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[ DAFTAR ISI ]

6KPI Minta Pengiklan Dukung 
Program Wisata Budaya

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dilakukan KPI bekerjasama dengan Ikatan 
Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 12 perguruan tinggi di 12 kota besar di Indonesia menunjukkan 

nilai indeks tertinggi diperoleh program wisata budaya, sebesar 3,30. KPI meminta pengiklan ikut 
mendukung program wisata budaya dengan memasang iklan pada program-program sejenis.
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PENYIARANKITA
Edisi Juli - Agustus 2017

Jadikan Penyiaran Indonesia yang Sehat,
Bermanfaat dan Bermartabat

Merdeka !!!
 

Sejak tahun 2015, KPI berinisiatif 
menyelenggarakan survei indeks untuk 
menilai secara kualitatif program siaran 
televisi. Seharusnya, survei pemeringkatan 
program-program siaran televisi bisa 
dilaksanakan tahun sebelumnya, tapi hanya 

sekadar wacana belaka. Barulah tahun 2015 baru 
bisa dijalankan survei ini, itupun setelah melalui jalan 
panjang kajian demi kajian, dari FGD ke FGD. Secara 
resmi, survei berjalan di awal tahun 2015. Dengan 
konsep seadanya, yang penting bisa berjalan.

Dengan bekal masukan dan saran survei di tahun 
2015, tahun berikutnya survei tetap berlangsung. 
Pergantian komisioner KPI pada tahun 2016 tidak 
menghalangi survei tetap berjalan. Justru mendapat 
masukan yang lebih berbobot dalam hal metodologi dan 
publikasi hasil survei.

Komitmen dan Konsisten. Inilah yang sedang 
dilakukan KPI dengan Survei Indeks Kualitas Program 
Siaran Televisi tahun 2017. Di tengah persoalan yang 
hampir sama, KPI masih berusaha untuk konsisten 
dengan melaksanakan survei indeks. Tahun 2017, 
survei hanya akan dilakukan dua tahap. Masalahnya 
sederhana: anggaran. Padahal, survei yang sudah 
dilakukan dua tahun ini mulai memperlihatkan dampak 
bagi tayangan televisi di tanah air. Masyarakat mulai 
memilah dan memilih program siaran yang berkualitas. 
Secara rating, program yang indeksnya tinggi dan 
disukai masyarakat juga tidak kalah tinggi.

Tahap pertama, survei dilakukan pada bulan Juni 
2017 dengan menggunakan sampel bulan Januari 
– April 2017. Tahap kedua direncanakan pada 
penghujung akhir 2017 nanti. Diharapkan, hasil survei 
dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemangku 
kepentingan di bidang penyiaran.

Newsletter kali ini, Juli – Agustus 2017, membahas 
hasil survei di tahun 2017 yang berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya. Mendapat apresiasi dan penguatan 
dari berbagai pihak untuk menyempurnakan indeks 
program siaran televisi kita. Semoga.
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[ FOKUS ]

“KICK OFF” SIARAN DIGITAL DI 
PERBATASAN PADA 17 AGUSTUS 2017 

K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
menginisiasi terselenggaranya siaran 
digital di  daerah perbatasan dengan  
memanfaatkan multiplexer (mux) 

TVRI. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi semua 
pemangku kepentingan penyiaran, dalam 
hal ini KPI, pemerintah, TVRI serta lembaga 
penyiaran swasta (LPS) televisi. Hal tersebut 
disampaikan Agung Suprio, Komisioner KPI 
Pusat bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem 
Penyiaran (PS2P), dalam Workshop Penyiaran 
Perbatasan yang dilakukan KPI Pusat di Pekan 
Baru, Riau (3/8). 

Menurut Agung, pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah 
menyiapkan infrastruktur multiplekser TVRI 
yang dapat digunakan LPS untuk menyalurkan 
konten siaran sebagaimana yang disiarkan 
oleh stasiun induk di Jakarta.  Sedangkan, 
tambah Agung, KPI memberikan kriteria dan 
menyeleksi konten yang akan disiarkan di 
daerah perbatasan. Kriteria yang dimaksud 
diantaranya adalah kontinuitas siaran minimal 
20 jam per hari, hadirnya Iklan Layanan 

Masyarakat, serta kualitas teknis siaran yang 
baik dan bukan berupa siaran percobaan. 
Dalam kolaborasi ini, LPS diharapkan dapat 
memberikan hak siar agar program siaran 
dapat dipancarluaskan dari 10 titik pemancar 
TVRI di wilayah perbatasan tersebut. 

Agung menilai, kebutuhan informasi 
masyarakat di wilayah perbatasan sangat 
mendesak untuk dipenuhi. Selama ini, 
masyarakat di wilayah yang berbatasan dengan 
negara tetangga mendapatkan luberan/
spillover siaran radio dan televisi dari negara 
lain. Dikhawatirkan luberan siaran asing ini, 
dapat mengakibatkan renggangnya ikatan rasa 
kebangsaan, dan melunturkan semangat dari 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk itu, Agung berharap kick off siaran di 
wilayah perbatasan dapat terselenggara pada 
17 Agustus 2017 mendatang. “Untuk awalnya, 
kick off  dilakuan di sepuluh titik wilayah 
perbatasan,” ujar Agung. KPI berharap, secara 
berkala seluruh titik di wilayah perbatasan 
dapat dipenuhi dengan program siaran dalam 
negeri. [RA]
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KPI MINTA 
PENGIKLAN 
DUKUNG 
PROGRAM 
WISATA 
BUDAYA

K
ehadiran program siaran wisata 
budaya pada siaran televisi harus 
dapat dioptimalkan karena dapat 
menguatkan integrasi nasional, 
meningkatkan perekonomian, serta 
memperkaya khazanah publik tentang 

kebhinekaan dan keragaman yang ada pada bangsa 
Indonesia. Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran 
Televisi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi 
Indonesia (ISKI) dan 12 (dua belas) perguruan tinggi 
di 12 (dua belas) kota besar di Indonesia menunjukkan 
nilai indeks tertinggi diperoleh program wisata budaya, 
sebesar 3,30. Aspek penilaian yang dilakukan pada 
program tersebut meliputi diantaranya, transfer budaya 
nilai-nilai bangsa, pelestarian budaya dan kearifan lokal, 
serta penghormatan nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan 
antargolongan.
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[ LAPORAN UTAMA ][ LAPORAN UTAMA ]

Ketua KPI Pusat
Yuliandre Darwis

‘

‘

Ketua KPI Yuliandre Darwis mengatakan, 
stasiun televisi harus meningkatan kuantitas 
program siaran wisata budaya di tengah 
masyarakat. “Program wisata budaya jangan 
hanya dimunculkan pada akhir pekan, padahal 
kualitas program ini sangat baik dan memiliki 
kontribusi besar dalam penanaman karakter 
kebhinekaan bangsa ini,” ujar Yuliandre. 
Untuk itu dirinya juga menyerukan pada 
para pengiklan, untuk memberikan support 
terhadap program wisata budaya, agar 
kehadirannya dapat berkelanjutan.

Program My Trip My Adventure (Trans 7), 
Ragam Indonesia dan Jejak (Trans TV), serta 
Jendela (MNC TV) menjadi 3 program wisata 
budaya yang paling banyak ditonton. Adapun 
penilaian berdasarkan kualitas dari panel ahli, 

Indonesia Bagus (NET), Melihat Indonesia 
(Metro TV) dan Jendela (MNC TV). Sedangkan 
penilaian berdasarkan kualitas dari responden, 
Indonesia Bagus (NET), My Trip My Adventure 
(Trans TV) dan Ragam Indonesia dan Jejak 
(Trans 7).

Secara umum hasil survei tahap 1 di tahun 
2017 ini memperlihatkan ada empat kategori 
yang sudah mencapai indeks standar yang 
ditetapkan KPI, 3. Sedangkan empat kategori 
lainnya masih di bawah nilai standar. Adapun 
rinciannya adalah sebagai berikut: Berita: 2,91, 

Talkshow: 3,03, Infotainment: 2,36, Anak: 3, 
04, Religi: 3,16, Wisata Budaya: 3,30, Sinetron: 
2,45, Variety Show: 2,43.

Dari hasil survei ini, KPI mencatat pada 
program sinetron menunjukkan adanya 
apresiasi positif terhadap sinetron Dunia 
Terbalik (RCTI). Penilaian berdasarkan 
kualitas dari panel ahli maupun responden, 
menunjukkan sinetron Dunia Terbalik 
mendapatkan nilai paling tinggi. Selain itu, 
sinetron ini juga paling banyak ditonton 
oleh responden. Penilaian positif atas Dunia 
Terbalik ini sejalan juga dengan penghargaan 
yang diberikan KPI dan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) pada momen Anugerah Syiar 
Ramadhan. “Sinetron Dunia Terbalik mendapat 
Anugerah Syiar Ramadhan 2017 sebagai 

program sinetron terbaik”, ujar Yuliandre. Hal 
ini menunjukkan mulai ada titik temu antara 
selera masyarakat dengan kualitas ideal yang 
seharusnya hadir dalam sebuah program 
siaran, sebagaimana yang ditetapkan oleh 
regulasi. KPI berharap, rumah-rumah produksi 
dapat meningkatkan kreativitas dengan 
menghadirkan sinetron yang sarat dengan nilai 
edukatif, relevan dengan kehidupan,  serta 
menghormati nilai dan norma sosial di 
masyarakat. “Apalagi sinetron selalu muncul 
setiap hari di layar televisi dan memiliki 

KPI telah memutuskan 
untuk menghapus 
program infotainment 
dari kategori yang 
dilombakan pada 
Anugerah KPI 2017.
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penonton yang banyak”, ujar Yuliandre.
Terkait program infotainment yang 

mendapatkan nilai indeks paling rendah, 
KPI telah memutuskan untuk menghapus 
program ini dari kategori yang dilombakan 
pada Anugerah KPI 2017. Pada survei tahun 
2016, indeks tertinggi yang dicapai program 
infotainment  hanya 2,79. Pada survei 2017 
tahap 1 sekarang, indeksnya hanya mencapai 
2,36 dengan penilaian terendah pada aspek 
penghormatan kehidupan pribadi, dan 
penghormatan terhadap nilai dan norma 
kesopanan dan kesusilaan.

