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Jadikan Penyiaran Indonesia yang Sehat,
Bermanfaat dan Bermartabat

TTelevisi dan radio dengan sifatnya yang sangat khas 
memiliki peran strategis terhadap perkembangan 
anak dan memberikan pesan-pesan tertentu 
kepada khalayak, membantu membentuk stigma 
positif terhadap perempuan, dan membantu 
pengungkapan kasus-kasus hukum. Kerjasama 
antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPPPA) dilaksanakan dengan 
tujuan diantaranya mewujudkan penyiaran yang 
bebas dari segala bentuk muatan kekerasan, 
eksploitasi, diskriminasi, pelabelan dan 
merendahkan harkat perempuan dan anak; dan 
meningkatkan pemahaman masyarakat dalam 
mengupayakan perlindungan perempuan dan 
anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, 
diskriminasi, dan pelabelan terhadap perempuan 
dan anak di bidang penyiaran.

Selain menurunkan berita tentang 
penandatanganan kesepahaman antara KPI and 
KPPPA, newsletter kali ini juga mengulas tentang 
usulan dan masukan publik atas revisi undang-
undang penyiaran yang tengah dibahas Komisi I 
DPR RI. Salah satu aspirasi yang disuarakan adalah 
penguatan KPI sebagai perwakilan publik dalam 
menangani masalah penyiaran. 

KPI sendiri memiliki agenda penting di bulan 
Februari, yakni International Conference “Media 
for World Harmony” yang dilanjutkan dengan 
pelaksanaan 5th IBRAF Annual Meeting 2017. 
Sebagai Presiden (OIC-Broadcasting Regulatory 
and Authorities Forum), KPI menghelat pertemuan 
tahunan ini guna membahas permasalahan aktual 
di dunia penyiaran. 

Selamat Membaca 
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[ FOKUS ]

P ertemuan 
tahunan regulator 
penyiaran 
negara-negara 

OKI (OIC-Broadcasting 
Regulatory and Authorities 
Forum  (IBRAF)), akan 
diselenggarakan di Bandung 
(21-24/2). Mengambil 
tema “Media for World 
Harmony”, pertemuan 
tahun ini akan diawali 
dengan penyelenggaraan 
Internasional Conference 
yang diikuti delegasi dari 
berbagai negara antara 
lain, Turki, Maroko, New 
Zealand, Korea, Singapura, 
dan Australia. 

Presiden IBRAF 
2016-2017 Yuliandre 
Darwis mengatakan 
rangkaian kegiatan 
pertemuan tahunan ini 
ingin menyampaikan 
pesan kepada dunia, 

IBRAF GELAR PERTEMUAN 
TAHUNAN DI BANDUNG

bahwa penyiaran berperan 
untuk menghadirkan harmoni 
dalam kehidupan antar bangsa. 
“Melalui medium frekuensi, 
orang-orang saling terhubung 
untuk saling memahami dan 
saling mengerti sebagai sesama 
warga dunia yang menginginkan 
kedamaian”, ujarnya. 

Untuk itu, dalam pertemuan 
tahunan ini akan dibahas 
pula tentang kontribusi yang 
dapat diberikan oleh regulator 
penyiaran dari negara-negara 
OKI (Organisasi Konferensi 
Islam), dalam menata penyiaran 
menjadi lebih baik. “Kami 
juga akan saling bertukar 
informasi tentang trend dunia 
penyiaran dan lubang-lubang 
regulasi yang muncul serta 
cara mengantisipasinya”, ujar 
Yuliandre. 

Masalah digitalisasi dan 
konvergensi media tentu 
menjadi salah satu topik 

penting yang dibahas 
pada pertemuan tahunan 
ini. “Belum semua negara 
memberikan kewenangan 
pada regulator penyiaran 
untuk ikut mengatur media-
media baru (new media)”, 
ujarnya. Tentu menjadi sangat 
menarik, jika masing-masing 
negara mendapat sharing 
pengalaman dari negara lain 
tentang pengaturan media 
baru dalam konvergensi 
media. 

Dijadwalkan pada 
kesempatan Konferensi 
Internasional tersebut 
hadir pula Amina Lemrini 
Elouahabi, Presiden Haute 
Autorité de la Communication 
Audiovisuelle (HACA) dari 
Maroko untuk menyampaikan 
presentasi tentang literasi 
media. Beberapa pembicara 
lainnya adalah Prof Ilhan 
Yerlikaya (Presiden Radyo ve 
Televizyon Ust Kurulu – RTUK 
Turki), dan Prof Hamit Ersoy 
(Sekretaris Jenderal IBRAF). 

Yuliandre menjelaskan, 
pelaksanaan Pertemuan 
Tahunan yang diawali dengan 
Konferensi Internasional 
ini mendapat dukungan 
penuh dari Pemerintah Kota 
Bandung dan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat. Yuliandre 
berharap, Indonesia sebagai 
salah satu negara pendiri 
IBRAF dapat memberikan 
kontribusi untuk mencapai 
pemahaman bersama dengan 
negara-negara anggota lainnya 
mengenai isu media dan 
dunia penyiaran terkini, untuk 
dijadikan dasar dalam rangka 
merancang solusi dan jalan 
implementasinya. (RA)
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K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
menandatangani nota kesepahaman 
bersama dengan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KPP dan PA) tentang 
perlindungan perempuan dan anak di 
bidang penyiaran. Kesepahaman tersebut 
ditandatangani oleh Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Yohana Yembise dan Ketua KPI Pusat 
Yuliandre Darwis, di kantor KPI Pusat (1/2).

Yuliandre Darwis menjelaskan bahwa 
kesepahaman bersama ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan kerjasama antara dua 
institusi sebagai bentuk tanggung jawab untuk 
mewujudkan penyiaran yang memberikan 
perlindungan bagi perempuan dan anak. 

Lebih jauh Yuliandre memaparkan bahwa 

[ LAPORAN UTAMA ]

MELINDUNGI ANAK DAN 
PEREMPUAN DI RANAH 
PENYIARAN
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MoU ini bertujuan untuk mewujudkan 
penyiaran yang bebas dari segala bentuk 
muatan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, 
pelabelan dan merendahkan harkat 
perempuan dan anak; dan meningkatkan 
pemahaman masyarakat dalam mengupayakan 
perlindungan perempuan dan anak dari segala 
bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, 
dan pelabelan terhadap perempuan dan anak 

di bidang penyiaran.
Dengan adanya nota kesepahaman ini, 

KPI mengharapkan lembaga penyiaran turut 
memberikan kontribusi untuk menciptakan 
penyiaran yang melindungi kaum perempuan 
dan anak-anak. Termasuk di dalamnya, dengan 
memberikan support lewat penyiaran yang 
proporsional dalam penyelesaian kasus 
kekerasan yang menimpa perempuan dan 
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[ LAPORAN UTAMA ]

anak. “Jangan sampai lewat pemberitaan 
di televisi dan radio yang berlebihan dan 
mengesampingkan etika, justru abai dalam 
melindungi korban kekerasan tersebut”, ujar 
Yuliandre. Sehingga para korban justu malah 

M emperoleh informasi dalam 
bentuk siaran merupakan hak 
setiap warga Negara yang dijamin 
oleh Negara dalam UU. Hak ini 

berlaku untuk siapa pun termasuk anak-anak di 
dalamnya. Lalu, bagaimanakah hak bagi anak-
anak ini bisa sesuai dengan kebutuhan mereka, 
mendapatkan siaran yang aman, mendidik 
sekaligus menghibur.  

Sayangnya, tayangan yang dimaksudkan di 
atas masih belum banyak di layar kaca televisi 
kita. Kebanyakan tayangan televisi didominasi 
program siaran untuk kategori dewasa. Bahkan, 
tidak sedikit anak-anak justru ikutan menonton 
tayangan dewasa tersebut. Minimnya acara 
khusus anak inilah yang disorot KPI dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 

Sampai-sampai Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana 
Yembise harus meminta lembaga penyiaran 
televisi untuk produktif menciptakan program 
anak. Menurut Dia, tayangan yang ada 
selama ini tidak ramah anak karena selalu 
menampilkan unsur kekerasaan dan berbau 
pornografi. “Saya minta televisi lebih produktif 
membuat tayangan yang edukatif,” katanya saat 
memberi sambutan sebelum penandatanganan 
MoU Kerjasama antara KPI dengan Kemen 
PPPA di Kantor KPI Pusat, Jakarta, Rabu, 1 
Februari 2017.

Yohana menilai, tayangan yang ramah 
terhadap anak sudah jarang dijumpai di 

HAK ANAK MEMPEROLEH
SIARAN MENDIDIK

mendapatkan kekerasan selanjutnya lewat 
media.

KPI sendiri, ujar Yuliandre, akan 
memberikan pengawasan khusus terhadap 
materi siaran yang mengandung muatan 
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lembaga penyiaran Indonesia. Anak-anak saat 
ini justru disuguhkan tayangan yang tidak 
seharusnya ditonton oleh anak seusianya, yang 
tentu mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Salah satunya kehadiran-kehadiran 
sinetron yang tidak mendidik, justru malah 
digandrungi oleh anak-anak. Bahkan, karena 
tayangan-tayangan tersebut anak-anak sampai 
rela meninggalkan waktu belajarnya untuk 
tayangan tersebut. “Di Indonesia Timur itu 
yang beda dua jam, mereka rela sampai tidur 
jam pagi untuk tonton itu tayangan, artinya 
tayangan ini sangat mempengaruhi anak-anak 
kita yang seharusnya menggunakan waktu 
untuk belajar dan lebih produktif,” kata Yohana.

