesia. Untuk program 
acara religi, Muslim Travelers juga pernah 
mendapatkan Apresiasi Program Acara 
Ramadhan tahun 2014 dari KPI Pusat.

Namun penghargaan dan apresiasi 
yang didapat ternyata dirasa belum cukup 
membantu NET. bersaing dalam bisnis 
pertelevisian tanah air. CEO Netmediatama 
Wishnutama mengungkapkan, tidak 

NET. DAN RATING TELEVISI

[ SINERGI ]
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adanya kontrol terhadap rating Nielsen 
yang saat ini menjadi satu-satunya 
currency atau mata uang dalam bisnis 
pertelevisian adalah masalah yang harus 
segera dipecahkan.

“Meskipun ada Anugerah KPI dan 
apresiasi-apresiasi yang lain, namun pada 
kenyataannya rating Nielsen menjadi the 
only one barometer kesuksesan program 
acara,” ujar Wishnutama dalam pertemuan 
dengan komisioner KPI Pusat, (24/8) lalu.

Ia menambahkan, walaupun saat ini 
sudah terdapat parameter-parameter lain 
untuk mengukur kesberhasilan program, 
namun 85% masih bergantung pada 
Nielsen, sehingga NET. dihargai murah 
oleh industri. “Industri tidak menghargai 
apresiasi yang diberikan KPI pada kami”, 
tegasnya. 

Menurut data Nielsen yang dikutip dari 
materi presentasi Emtek, share penonton 

tahun 2016 minggu ke 1632 (7-13 Agustus 
2016), NET. ada di posisi ke 10 dari 15 
televisi berjaringan nasional dengan angka 
2,6. Share tertinggi dimiliki oleh RCTI 
dengan 16,3, posisi kedua SCTV dengan 
13,5 dan posisi buncit adalah TVRI dengan 
1,1.

Hal ini berbanding terbalik dengan 
hasil Survei Indeks Kualitas Program 
Siaran Televisi Periode 1 tahun 2016 
yang dilakukan oleh KPI Pusat, bekerja 
sama dengan Ikatan Sarjana Ilmu 
Komunikasi (ISKI) dan 12 Perguruan 
Tinggi di Indonesia. Dua program acara 
NET. Tetangga Masa Gitu dan OKJEK 
masuk dalam tiga besar program yang 
paling banyak ditonton masyarakat, 
masing-masing untuk kategori program 
sinetron dan komedi. Tetangga Masa Gitu 
dan OKJEK masing-masing ditonton oleh 
34,6% dari 1200 responden.

Menanggapi hal itu, Ketua KPI Pusat 
Yuliandre Darwis ingin menggalakkan 
gerakan sosial untuk mengkaji hasil 
pemeringkatan Nielsen. Ini sebagai 
langkah alternatif, mengingat terbatasnya 
wewenang KPI dalam Undang-Undang 32 
tahun 2002 tentang Penyiaran yang tidak 
dapat menyentuh lembaga rating tersebut.

“Perlu peran serta semua pihak, baik 
KPI maupun Industri. KPI tidak bisa 
bekerja sendiri. Kami juga perlu dukungan 
masyarakat untuk memilih tayangan 
berkualitas,” kata Yuliandre.

Menambahkan hal itu, Komisaris Utama 
NET. Agus Lasmono mengatakan, dalam 
industri penyiaran ini NET. ingin terus 
memberikan inspirasi-inspirasi kecil, 
menyumbangkan mindset dan standar 
baru ke dalam dunia pertelevisian. “Tujuan 
kami tidak hanya menjadi perusahaan 
yang mengambil profit. Tapi juga ingin 
membuat perubahan dalam industri 
penyiaran,” pungkas Agus. (SIP)
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Ketua Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) Pusat Yuliandre Darwis 
menilai tantangan penyiaran 
yang akan dihadapi ke depan 

terbilang berat. Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 
serentak di sejumlah daerah serta Pemilu 
2019 menjadi ujian bagi KPI bagaimana 
meletakan posisi media penyiaran 
sebagai media yang mencerdaskan dan 

memberikan informasi yang dipercaya 
bagi masyarakat. 

“Kami berharap KPI dapat bekerjasama 
dengan masyarakat supaya bisa 
memahami bagaimana menggunakan 
media yang tepat dan cerdas. Memilih 
media yang sehat dan berkualitas untuk 
mengasumsikan sebuah informasi. Hal ini 
sangat berpengaruh dengan peradaban 
bangsa untuk lebih baik lagi,” kata 

CERDAS DAN TEPAT MEMILIH MEDIA, 
CERMIN KEMAJUAN PERADABAN

[ SINERGI ]
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Yuliandre saat memberi sambutan di 
pembukaan Belitung Fair 2016 di Pantai 
Tanjung Pendam, Kota Tanjung Pandan, 
Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka 
Belitung, (10/16).