Yuliandre meminta hasil survei ini 

menjadi rujukan bagi para pengiklan dalam 
menempatkan produk-produk mereka untuk 
diiklankan. Program Anak, Wisata Budaya, 
dan Religi yang mencapai standar indeks 
berkualitas, jumlah kehadirannya masih di 
bawah program lain yang justru indeksnya 
rendah, seperti infotainment dan variety show. 
Padahal, tambah Yuliandre, televisi masih 
menjadi media yang paling banyak dikonsumsi 
oleh masyarakat Indonesia. Karenanya 
perlu komitmen kuat untuk melanggengkan 
program-program yang berkualitas hadir di 
tengah masyarakat. [RA]
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Sudah ada 
titik temu 
antara 
kualitas dan 
popularitas 
program 
siaran.

Gilang Iskandar
ATVSI

Perwakilan Dewan Periklanan Indonesia Hery Margono.

KPI HARUS UBAH PARADIGMA 
RATING MENJADI KUALITAS

HERY MARGONO:

Pelaksanaan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode I tahun 2017 
mendapat pujian dari berbagai pihak. Namun output-nya belum mampu membuat 
pengiklan mau memasang pariwara di program-program berkualitas seperti hasil 
survei. Lalu, apa yang harus dilakukan KPI?

‘

‘

S urvei Indeks Kualitas Program Siaran 
Televisi mendapatkan apresiasi dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) yang 
disampaikan dalam Ekspose Hasil 

Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi, 
(22/8).

Yunita Rusanti, Deputi Bidang Statistik 
Distribusi dan Jasa, BPS, menghargai metode 
pengambilan sample responden yang dipilih 
dalam survei ini. Selain itu, Yunita melihat 
bahwa hasil survei ini sesuai dengan fenomena 
umum yang ada di masyarakat. Sementara 
dari Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (BAPPENAS) menyatakan dukungan 
atas pelaksanaan survei ini. Wariki Sutikno, 
Direktur Politik dan Keamanan Bappenas 

menegaskan, meski anggaran KPI masih di 
bawah sekjend Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo), pihaknya tetap 

[ LAPORAN UTAMA ]
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mengutamakan agar program-program KPI 
dapat didukung. 

Hasil survei ini juga direspon positif oleh 
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) 
yang diwakili oleh Gilang Iskandar. Menurut 
Gilang,  survei ini menjadi perspektif lain dari 
survei kepemirsaan. “Bagi industri sendiri, 
survei ini merupakan pelengkap dari survei 
Nielsen yang selama ini digunakan,” ujarnya. 
Gilang mengakui kedua survei ini tidak dapat 
dibandingkan secara apple to apple, karena 
memang ada perbedaan. Namun demikian 
Gilang bersyukur, sudah ada titik temu antara 
kualitas dan popularitas program siaran, 
seperti yang dapat dilihat dari program 
sinetron. “Semoga ke depan, KPI dapat 
melaksanakan survei dengan profil yang sama 
dengan survei dari Nielsen, sehingga dapat 
menjadi pembanding,” tutur Gilang. 

Perspektif berbeda disampaikan oleh Hery 
Margono dari Dewan Periklanan Indonesia. 
Menurut Hery, antara survei KPI dan survei 
kepemirsaan yang ada saat ini tidak dapat 
dibandingkan. “Survei KPI bersifat evaluatif 
dan menilai kualitas, sedangkan pada survei 
Nielsen dilakukan berdasarkan realitas,” 
tuturnya. Tentang bagaimana kontribusi dunia 
periklanan, Hery mengatakan bahwa di dalam 
survei yang penting adalah kepercayaan (trust). 
“Untuk mengubah paradigma dan persepsi 
para pengiklan, dari menilai berdasarkan 
rating menjadi kualitas perlu dibangun trust!” 
ujarnya.  Untuk membangun kepercayaan 
(trust) tersebut, Hery berpendapat, KPI harus 
yakin betul bahwa survei yang dilakukan 
memang betul-betul dibutuhkan.  “Mulailah 
membangun relationship trust, hingga akhirnya 
hasil survei ini menjadi inspiring trust,” ujarnya. 
Sehingga ke depan, hasil survei KPI dapat 
menjadi referensi pengiklan. [RA]

Highlight
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Vietnam

Perusahaan 
Televisi 
Vietnam 
Memasuki 
Era 4K

Penonton TV Vietnam telah 
menunggu TV 4K selama dua 
tahun terakhir. VTC, saluran 
televisi nasional, pada tahun 2015 

menyatakan akan ujicoba siaran TV 4K 
pada tahun 2017 secara bertahap, mereka 
mengatakan bahwa TV 4K memiliki kualitas 
gambar empat kali lebih baik dari pada HD.

Pada tanggal 21 Juni, VTC mulai 
menyediakan TV 4K pada saluran 
televisi definisi tinggi VTC HD1. Siaran 
telah mendapat sambutan positif dari 
masyarakat, terutama yang berasal dari 
daerah dengan cakupan DVB-T2 VTC, 
termasuk Hanoi, Hai Phong, Thai Binh, Nghe 
An, Ha Tinh, Da Nang, Can Tho dan Binh 
Duong.

Pemirsa VTC tidak memerlukan antena 
parabola atau kabel dan tidak perlu 
membayar biaya berlangganan, namun 
hanya perlu menghubungkan TV 4K 
dengan antena indoor atau outdoor yang 
mendukung sinyal DVB-T2. Saat ini, model 
TV 4K yang dibuat oleh Samsung, Sony, 
Sharp dan LG memungkinkan program VTC 
4K.

Sumber: www.vietnamnet.vn
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[ LAPORAN KHUSUS ][ LAPORAN KHUSUS ]

K etua Komisi Penyiaran Indonesia 
Pusat (KPI Pusat), Yuliandre Darwis 
mengatakan, isi siaran sepatutnya 
memberikan keteladanan dan contoh 

yang baik bagi perbaikan kualitas manusia. 
Program siaran harus menyajikan informasi 
yang benar dan tidak menyebarkan berita 
bohong atau hoax yang dapat menyesatkan 
umat manusia.

“Menyampaikan informasi harus juga 
yang menghibur sekaligus mendidik publik. 
Menyajikan tayangan harus juga menjadi 
kontrol dan perekat sosial kebangsaan,”  kata 
Andre, panggilan akrabnya, saat memberi kata 
sambutan di acara Anugerah Syi’ar Ramadhan 
2017 di Balai Sarbini, Rabu (26/7/17).

Menurut Andre, momentum Ramadhan lalu 
mestinya menjadi titik balik lembaga penyiaran 
untuk berubah dengan menanamkan nilai-nilai 
spiritual atau agama dalam setiap program. 

ISI SIARAN SEBAGAI CERMIN 
KETELADANAN

ANUGERAH SYIAR RAMADHAN 2017

Kita harus memperbanyak 
program yang memiliki nilai 
nilai kebaikan, kebajikan, 
kesalehan sosial, serta 
memancarkan kemuliaan 
Ramadhan dalam kehidupan 
sosial masyarakat. 

Ketua KPI Pusat
Yuliandre Darwis

‘

‘
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“Semangat Ramadhan esensinya tidak saja 
ditayangkan pada saat bulan Ramadhan akan 
tetapi pada bulan-bulan setelahnya,” katanya 
di depan ratusan tamu undangan yang hadir 
dalam acara tersebut.

Andre meminta lembaga penyiaran 
menambah lagi porsi tayangan program 
acara bertemakan Ramadhan. “Kita harus 
memperbanyak program yang memiliki nilai 
nilai kebaikan, kebajikan, kesalehan sosial, 
serta memancarkan kemuliaan Ramadhan 
dalam kehidupan sosial masyarakat,” 
tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Andre berharap 
kegiatan Anugerah Syi’ar Ramadhan dapat 
memacu kreativitas lembaga penyiaran untuk 
terus menciptakan program-program siaran 
yang berkualitas, mendidik, bernilai spiritual 
sekaligus menghibur.

Berikut program acara yang berhasil 
meraih Anugerah Syi’ar Ramadhan tahun 

2017, yakni untuk kategori Variety Show Religi 
dimenangkan TVRI dengan program Jelang 
Sahur.

Kategori Talent Search berhasil 
dimenangkan Indosiar dengan program Aksi 

Asia, serta kategori talk show dimenangkan 
Metro TV dengan program Tafsir Al Misbah.

Sedangkan kategori sinetron/film berhasil 
diperoleh RCTI dengan program Dunia Terbalik 
dan kategori reality show dimenangkan TVRI 
dengan program Ibuku Surgaku.

Sementara itu, program Hijab Traveler yang 
ditayangkan Trans TV berhasil memenangkan 
kategori Feature/Dokumenter. Serta kategori 
ceramah dimenangkan oleh Trans TV dengan 
program Tausiah Bersama Aa Gym.

Dalam acara itu juga diumumkan Televisi 
Terbaik Syi’ar Ramadhan tahun ini, yakni 
televisi yang paling banyak menyiarkan 
program religi berkualitas selama Ramadhan 
yang diraih oleh TVRI. [RG]

1. Ketua KPI Pusat menyerahkan Piala Anugerah 
Syi’ar Ramadhan 2017 kategori program 
Talkshow kepada Tafsir Al Misbah Metro TV.

2. Din Syamsudin memberikan Piala Anugerah 
Syi’ar Ramadhan kepada pemenang kategori 
program Ceramah. Piala diterima oleh Aa’ 
Gym sebagai yang pengasuh program 
Tausiyah Bersama Aa’ Gym.