Karenanya, Dia menilai anak-anak pun 
menjadi korban dari industri penyiaran yang 
hanya mengejar perolehan rating semata. 
“Padahal zaman dulu itu banyak tayangan 
untuk anak, ada artis cilik juga, saya rasa anak-
anak kita kehilangan tayangan yang baik untuk 
seusianya,” kata Yohana.

Tak hanya itu, tayangan di televisi juga 
banyak yang tidak responsif terhadap 
perempuan. Menurutnya, perempuan kerap 
menjadi objek visualisasi dan identifikasi 
dalam sebuah tayangan. “Maka saya pikir ke 
depan industri penyiaran untuk perhatikan 
kaum perempuan, karena perempuan banyak 
dijadikan objek karena yang ditayangkan dari 
sisi yang merugikan perempuan,” kata Yohana. 

Dalam kesempatan itu, Yohana juga 
meminta peran KPI dalam hal membenahi 

kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang 
merendahkan harkat perempuan dan anak di 
televisi dan radio.

Ke depan, ujar Yuliandre, kesepahaman ini 
akan ditindaklanjuti dengan kerjasama antar 

institusi dalam melaksanakan sosialisasi, 
komunikasi, informasi, dan edukasi tentang 
perlindungan perempuan dan anak di lembaga 
penyiaran bersama seluruh pemangku 
kepentingan penyiaran. (RA)

industri penyiaran Indonesia yang menurutnya 
sudah mengkhawatirkan bagi anak-anak dan 
perempuan. Dia juga menekankan agar setelah 
MoU ada langkah nyata dari kedua belah 
pihak untuk mendorong perbaikan di industri 
penyiaran yang lebih ramah anak dan responsif 
terhadap gender.

“Saya pikir ini satu komitmen yang bagus, 
kita minta agar tayangan-tayangan ini ke depan 
lebih edukatif dan memenuhi kebutuhan 
anak-anak, kasihan anak-anak Indonesia,” kata 
Yohana di depan tamu undangan dan wartawan 
yang hadir dalam acara penandatanganan MoU 
tersebut.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Yuliandre 
Darwis mengatakan dengan adanya MoU ini, 
pihaknya akan memberikan pengawasan 
khusus tehadap materi siaran yang 
mengandung muatan kekerasan, ekploitasi, 
diskriminasi yang merendahkan harkat 
perempuan dan anak di televisi dan radio. 
“Dengan semangat MoU ini, tentu kita tidak 
ingin hanya seremonial, tapi spektrum awal 
progresif peduli terhadap anak dan perempuan 
Indonesia,” kata Yuliandre.

Dia menilai dengan dukungan KemenPPPA 
dan masyarakat tentu akan mendorong 
perubahan kepada industri penyiaran 
Indonesia. “Ke depan, kesepahaman ini juga 
akan ditindaklanjuti dengan kerjasama antar 
institusi dalam menjamin penyiaran yang 
sesuai harapan semua masyarakat,” kata dia. 
(RG)
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[ MONITOR SIARAN ]

K ebutuhan pemenuhan translasi 
bahasa isyarat pada program siaran 
di televisi harus mengikutsertakan 
partisipasi stasiun televisi.  Dalam 

7 (tujuh) komitmen yang ditandatangani 
pemilik televisi saat proses perpanjangan 
izin penyelenggaraan penyiaran 10 (sepuluh) 
televisi swasta yang bersiaran jaringan secara 
nasional, penggunaan bahasa isyarat dalam 
program siaran berita menjadi salah satunya 
klausul yang harus dipenuhi. Hal tersebut 
menjadi bentuk pemberian perlindungan dan 
pemberdayaan khalayak khusus, terutama 
kalangan tuna rungu wicara. Komisioner KPI 
Pusat bidang pengawasan isi siaran, Dewi 
Setyarini menjelaskan hal tersebut dalam Rapat 
Koordinasi yang dilaksanakan di Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan bersama Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) dan kementerian/ lembaga 
lainnya. 

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan 
dari organisasi tuna rungu menyampaikan 
apresiasi pada lembaga penyiaran yang 
telah menyediakan bahasa isyarat saat 
penyelenggaraan debat kandidat Pilkada 
DKI beberapa waktu lalu. Namun demikian, 
menurut mereka masih diperlukan 

PENYEDIAAN 
BAHASA 
ISYARAT DI 
TELEVISI 
BUTUH 
PAYUNG 
HUKUM

keseragaman dalam penyediaan bahasa isyarat 
agar tidak membuat bingung para penyandang 
disabilitas tersebut. Panji Surya Putra Sahetapy 
bahkan berpendapat sebaiknya disediakan pula 
close caption atau tekspada layar televisi untuk 
memudahkan mereka yang memiliki kesulitan 
pendengaran untuk mengerti apa yang 
sedang diperbincangkan di layar kaca. Surya 
memberikan contoh di beberapa negara yang 
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Pengelola televisi harus sediakan 
translasi bahasa isyarat untuk penuhi 

hak atas informasi penyandang 
disabilitas, sebagai implementasi

7 Komitmen saat perpanjangan IPP. 

Dewi Setyarini

“
memiliki aturan kewajiban untuk memberikan 
close caption pada program siaran tertentu, 
dan bukan lagi bahasa isyarat.  “Sehingga 
kebutuhan informasi bagi penyandang tuna 
rungu wicara dapat terpenuhi”, ungkap Surya. 

Selama ini, penyediaan bahasa isyarat 
baru dilakukan oleh TVRI dengan adanya 
dukungan anggaran dari Kementerian Sosial 
Republik Indonesia. Dewi  menilai, dibutuhkan 

payung hukum yang dapat memaksa lembaga 
penyiaran untuk menyediakan secara mandiri 
perangkat-perangkat kebutuhan informasi bagi 
khalayak khusus tersebut. Mengingat hal ini 
menjadi salah satu dari tujuh komitmen yang 
akan dilaksanakan oleh lembaga penyiaran, 
KPI akan menjadikannya sebagai bahan 
evaluasi tahunan atas kinerja penyelenggaraan 
penyiaran pengelola televisi. (RA)
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P enyelenggaraan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah (Pemilkada) serentak 
harus dimanfaatkan oleh lembaga 
penyiaran untuk pemenuhan 

kewajiban penyiaran konten lokal sebanyak 
10% (sepuluh persen) sebagaimana yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 
32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menilai bahwa 
hegemoni siaran Jakarta yang terlalu tinggi, 
menyebabkan informasi tentang pelaksanaan 
Pemilukada di 100 wilayah lain di Indonesia, 
menjadi tidak optimal. Komisioner KPI Pusat 
koordinator bidang pengelolaan struktur dan 
sistem penyiaran, Agung Suprio menyampaikan 
hal tersebut dalam talkshow Pilkada Serentak 
yang disiarkan di TVRI Nasional, (15/2). 

Tidak meratanya informasi Pemilukada 
di wilayah di luar Jakarta ini juga diakui 
oleh Jimly Asshidiqie, Ketua Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemily 
(DKPP) yang hadir sebagai narasumber. 
Dirinya sepakat bahwa lembaga penyiaran 
harus meningkatkan durasi penyebaran 
informasi seputar Pemilukada di luar 
Jakarta.  “Sehingga informasi yang hadir di 
televisi tidak didominasi Jakarta semata”, 
ujarnya. 

Terkait dengan asumsi penyelenggaraan 
Pilkada yang terkesan sepi dan 
kurang meriah, Agung melihat salah 
satunya disebabkan aturan yang baru 
menyebutkan pendanaan iklan pasangan 

SIARAN PILKADA SERENTAK BELUM 
MENCAKUP SELURUH DAERAH

[ MONITOR SIARAN ]
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calon di Pemilukada ini sepenuhhnya oleh 
Komisi Pemilihan Umum  Daerah (KPUD) 
masing-masing. Hal yang berbeda terjadi 
pada pelaksanaan pemilu legislatif dan 
pemilu presiden 2014 lalu yang memberi 
kesempatan masing-masing peserta 
pemilu untuk beriklan. 

Ke depan, Agung menegaskan 
bahwa infrastruktur penyiaran harus 
menjadi prioritas untuk dikembangkan, 
terutama di wilayah-wilayah perbatasan 
antar negara. Dirinya melihat dengan 
tersedianya infrastruktur penyiaran 
tersebut, memudahkan lembaga 
penyiaran mendirikan stasiun-stasiun 
produksi untuk melayani kebutuhan 
informasi masyarakat setempat, dan tidak 
bergantung pada kiriman informasi dari 
Jakarta. 

Agung juga berharap, momentum 
peralihan penyiaran analog ke penyiaran 
digital dapat meningkatkan kontribusi 
lembaga-lembaga penyiaran lokal serta 
rumah-rumah produksi lokal untuk 
menyiarkan informasi sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat daerah. “Hingga 
dapat menutup kesenjangan informasi 
yang terjadi selama ini di masyarakat, 
termasuk untuk kepentingan pesta 
demokrasi seperti Pilkada saat ini”, 
ujarnya. 