Yuliandre mengungkapkan, saat ini ada 
15 (lima belas) televisi berjaringan yang 
bersiaran nasional, ratusan televisi lokal 
serta televisi berlangganan yang bersiaran 
di pelosok negeri. Keberadaan dan siaran 
lembaga penyiaran tersebut harus diawasi 
isi siarannya. Namun dengan keterbatasan 
sumber daya, KPI tidak bisa sendiri 
melakukan pengawasan isi siaran lembaga 
penyiaran. “KPI membutuhkan andil 
publik untuk terlibat dalam pengawasan 

isi siaran”, ujarnya.
Dalam kesempatan itu, atas nama KPI, 

Yuliandre mengapresiasi Bupati Belitung 
yang memberi ruang untuk lembaganya 
menyosialisasikan literasi media di 
sela-sela pembukaan acara Belitung 
Fair 2016. “Mudah-mudahan  ini dapat 
memberi hal yang baik untuk kemajuan 
dan peningkatan sumber daya manusia di 
Belitung,” terangnya.

Sebagai penutup, Yuliandre berharap 
masyarakat dapat cerdas dalam 
menggunakan media karena media 
merupakan jendela informasi awal bagi 
mereka. (RZ)
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Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID) Lampung, 
Wirdayanti selaku Komisioner 
KPID Bidang kelembagaan, 

mengatakan tidak segan-segan segera 
merekomendasikan penutupan lembaga 
penyiaran (LP) ilegal di Kabupaten 
Tulangbawang Barat (Tubaba) seperti 
radio yang tidak berizin, atau berizin 
namun telah habis masa berlakunya, dan 
terbukti melanggar Pedomanan prilaku 
penyiaran dan progam standar siaran 
(P3SPS).

“Hasil monitoring kami, ada beberaapa 

LP yang tak berizin bahkan ada yang 
sama sekali tidak melaksanakan 
perizinan namun telah melaksanakan 
proses penyiaran, ada juga yang telah 
memiliki perizinan namun tidak 
melaksanakan penyiaran, semua itu akan 
kami rekomendasikan untuk dilakukan 
penertiban dengan melibatkan aparat 
terkait,” kata Wirda usai melakukan 
monitorong mendadak kesejumlah LP 
radio baik suwasta maupun komunitas di 
Tubaba, Sabtu (13/8/2016).

Aparat terkait yang ia maksud seperti 
Kepolisian dan Balai Monitoring Frekuensi 

KPID LAMPUNG ANCAM TUTUP RADIO
DI TUBABA

[ KPI DAERAH ]
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dan Orbiter Radio Lampung serta pihak 
terkait lainnya, hal tersebut dilaksanakan 
sebagai penegakan hukum Undang-
Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
“Sudah ada rancangan untuk pelaksanaan 
penertiban aktivitas penyiaran, yakni 
dengan melakukan penghentian program 
siaran dan penutupan seluruh aktivitas LP 
yang tidak berizin, untuk itu hari ini kami 
turun langsung cek lapangan,” ujarnya. 
Menurut Wirda, di Tubaba masih sangat 
potensial untuk perkembangan LP radio 
dan televisi baik guna kepentingan 
bisnis (komersil/Swasta) maupun 
kepentingan komunitas (Non-Komersil), 
namun sayangnya jumlah kanal frekuensi 
khususnya radio komersil telah habis 
untuk area Tubaba.

“Di Tubaba terakhir tinggal satu 
diarea Tulangbawang udik, itupun sudah 
ada yang mengajukan, karena koutanya 
terbatas itulah kami meminta keseriusan 
pengelolaan baik dari segi manajemen 
maupun perizinan dilakukan sesuai 
dengan Undang-undang yang berlaku 
khususnya yang telah memiliki Izin 
penyiaran,” ujarnya.

Menurutnya KPID telah beberapa kali 
melaksanakan pendataan di Tubaba dan 
terakumulasi ada dua LP radio komersil 
dan 3 radio non komersil, yang telah 
melakukan proses penyiaran.