3. Ketua Umum MUI K.H. Ma’ruf Amin 
memberikan sambutan.
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[ LAPORAN KHUSUS ][ LAPORAN KHUSUS ]

PERLUNYA EVALUASI MUATAN KOMEDI 
PADA PROGRAM VARIETY SHOW

SIARAN RAMADHAN:

K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
meminta lembaga penyiaran, 
khususnya stasiun televisi, 
melakukan evaluasi atas muatan 

komedi dalam program variety show yang 
hadir pada bulan Ramadhan. Mengingat 
ada kecenderungan terjadinya pelanggaran 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran (P3 & SPS) lebih tinggi.  
Hal tersebut disampaikan Dewi Setyarini 
Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran 
dalam Evaluasi Siaran Ramadhan tahun 2017 di 
KPI Pusat (20/1).

Dikatakan Dewi, dalam pemantauan yang 
dilakukan KPI sepanjang bulan Ramadhan 

tahun 2017, didapati penambahan jumlah 
acara komedi yang dikemas dalam variety 
show. Dijadikannya variety show sebagai 
program andalan oleh Lembaga penyiaran 
selama bulan Ramadhan tentunya tidak senafas 
dengan semangat kekhusyukan Ibadah di bulan 
suci. Apalagi temuan dari pemantauan KPI 
menunjukkan program variety show tersebut 
memang masih terdapat bullying dan slapstick/ 
lelucon kasar, seperti yang muncul dalam 
Pesbukers Ramadhan, Sahurnya Pesbukers, 
Keluarga Gunarso, Komedi Sahur dan Sahurnya 
OVJ.

Secara kuantitas, ujar Dewi, pada tahun 
2017 program Ramadhan berkurang jumlahnya 
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dari 86 program di tahun lalu menjadi hanya 72 
program saja.  Sedangkan potensi pelanggaran 
yang masih mendominasi adalah pelanggaran 
Standar Program Siaran (SPS) pasal 9 tentang  
penghormatan terhadap norma kesopanan dan 
kesusilaan, pasal 15 tentang perlindungan anak 
dan remaja, pasal 17 tentang perlindungan 
kepada orang dan masyarakat tertentu, dan 
pasal 37 tentang Klasifikasi R (Remaja).

KPI tentunya sangat menyayangkan muatan 
celaan, makian dan hinaan pada program 
Ramadhan ini. Dewi menilai, tidak sepatutnya 
pada program acara yang dikaitkan dengan 
bulan Ramadhan, namun justru diisi dengan 
candaan dan lawakan yang  merendahkan 
martabat manusia.

KPI sudah memberikan peringatan pada 
program siaran yang memiliki potensi 
pelanggaran seperti dimaksudkan tadi. Selain 
itu, KPI juga memberikan pembinaan untuk 
dilakukannya perbaikan yang maksimal pada 
muatan komedi  yang dikemas dalam konten 
tayangan variety show.  Namun dibandingkan 
dengan tahun lalu serta evaluasi di lima belas 
hari pertama Ramadhan, KPI melihat adanya 
pengurangan pelanggaran baik dari segi 
intensitas dan juga derajat bullying.

KPI mengapresiasi bertambahnya variasi 
sinetron dengan tema religi dengan pesan 
moral yang kental.  Meski pada Ramadhan 
tahun ini, menunjukkan adanya pengurangan 
program reality show dan ajang pencarian 
bakat (talent search) seperti tahun kemain.

Dari hasil evaluasi siaran Ramadhan ini, KPI 
berharap pengelola televisi menjalankan peran 
aktif dalam menyajikan tayangan berkualitas 
bagi masyarakat. Apalagi momentum 
Ramadhan kerap kali menjadi sarana untuk 
meningkatkan pemasukan melalui pendapatan 
iklan bagi lembaga penyiaran. Untuk itu, 
sudah sewajarnya masyarakat mempunyai hak 
mendapatkan program siaran dengan kualitas 
yang lebih baik. [RA]

Highlight
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Inggris

Tingkat 
Kepercayaan 
Masyarakat 
Inggris Tinggi 
Terhadap 
Berita

Tingkat kepercayaan pada berita 
siaran saat ini sekitar 90% di Inggris, 
menurut Dorothy Byrne, kepala 
berita Channel 4.

Berbicara di sebuah konferensi 
mengenai berita palsu yang diselenggarakan 
oleh Westminster Media Forum, dia 
mengatakan bahwa ini berkat penyiaran 
layanan publik yang diatur, tidak memihak 
dan dianggap bertanggung jawab jika terjadi 
kesalahan. Memang, peraturan penyiaran 
adalah kunci mengapa orang di Inggris 
sangat mempercayai media”dan kita harus 
berhati-hati agar kita tidak kehilangan itu”.

Di sisi lain, dia juga menyebutkan sebuah 
survei yang dilakukan oleh Channel 4 yang 
menunjukkan bahwa hanya 4% responden 
dapat mengenali perbedaan antara cerita 
benar dan yang salah. [RV]

Sumber: www.broadbandtvnews.com
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PERAN ISI SIARAN DALAM TUMBUH 
KEMBANG ANAK

ANUGERAH PENYIARAN RAMAH ANAK 2017:

K etua Komisi Penyiaran Indonesia 
Pusat (KPI Pusat) Yuliandre Darwis, 
mengatakan untuk mewujudkan 
kualitas hidup anak-anak Indonesia 

dibutuhkan peran serta semua pihak termasuk 
media massa. Saat ini, pengaruh media seperti 
siaran televisi ikut menentukan perkembangan 
kualitas hidup anak Indonesia melalui konten 
siarannya.

“Dengan menyiarkan informasi yang 
berkualitas, edukatif, memiliki value, dan 
menginspirasi anak-anak Indonesia untuk 
maju dan berkembang bisa mewujudkan hal 
itu,” kata Yuliandre dalam pidato pembuka 
acara Anugerah Penyiaran Ramah Anak 
2017,  (28/7/17).  Menurut Andre, panggilan 
akrabnya, momentum Hari Anak Nasional 
lalu, menumbuhkan  api semangat yang 
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tak padam dalam setiap insan warga 
negara guna menjaga anak Indonesia. 
Peringatan Hari Anak Nasional dinilai 
penting sebagai bentuk evaluasi dan 
perbaikan atas kualitas hidup anak-anak 
Indonesia.   UU Penyiaran No.32 tahun 
2002 tentang Penyiaran mengamanatkan 
agar isi siaran wajib memberikan 
perlindungan dan pemberdayaan kepada 
khalayak khusus, yaitu anak-anak dan 
remaja pada waktu yang tepat. Isi siaran 
juga wajib mengandung informasi, 
pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat 
sosial, serta memberi manfaat kepada 
masyarakat khususnya anak-anak dan 
remaja.    “Karena itu, sudah seharusnya 

program siaran televisi menjadi sebuah 
tontonan yang menuntun anak-anak dan 
remaja ke arah positif,” kata Yuliandre.  Dalam 
kesempatan itu, Andre menyampaikan 
bahwa KPI bekerjasama dengan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan 
Anak RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI), dan Komisi I DPR RI memberikan 
apresiasi kepada televisi yang menyiarkan 
program ramah anak.    Dia berharap ke depan 
siaran televisi lebih maju dan berkembang 
khususnya dalam meningkatkan kreatifitas 
pada program khusus anak sehingga anak-
anak dapat menjadikan siaran televisi sebagai 
tuntunan yang baik, mendidik dan ramah.

Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Yohana Susana Yembise, mengharapkan 
hal yang sama kepada lembaga penyiaran agar 
menambah porsi program khusus anak di layar 
kaca. Menurutnya, jumlah tayangan untuk anak 
sekarang masih kalah dengan tayangan anak 
dahulu.

Yohana juga menyoroti jam tayang untuk 
anak yang ada di daerah timur seperti Papua. 
Perbedaan waktu sekitar dua jam membuat 
anak-anak di Papua baru bisa menyaksikan 
acara untuk anak pada malam hari.

Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA 
menyerahkan penghargaan untuk pemenang 
Anugerah Penyiaran Ramah Anak kategori 
Animasi Anak. [RG]

Lembaga penyiaran agar 
menambah porsi program 
khusus anak di layar kaca, 
karena saat ini jumlah 
tayangan untuk anak sekarang 
masih kalah dengan tayangan 
anak dahulu.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Yohana Yambise

‘

‘
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Kelompok Peduli Penyiaran 
Berbasis Masyarakat

Undang-Undang nomor 32 
tahun 2002 tentang Penyiaran 
pasal 6 (2) menyatakan 
bahwa negara menguasai 
spektrum frekuensi radio 
yang tujuannya adalah untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak 
tahun 2005 hingga Juni 2017 sudah terdapat 
1902 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 
yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Swasta 
(LPS) Televisi, 3899 IPP yang dimiliki LPS  
Radio. Dengan total 5801 LPS1 yang tersebar di 
seluruh Indonesia, ini adalah peluang sekaligus 
tantangan bagi pemerintah dan masyarakat 
untuk bersama meningkatkan ekonomi, taraf 
hidup, menjaga moralitas dan nilai-nilai agama 
dan moralitas bangsa (Pasal 5 UU 32/2002).

Dalam menjalankan amanah Undang-
Undang Penyiaran, guna menjaga integritas 
nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia 
dan terlaksananya otonomi daerah maka 
perlu dibentuk sistem penyiaran nasional 
yang menjamin terciptanya tatanan informasi 
nasional yang adil, merata dan seimbang 
guna keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Sedangkan untuk menyelenggarakan 
penyiaran, Undang-Undang memerintahkan 
untuk dibentuknya Komisi Penyiaran, yang 
memiliki posisi sebagai lembaga negara 
independen dan merupakan wakil publik 
di bidang penyiaran, serta memiliki tugas 
mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan 
menjamin kebermanfaatan frekuensi untuk 
kepentingan Publik.

1 Data LP ber-IPP Bidang Pengelolaan Struktur dan 
Sistem Penyiaran (PS2P), 2005-Juni 2017

Konsep Kepentingan Publik harus dimaknai 
dalam keberpihakan kepada masyarakat yang 
voiceless, mengalami keterbatasan akses dan 
menyalurkan aspirasi, atau mereka adalah 
kelompok orang yang tidak punya atau tidak 
tersalurkan aspirasinya dan tidak terorganisir.