Sebagai penutup Agung menegaskan 
bahwa demokrasi saat ini harus mampu 
memisahkan empat faktor yakni negara, 
masyarakat sipil, pasar, dan media.  Agung 
berharap, draft undang-undang penyiaran 
yang baru yang tengah dirumuskan 
oleh Komisi I DPR RI, dapat secara tegas 
mengatur siaran politik sehingga tidak 
ada lagi siaran-siaran politik di media 
penyiaran yang berpihak dan kehilangan 
netralitas dan independensi. (RA)

Hegemoni siaran Jakarta 
yang terlalu tinggi, 
menyebabkan informasi 
tentang pelaksanaan 
Pemilukada di 100 wilayah 
lain di Indonesia, menjadi 
tidak optimal. 

“
Agung Suprio



16 PENYIARANKITA  |  Januari - Februari 2017

[ OPINI ]

Bagi mereka yang 
menjunjung prinsip 
kebebasan pers, larangan 
itu adalah sebuah kekangan 
bagi demokrasi, hambatan 
bagi warga negara untuk 

mengetahui segala peristiwa. Apalagi 
sebelumnya publik pernah mendapat 
informasi serupa, yakni persidangan 
Jessica Kumala Wongso, yang diliput 
hampir terus-menerus oleh sejumlah 

Larangan Liputan Langsung dan 
Ancaman pada Kebebasan Pers

Pelajaran dari Sidang Ahok:

Senin, 13 Februari 2017 adalah 
sidang ke-10 kasus dugaan 
penistaan agama dengan terdakwa 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok) di Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara yang dipindahkan ke 
Auditorium Kementerian Pertanian 
di Ragunan, Jakarta Selatan. Majelis 
hakim tetap melarang liputan 
langsung (live) selama pemeriksaan 
saksi dan ahli. Pelarangan itu, di 
satu sisi, dinilai sebagai pembatasan 
kebebasan pers. Namun di sisi lain 
dapat dipahami sebagai upaya 
hakim untuk mengurangi dampak 
sosial liputan televisi – sekaligus 
menegakkan pasal 159 ayat (1) 
KUHAP yang antara lain melarang 
para saksi saling berhubungan atau 
saling tahu informasi.

stasiun televisi sepanjang Januari hingga 
Oktober 2016. Terbukti pula acara itu 
berhasil mencapai rating tinggi dan angka 
kepemirsaan (audience share) besar, dan 
tentu saja  menghasilkan keuntungan bagi 
televisi penayang.

Namun bagi yang sadar bahwa 
kebebasan pers memiliki batas dan dapat 
berbenturan dengan kepentingan lain, 
larangan tersebut benar karena majelis 
hakim ingin menegakkan aturan yang 
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Oleh:
Mayong Suryo Laksono

Komisioner KPI Pusat

Liputan televisi pula 
yang membuka 
kemungkinan bagi 
pelbagai pendapat 
masyarakat, adu opini, 
bahkan mungkin 
akan mempengaruhi 
kemandirian hakim.

sebelumnya diabaikan. Mereka ingin 
menjaga dampak pemberitaan televisi, 
sekaligus menjaga kesakralan pengadilan. 
Sidang pengadilan secara terbuka, 
sesuai dengan asas hukum yang berlaku 
universal dan dituliskan dalam pasal 
13 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, tidak sama dengan sidang 
yang boleh diliput televisi dan disiarkan 
langsung. Keterbukaan di ruang sidang 
tentu berbeda dengan ruang hampir tanpa 
batas hasil liputan kamera televisi. Apalagi 
di masa kini, ketika platform penyiaran 
tidak hanya televisi, dan media sosial 
mendominasi informasi. Lewat liputan 
televisi, pengadilan menjadi seperti teater 
terbuka. Saksi dan ahli saling tahu isi 
kesaksian, sesuatu yang dilarang oleh 
Pasal 159 ayat (1) KUHAP. Liputan televisi 
pula yang membuka kemungkinan bagi 
pelbagai pendapat masyarakat, adu opini, 
bahkan mungkin akan mempengaruhi 
kemandirian hakim.

Bukan peristiwa kriminalitas biasa
Kasus Jessica tentu tidak sama dengan 

kasus Basuki. Setidaknya dilihat dari 
sisi dampaknya. Yang pertama adalah 
peristiwa pembunuhan dengan korban 
dan terdakwa tunggal, boleh dibilang 
peristiwa kriminalitas biasa. Risiko bagi 
liputan televisi yang terus-menerus ada 
di seputar perasaan dan pengetahuan 
masyarakat yang bertambah dengan 
aneka penafsiran serta cerita di baliknya. 
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kebebasan pers tidak 
lantas berarti kebebasan 
untuk memberitakan 
apa saja sesuai cara 
pembuatnya dan dengan 
gaya apa saja. Kebebasan 
pers didayagunakan untuk 
kepentingan yang lebih 
besar, yakni persatuan 
bangsa. 

Namun yang kurang diwaspadai, liputan 
bertubi-tubi itu berpotensi menjadi 
penghakiman oleh media (trial by the 
press). Ekspos dalam porsi besar juga 
mengurangi kesempatan penonton untuk 
menyaksikan program-program lain 
seperti diamanatkan oleh prinsip dasar 
kepenyiaran, yakni diversity of content. 
Sementara pada sisi lain, kasus dugaan 
penodaan agama Basuki jelas bernuansa 
SARA. Bisa membawa dampak sosial yang 
cukup besar dan berpotensi melemahkan 
persatuan bangsa.

Tanggal 9 Desember 2016, alias empat 
hari sebelum sidang perdana kasus 
Basuki digelar, kalangan jurnalis televisi 
sepakat untuk menjaga agar peliputan 
bersifat menenangkan alih-alih memanasi 
situasi. Pertemuan dua kali sepanjang 
hari Jumat itu - yang diprakarsai Komisi 
Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Ikatan 
Jurnalis Televisi Indonesia, dengan 
melibatkan redaksi di semua stasiun 
televisi berjaringan, serta diperkuat oleh 
Komisi Infomasi, Komisi Yudisial, Menteri 
Komunikasi dan Informatika, Polda Metro 
Jaya, organisasi keagamaan Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah, Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara, akademisi, 
serta sejumlah tokoh masyarakat - itu 
melahirkan komitmen bersama untuk 
meliput persidangan secara selektif. 
Liputan langsung pada dasarnya sama 
dengan aturan yang kemudian dikeluarkan 
majelis hakim, yakni saat pemeriksaan 
perkara, pembacaan dakwaan, eksepsi, 
putusan sela, hingga vonis. Bukan pada 
saat pemeriksaan saksi-saksi dan ahli. 
Liputan langsung dilakukan sebagai 
laporan situasi terkini persidangan saja.

Berbatas pada kepentingan bangsa
Terbangun kesadaran bahwa kebebasan 

pers, seperti diamanatkan oleh Undang-

Undang No 4/1999, diperkuat oleh 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi 
Publik, dibatasi oleh etika jurnalistik 
demi kepentingan yang lebih besar, yakni 
keutuhan bangsa. Tiadanya pihak yang 
boleh membatasi kebebasan pers, juga 
tidak ada lagi sensor oleh pemerintah, 
mensyaratkan media untuk melakukan 
swasensor. Swasensor demi keutuhan 
bangsa diperkuat oleh Pasal 5 Ayat (d) 
Kode Etik Jurnalistik 2006: “Wartawan 
harus menghindari berita yang 
memungkinkan timbulnya benturan yang 
berkaitan dengan masalah SARA.”

Sekalipun kemudian muncul dalih 
bahwa atas alasan apa pun kebebasan pers 
tidak boleh dihambat, ada Undang-Undang 
No 32/2002 tentang Penyiaran yang 
mengatur ketika sebuah peristiwa masuk 
dan menjadi berita di media penyiaran, 
dalam hal ini televisi.

Undang-Undang yang mengamanatkan 
Komisi Penyiaran Indonesia menjadi 
regulator sekaligus pengawas isi siaran 
televisi dan radio itu pada dasarnya 
menjelaskan tentang kenyataan betapa 
lembaga penyiaran menggunakan 
frekuensi milik publik yang izinnya 
diberikan oleh pemerintah secara selektif 
dan dalam waktu tertentu. Agar frekuensi 
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publik itu digunakan semestinya, Komisi 
Penyiaran Indonesia memiliki Pedoman 
Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar 
Program Siaran (SPS) sebagai perangkat 
aturan produksi maupun penayangan 
acara di televisi dan radio.

Sekalipun program jurnalistik memiliki 
kekhususannya sebagai lex specialis, dan 
karenanya diperlakukan berbeda dengan 
program siaran lainnya, ketika disiarkan 
di televisi tidak lantas bebas dari aturan. 
Pasal 22 ayat (2) P3 menerangkan bahwa 
“Lembaga penyiaran wajib menjunjung 
tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara 
lain akurat, berimbang adil, tidak beritikad 
buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, 
tidak mempertentangkan suku, agama, ras, 
dan antargolongan.”

Penjelasan serupa juga diberikan oleh 
Pasal 40 SPS: “Program siaran jurnalistik 
wajib memperhatikan prinsip-prinsip 
jurnalistik sebagai berikut: akurat, 
berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad 
buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, 

tidak mencampuradukkan fakta dan 
opini pribadi, tidak menonjolkan unsur 
kekerasan, dan tidak mempertentangan 
suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Ditarik pada tataran ideal, pasal 3 
UU Penyiaran menyebutkan: “Penyiaran 
diselenggarakan berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik  Indonesia tahun 1945 
dengan asas manfaat, adil dan merata, 
kepastian hukum, keamanan, kebangsaan, 
kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, 
dan bertanggung jawab.”