“Di Tubaba ada dua radio komersil 
yakni di area Tumijajar dan satu di 
Tulangbawang Tengah, tiga lagi radio 
komunitas yang meski tidak untuk bisnis 
diwajibkan juga mengurus perizinan dan 
taat pedomanan perilaku penyiaran dan 
progam standar siaran (P3SS),” kata dia. 
Kususnya bagi radio yang telah keluar 
izin Prinsip dari kementrian yang hanya 
berlaku satu tahun, Wirda meminta segera 
melakukan proses siaran.

Terkait pengawasan siaran televisi 
dan radio, kepada Lampung Post, Wirda 
mengakui adanya keterbatasan pihak 
KPID selain personil hanya tujuh untuk 
mengurus semua LP baik radio maupun 
televisi, keterbatasan alat yang KPID miliki 
belum mampu memonitor isi siaran dari 
LP yang berizin maupun ilegal di seluruh 
Provinsi Lampung.

“Alat kami hanya mampu menjangkau. 
Area Metro, Lampung selatan dan sebagian 
Lampung Tengah, selain itu tayangan 
atau siaran itukan setiap detik dan menit 
berganti jadi untuk mengatasi itu akan 
kita bentuk Forum Masyarakat Peduli 
penyiaran (FMPP) disetiap kabupaten, 
yang akan membantu memonitor setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga 
Penyiaran,agar kami bisa langsung 
melakukan penindakan,” ujarnya
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Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID) Sulawesi Barat 
mengimbau seluruh lembaga 
penyiaran di Provinsi Sulawesi 

Barat untuk bisa menjalankan fungsinya 
sebagai media informasi dan pendidikan, 
hiburan yang sehat, kontrol dan perekat 
sosial dengan baik.

Hal ini mengingat penyelenggaraan 
penyiaran sebagaimana ketentuan 
Undang-Undang Penyiaran diantaranya 
memang ditujukan untuk memperkukuh 
integrasi nasional dan terbinanya watak 
dan jati diri bangsa yang beriman dan 
bertakwa.

Ketua KPID Sulbar Andi Rannu 
mengakui, pihaknya merasa perlu untuk 
senantiasa mengingatkan hal tersebut 
kepada seluruh lembaga penyiaran baik 
televisi maupun radio di daerah ini yang 
menyelenggarakan penyiaran. Terlebih, 
kata dia, di tahun ini juga menjadi tahun 
persiapan menghadapi agenda politik 
Pilkada serentak 2017 mendatang.

“Apalagi, di tahun depan kita 
menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 
Sulbar. Tentu saja, seperti yang juga 
marak kita saksikan sejak beberapa 
waktu terakhir ini secara langsung di 
tengah masyarakat kita, perbincangan, 
diskusi, hingga sejumlah hal lain sebagai 
bagian dari persiapan maupun kompetisi 
menyangkut itu begitu mengemuka. Dan 
ini juga bisa terjadi di ranah penyiaran 
kita, di konten lembaga penyiaran yang 
ada,” kata Andi Rannu, Kamis (4/8) malam.

Untuk itu, pihaknya juga mengingatkan 

perlunya lembaga penyiaran yang ada 
untuk senantiasa menjaga netralitas 
mereka, khususnya dalam konten-konten 
siaran yang disiarkannya.

“Tujuan diselenggarakannya siaran 
seperti yang tadi disebutkan untuk 
memperkukuh integrasi nasional, 
terbinanya watak dan jati diri bangsa, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
memajukan kesejahteraan umum, adalah 
memang dalam rangka membangun 

[ KPI DAERAH ]

KPID MINTA LEMBAGA PENYIARAN 
HARUS NETRAL JELANG PILGUB
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masyarakat yang mandiri, demokratis, 
adil dan sejahtera. Selain juga untuk 
menumbuhkan industri penyiaran 
Indonesia,” ujarnya.

“Karena itu, peran mewujudkan 
masyarakat demokratis ini oleh lembaga 
penyiaran dapat dilakukan dengan baik 
selama proses pemilihan kepala daerah, 
terutama dengan tetap menjaga netralitas 
dan keberimbangan mereka dalam 
penyajian siaran dan peliputannya terkait 

Pilgub mendatang,” imbuh Andi Rannu.
Ia menambahkan, sebagaimana tugas, 

fungsi dan kewenangannya, KPID Sulbar 
tentunya akan turut mengambil peran 
dalam pengawasan media penyiaran 
selama proses pelaksanaan Pilgub 
nantinya dalam siaran-siarannya, baik itu 
berupa pemberitaan maupun kampanye 
dan iklan.