Lantas apa peran Publik dalam Penyiaran?
Frekuensi adalah milik publik yang 

diatur oleh negara, sehingga setiap warga 
negara Indonesia memiliki hak, kewajiban 
dan tanggung jawab dalam berperan serta 
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Oleh:
Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga

Komisioner KPI Pusat
Koordinator bidang Kelembagaan

mengembangkan penyelenggaraan penyiaran 
nasional (Pasal 52 ayat 1). Selain individu, 
organisasi nirlaba, LSM, Perguruan Tinggi 
dan akademisi dapat mengambil peran untuk 
mengembangkan kegiatan Literasi dan atau 
pemantauan lembaga penyiaran (Pasal 52 ayat 
2). Tahun 2015 lalu, KPI pernah beraudiensi 
dengan Kemendikbud (saat itu Anis Baswedan) 
untuk mengusulkan agar Literasi Media masuk 
menjadi kurikulum sekolah tingkat dasar-
menengah dan Perguruan Tinggi.

Dalam industri penyiaran, tidak saja 
terdapat konten siaran yang baik namun ada 
juga yang mengandung unsur negatif, oleh 
karena itu perlu peran serta masyarakat dalam 
mengajukan keberatan terhadap program dan/
atau isi siaran yang merugikan (Pasal 52 ayat 3 
UU 32/2002 tentang Penyiaran). Hal ini dijamin 
negara dalam regulasi, bahwa setiap warga 
negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab dalam berperan serta 
mengembangkan penyelenggaraan penyiaran 
nasional (Pasal 52 ayat 1 UU 32/2002 tentang 
Penyiaran).

Idealnya Penyiaran Sehat meliputi; (1) 
Regulasi: Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 & SPS), Kode Etik 
Jurnalistik, Pemberian Sanksi; (2) Produksi: 
Kompetensi dan Komitmen awak dan pekerja 
media, internal sensor (self sensor); (3) 
Konsumsi: sikap aktif dan kritis publik, 
sinergitas dan aktifisme kelompok masyarakat 
peduli penyiaran; (4) Digitalisasi: Penguatan 
Penyiaran era digital yang ramah teknologi.

Sedangkan, penyiaran yang sehat dan 
baik tentu memiliki beberapa ketentuan; (1) 

Frekuensi adalah milik publik 
yang diatur oleh negara, sehingga 
setiap warga negara Indonesia 
memiliki hak, kewajiban 
dan tanggung jawab dalam 
berperan serta mengembangkan 
penyelenggaraan penyiaran 
nasional
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pembatasan program siaran atas muatan 
seksualitas, kekerasan dan sadisme, napza, 
dan mistik (P3 Pasal 16-20 dan SPS BAB XIII-
XV); (2) penggolongan program siaran sesuai 
umurnya (P3 Pasal 21): P (2-6 tahun), A (7-12 
tahun), R (13-17 tahun), D (+18 tahun), SU 
(+2 tahun); (3) menjunjung tinggi prinsip 
jurnalistik; NO HOAX, berimbang, adil, dll 
(P3 Pasal 22); (4) Internal Sensorship; (5) 
kewajiban penyediaan kunci parental (parental 
lock) untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan 
(LPB).

Amanah Undang-Undang Penyiaran tentang 
tugas dan kewajiban KPI adalah menampung, 
meneliti, menindaklanjuti aduan, sanggahan, 
serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap 
penyelenggaraan penyiaran. Tahun 2014 KPI 
menerima 21.751 aduan yang berasal dari 
14.919 email, 2.663 sms, 2.663 Twitter, 1.621 
Facebook, 109 Telepon dan 1 buah tatap 
muka atau surat,  dari jumlah pengaduan 
tersebut KPI juga telah mengeluarkan 184 
jumlah sanksi dengan rincian; 149 teguran 
pertama, 24 teguran kedua, 8 penghentian 
sementara dan 3 buah Pengurangan Durasi. 
Adapun RCTI menjadi Lembaga Penyiaran 
yang paling banyak menerima sanksi dengan 
total 28 sanksi, sementara bentuk pelanggaran 
yang paling banyak dilanggar oleh Lembaga 
Penyiaran adalah tentang Perlindungan Anak 
disusul norma kesopanan dan Kepentingan 
Publik, sedangkan Sanksi berdasarkan Jenis 
Program paling tinggi didominasi (3 besar) 
oleh Program Iklan, FTV dan Variety Show.2

Tahun 2016 jumlah total aduan yang 
masuk mengenai isi siaran berjumlah 12.285 
pengaduan. Sebagian besar pengaduan yang 
masuk melalui media berbasis online. Rata-
rata pengaduan per hari yang masuk ke KPI 
sebanyak 41 pengaduan dengan asumsi hari 
kerja efektif setiap bulannya ialah dua puluh 

2  Data Sanksi dan Pengaduan Bidang Isi Siaran Tahun 
2014, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

lima hari.3
Berdasarkan hal ini hanya ada dua 

kemungkinan; Pertama, kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam proses pemberian aduan 
akan tayangan televisi dan siaran radio; Kedua, 
kurangnya pengetahuan akan konten siaran 
positif (sesuai P3SPS) atau literasi media. Oleh 
karena itu KPI yang merupakan wakil publik 
di penyiaran memerlukan sinergitas yang baik 
dengan seluruh masyarakat, baik individu atau 
kelompok.

Dalam membangun kesadaran masyarakat 
dalam bermedia perlu adanya penajaman 
akan literasi media. Literasi Media merupakan 
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 
seseorang agar dapat menggunakan media 
dengan benar dan optimal. Media literasi 
bertujuan membekali masyarakat untuk 
mampu memilah dan menilai isi media massa 
secara kritis serta memperoleh manfaat yang 
sesuai dengan kebutuhannya. Di samping 
itu, media literasi juga dimaksudkan untuk 
memberikan wawasan bagaimana media 
mempengaruhi pemirsanya sehingga 
masyarakat dapat memilih program yang 
sesuai kebutuhannya maupun kebutuhan 
keluarganya. Dengan demikian masyarakat 
dapat mengatur pola konsumsi media yang 
sehat dan proporsional sesuai kebutuhan 
keluarganya. 

Tujuan literasi media, dapat disebutkan: (1) 
Memahami operasi media dengan benar; (2) 
menyikapi media secara benar; (3) memihak 
pada (isi) media yang benar. Sedangkan, 
kelompok peduli penyiaran yang hadir di 
tengah masyarakat adalah sekumpulan individu 
yang bertujuan untuk melakukan literasi media 
bagi banyak orang, bentuknya juga beragam, 
terdiri dari: (a) ada yang berdiri sendiri 
pemantau media; (b) atau bergabung (menjadi 
satu) dengan organisasi yang bergerak di 
pemantauan media; (c) membentuk suatu 

3  Data Sanksi dan Pengaduan Bidang Isi Siaran Tahun 
2016, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
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organ baru atau semi otonom; (d) bersinergi 
dan turut mengembangkan organisasi 
pemantauan media yang sudah ada; (e) 
melakukan pemantauan media secara mandiri 
berbasis individu/ keluarga.

Fungsi peduli penyiaran selain sebagai wakil 
suara masyarakat yang aktif dan mitra utama 
KPI dalam menciptakan penyiaran sehat juga 
tentu berperan dalam memberikan masukan 
kepada lembaga penyiaran akan konten-konten 
siaran yang bernilai negatif atau melanggar 
regulasi (UU 32/2002 dan P3SPS).

Pertumbuhan jumlah media meningkat 
signifikan sesudah Undang-Undang nomor 40 
tahun 1999 tentang Pers dan UU Penyiaran 
disahkan. Namun kebebasan media ternyata 
tidak serta merta menaikkan kepuasan rakyat 
pada kinerja media. Gerakan Literasi Media 
sudah marak di Indonesia, dengan model 
gerakan yang beragam;
1. KIPPAS Medan; Yayasan Kajian Informasi, 

Pendidikan dan Penerbitan Sumatera 
(Model Analisis Framing)

2. Yayasan Sahabat Cahaya (For Child) Jakarta; 
Sehat Mengkonsumsi Media, for parenting  
preschool, dongeng, komik

3. REMOTIVI Jakarta; Model Literasi Media 
dan Media Watch (Melakukan pemantauan 
media secara mandiri berbasis individu/
keluarga)

4. Jurnal Celebes Makassar; Melibatkan Ormas 
Sipil (OMS)- Media Cetak (Pemantauan Isi 
Media)

5. PR2MEDIA Yogyakarta; Pemantau Regulasi 
dan Regulator Media (melakukan kegiatan 
advokasi publik untuk kasus-kasus regulasi 

dan regulator media)
6. MPM Yogyakarta; Masyarakat Peduli Media 

(untuk para Ibu), salahsatu programnya 
‘Sehari Tanpa TV’

7. JAMPPI Jakarta; Jaringan Masyarakat 
Peduli Penyiaran Indonesia, melakukan 
pemantauan dan kajian terhadap konten 
(isi) media.

Forum Masyarakat Peduli Penyiaran 
adalah puncak Program Literasi Media yang 
dimiliki oleh KPI Pusat dengan Literasi Media 
sebagai payungnya, yang didahului dengan 
ToT (Training for Trainer) Literasi Media (bagi 
KPID seluruh Indonesia) dan Literasi Media 
itu sendiri (entah berdiri sendiri atau masuk 
pada seluruh program kerja KPI). Oleh karena 
itu diperlukan adanya proses umpan balik 
(sinergitas) antar tiga komponen; Pertama, 
kelompok masyarakat yang peduli akan 
penyiaran untuk memfasilitasi penumbuhan 
kecenderungan kelompok massa dalam 
bermedia dengan melakukan banyak kegiatan 
mulai dari perorganisasian, pemantauan media 
sampai menganalisis isi konten siaran televisi 
dan radio; Kedua, pemerintah dalam hal ini 
KPI dan atau KPID seluruh Indonesia dengan 
Literasi Media-nya; Ketiga; Penyelenggara 
Siaran dalam hal ini Lembaga Penyiaran 
termasuk Production House (PH), Talent, 
Pengiklan yang ada dalam lingkaran industri 
penyiaran, untuk meningkatkan kapasitas dan 
komitmen mereka dalam menciptakan konten 
siaran yang sesuai dengan P3SPS. Ketiga 
komponen ini merupakan substansi kebutuhan 
untuk membentuk sebuah Gerakan Masyarakat 
Sadar Media (GEMASADA), kelompok 
masyarakat peduli penyiaran, bersama dengan 
KPI menjadi simpul-simpul massa yang 
konsisten dan komitmen meliterasi media 
untuk konten siaran yang dapat ditonton lintas 
usia (Semua Umur). ***

* Sebelumnya telah dimuat di Koran Pikiran Rakyat 
Bandung Edisi Selasa (15/8/2017).