Jadi, kebebasan pers tidak lantas berarti 
kebebasan untuk memberitakan apa saja 
sesuai cara pembuatnya dan dengan gaya 
apa saja. Kebebasan pers didayagunakan 
untuk kepentingan yang lebih besar, yakni 
persatuan bangsa. Maka pelarangan secara 
selektif kamera televisi dalam persidangan 
Basuki haruslah dipahami sebagai upaya 
menegakkan etika jurnalistik dalam 
konteks yang lebih besar dan lebih benar, 
yakni keutuhan bangunan kebangsaan.***
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KPI DAN KEMKOMINFO

E-LICENSING
UJI COBA

K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
dan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemkominfo) 
melakukan uji coba pelaksanaan 

proses pelayanan izin penyelenggaraan 
penyiaran secara elektronik. Uji coba dilakukan 
di kantor Direktorat Penyiaran Direktorat 
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Proses perizinan secara 
elektronik diharapkan 
dapat mengoptimalkan 
pelayanan kepada 
publik., serta memberikan 
kepastian usaha bagi 
pelaku bisnis di industri 
penyiaran.

Agung Suprio

“

Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 
(Dirjen PPI) Kemkominfo dengan melibatkan 
KPI Pusat, KPI DKI Jakarta dan instansi terkait 
lainnya, (24/1). 

Komisioner KPI Pusat, Koordinator bidang 
pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, 
Agung Suprio mengatakan bahwa proses 
perizinan secara elektronik diharapkan dapat 
mengoptimalkan pelayanan kepada publik. 
“Serta memberikan kepastian usaha bagi 
pelaku bisnis di industri penyiaran”, ujar Agung.

Dalam uji coba tersebut, diketahui bahwa 
proses perizinan secara elektronik ini meliputi 
proses permohonan, pembayaran, pengawasan, 
serta pelaporan dan evaluasi. Sistem ini sendiri, 
tentunya akan terintegrasi dengan data base 
dari institusi terkait, seperti Dirjen Sumber 
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 

(SDPPI) Kemkominfo dan KPI Pusat.
Agung menegaskan bahwa penggunaan 

teknologi informasi dalam pelayanan 
perizinan, selaras dengan Peraturan Menteri 
Kominfo no 18 yang akan disosialisasikan 
Februari mendatang. Kemkominfo sendiri 
menjelaskan bahwa seluruh lembaga 
penyiaran akan diberikan surat edaran untuk 
melakukan pemutakhiran data, baik untuk 
LP yang sudah mendapatkan IPP ataupun 
yang sedang mengurus IPP. Diharapkan 
dengan terintegrasinya data base pelayanan 
perizinan lewat e-licensing, akan menghindari 
bertemunya para pemohon izin dan pengelola 
layanan izin penyiaran. Sehingga diharapkan 
dapat mewujudkan tata kelola pelayanan 
masyarakat yang bersih dan transparan untuk 
penyelenggaraan penyiaran ke depan. (RA)



22 PENYIARANKITA  |  Januari - Februari 2017

[ DINAMIKA SIARAN ]

Komisioner KPI Pusat Agung Suprio 
membenarkan jika kebanyakan 
masyarakat di wilayah batas terutama 
dengan negara Malaysia lebih banyak 

mendapatkan infromasi dari negeri tetangga. 
Hal ini sangat beralasan karena akses siaran 
nasional di wilayah batas negara sangat sedikit 

PENYIARAN DI PERBATASAN

Minimnya siaran nasional dan melubernya siaran asing 
di kawasan perbatasan negara membunyikan alarm 
kita betapa longgarnya sisi luar negara ini. Ancaman 
terhadap keutuhan bangsa dan intergasi nasional 
mengintai diam-diam. 

dan cenderung tidak ada. 
Menurut Agung, kondisi ini tidak boleh 

dibiarkan. Harus ada langkah konkrit untuk 
menyaingi luberan siaran asing. “Luberan 
siaran dari negara lain tidak bisa ditolak dan 
memang tidak ada larangan. Satu-satunya 
jalan adalah dengan membanjiri kawasan di 

TINGKATKAN NILAI EKONOMI
KAWASAN
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“Luberan siaran dari 
negara lain tidak bisa 
ditolak dan memang 
tidak ada larangan. 
Satu-satunya jalan 

adalah dengan 
membanjiri kawasan 

di perbatasan dengan 
siaran nasional,”

“

Agung Suprio

perbatasan dengan siaran nasional,” katanya 
di sela-sela acara pembahasan siaran televisi 
di kawasan perbatasan negara yang diadakan 
Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kamis, 
19 Januari 2017.

Agung mengingatkan kebutuhan penyiaran 
di kawasan perbatasan sangat erat hubungan 
dengan rasa nasionalisme. Kehadiran 
siaran nasional yang kreatif dan edukatif di 
wilayah batas negara akan membangun rasa 
kebanggaan berbangsa Indonesia. Kebanggaan 
ini akan memupuk rasa nasionalisme dalam 
jiwa warga perbatasan. “Penyiaran juga akan 
menumbuhkan tingkat ekonomi di kawasan 
perbatasan,” tambahnya.

Kebutuhan akan siaran adalah hak 
setiap warga negara yang dijamin Undang-
undang. Terkait hal ini, kata Agung, 
adalah tanggungjawab negara untuk 
menyediakan kebutuhan tersebut dengan 
opsi mengembangkan siaran TVRI di wilayah 
perbatasan. “Adalah hak dari TVRI untuk 
memberikan siaran gratis kepada warga negara 
Indonesia karena TVRI di biayai negara,” 
katanya.

Sementara itu, Plt Deputi Bidang 

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, H. 
Boytenjuri mengatakan, untuk membangun 
kawasan perbatasan itu membutuhkan misi 
dan visi yang kuat. Selain itu, perlu juga strategi 
pendekatan yang intens untuk mencapai tujuan 
di kawasan itu. “Saat ini, pengelolaan kawasan 
perbatasan termasuk penyiaran menjadi 
kewenangan pusat. Hal ini dikarenakan daerah 
masih memiliki keterbatasan kemampuan 
untuk membangun penyiaran di wilayah 
perbatasan,” jelasnya.

Boytenjuri juga setuju jika TVRI menjadi 
garda terdepan siaran untuk masyarakat 
perbatasan. Untuk itu, TVRI harus juga 
didukung kebijakan-kebijakan yang 
menguatkan agar proses siaran di kawasan 
perbatasan lancar. 

Dalam kesempatan itu, Boytenjuri 
mengharapkan adanya dukungan kementerian 
dan lembaga terhadap penyiaran. Dukungan 
ini berupa penyediaan anggaran untuk 
pengembangan di kawasan tersebut tidak 
masuk dalam paket penghematan. “Jika ada 
penghematan jangan diambil dari kawasan 
perbatasan,” katanya.  (RG)
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P roses revisi Undang-Undang 
Penyiaran saat ini telah menjadi 
perhatian publik, diantaranya adalah 
Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 

(ISKI) Jakarta yang menyelenggarakan diskusi 
terkait hal tersebut pada 21 Januari lalu.  
Hardly Stefano Pariela, Komisioner Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Koordinator 
bidang Pengawasan Isi Siaran menyampaikan 
tentang perlunya penguatan Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) sebagai wujud peran serta 
masyarakat dalam pengawasan penyiaran. 

Hardly menilai, dalam draf RUU Penyiaran 
per 7 Desember 2016, sebenarnya dapat 
dilihat adanya usaha memberikan penguatan 

REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN
PUBLIK HARUS KAWAL 

kewenangan pada KPI. Namun demikian, 
ada kewenangan lain yang dipangkas dari 
KPI, yakni penanganan proses perizinan. 
“Dalam draft ini proses perizinan diserahkan 
sepenuhnya kepada Kementerian Komunikasi 
dan Informatika”, ujarnya. Padahal, 
menurutnya, KPI seyogyanya tetap diberikan 
kewenangan dalam proses perizinan. 

Hal lain yang menurut Hardly patut 
diapresiasi dalam draft RUU ini adalah 
kewajiban penayangan konten lokal sebesar 
20 persen. “Kalau bicara ke-Indonesiaan hari 
ini, konten lokal memang harus ditingkatkan, 
mengingat isi siaran televisi saat ini sangat 
Jakarta sentris”, ujarnya. Jika televisi dinilai 
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sebagai produsen budaya, tentunya konten 
lokal harus dioptimalkan kehadirannya di layar 
kaca. Selain itu, Hardly juga berharap, dengan 
hadirnya konten lokal, lembaga pemeringkatan 
siaran televisi ikut menghitung nilai ratingnya. 
“Sehingga, secara bisnis konten lokal juga dapat 
dijual pada pengiklan”, paparnya. 