Peran mewujudkan 
masyarakat 
demokratis ini oleh 
lembaga penyiaran 
dapat dilakukan 
dengan baik selama 
proses pemilihan 
kepala daerah, 
terutama dengan 
tetap menjaga 
netralitas dan 
keberimbangan 
mereka dalam 
penyajian siaran dan 
peliputannya terkait 
Pilgub
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Komisioner Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah (KPID) 
Provinsi Bali I Nengah Muliarta 
menyatakan isi siaran televisi 

wajib memberikan perlindungan dan 
pemberdayaan, khususnya anak-anak dan 
remaja.

“Undang-Undang Penyiaran terutama 
dalam pasal 36 ayat (3) telah menekankan 
hal itu dengan menyajikan acara siaran 
dengan waktu yang tepat serta wajib 
mencantumkan dan menyebutkan 
klasifikasi khalayak sesuai isi siaran,” kata 
Komisioner KPID Provinsi Bali I Nengah 
Muliarta di Denpasar, Senin (4/7).

Ia mengatakan, tayangan yang 
mendidik, informatif dan berkualitas 
sangat dibutuhkan dalam upaya 
perlindungan terhadap anak-anak. 
Oleh sebab itu dalam merancang untuk 
menghasilkan siaran yang ramah anak 
diperlukan dukungan kualitas pengelola 
lembaga penyiaran, baik dari reporter, 
redaktur hingga pemilik media harus 
memiliki persepsi yang sama terhadap 
upaya perlindungan terhadap anak.

“Tanpa adanya perspektif perlindungan 
anak dari pengelola lembaga penyiaran 
sangat tidak mungkin menghasilkan siaran 
yang ramah anak,” kata Muliarta.

Lembaga penyiaran juga memiliki 
tugas untuk membangun kesadaran 
perlindungan anak melalui program 
siarannya. Program siaran tersebut dalam 
bentuk berita ataupun tayangan yang 
berperseptif perlindungan anak.

SIARAN TELEVISI WAJIB
LINDUNGI ANAK

Muliarta menambahkan, perilaku anak 
yang meniru apa yang ditayangkan televisi 
pada dasarnya bukanlah semata-mata 
kesalahan lembaga penyiaran. Tayangan 
televisi saat ini cukup beragam, namun 
lembaga penyiaran telah memberikan 
klasifikasi dalam setiap siaran. 
Klasifikasi siaran dapat dilihat dengan 
memperhatikan kode atau tanda dalam 
layar TV. 

Tanda tersebut berupa tanda R dalam 
lingkaran yang berarti tayangan khusus 
Remaja atau tanda BO dalam lingkaran 
yang berarti ketika anak menonton 
tayangan tersebut perlu bimbingan 
orang tua. Namun kenyataannya sangat 
jarang orang tua yang memperhatikan 
tanda dalam layar TV. Sebagian besar 
dengan alasan kesibukan, orang tua 
justru membiarkan anak menonton 

[ KPI DAERAH ]

Penempatan TV dalam 
kamar atau ruang 

tidur menyebabkan 
anak sering ikut 

menonton apa yang 
ditontonkan orang 
tua, padahal siaran 

tersebut khusus untuk 
kalangan dewasa.
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siaran televisi yang tidak sesuai dengan 
klasifikasinya.

Kebiasaan buruk lainnya adalah 
perilaku orang tua yang menempatkan 
televisi di ruang tidur. Penempatan 
TV dalam kamar atau ruang tidur 
menyebabkan anak sering ikut menonton 
apa yang ditontonkan orang tua, padahal 
siaran tersebut khusus untuk kalangan 
dewasa.

Dalam kondisi tersebut bukan siaran 
televisi yang tidak baik, tetapi anak 
menonton siaran yang tidak sesuai dengan 
usia dan kebutuhannya, ujar Muliarta.

Ia menambahkan kewajiban orang tua 
untuk mendampingi anak saat menonton 
TV sangat jarang dapat dipraktekkan. 
Orang tua juga akan lebih mudah 
menyalahkan stasiun TV dengan menuding 
tidak mampu menyajikan siaran yang 

mendidik dan ramah anak.
Pada sisi lain, pemahaman pekerja 

penyiaran juga perlu ditingkankan agar 
tetap mengedepankan perlindungan 
anak dalam mengemas siaran. Sedangkan 
pada sisi yang lain peran akademisi dan 
pemerintah dalam melakukan literasi 
media terkait cara memilih siaran TV dan 
menonton TV yang baik juga masih minim.