Media literasi bertujuan membekali 
masyarakat untuk mampu memilah 
dan menilai isi media massa 
secara kritis serta memperoleh 
manfaat yang sesuai dengan 
kebutuhannya.
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KPI INGIN PRSSNI DORONG 
PERKEMBANGAN SIARAN RADIO 

K omisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat) mengharapkan 
PRSSNI (Persatuan Radio Siaran 
Swasta Nasional Indonesia) terus 

selaras dengan visi dan misi UU Penyiaran 
yakni sebagai wadah pendorong majunya 
dunia penyiaran di tanah air. Harapan itu 
disampaikan Ketua KPI Pusat, Yuliandre 
Darwis, pada saat ramah tamah dengan 
Pengurus Besar PRSSNI di bilangan Cipayung, 
Selasa (18/7/17).

Menurut Andre, panggilan akrabnya, 
hadirnya PRSSNI sebagai wadah organisasi 
radio swasta nasional di Indonesia juga 

berfungsi sebagai pengawas anggotanya. “Kami 
sangat mengharapkan PRSSNI melakukan 
pengawasan tersebut,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Andre mengatakan, 
KPI Pusat sudah melakukan pemantauan 
terhadap isi siaran radio. Sampai saat ini, ada 
lima radio yang bersiaran jaringan dipantau 
KPI Pusat.

Sementara itu, Ketua Umum PRSSNI, 
Rohmad Hadiwijoyo mengatakan, tugas 
pengawasan KPI terhadap lembaga penyiaran 
khususnya radio dinilai dapat memberi 
masukan atau kritisi membangun terhadap 
konten radio. 
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Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis

‘

‘

Highlight

Rohmad mengatakan, hingga saat ini jumlah 
anggota PRSSNI mencapai 674 yang tersebar di 
seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Rohmad juga 
menyinggung sedikitnya pembahasan soal 
radio dalam draft revisi UU Penyiaran.

Pertemuan itu juga dihadiri seluruh 
Pengurus Besar PRSNNI dan beberapa 
Pengurus Daerah seperti DKI Jakarta, Banten 
dan Jawa Barat. Komisioner KPI Pusat yang 
ikut dalam pertemuan tersebut, Mayong Suryo 
Laksono dan Ubaidillah. [RG]

KPI Pusat sudah 
melakukan pemantauan 
terhadap isi siaran radio. 
Sampai saat ini, ada lima 
radio yang bersiaran 
jaringan dipantau KPI 
Pusat

RTVE  telah menjadi saluran TV nasional 
pertama di Spanyol yang melakukan 
siaran langsung menggunkana teknologi 
Dolby Audio dan Dolby Vision, Pada 

tanggal 5 Juli. Siaran langsung ini menggunkan 
teknologi Dolby Vision High Dynamic Range 
(HDR) dan suara Dolby AC-4, serta menggunakan 
saluran uji coba DVB-T2 4K yang dioperasikan 
oleh RTVE dan Cellnexx Telecom. Saluran ini 
tersedia di saluran terestrial di Madrid (saluran 
32), Barcelona (saluran 43) dan Sevilla (saluran 
36), namun hanya penonton yang memiliki TV 
HDR 4K dapat menerima tayangan ini.

RTVE Siaran Langsung Menggunakan 
Dolby Audio dan Dolby Vision

Agar program ini  berhasil, RTVE harus 
menggunakan alat bantu yang ditempatkan 
ke dalam dua truk yang ditempatkan di lokasi 
terbuka dengan rincian satu truk untuk video 
dan satu truk untuk audio, yang dimasing–
masing truk terdapat pemutar audio, video, 
teknologi Dolby Vision dan Dolby Audio. Satelit 
Hispasat digunakan sebagai penghubung dan 
mendistribusikan sinyal ke Barcelona dan 
Sevilla. [RV]

Spanyol

Sumber: www.advanced-television.com
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PROGRAM 
REALITY 
SHOW HARUS 
HORMATI 
HAK PRIVASI 

K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
meminta lembaga penyiaran 
bersikap proporsional dalam 
menjaga kepentingan publik dan 

penghormatan terhadap hak privasi dalam 
setiap program siaran. Hal ini disampaikan 
Komisioner bidang pengawasan isi siaran, 
Dewi Setyarini, usai pembinaan program 
siaran Rumah Uya dan Katakan Putus di 
kantor KPI Pusat, (15/8).

Dewi menilai, reality show di televisi 
seperti dua program tersebut harus 
tunduk pada aturan yang telah ditetapkan 
dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 & SPS), terkait 
penghormatan terhadap hak privasi.  
Berdasarkan catatan tim pengaduan KPI, 
masyarakat telah menyampaikan aduan 
terkait dua program ini. Dari Januari hingga 
pertengahan Agustus tahun 2017, ada 59 
aduan terhadap Rumah Uya (Trans 7) dan 46 
aduan untuk Katakan Putus (Trans TV).

Keluhan masyarakat atas keduanya adalah 
banyak mengumbar aib dan konflik pribadi, 
serta dramatisasi adegan yang cenderung 
meragukan keasliannya. Dewi mengaku 
kesulitan menangkap pesan-pesan moral yang 
disampaikan dalam program seperti ini.

Namun demikian, KPI berkewajiban untuk 
memberikan arahan kepada stasiun televisi 
yang menyiarkan Rumah Uya dan Katakan 
Putus.  “Kami berharap stasiun televisi 
memberikan pemberitahuan, atau disclaimer 

kepada publik jika memang terdapat episode 
yang merupakan reka ulang adegan yang 
berdasarkan kisah nyata”, ujar Dewi. Sehingga 
masyarakat paham, bahwa tidak semua 
cerita yang muncul pada program tersebut 

Dari Januari hingga 
pertengahan Agustus tahun 
2017, ada 59 aduan terhadap 
Rumah Uya (Trans 7) dan 46 
aduan untuk Katakan Putus 
(Trans TV), dengan dominasi 
keluhan banyak mengumbar 
aib dan konflik pribadi, serta 
dramatisasi adegan yang 
diragukan keasliannya. 

Komisioner KPI Pusat
Dewi Setyarini

‘
‘
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Highlight

diperankan oleh pelaku aslinya.
Pasal 13 dan 14 SPS KPI tahun 2012 

telah mengatur dengan rinci mengenai 
penghormatan terhadap hak privasi. 
Diantaranya, tidak merusak reputasi obyek 
yang disiarkan, tidak menimbulkan dampak 
buruk terhadap keluarga terutama anak dan 
remaja, tidak dilakukan tanpa dasar fakta 
dan data yang akurat, dan tidak menjadikan 
kehidupan pribadi sebagai bahan tertawaan 
adan bahan cercaan.

Selain itu, Dewi juga mengingatkan bahwa 
dua program ini dinyatakan berklasifikasi 
Remaja  (R). Dengan demikian syarat-syarat 
yang telah ditetapkan P3 & SPS, harus dipenuhi.

Dalam kesempatan tersebut, pihak 
pengelola program siaran hadir memberikan 
penjelasan, termasuk Uya Kuya. Uya mengakui 
perlu ada perbaikan internal agar program 
Rumah Uya dapat hadir lebih baik, dan 
memberikan nilai-nilai yang inspiratif kepada 
publik. [RA]

Austral ia

Industri 
Penyiaran 
Australia 
Alami 
Masalah Besar

Televisi  siaran Australia sedang 
dalam keadaan genting. Hal 
tersebut disebabkan permasalahan 
demografis karena terus kehilangan 

penonton muda dengan cepat. Angka 
penonton muda pada setiap kuartal 
selalu mengalami penurunan yang cukup 
signifikan hal tersebut disampaikan 
dalam laporan The Australian Multi-
Screen yang  telah berganti nama menjadi 
Australian Video Viewing. Sedangkan untuk 
perhitungan jumlah penonton pada wilayah 
regional, dilakukan oleh TAM, OzTAM dan 
Nielsen, seluruhnya menunjukan penurunan 
yang sama.

Pada kuartal pertama tahun 2017, orang 
Australia menonton televisi selama 79 jam 
dan 30 menit di rumah setiap bulannya, 
angka ini mengalami penurunan 7% dari 
tahun-tahun sebelumnya. Penurunan itu 
termasuk terjadi dengan cepat karena 
pada tahun 2016 penurunan penonton TV 
hanya 5% dari tahun 2015. Dalam 12 bulan 
terakhir,  penonton usia 18 sampai 35 tahun 
telah memangkas jam menonton siaran 
bulanan mereka lebih dari 20%. Mereka 
beralih lebih cepat dari tahun sebelumnya, 
pada Q4 2016, hanya terjadi penurunan 
sebesar 15%, sementara pada Q2 2016 
mendekati 10%. [RV]

Sumber: www.smh.com.au
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RUU PENYIARAN HARUS 
UTAMAKAN KEPENTINGAN PUBLIK 

Menyikapi dinamika atas hadirnya draf undang-undang penyiaran yang dibahas 
oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang lahir dari Undang-
Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan bertugas mengatur hal-hal 
yang terkait dengan penyiaran, mempunyai pandangan sebagai berikut:

KPI menilai kehadiran undang-undang 
penyiaran yang baru menjadi sebuah 
kemestian, mengingat undang-undang yang 
ada saat ini sudah tidak dapat mengakomodasi 
perkembangan teknologi informasi terbaru, 
sehingga muncul problematika di dunia 
penyiaran. Untuk itu, mengingat isu revisi 
undang-undang (RUU) ini sudah bergulir sejak 
tahun 2010, KPI berharap pembahasan RUU 
penyiaran tidak berlarut-larut dan dapat 
segera diselesaikan untuk disahkan.