Namun usulan peningkatan  jumlah 
konten lokal justru mendapat penolakan dari 
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).  
Ketua Umum ATVSI, Ishadi SK, yang hadir 
sebagai pembicara dalam diskusi tersebut 
mengaku keberatan dengan kewajiban 
penayangan konten lokal sebanyak 20% 
sehari. Menurut Ishadi,  ATVSI berpendapat 
konten lokal tetap dibatasi hanya 10% dari 
jam siaran. Pertimbangannya, industri televisi 
membutuhkan tambahan peralatan, tenaga 
professional dan konten yang memenuhi syarat 
di 50 lokasi di setiap stasiun siaran. “Tentu saja 
hal ini menyebabkan munculnya additional cost 

yang sangat besar”, ujar Ishadi. 
Catatan lain dari ATVSI atas draft Revisi 

Undang-Undang adalah tentang kewajiban 
Universal Service Obligation (USO) sebesar 
1,75% dari pendapatan kotor per tahun. 
Hal ini, papar Ishadi, seyogyanya ditolak 
karena bertentangan dengan sifat hakikat 
penyiaran free to air. “Stasiun televisi (FTA) 
tidak memungut biaya jasa apapun kepada 
penonton televisi”, ujarnya. Bahkan selama 
ini setiap stasiun penyiaran sudah dibebani  
dengan BHP dan IPP yang besarannya 
rata-rata lima miliar per tahun. ATVSI 
menilai haruslah dibedakan antara jasa 
telekomunikasi dan jasa penyiaran. Beban 
tambahan untuk USO ini tentu sangat 
memberatnya  industri penyiaran yang ada. 

Sementara itu, dari Asosiasi Televisi Siaran 
Digital Indonesia (ATSDI), Eris Munandar 
memberikan tiga catatan penting atas drat 
Revisi Undang-Undang ini. Secara tegas ATSDI 
mendukung pilihan single multiplekser dalam 
pelaksanaan digitalisasi penyiaran ke depan. 
“Asosiasi selalu minta mux diselenggarakan 
oleh TVRI”, ujar Eris. Tentunya dengan 
catatan adanya support anggaran untuk 
pembangunan infrastruktur digital yang 
dilakukan TVRI. Eris juga mengharapkan 
adanya Analog Switch Off (ASO) yang jelas 
waktunya. “Tanggal, bulan dan Tahun 
dilaksanakannya ASO harus jelas, dan 
ditetapkan oleh Undang-Undang”, ujar Eris. 
Sehingga masyarakat dapat mempersiapkan 
diri, dan industri pun mulai menghitung 
mundur dalam menyambut digitalisasi.

Sebagai penutup, Hardly menegaskan 
bahwa KPI mendukung industri penyiaran 
untuk tetap berkembang dan mendapatkan 
keuntungan, namun dengan tetap 
memperhatikan kualitas isi siaran. Industri 
harus menyadari tanggung jawab yang 
diembannya, sebagaimana yang diamanatkan 
undang-undang. Hardly juga meminta 
masyarakat terus mengawal proses revisi 
Undang-Undang Penyiaran yang tengah 
dibahas Komisi I DPR RI saat ini, untuk 
memastikan regulasi yang dihasilkan tersebut 
dapat memberikan manfaat yang optimal bagi 
kesejahteraan masyarakat. (RA)
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P eran Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) sebagai perwakilan publik harus 
dinyatakan dalam Revisi Undang-
Undang Penyiaran yang saat ini 

sedang dibahas Komisi I DPR RI. Hal tersebut 
mengacu pada undang-undang saat ini yang 
secara tegas menyatakan bahwa KPI sebagai 
wujud peran serta masyarakat di bidang 
penyiaran.  Hal tersebut disampaikan Hardly 
Stefano, Komisioner KPI Pusat Koordinator 
Bidang Pengawasan Isi Siaran, dalam Diskusi 
Publik “Menelaah Peran Publik Dalam Revisi 
UU Penyiaran” yang diselenggarakan Komite 
Nasional untuk Reformasi Penyiaran (KNRP), di 
Universitas Neger Jakarta (18/1).

Dalam kesempatan tersebut Hardly 
menegaskan bahwa wujud peran serta 
masyarakat tersebut harus tetap muncul 
dalam terminologi KPI pada rancangan 
Undang-Undang Penyiaran yang baru. Selain 
itu, Hardly juga mengharapkan adanya 
penguatan terhadap KPI melalui kewenangan 
kelembagaan, masa kerja dan anggaran. Hardly 
melihat, dengan masa kerja yang hanya 3 
(tiga) tahun, KPI mengalami kesulitan dalam 

PENGUATAN 
KPI ADALAH 
KEHARUSAN

melakukan konsolidasi kelembagaan. Apalagi 
jika akhir masa tugas KPI bersamaan dengan 
agenda politik nasional. “Misalnya pada 2019 
mendatang, saat masa tugas KPI berakhir 
bersamaan dengan Pemilu dan Pemilihan 
Presiden,” ujar Hardly. Hal ini tentunya akan 
menyulitkan KPI dalam mengawal kepentingan 
publik mengawasi muatan penyiaran dalam 
momentum Pemilu dan Pemilihan Presiden.

Dalam diskusi itu, hadir pula Anggota 
Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, El Nino 
Husein Mohi, Direktur Penyiaran Direktorat 
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 
Kementrian Komunikasi dan Informatika, 
Geryantika Kurnia, serta anggota KNRP Lestari 
Nurhayati.

Elnino sendiri menyatakan bahwa 
peran publik tidak akan dikesampingkan 
oleh DPR, dalam revisi undang-undang ini. 
Dirinya menyampaikan beberapa masalah 
krusial dalam revisi tersebut, termasuk soal 
penentuan penyelenggara multiplekser dalam 
digitalisasi penyiaran. Namun demikian, 
Elnino menjelaskan bahwa sikap fraksinya atas 
multiplekser ini adalah memilih Single Mux.

Sementara itu Geryantika mendukung 
adanya penguatan KPI, termasuk memberikan 
sanksi denda dan melakukan audit rating. 
Namun demikian, Gery mengakui bahwa 
pemerintah saat ini dalam posisi menunggu 
draft yang akan diajukan oleh DPR untuk 
kemudian dibahas oleh pemerintah.

Kritisi terhadap draft RUU Penyiaran 
disampaikan pula oleh Remotivi. Muhammad 
Heychael dari Remotivi menolak asumsi 
bahwa pelayanan izin penyiaran tidak ada 
hubungannya dengan isi siaran. Disampaikan 
Heychael, bahwa potensi iklan nyaris tidak 
berubah dari tahun ke tahun. Namun pemain 
dalam industri penyiaran terus bertambah. 
Dengan kata lain, ketatnya persaingan 
mendapatkan iklan tentu, lantaran jumlah 
televisi dan radio yang terus bertambah, 
sudah pasti memberikan pengaruh besar pada 
kualitas isi siaran.  
Heychael menambahkan, seharusnya undang-
undang ini juga memberikan pengaturan 

REVISI UNDANG-UNDANG 
PENYIARAN:
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Dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran, 
harus ada penguatan terhadap KPI 
melalui kewenangan kelembagaan, 
masa kerja dan anggaran. 

Hardly Stefano

“
bagaiman masyarakat mendapatkan keadilan 
informasi. “Tidak ada artinya kita punya banyak 
televisi, tapi pemilik dan isi siarannya seragam”, 
ujarnya.

Dalam kesempatan itu, KPI diharap mampu 
menghimpun berbagai unsur publik untuk 
ikut memberikan kritisi terhadap revisi atas 
undang-undang penyiaran ini. Draft terakhir 
RUU yang menyebutkan larangan iklan rokok 
di lembaga penyiaran, harus dikawal hingga 
undang-undang ini ditetapkan. Namun 

demikian untuk beberapa masalah yang dinilai 
bertentangan dengan prinsip demokratisasi 
penyiaran, masih memungkinkan untuk adanya 
perbaikan. Elnino sendiri menjelaskan bahwa 
masih banyak tahapan yang harus dilewati 
sebelum rancangan ini menjadi Undang-
Undang.Namun dirinya meyakinkan bahwa 
Revisi Undang-Undang Penyiaran harus 
selesai tahun ini, mengingat ada tugas Komisi 
I selanjutnya seperti membahas RUU RTRI dan 
revisi undang-undang telekomunikasi. (RA)
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K etua Umum MUI (Majelis Ulama 
Indonesia) Pusat, KH Ma`ruf Amin 
menyampaikan kerisauannya 
terhadap fenomena saat ini yang 

membenturkan aqidah (Islam) dengan 
wawasan kebangsaan. Seolah kalau ulama, 
ustadz, dai banyak berbicara agama, maka 

KETUA UMUM MUI:
AQIDAH DAN KEBANGSAAN
JANGAN DIBENTURKAN

itu dipandang atau dicurigai sebagai anti-
kebhinekaan, tidak pluralis, bahkan menolak 
Pancasila. Sebaliknya, jika bicara kebhinekaan, 
kemajemukan bangsa, Pancasila, maka yang 
terkait aqidah harus dipinggirkan.

“Jangan kita atas nama kebangsaan 
mengorbankan aqidah, namun jangan pula atas 



29Januari - Februari 2017  |  PENYIARANKITA  

Aqidah, agama dan 
kebangsaan harus kita kelola 

bersama secara baik

KH Ma’ruf Amin

“

nama aqidah kita mengorbankan kebangsaan 
kita. Aqidah, agama dan kebangsaan harus 
kita kelola bersama secara baik,” kata KH 
Ma`ruf Amin, saat menerima kunjungan Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di di kantor 
MUI Pusat, Jakarta, (17/1). 

Upaya membenturkan opini yang 
berkembang tentang Islam versus Pancasila 
marak muncul di media massa, terutama 
media sosial melalui postingan yang bernuansa 
fitnah, adu domba, dengan berbagai informasi 
yang menyesatkan. “Kita berharap media 
televisi jangan ikut terjebak. Harusnya justru 
mengklarifikasi, meluruskan informasi hoax. 

Peran KPI sangat menentukan terhadap media 
penyiaran,” ujar Kiyai Ma`ruf. 