Pada posisi ini diperlukan kesadaran 
bersama dalam upaya melindungi anak 
dari dampak buruk siaran TV. Perlu 
pemahaman bersama dalam menyiapkan 
dan mengemas siaran TV yang berkualitas 
dan mendidik bagi penerus bangsa. 
Demikian pula perlunya pemahaman 
orang tua terkait acara favorit anak dan 
membantu anak dalam memilih tontonan 
yang sesuai, ujar Muliarta. (Sumber: 
republika.co.id)
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Teguran Tertulis

Damai Indonesiaku

TV One

22 Agustus 2016

Nomor Surat: 660/K/KPI/08/16

[ SANKSI ]

Teguran Tertulis

Stand Up Comedy Academy 2

Indosiar

22 Agustus 2016

Nomor Surat: 658/K/KPI/08/16

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) 
berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran (UU Penyiaran), berwenang 
mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan 
SPS) KPI Tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap 
pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pemantauan, aduan 
masyarakat, dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan 
pelanggaran pada Program Siaran “Stand Up Comedy 
Academy 2” yang ditayangkan oleh stasiun INDOSIAR pada 
tanggal 08 Agustus 2016 pukul 23.29 WIB.

Program tersebut menampilkan 2 (orang) pria yang 
berpantun dengan kalimat ejekan, “pasar baru gondangdia, 
bang arif didu mirip buaya”. Selain itu pada tanggal 2, 3, 
5, 7, 8, dan 9 Agustus 2016 terdapat pula kalimat-kalimat 
ejekan yang merendahkan, seperti “sedot wc”, “tikungan 
wc”, “mulutnya bau oli”, “pesek”, “temon kalau kesel jakunnya 

maju”, “orang kontet”, “badan lo kaya pion”, “galon”, 
“kaya kasur dijemur”, “kotak angpao”, “pendek”, 
“gede banget kaya kasur”. KPI Pusat menilai 
muatan demikian tidak dapat ditayangkan 
karena berdampak negatif dan berpotensi ditiru 
oleh remaja. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, 
perlindungan remaja, serta perlindungan kepada 
orang dan masyarakat tertentu. 

KPI Pusat memutuskan bahwa program 
tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 
2012 Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 Ayat (2) 
serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran 
Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (2), Pasal 
15 Ayat (1), dan Pasal 17 Ayat (2) huruf d. 
Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan 
menjatuhkan sanksi administratif Teguran 
Tertulis.

Saudara wajib segera melakukan evaluasi 
internal agar tidak mengulangi kesalahan yang 
sama, baik pada program sejenis maupun 
program lainnya. Saudara juga wajib menjadikan 
P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama 
dalam penayangan sebuah program siaran. 
Demikian agar sanksi administratif teguran 
tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima 
kasih. 

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) 
berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran (UU Penyiaran), berwenang 
mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan 
SPS) KPI Tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap 
pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pemantauan, aduan 
masyarakat, dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan 
pelanggaran pada Program Siaran “Damai Indonesiaku” 
yang ditayangkan oleh stasiun TV ONE pada tanggal 30 Juli 
2016 pukul 16.36 WIB. 

Program tersebut menampilkan dakwah / ceramah 
dimana terdapat segmen sesi tanya jawab “boleh gak orang 
Islam memilih pimpinan orang Kristen?”, “sepanjang ada 
mukmin jangan pilih kafir”, “..rakyatnya jangan kaya rakyat 
jablay dong”, “pemimpinnya bisa jadi germo, rakyatnya 

jablay”. KPI Pusat menilai perbincangan tersebut 
tidak dapat ditayangkan di ruang publik karena 
dapat menimbulkan ketidaknyamanan di 
masyarakat. Patut diingat, bahwa segala sesuatu 
yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan 
Antargolongan (SARA) adalah hal yang sangat 
sensitif dan wajib dihormati. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, 
agama, ras, dan antargolongan.

KPI Pusat memutuskan bahwa program 
tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 
2012 Pasal Pasal 6, Pasal 9, Pasal 14 serta Standar 
Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia 
Tahun 2012 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1), 
dan Pasal 15 Ayat (1). Berdasarkan hal tersebut, 
KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi 
administratif Teguran Tertulis. 

Kami meminta saudara segera melakukan 
evaluasi internal serta tidak mengulangi 
kesalahan yang sama, baik pada program 
sejenis maupun program lainnya. Saudara 
wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 
sebagai acuan utama dalam penayangan 
sebuah program siaran. Demikian agar sanksi 
administratif teguran tertulis ini diperhatikan dan 
dipatuhi. Terima kasih.
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