 1
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Eksistensi  Komisi Penyiaran Indonesia sebagai 
representasi publik perlu diperkuat dalam 

undang-undang penyiaran yang akan datang. 
Penguatan itu meliputi perluasan kewenangan 
di bidang isi siaran serta tetap melibatkan KPI 

di dalam seluruh proses penataan infrastruktur 
penyiaran untuk mengontrol kaidah pokok 

demokratisasi penyiaran, yakni keberagaman 
kepemilikan (diversity of ownership).

Masalah digitalisasi yang ditengarai menjadi 
penyebab kemacetan pembahasan RUU ini, 
merujuk pada rekomendasi Rapat Koordinasi 
Nasional (Rakornas) KPI tahun 2014, KPI 
berpendapat bahwa apa pun pilihan 
terhadap pengelolaan penyiaran digital, 
harus mengedepankan prinsip keadilan, 
kesetaraan, dan efisiensi yang menjadi tujuan 
utama dari migrasi digital. Efisiensi tersebut 
diharapkan menghasilkan digital deviden yang 
dapat dialokasikan untuk penyediaan internet 
broadband guna pemenuhan hak masyarakat 
Indonesia akan informasi.

Sebagai representasi publik, maka KPI harus 
masuk dalam Badan Migrasi Digital, yang 
dalam draf RUU yang dibahas Baleg DPR RI 
hanya terdiri atas pemerintah, organisasi 
lembaga penyiaran, dan pemangku 
kepentingan. KPI juga mengkritisi keberadaan 
Organisasi Lembaga Penyiaran (OLP) dalam 
proses regulasi, seperti Badan Migrasi Digital 
dan Panel Ahli dalam penjatuhan sanksi. KPI 
menilai kehadiran OLP pada proses tersebut 
akan menimbulkan kesimpangsiuran antara 
operator dan regulator. Meski demikian, 
sekalipun harus ada pembatas yang tegas 
regulator dan OLP, tentunya regulator 
tetaplah harus mempertimbangkan aspirasi 
OLP sebagai operator. Mengenai keberadaan 
OLP dalam Panel Ahli, KPI melihat adanya 
potensi konflik kepentingan antara 
regulator dan operator, karena OLP adalah 
obyek yang akan dikenai sanksi.

2
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KPI menilai RUU harus memperkuat 
keberadaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). 

Implementasi SSJ merupakan bagian dari 
penerapan prinsip demokratisasi penyiaran 

yang mensyaratkan adanya diversity of 
content dan diversity of ownership. SSJ juga 
menjadi usaha memperkuat kebhinnekaan 

dengan merepresentasikan masyarakat, 
budaya, dan mengangkat perekonomian 

pada setiap daerah. Konsep cross culture  
yang diajukan dalam RUU yang diusulkan 

Baleg DPR RI ini mengaburkan tujuan dari SSJ 
tersebut. Bahkan konsep cross culture dalam 

SSJ berpotensi melanggengkan kondisi 
sekarang, saat siaran Jakarta mendominasi 
seluruh wajah stasiun televisi jaringan, dan 

produksi siaran lokal yang seharusnya dapat 
menyerap SDM lokal pun tereduksi.

Batasan siaran iklan sebanyak maksimal 30% 
menurut KPI dapat mengganggu kenyamanan 
publik sebagai pemilik frekuensi. Selain 
itu, meningkatnya proporsi siaran iklan 
berdampak pula pada keadilan ekonomi 
pada televisi lokal. KPI menilai harus ada 
distribusi iklan yang merata pada masing-
masing lembaga penyiaran, tidak terpusat 
pada lembaga penyiaran tertentu saja.

Mengenai iklan rokok, KPI mendukung 
rumusan yang diajukan oleh Komisi I 
DPR RI yang telah lebih dahulu dibuat 
sebelum pembahasan di Baleg DPR RI.
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PERBAIKI LAYANAN PUBLIK, 
KPI DAN KEMENPAN-RB JALIN 
KERJASAMA

K omisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat) dan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (KemenPAN-

RB) melakukan kerja sama dalam rangka 
memperbaiki pelayanan publik. Kerjasama itu 
diwujudkan dengan ditandatangani MoU antara 
kedua belah, Selasa (22/8/2017). 

Menteri PAN dan RB Asman Abnur 
mengatakan pihaknya melakukan kerjasama 
dengan KPI untuk mensosialisasikan Gerakan 
Indonesia Melayani, yang menurutnya sesuai 
dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau 
Jokowi dan masuk dalam Gerakan Revolusi 
Mental.

“Maka dari itu kita minta bantuan KPI, kita 
kerja sama dalam rangka mensosialisasikan 
Gerakan Indonesia Melayani ini,” ujar MenPAN-
RB Asman Abnur usai penandatanganan MoU 
dengan KPI di Hotel Ibis Jalan Hayam Wuruk, 

Jakarta Pusat.
Asman mengatakan, kerjasama dengan KPI 

diharapkan mewujudkan seluruh pelayanan 
public baik di pusat maupun daerah menjadi 
lebih baik. Hal ini menguranginya kesulitan 
dalam melayani publik khususnya hal-hal 
perizinan yang menjadi hak masyrakat.

“Itu yang akan kita coba sosialisasikan terus. 
Jadi, sekali lagi saya berterimakasih kepada 
KPI yang telah mensupport Gerakan Indonesia 
Melayani,” kata Asman.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Yuliandre 
Darwis menyambut baik kerjasama ini dan 
mengharapkan gerakan ini akan mendukung 
adanya informasi yang positif sehingga pola 
pikir masyarakat akan berubah.

“Kita patut apresiasi langkah pemerintah 
yang sudah melakukan sebuah reformasi yang 
luar biasa terhadap pelayanan publik,” katanya. 
[RG]
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Quo Vadis Digitalisasi 
Televisi Indonesia?

Tahun ini pembahasan  RUU 
Penyiaran sudah sampai di 
badan legislatif (baleg) DPR RI. 
Bayangkan Indonesia adalah 
negara besar, namun di Asia 
tenggara, Indonesia hanya 

mampu duduk sejajar dengan Myanmar yang 
sama-sama belum memulai digital televisinya. 
Padahal, saat ini di dunia sudah ada 60 negara 
yang tercakup ke dalam komunitas digital 
ekonomi. Sedangkan pelaksanaan digitalisasi 
televisi yang berdampak pada terciptanya 
digital dividen merupakan prasyarat mutlak 
untuk bisa masuk dalam jajaran negara 
komunitas digital ekonomi. 

Bicara tentang digitalisasi penyiaran, inti 
masalah yang membuat macet pembahasan 
RUU ini adalah soal multiplekser (mux) 
atau network provider. Terdapat 3 konsep 

digitalisasi dalam RUU Penyiaran yang tengah 
digodok anggota dewan. Pertama, Single 
mux. Kedua; Hybrid, yang merupakan bentuk 
kompromi. Ketiga; Multi mux. 

Single mux atau single operator adalah 
sistem yang paling ideal, paling efisien dan 
menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. 
Hanya akan ada satu operator tunggal yang 
independen di Indonesia dengan tugas 
mengelola seluruh jaringan infrastruktur 
siaran. Sehingga, televisi-televisi yang ada 
sekarang ini hanya akan menjadi production 
house (PH). Mereka menitipkan siarannya 
di operator atau network provider yang 
dipilih oleh negara tersebut. Konsep single 
operator dipilih negara Malaysia, yang hanya 
ada satu lembaga sebagai operator, dengan 
nama MYTV. Lewat MY TV inilah, seluruh 
televisi menitipkan program siarannya untuk 

Digitalisasi menjadi hal pertama yang penting dicermati jika kita meninjau 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Hal ini dikarenakan, bahasan tentang 
digitalisasilah yang menyebabkan pembahasan undang-undang ini buntu hingga 
sekarang dan belum jelas kelanjutannya.
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Oleh:
Sudjarwanto Rahmat M Arifin 

Wakil Ketua KPI Pusat

dipancarluaskan ke tengah masyarakat. MYTV 
sebagai operator tunggal mendapatkan konsesi 
dari negara selama 15 tahun. Konsesi ini belum 
lama kemarin diperpanjang menjadi 30 tahun 
sebagai langkah proteksi pemerintah terhadap 
industri penyiaran yang memang merupakan 
industri yang padat modal. 

Single operator ini menjadi ideal karena 
tidak ada konflik kepentingan dan lebih efisien, 
sebagaimana tujuan digitalisasi yang utama 
adalah untuk efisiensi frekuensi. Saat ini 1 
(satu) frekuensi selebar 8 Mhz digunakan 
untuk 1 (satu) televisi. Ketika digitalisasi 
mulai dilakukan, slot satu frekuensi yang ada 
dapat digunakan hingga 12 (dua belas) televisi 

dengan format standart definition (SD). 
Lalu jika demikian, apakah sebenarnya 

single operator dapat dilaksanakan? Tentu saja, 
jika ada kemauan. Tetapi masalahnya televisi 
yang sudah ada saat ini (eksisting) banyak yang 
keberatan dengan berbagai alasan. Pertama, 
tentu saja terkait aset infrastruktur yang sudah 
mereka miliki. Jika pakai single mux, lalu tower, 
tanah dan bangunan infrastuktur pemancar 
yang sudah ada untuk apa? Kedua, tentang 
aset yang berpengaruh pada portofolio saham. 
Jika aset berkurang tentunya saham juga akan 
terpengaruh. Ketiga, soal penguasaan teknologi 
masa depan. Beberapa TV menginginkan tetap 
mendapatkan satu frekuensi yang nantinya 
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akan mereka kelola.  Sebagian digunakan untuk 
menyalurkan siarannya sendiri, sisanya untuk 
mengembangkan teknologinya. Inilah beberapa 
keberatan industri terutama TV eksisting 
terhadap sistem single operator. 