KH Ma’ruf Amin juga mengharapkan media 
massa untuk cerdas menampilkan narasumber 
atau pembicara yang layak untuk publik. “KPI 
dan MUI memiliki tanggungjawab terhadap 
negara  dan agama,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat Yuliandre 
Darwis menyambut baik apa yang disampaikan 
Ketua MUI Pusat. Menurutnya, persoalan 
kebangsaan merupakan tanggungjawab 
semua pihak termasuk KPI dan MUI. Karena 
itu, Andre sangat berharap kerjasama antara 
pihaknya dengan MUI dapat mewujudkan 
harapan terhadap perbaikan isi siaran supaya 
lebih edukatif, aman dan bermanfaat untuk 
masyarakat terutama untuk menjaga keutuhan 
bangsa ini.

Selain Ketua KPI Pusat, turut hadir 
Komisioner KPI Pusat lainnya yakni Ubaidilah, 
Nuning Rodiyah, Dewi Setyarini, Mayong Suryo 
Laksono dan Agung Supriyo. Sementara itu, 
dari MUI turut hadir KH Zainut Tauhid (Wakil 
Ketua Umum MUI), KH Masduki Baidlowi 
(Ketua MUI), KH Cholil Nafis (Ketua Komisi 
MUI Bidang Dakwah), Usman Yatim (Sekretaris 
Komisi Infokom) dan anggota Komisi Infokom 
(Informasi dan Komunikasi) MUI Ibnu Hamad, 
Taryono Asa, serta Hidayati. (RG)
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P anitia Khusus (Pansus) Rancangan 
Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
RI mengundang Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) guna diminta masukan terkait 
penyiaran dan iklan kampanye di lembaga 
penyiaran, Rabu, 25 Januari 2017. Selain KPI, 
Dewan Pers dan Pemerintah cq Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
turut diundang Pansus RUU Pemilu untuk 
masukannya.  

Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah 
menyampaikan sejumlah poin yang perlu 
diatur secara jelas dalam regulasi Pemilu 
antara lain tentang pelaksana dan penayangan 
hitungan cepat atau quickcount, aturan 
penyiaran iklan partai politik bukan peserta 
Pemilu, definisi iklan politik yang tegas dalam 
bentuk iklan kampanye dan ILM (Iklan Layanan 

KPI SAMPAIKAN 
MASUKAN 

SIARAN PEMILU 
KE PANSUS RUU 

PEMILU 
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Keberadaan gugus tugas juga untuk memudahkan koordinasi 
antara KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. Namun harus juga ada 
rumusan struktur dan tugas kewenangan gugus tugas pemilu 
dalam regulasi tersebut.

Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah

“
Masyarakat), serta aturan tentang lembaga 
penyiaran yang dapat menyiarkan iklan 
kampanye dan pelaksana debat terbuka.

“Regulasi harus mengatur dengan tegas 
soal definisi iklan politik agar jelas mana 
yang dikategorikan iklan kampanye atau ILM. 
Aturan yang jelas juga soal batasan durasi 
dan frekuensi tayangnya dan ini juga meliputi 
pengaturan soal kontennya,” jelas Nuning di 
depan Pimpinan dan Anggota Pansus RUU 
Pemilu yang hadir.

Selain itu, KPI mengusulkan gugus tugas 
yang terdiri dari KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan 
Pers agar dimasukan dalam RUU Pemilu. Alasan 
Nuning, ini dimaksudnya untuk mengisi ruang 
kosong yang ada di regulasi untuk pengawasan 
penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye.

“Keberadaan gugus tugas juga untuk 
memudahkan koordinasi antara KPU, Bawaslu, 
KPI dan Dewan Pers. Namun harus juga ada 
rumusan struktur dan tugas kewenangan gugus 
tugas pemilu dalam regulasi tersebut,” tambah 
Nuning.

Terkait Gugus Tugas, Hardly Stefano 
sependapat dengan Nuning jika kerjasama ke 
empat lembaga diatur dalam regulasi Pemilu. 
Menurut Komisioner bidang Isi Siaran ini, 
pembentukan gugus tugas akan mempermudah 
koordinasi antara lembaga dalam pengawasan 
Pemilu. 

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua 
Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo menyinggung 
soal larangan pemberitaan selama masa 
tenang. Dia menegaskan tidak mungkin 
pada masa tenang melarang pemberitaan. 

Menurutnya, yang bisa dilarang adalah iklan 
atau bentuk kampanye lain. “Justru media 
harus memberitakan meskipun di masa tenang 
misalkan jika ada salah satu calon sakit,” 
katanya.

Stanley, panggilan akrabnya, memberi 
perhatian besar atas masalah pengawasan 
iklan kampanye dalam pemilu. Dalam RUU 
Pemilu disebutkan bahwa KPI atau Dewan 
Pers melakukan pengawasan terhadap iklan 
kampanye. 

“Dalam UU Pers dan UU Kode Etik 
Jurnalistik, yang diatur tentang iklan adalah 
tiga hal. Pertama, yang berkibat merendahkan 
agama atau menganggu kerukunan hidup umat 
beragama serta bertentangan dengan rasa 
kesusilaan. Kedua, minuman keras, narkotika, 
zat psikotropika serta zat aditif lainnya yang 
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 
Ketiga, peragaan wujud rokok atau penggunaan 
rokok. Pengawasan terhadap seluruh proses 
pemilu adalah wewenang Bawaslu,” ungkapnya.

Hal lain yang dikritik Stanley adalah 
ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan 
penyiaran, iklan kampanye dan pemberian 
sanksi diatur dengan peraturan KPU. 
“Peraturan KPU mengenai pembatasan 
pelarangan siaran, berpotensi bertentangan 
dengan UU Pers di mana pers punya 
kebebasan,” pungkas Yosep.

Terkait hal tersebut ia menyarankan adanya 
perubahan redaksional. “Jadi peraturan KPU 
mengenai pemberitaan, ikllan, kampanye 
nantinya tetap memperhatikan UU Pers dan UU 
Penyiaran,” singgungnya. (RG)
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Membumikan ILM
di Lembaga Penyiaran

Siaran ILM dari perspektif 
regulatif sesungguhnya cukup 
kuat mewajibkan Lembaga 
Penyiaran agar menyiarkan 
ILM dengan maksimal. UU 
Penyiaran Pasal 46 (7) 

Lembaga Penyiaran wajib menyediakan 
waktu untuk siaran iklan layanan 
masyarakat. Bahkan pengaturan waktu 
siaran ILM ditentukan dalam Pasal 46 (9) 
waktu siaran iklan layanan masyarakat 
untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling 
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari 
siaran iklan niaga, sedangkan untuk 
Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 
30% (tiga puluh per seratus) dari siaran 
iklannya. Pertanyaannya mengapa 
dan bagaimana mengoptimalkan 
implementasi ILM di Lembaga Penyiaran 
sesuai amanah UU Penyiaran?

Kewajiban Lembaga Penyiaran untuk 
menyediakan slot khusus serta 
menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat 
(ILM) ditegaskan Undang-Undang 
Penyiaran No. 32 Tahun 2002. UU 
Penyiaran Pasal 46 (1) menyebutkan 
siaran iklan terdiri atas siaran iklan 
niaga dan siaran iklan layanan 
masyarakat. Kedua jenis iklan tersebut 
secara sederhana dapat dibedakan 
jika iklan niaga bersifat komersial, 
sedangkan ILM non komersial.

Makna ILM
Optimalisasi ILM dalam konteks 

kepentingan publik, bangsa dan 
negara sangat penting dan strategis. 
Saya pikir seluruh stakeholders 
penyiaran memahami hal itu dalam 
ruang kesadaran kolektif mereka. 
Apalagi secara eksplisit UU Penyiaran 
menyebutkan bahwa siaran iklan 
layanan masyarakat adalah siaran iklan 
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Oleh:
Ubaidillah

Komisioner KPI Pusat

non komersial yang disiarkan melalui 
siaran radio atau televisi dengan tujuan 
memperkenalkan, memasyarakatkan dan 
atau mempromosikan gagasan, cita-cita, 
anjuran dan atau pesan-pesan lainya 
kepada masyarakat untuk mempengaruhi 
khalayak agar bertingkah laku sesuai 
dengan pesan iklan tersebut. Kamus Istilah 
Periklanan Indonesia (Nuradi, 1996), ILM 
adalah jenis periklanan yang dilakukan 
oleh pemerintah, suatu organisasi 
komersial atau pun nonkomersial untuk 
mencapai tujuan sosial atau sosio-
ekonomis terutama untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat akan informasi 
publik sangat dibutuhkan dalam kerangka 
distribusi pesan/pengetahuan maupun 
dalam hal kepentingan bersama. ILM 
tidak hanya berisi pesan biasa-biasa 
saja yang terkesan kurang memiliki arti 
dan dampak besar bagi kepentingan 
publik. Penerapan ILM di Lembaga 
Penyiaran tidak juga dipahami dalam 
logika dan nalar sebatas pengguguran 
kewajiban Lembaga Penyiaran atas 
perintah regulasi penyiaran. Sehingga 
siaran ILM ditampilkan mohon maaf 
sebatas seremoni yang kurang berefek 
pada kepentingan publik serta kurang 
bermakna. ILM berisi informasi reuni 
ditayangkan pada jam-jam menjelang tidur 
alias jam hantu di atas pukul 12 malam.

Padahal penerapan ILM secara 
maksimal mempunyai peran strategis 
atas kepentingan publik yang lebih luas. 