Sistem yang kedua adalah multi operator. 
Industri televisi saat ini menginginkan 
migrasi digital bersifat alamiah, tanpa perlu 
adanya analog switch off (ASO). Jadi seperti 
sekarang, RCTI mengelola 1 multiplekser, 
Global TV mengelola satu multiplekser, dan 
lain-lainnya pun mendapatkan kesempatan 
pengelolaan multiplekser. Pilihan ini tentunya 
tidak realistis, mengingat tujuan digitalisasi 
adalah untuk efisiensi penggunaan frekuensi. 
Dengan demikian, pilihan multi operator ini 
justru menghambat tujuan pemerintah untuk 
memanfaatkan digital dividen yang didapat 
dari efisiensi frekuensi. 

Pilihan lainnya yang lebih realistis adalah 
hybrid operator. Sistem Hybrid ada 2 varian, 
yang pertama TVRI/RTRI tetap menjadi 
network operator untuk mengelola beberapa 
frekuensi, misalnya untuk TVRI, TV Komunitas, 
dan TV publik lokal lainnya. Sementara 
frekuensi lainnya dikelola oleh konsorsium, 
misalnya asosiasi televisi yang mendapatkan 
beberapa frekuensi untuk dikelola anggota 
anggotanya. Varian yang kedua adalah RTRI 
dengan Group. Beberapa televisi mengajukan 
varian hybrid seperti ini. Masing-masing grup 
televisi mendapatkan satu frekuensi untuk 
dikelola, misalnya VIVA Group yang memiliki 
dua televisi mendapatkan satu frekuensi 
untuk dikelola, demikian pula berlaku untuk 
group lain seperti MNC, EMTEK, Trans Corps 
dan Media Group. Diantara kedua varian 
hybrid operator tersebut, pilihan paling 
memungkinkan dilakukan yaitu frekuensi 
dikelola oleh RTRI dan konsorsium. 

Badan legislatif mengajukan konsep 
pengelolaan frekuensi dalam RUU Penyiaran 
dengan transisi analog ke digital berlangsung 
secara alamiah. Namun jika berlangsung secara 
alamiah, tentunya tidak akan bisa segera 

menuju digitalisasi penyiaran, karena idealnya 
harus ada ASO (analog switch off),  yaitu dalam 
rentang waktu tertentu sistem analog harus 
mati dan digantikan dengan sistem digital. 
Untuk itulah perlu segera tercapainya titik 
kompromi antara pemangku kepentingan 
karena digitalisasi adalah keniscayaan yang 
tidak boleh tertunda lagi. Dengan memulainya 
digitalisasi penyiaran, Indonesia akan 
berpeluang memanfaatkan digital dividen 
untuk perkembangan ekonomi digital dan 
bergabung bersama komunitas 60 negara 
digital dunia. 

Kebuntuan politik pembahasan RUU 
Penyiaran ini diharapkan jangan sampai 
berlarut-larut. Karena dikhawatirkan akan 
tiba pada suatu titik, dan pemerintah akan 
mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang (Perppu) penyiaran. Sehingga 
hal tersebut dapat diartikan sebagai kondisi 
darurat penyiaran Indonesia. ***

Dengan memulainya digitalisasi 
penyiaran, Indonesia akan 
berpeluang memanfaatkan 
digital dividen untuk 
perkembangan ekonomi digital 
dan bergabung bersama 
komunitas 60 negara. 
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MENRISTEK DIKTI BERHARAP 
KPI BANGUN SISTEM EVALUASI 
SIARAN TELEVISI

A udiensi dengan Menteri Riset 
Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi , M Nasir, adalah salah 
satu upaya penguatan lembaga 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai 
regulator sekaligus representasi masyarakat di 
bidang penyiaran, (24/8). Dalam diskusi yang 
dipimpin langsung Ketua KPI Yuliandre Darwis, 
Nasir menyampaikan harapan pada dunia 
penyiaran. Antara lain penyediaan slot konten 
pendidikan di lembaga penyiaran yang dapat 
dikerjasamakan dengan seluruh kampus negeri 
di bawah naungan Kemristek Dikti. 

Kedua, Nasir meminta adanya sistem 
evaluasi televisi yang menunjang nilai positif 
sebuah tayangan televisi. Terakhir, harapannya 
adalah kehadiran lembaga pemeringkatan 
alternatif yang dikelola negara untuk dijadikan 
acuan lembaga penyiaran dan pihak pengiklan.

Pada kesempatan tersebut hadir pula 

Komisioner KPI bidang kelembagaan 
Ubaidillah, dan bidang pengawasan isi siaran 
Nuning Rodiyah, Dewi Setyarini dan Mayong 
Suryo Laksono. Kepada Menristek Dikti 
KPI menyampaikan program Survey indeks 
Kualitas Program Siaran yang dilakukan di 12 
kampus negeri dan swasta di 12 kota besar di  
Indonesia yang sudah berjalan selama 3 tahun. 
KPI berharap, survey ini dapat dioptimalkan 
dengan penyelenggaraan di sebanyak mungkin 
perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Catatan lain pada pertemuan tersebut 
adalah rencana kerjasama yang dapat 
dilakukan KPI bersama jajaran Kemristek 
Dikti, termasuk perguruan tinggi. Antara lain 
(1) Membuat Kelompok Mahasiswa Literasi 
Media, (2) Laboratorium Literasi Media, (3) 
Pengembangan TV dan Radio berbasis Kampus, 
(4) Kurikulum Literasi Media di kampus dan 
sekolah. [DQ]

[ SINERGI ]
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DUKUNGAN MASYARAKAT 
TERHADAP SANKSI 
PELANGGARAN IKLAN ROKOK

K oalisi Nasional Masyarakat Sipil 
untuk Pengendalian Tembakau 
(KNMSPT) mendukung penuh 
langkah Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) dalam menegakkan sanksi terhadap 
semua bentuk iklan rokok yang melanggar. 
Hal itu disampaikan juru bicara KNMSPT, Deni 
Wahyudi, saat melakukan audiensi dengan KPI 
Pusat, Senin (10/7/17). 

“Kami mendukung kebijakan KPI untuk 
memberi sanksi pada iklan rokok yang 
melanggar dan jangan pernah ragu-ragu untuk 
melakukan hal itu,” kata Deni Wahyudi yang 
diamini semua perwakilan koalisi yang hadir 
dalam audiensi antara lain YLBHI (Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), ICW 

(Indonesia Corruption Watch), HRWG (Human 
Rights Working Group), Raya Indonesia 
(Rumah Kajian dan Advokasi Kerakyataan), 
IISID (The International Institute for 
Sustainable Development’s) dan MPKU (Majelis 
Pembina Kesehatan Umum). 

Menurut Deni, pemberian sanksi terhadap 
iklan rokok oleh KPI merupakan bentuk 
dukungan KPI terhadap penegakkan hak dasar 
masyarakat yakni memperoleh kesehatan yang 
baik dan pencegahan dari dampak buruk rokok. 
“Karenanya kami terus mengharapkan KPI dan 
berkomitmen untuk tegas memberikan sanksi 
teguran terhadap lembaga penyiaran yang off 
side dalam tayangan iklan rokok ini,” tegasnya.

Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat 
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Arifin, menanggapi hal itu menyatakan bahwa 
pihaknya selalu bekerja dan mengeluarkan 
sanksi dalam koridor peraturan yang ada yakni 
UU Penyiaran dan P3 dan SPS KPI tahun 2012. 
Karenanya, KPI akan tegas terhadap semua 
iklan rokok yang melanggar aturan meskipun 

dikemas dalam bentuk apapun. 
Hal senada juga disampaikan Komisioner 

KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono. Menurutnya, 
KPI masih menggunakan UU Penyiaran dan 
P3 dan SPS KPI dalam menegakkan aturan 
penyiaran khususnya siaran iklan rokok yang 
melanggar. 

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, 
Dewi Setyarini mengatakan, pihaknya sudah 
mengeluarkan surat edaran tentang siaran 
iklan rokok yang dibungkus dalam bentuk 
konten beasiswa. Terkait hal itu, KPI Pusat 
telah memberikan sanksi teguran kepada 
lembaga penyiaran yang melanggar aturan 
terhadap aturan penayangan iklan rokok di 
lembaga penyiaran.

Dalam kesempatan itu, koalisi 

menyampaikan persoalan hilangnya pasal 
pelarangan iklan rokok dalam draft revisi UU 
Penyiaran yang dikeluarkan Badan Legislatif 
(Baleg). Menurut Virgo Sulianto Gohardi, Ketua 
PP Pemuda Muhammadiyah, pihaknya sangat 
menyesalkan hilangnya aturan pelarangan 

iklan rokok dalam draft yang dikeluarkan Baleg 
tersebut. Padahal, revisi UU Penyiaran ini 
diharapkan menjadi payung hukum yang tegas 
terkait siaran iklan rokok di lembaga penyiaran. 

“Di antara negara-negara di Asia, tinggal 
Indonesia saja yang belum meratifikasi aturan 
Framework Convention on Tobacco Control 
(FCTC). Jika iklan rokok dilarang tayang di 
lembaga penyiaran, upaya ini dapat menekan 
perkembangan angka perokok sebanyak tujuh 
persen,” jelasnya.

Virgo bersama dengan perwakilan 
koalisi meminta KPI untuk ikut mendorong 
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
memperjuangkan pelarangan iklan rokok di 
lembaga penyiaran dalam revisi UU Penyiaran. 
[RG]

(Kiri) Juru bicara 
Koalisi Nasional 
Masyarakat 
Sipil untuk 
Pengendalian 
Tembakau 
(KNMSPT) Deni 
Wahyudi.