ILM adalah jenis periklanan 
yang dilakukan oleh 
pemerintah, suatu 
organisasi komersial atau 
pun nonkomersial untuk 
mencapai tujuan sosial atau 
sosio-ekonomis terutama 
untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.
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Jika dipetakan, optimalisasi ILM menjadi 
penting karena berbagai sebab. Pertama, 
ILM merupakan kewajiban Lembaga 
Penyiaran yang diperintahkan konstitusi 
yang harus direalisasikan sebagai wujud 
tanggung jawab sosial media massa. Di 
negara demokrasi, ciri khas sistem persnya 
terjadi keseimbangan antara fungsi 
ekonomi media dengan tanggung jawab 
sosial pers. ILM menjadi penyeimbang 
atas orientasi profit media yang banyak 
mendapat perhatian publik.

Kedua, pilihan isu. ILM dapat berupa 
informasi persuasif yang mendidik publik 
melalui pesan bersifat sosial. Di era 
banjir informasi meminjam istilah Bill 
Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku 
Blur (2012), masyarakat membutuhkan 
informasi yang bersifat sosial menyangkut 
kepentingan banyak orang. Tentunya 
informasi yang tepat, akurat, memiliki 
nilai (value) serta mempunyai efek luas. 
ILM bisa dimaksimalkankan Lembaga 
Penyiaran untuk masyarakat dengan 
memilih isu-isu lingkungan, narkoba, 
bahaya terorisme, informasi seputar 
bencana, bahaya merokok, atau mungkin 
pilkada damai, dan informasi sosial 
lainnya. Contoh menjelang Pilkada 
Serentak 2017 KPU membuat ILM ajakan 
memilih warga negara.

Ketiga, saluran atau channel ILM. 
Dibandingkan dengan media massa lain, 
televisi masih mempunyai pengaruh 
luas ke publik. Selain jangkauan luas 
dan mudah, jumlah penonton serta efek 
ditimbulkan televisi cukup besar. Di 
Indonesia penonton televisi di atas 90 
persen dari jumlah 240 juta penduduk 
Indonesia. Jadi sekitar 150 juta rakyat 
Indonesia menonton televisi yang dapat 
mempengaruhi emosi, pikiran, hingga 
perilaku masyarakat. Alangkah baiknya 
melalui ruang yang strategis ini dimanfaat 
untuk ILM berisi informasi kepedulian 

sosial—tentu informasi itu sangat 
bermanfaat bagi khalayak. 

Pembuatan ILM menurut Jefkins 
(1997) harus mengandung unsur-unsur 
AIDCA yaitu Attention (perhatian), 
Interest (Ketertarikan), Desire 
(Keinginan), Conviction (Keyakinan), 
Action (Tindakan). ILM harus menarik 
perhatian masyarakat dengan pilihan isu-
isu sosial yang dapat menggugah empati 
maupun kesadaran sosial masyarakat 
sehingga mereka yakin melakukan 
tindakan yang dapat berguna bagi 
masyarakat.

Sebab ILM memiliki manfaat besar 
jika digunakan secara maksimal. Khasali 
(1990:20), mengatakan di negara-negara 
maju, ILM telah dimanfaatkan untuk 
memperbaiki masalah-masalah yang 
menyangkut kebiasaan masyarakat atau 
perubahan nilai. Selain itu, ILM juga 
digunakan sebagai suatu upaya untuk 
menggerakkan solidaritas masyarakat 
terhadap masalah yang mereka hadapi 
yakni kondisi yang bisa mengancam 
keserasian dan kehidupan masyarakat.***

ILM harus menarik 
perhatian masyarakat 
dengan pilihan isu-
isu sosial yang dapat 
menggugah empati 
maupun kesadaran 
sosial masyarakat 
sehingga mereka yakin 
melakukan tindakan 
yang dapat berguna bagi 
masyarakat.

[ OPINI ]
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M aluku merupakan salah satu 
Provinsi Kepulauan di Indonesia 
yang berbatasan langsung 
dengan Australia dan Timor 

Leste. Setidaknya ada tiga Kabupaten yang 
berbatasan langsung dengan kedua negara 
tersebut yakni Kabupaten Aru, Maluku 
Tenggara Barat dan Kabupetan Maluku Barat 
Daya.

Untuk memperkuat ketahanan 
masyarakat terhadap pengaruh asing, 
sistem penyiaran perbatasan harus 
dioptimalkan. Mengingat akses informasi 
yang didapat warga perbatasan lebih 
banyak berasal dari negara tetangga 
ketimbang Indonesia.

Di Wilayah Perbatasan Provinsi Maluku, 
dampak dari minimnya penyiaran lokal 
maupun nasional telah banyak terbukti. 
Sebagian masyarakat lebih mengenal lagu 
kebangsaan negara tersebut ketimbang 
Indonesia Raya. 

Hal ini menjadi isu utama yang dibahas 
dalam Dialog Publik Nasional dengan 
tema, “Media Penyiaran Perbatasan 
Ketahanan Nasional” dalam rangka HPN 
2017, Selasa (7/2) di Ambon

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
Yuliandre Darwis mengatakan dari 12 titik 
di provinsi perbatasan, rata-rata frekuensi 
informasi televisi negara tetangga sangat 
kuat dan ini sangat berpengaruh terhadap 
tatanan layanan informasi yang adil dan 
merata.

Karena itu, KPI mendorong dan isu 
yang sangat strategis, untuk dibahas 
dan menjadi prioritas utama dalam 
penangananya.

Konsep yang paling pas meredam 
semua masalah penyiaran adalah dengan 
memberikan sebanyak-banyak siaran dari 
dalam negeri, baik itu siaran lokal maupun 
nasional. Namun, untuk mewujudkan itu, 
kita harus menyelesaikan hal-hal dasar 
seperti penyediaan infrastruktur guna 
mematik investor untuk mendirikan 
lembaga penyiaran di perbatasan.

Menurutnya, Kementerian Kominfo 
perlu memperkuat infrastruktur 
di wilayah perbatasan, sehingga 
masyarakat Indonesia di daerah tersebut 
mendapatkan hak informasi yang baik dan 
benar.

Direktur Penyiaran Kementerian 
Kominfo Geriyantika Kurnia menyatakan 
lembaga penyiran swasta tidak bisa 
memperluas jangkauan sampai ke daerah 
perbatasan, karena tidak ada profit yang 
didapatkan.

Untuk itu Kemekominfo akan 
mendorong TVRI dan RRI dengan 
mensupport dana sehingga bisa 
menjangkau ke daerah perbatasan, sejalan 
dengan Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 131 Tahun 2015 tentang Daerah 
Tertinggal, sehingga menjadi prioritas 
Kominfo kepada TVRI dan RRI.

Menurut dia, di Maluku ada tiga lokasi 
di daerah perbatasan, yang menjadi 
perhatian pihaknya pada tahun anggaran 
2017, melalui dukungan dana USO 
Telekomunikasi Kominfo. Kemenkominfo 
akan membangun stasiun penyiaran di 
Dobo. Saumlaki Kabupaten MTB dan Tepa 
Kabupaten MBD. (RA)

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
HARUS PERKUAT PERBATASAN 

[ SINERGI ]
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PERS INDONESIA HARUS
KAWAL DEMOKRASI
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT 
DAN PENGUATAN NKRI
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Produksi berita-berita 
hoax atau berita palsu, 
telah menjadi ancaman 
bagi kehidupan 
berdemokrasi kita.

“

P ers Indonesia harus melakukan 
konsolidasi guna memastikan 
akses informasi yang sesuai hak 
asasi manusia dapat terpenuhi 

bagi seluruh rakyat Indonesia.  Ketua 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 
Yuliandre Darwis menilai, membanjirnya 
informasi yang di tengah masyarakat baik 
itu didapat melalui insitusi pers resmi 
ataupun media-media sosial yang menjadi 
kanal-kanal baru bagi masyarakat untuk 
mengemukakan pendapat, merupakan 

tantangan tersendiri bagi dunia pers saat ini.  
Hal tersebut disampaikan Yuliandre di sela-sela 
peringatan Hari Pers Nasional 2017 di Ambon, 
(9/2). 

“Produksi berita-berita hoax atau berita 
palsu, telah menjadi ancaman bagi kehidupan 
berdemokrasi kita”, ujar Yuliandre. Untuk itu, 
sebagai salah satu pilar demokrasi, Pers harus 
memastikan informasi yang disampaikan ke 
tengah masyarakat telah teruji akurasi dan 
validitasnya. “Informasi yang valid dan akurat, 
akan membantu masyarakat mengambil 
keputusan yang tepat untuk kesinambungan 
kehidupan mereka”, ujar Yuliandre. 

Pria asal ranah Minang ini mengutip pesan 
dari Presiden Joko Widodo dalam acara yang 
sama, bahwa media harus tetap menjunjung 
etika jurnalistik yang menuntut faktualitas, 
obyektivitas dan disiplin melakukan verifikasi.  
Selain itu, Yuliandre berharap pers juga tetap 
mengedepankan independensi dan menjaga 
jarak dengan kekuasaan, agar tidak kehilangan 
daya kritis. 

“Kita masih tetap membutuhkan hadirnya 
pers yang sehat agar mekanisme check and 
balance juga hadir, untuk menghasilkan 
tatanan demokrasi yang lebih berkualitas”, 
ujar Yuliandre.  Selain itu, tambahnya, pers 
Indonesia juga diharap berperan aktif dalam 
mengawal demokrasi yang memberikan 
kesejahteraan rakyat dan menguatkan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (RA)

Ketua KPI Pusat 
Yuliandre Darwis
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[ SINERGI ]

J urnalis adalah garda terdepan dalam 
ruang edukasi untuk publik. Jurnalis pun 
harus bisa menjadi penyeimbang semua 
informasi yang diterima masyakarat. 

Demikian disampaikan Ketua Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre 
Darwis di depan peserta Simposium Nasional 

KETUA KPI PUSAT:

bertemakan “Stop Impunitas Pelaku Kekerasan 
Terhadap Jurnalis” yang diselenggarakan 
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hotel 
Novotel, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Januari 2017.

Karena itu, kata Andre, posisi jurnalis 
harus dilindungi dalam menjalankan tugasnya. 
Semua pihak yang terkait langsung maupun 

JURNALIS ADALAH GARDA 
TERDEPAN RUANG EDUKASI PUBLIK
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tidak dengan para jurnalis pun harus saling 
mendukung dan menguatkan. Hal ini sangat 
penting agar jurnalis bisa menjalankan 
tugasnya dengan rasa aman dan tanpa 
tekanan.

“KPI mendukung perlindungan jurnalis 
dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan 
jurnalistik dan penyiaran itu tidak dapat 
dipisahkan karena berjalan beriringan serta 
saling beririsan,” tambahnya.

Selain itu, KPI juga mendorong 
peningkatan kesejahteraan jurnalis khususnya 
di lembaga penyiaran. Kesejahteraan jurnalis 
ini sangat penting karena akan menguatkan 
idealisme ketika tugas di lapangan. Adanya 

peningkatan kesejahteraan jurnalis juga 
menjadi catatan bagi KPI dalam evaluasi 
tahunan terhadap lembaga penyiaran. 
“Kami sangat mendukung peningkatan 
kesejahteraan ini,” tegasnya yang disambut 
tepuk tangan meriah dari peserta simposium 
yang sebagian besar jurnalis TV.

Ketua IJTI Yadi Hendriyana, dalam 
sambutannya mengatakan, berita 
atau informasi bukan hanya sekedar 
menyampaikan fakta tapi lebih dari itu yakni 
bagaimana berita harus dilihat dari dampak 
setelahnya. “Karena itu, mari kita sisipkan sisi-
sisi positif dari produk jurnalistik tersebut,” 
katanya.

Menkominfo Rudiantara pun tak 
ketinggalan meminta jurnalis untuk 
professional dalam menjalankan tugasnya. 
Karenanya, Rudi berharap adanya sertifikat 
laik melalui uji kompetensi bagi jurnalis 
khususnya televisi supaya bisa prefesional 
dalam proses jurnalistiknya.

Selain itu, kata Rudi, tantangan jurnalis 
akan semakin berat karena ada media sosial. 
“Ada jurnalis TV yang jadikan informasi di 
medsos sebagai bahan berita. Kemudian dari 
TV dilempar lagi ke medsos. Saya minta agar 
jurnalis bisa lebih baik dalam melihat apa 
yang bisa diangkat jadi berita.” tambahnya.

Rudiantara juga mengajak para jurnalis 
yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi 
Indonesia (IJTI) mempersiapkan apa yang 
menjadi concern terkait UU Penyiaran. “Tahun 
ini kita akan membahas revisi UU Penyiaran. 
Mari beri masukan  klausul yang berkaitan 
dengan jurnalisme di TV, penyiaran dan 
radio. Ini yang harus disiapkan IJTI apa yang 
menjadi concern agar bisa dibawa ke DPR 
atau pemerintah.” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosef 
Adi Prasetyo menyamakan tugas jurnalis atau 
wartawan itu sebagai tugas negara dalam 
menyampaikan informasi kepada masyarakat. 
Karena itu, dia berharap jurnalis dapat 
menjalankan profesinya dengan baik, beretika 
serta menjaga perilakunya. (RG)

Kegiatan jurnalistik 
dan penyiaran 
itu tidak dapat 
dipisahkan karena 
berjalan beriringan 
serta saling 
beririsan

“
Ketua KPI Pusat 
Yuliandre Darwis
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[ KPI DAERAH ]

Pengawasan iklan kampanye Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) pada dua 
kabupaten dan kota di Sumatera 
Barat tidak bisa dilaksanakan secara 

maksimal karena salah satu unsur gugus 
pengawasan, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID) belum memiliki komisioner 
definitif.

“Sampai sekarang KPID memang belum 

IKLAN KAMPANYE PILKADA 
SUMBAR TAK DIAWASI KPID

punya komisioner definitif. Meski demikian 
karena jadwal kampanye di media telah mulai 
sejak 29 Januari 2017, pengawasan tetap 
dilakukan,” kata Komisioner Bawaslu Sumbar, 
Surya Efrimen dihubungi dari Padang, Jumat 
(3/2/2017), seperti dilansir dari Antara.

Pengawasan terhadap iklan kampanye 
pasangan calon itu dilaksanakan oleh Panitia 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten dan 
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kota.
Surya mengatakan jika ada pelanggaran 

yang ditemukan maka Panwaslu tidak 
merekomendasikannya pada KPID, tetapi 
langsung kepada Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) Pusat. “Ini solusi sementara yang kita 
lakukan agar pengawasan tetap bisa dilakukan 
secara maksimal,” kata dia.

KPID Sumbar yang seharusnya bertugas 

untuk memberikan sanksi pada media jika 
melakukan pelanggaran terkait iklan kampanye 
tidak bisa menjalankan tugasnya karena hingga 
saat ini belum memiliki komisioner.

Ketua KPID Sumbar 2014-2017 Afrianto 
Korga mengatakan masa tugas Komisioner 
KPID Sumbar telah berakhir pertengahan 
Januari 2017. Namun, komisioner yang baru 
belum kunjung dipilih oleh Komisi I DPRD 
Sumbar sehingga sekarang terjadi kekosongan.

Surya menambahkan, tidak adanya 
Komisioner KPID 2017-2019 membuat 
potensi terjadinya pelanggaran pemasangan 
iklan kampanye di media massa menjadi 
tinggi, karena tidak ada lembaga yang bisa 
memberikan sanksi.

“Bawaslu tugasnya hanya sampai 
memberikan rekomendasi dan tidak memiliki 
kewenangan eksekusi. Kewenangan itu ada 
pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika 
pelanggaran dilakukan calon, kepolisian jika 
pidana dan KPID jika yang melanggar adalah 
media,” ujar dia. ***

Pengawasan 
terhadap iklan 
kampanye 
pasangan calon itu 
dilaksanakan oleh 
Panitia Pengawas 
Pemilu (Panwaslu) 
kabupaten dan kota.

“
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[ SANKSI ]

Teguran Tertulis

Teguran Tertulis Kedua

Anak Jalanan

Redaksi Pagi

RCTI

Trans 7

6 Januari 2017

9 Januari 2017

No. Surat: 02/K/KPI/31.2/01/2017   

No. Surat: 05/K/KPI/31.2/01/2017

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 dan 
hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran 
pada Program Siaran “Anak Jalanan” yang ditayangkan oleh 
stasiun RCTI pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 20.38 
WIB.

Program tersebut menayangkan adegan perkelahian 
antara sekelompok pemuda. KPI Pusat menilai muatan 

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 dan 
hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran pada 
Program Siaran Jurnalistik “Redaksi Pagi” yang ditayangkan 
oleh stasiun Trans 7 pada tanggal 16 Desember 2016 pukul 
06.14 WIB.

Pada segmen ‘Kriminal 24 Jam’, ditayangkan berita 
tentang seorang anak perempuan yang menjadi korban 
pencabulan temannya. Walaupun wajah korban sudah 
disamarkan, namun wajah keluarganya (nenek), rumah, 

tersebut tidak dapat ditayangkan karena dapat 
memberi pengaruh buruk kepada khalayak yang 
menonton, terutama anak-anak dan remaja. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja 
serta penggolongan program siaran.

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan 
tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 
2012 Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1) 
serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran 
Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) serta Pasal 
37 Ayat (4) huruf a. Berdasarkan pelanggaran 
tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi 
administratif Teguran Tertulis.

Berdasarkan hasil pemantauan kami, program 
siaran tersebut kerap menayangkan adegan 
perkelahian di setiap episode sehingga dapat 
memberikan contoh perilaku buruk bagi anak-
anak dan remaja yang menonton. Saudara 
wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 
sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah 
program siaran. Demikian agar surat sanksi 
administratif teguran tertulis ini diperhatikan dan 
dipatuhi. Terima kasih.

dan sekolahnya diperlihatkan secara eksplisit. 
KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak dapat 
ditayangkan karena dapat mengungkap 
identitas anak yang menjadi korban tersebut. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan anak dan 
kewajiban penyamaran identitas korban 
kejahatan seksual dan keluarganya.

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan 
tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 
2012 Pasal 15 dan Pasal 22 Ayat (3) serta Standar 
Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia 
Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 43 huruf 
f. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat 
memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis 
Kedua. 

Perlu kami ingatkan bahwa sebelumnya 
program saudari telah mendapatkan sanksi 
administratif teguran tertulis No.111/K/KPI/01/16 
tanggal 29 Januari 2016 perihal menonjolkan 
unsur kekerasan pada program jurnalistik. 
Saudari wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 
2012 sebagai acuan utama dalam penayangan 
sebuah program siaran. Demikian agar surat 
sanksi administratif teguran tertulis kedua ini 
diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.
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