38 PENYIARANKITA  |  Juli - Agustus 2017

[ SINERGI ]

SINERGI KPI DAN MASYARAKAT, 
OPTIMALKAN PENYIARAN SEHAT

M asyarakat memiliki peran 
penting dalam menekan dampak 
negatif siaran televisi dan radio. 
Salah satunya dimulai dengan 

adanya ketahanan keluarga dalam memahami 
penggunaan media, baik itu televisi dan radio. 
Untuk itulah, dibutuhkan peran aktif dari 
masyarakat agar muatan siaran senantiasa 
selalu sehat dan bermanfaat.  Hal tersebut 
terungkap dalam Seminar dan Pembentukan 
Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) 

yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI), di Medan (7/8). 

Ubaidillah, Komisioner KPI Pusat bidang 
kelembagaan  menyatakan bahwa KPI tidak 
dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan 
penyiaran yang sehat dan  bermartabat. “Peran 
serta masyarakat mutlak dibutuhkan untuk 
ikut mengawasi konten siaran agar bersih dari 
muatan pelanggaran”, ujar Ubaidillah.

Menurutnya, masyarakat dapat mengambil 
peran dengan tetap kritis pada setiap muatan 
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Komisioner KPI Pusat
Prof. H. Obsatar Sinaga

‘

‘

isi siaran. “Jika ada tayangan yang dirasa tidak 
sesuai dengan norma kesopanan, budaya, 
adat istiadat ataupun norma agama, segera 
dilaporkan kepada KPI”, ujarnya. Masukan 
dan pendapat masyarakat ini, selain berguna 
untuk ditindaklanjuti KPI, juga bermanfaat 
bagi pengelola televisi dan radio untuk 
memperbaiki mutu siaran.

Pesatnya perkembangan teknologi 
sekarang, berbanding lurus dengan 
pertumbuhan lembaga penyiaran di 
Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan 
tersendiri bagi masyarakat dalam menyaring 
setiap informasi dan muatan siaran yang 
sesuai dengan kebutuhan. “Namun pada 
prinsipnya, jika masyarakat terlibat maka 
pengawasan terhadap lembaga penyiaran 
akan lebih baik. Bahkan akan mendorong 
dihasilkannya produk siaran yang sehat dan 
lebih berkualitas”, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Ketua 
KPI Pusat Yuliandre Darwis,Ph.D., komisioner 
KPI Pusat Prof. H. Obsatar Sinaga, Mayong 
Suryo Laksono, Agung Suprio,serta akademisi 
dari Universitas Sumater Utara, Mazdalifah, 
Ph.D (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi 
FISIP USU).  Pada forum tersebut, Obsatar 
menjelaskan mengenai eksistensi lembaga 
penyiaran di Indonesia sekarang.  Guru besar 
dari Universitas Padjajaran ini menjelaskan 
bahwa keberadaan lembaga penyiaran harus 
menyiarkan siaran yang adil, merata dan 

seimbang. “Karena pada hakekatnya, frekwensi 
jaringan merupakan milik publik.”ujarnya. 
Karena itu kewajiban menjaga frekuensi publik 
ini tidak bisa hanya dibebankan kepada KPI, 
seluruh masyarakat harus ikut menjaganya.

Mengenai peran masyarakat ini, menurut 
Mazdalifah harus dikuatkan lewat pendidikan 
literasi media. “Dengan pendidikan literasi 
media, diharapkan masyarakat menjadi cerdas 
dalam mengkonsumsi media, memahami dan 
menganalisis pesan media, hingga akhirnya 
dapat menghasilkan produk media”, ujarnya. 
Dirinya memberikan contoh pendidikan literasi 
media di beberapa negara seperti Rusia, 
Finlandia, Amerika Serikat dan India yang 
sudah dimulai sejak tahun 90-an. Pendidikan 
literasi media dilakukan baik melalui jalur 
formal ataupun non formal. “Ada yang lewat 
kurikulum di sekolah, aktivitas ekstra kurikuler 
di sekolah, ataupun kegiatan non formal 
yang dilakukan kelompok atau komunitas 
masyarakat”, ujarnya. Keterampilan literasi 
media ini akan menghasilkan masyarakat yang 
mampu memilih dan memilah media seperti 
apa yang sesuai dengan kebutuhan, serta 
mampu memberikan kritik dan koreksi atas 
setiap muatan media yang dinilai menyimpang. 
Sehingga, masyarakat yang kritis ini dapat 
bersinergi dengan KPI untuk menjaga lembaga 
penyiaran agar konsisten menyiarkan produk 
yang berkualitas. [RA]

Kewajiban menjaga 
frekuensi publik ini tidak 
bisa hanya dibebankan 
kepada KPI, seluruh 
masyarakat harus ikut 
menjaganya.
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[ DINAMIKA SIARAN ]

KPI PUSAT MINTA LEMBAGA 
PENYIARAN INTENSIFKAN ILM

K omisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat) meminta komitmen 
lembaga penyiaran untuk 
menayangkan iklan layanan 

masyarakat (ILM) secara intensif per 1 Agustus 
2017. Hal itu ditegaskan KPI Pusat dalam 
kesempatan pertemuan dengan 15 lembaga 
penyiaran televisi yang bersiaran nasional 
secara berjaringan, Selasa (18/7/17) di Kantor 
KPI Pusat.

Kewajiban penayangan iklan layanan 
masyarakat di lembaga penyiaran diatur dalam 
UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 
46 ayat (7) yang berbunyi “Lembaga penyiaran 
wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan 
layanan masyarakat”. Bahkan, persentase dari 

waktu siaran iklan layanan masyarakat juga 
telah diatur dengan tegas pada ayat (9) bahwa 
“Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk 
lembaga penyiaran swasta paling sedikit 10 
persen dari siaran iklan niaga, sedangkan 
untuk lembaga penyiaran publik paling sedikit 
30 persen dari siaran iklannya.

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah 
mengatakan, penayangan ILM merupakan 
wujud komitmen lembaga penyiaran untuk 
menayangkan materi yang berpihak pada 
kepentingan publik seperti keselamatan umum, 
kewaspadaan bencana alam, dan kesehatan 
masyarakat.

“Penayangan iklan layanan masyarakat 
oleh lembaga penyiaran merupakan upaya 
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menyampaikan ajakan menjaga integrasi 
nasional dan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia,” kata Komisioner KPI Pusat 
bidang Isi Siaran ini.

Di awal pertemuan itu, Nuning 
menyampaikan simulasi siaran untuk 
penayangan iklan layanan masyarakat. 
Menurutnya, kewajiban lembaga penyiaran 
menyediakan porsi penayangan ILM kurang 
lebih 28 menit dari 20% porsi siaran iklan 
secara keseluruhan. Jika dihitung 1 spot iklan 
lamanya 30 detik berarti ada ada 57 spot ILM. 

KPI Pusat meminta lembaga penyiaran 
untuk segera menyampaikan jadwal tayang 
dan judul ILM paling lambat 29 Juli 2017. 
“Waktu penayangan wajib juga memperhatikan 
penyebaran tayangan ILM di setiap program 
siaran per hari,” tegas Nuning.

Terkait permintaan KPI, perwakilan 15 LP 
menyatakan berkomitmen untuk menyediakan 
slot waktu ILM 10 % dr total iklan niaga. 
Komitmen tersebut juga tertuang dalam berita 
acara pertemuan dan ditandatangani semua 
perwakilan lembaga penyiaran yang hadir. 

Pertemuan itu juga membahas kebijakan 
KPI soal siaran iklan rokok, ketentuan 
mengenai sulih suara dan siaran kesehatan. 
Dalam pertemuan itu, turut hadir Komisioner 
KPI Pusat Hardly Stefano, Dewi Setyarini dan 
Mayong Suryo Laksono. [RG]

Highlight

Penayangan iklan layanan 
masyarakat oleh lembaga 
penyiaran merupakan upaya 
menyampaikan ajakan 
menjaga integrasi nasional dan 
keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

Komisioner KPI Pusat
Nuning Rodiyah

‘

‘

Petal ing Jaya

TV Star Media 
mengakhiri 
siaran mulai 7 
Oktober

TV Li Star Media Group akan berhenti 
beroperasi mulai 7 Oktober karena 
kerugian yang terjadi permasalahan 
yang terjadi di industri media. Li TV 

mengalami kerugian sebesar US $ 1,62 juta 
(RM6,96 juta) untuk laporan tahunan yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Dengan sebagian besar perusahaan 
penyiaran secara global menghadapi 
permasalahan serupa serta adanya 
gangguan digital di industri media, Star 
Media mengatakan bahwa pihaknya tidak 
mungkin memperbaiki keadaan jika sudah 
seperti ini. Harga saham Star Media tidak 
berubah pada RM2.37 hari ini dengan 
total jumlah saham mencapai 98.400 yang  
memberikan kapitalisasi pasar sebesar RM1, 
75 miliar. [RV]

Sumber: www.thesundaily.my
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[ DINAMIKA SIARAN ]

ARTVISI KOMITMEN JAGA 
KERAGAMAN BANGSA DALAM 
BINGKAI NKRI 

A sosiasi Radio dan Televisi Islam 
Indonesia (ARTVISI) menyatakan 
komitmennya untuk tetap menjaga 
keragaman bangsa dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
dengan menjaga kualitas konten siaran dari 
televisi dan radio dari setiap anggotanya. Hal 
tersebut diungkapkan Ketua Umum ARTVISI 
Pangadilan Harahap, saat memimpin audiensi 
pengurus ARTVISI dengan Komisioner KPI di 
kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, 
(24/7).

Dalam kesempatan tersebut, Pangadilan 
yang baru terpilih lagi menjadi ketua asosiasi 
untuk periode 2017-2020, menegaskan bahwa 
ARTVISI juga bertekad untuk meningkatkan 

profesionalisme dalam mengelola Radio dan 
Televisi, sesuai dengan Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & 
SPS) serta peraturan perundang-undangan 
terkait. KPI sendiri mengapresiasi komitmen 
kebangsaan yang disampaikan ARTVISI dalam 
audiensi tersebut. 

Audiensi ini diterima oleh Wakil Ketua 
KPI Pusat  S. Rahmat Arifin, didampingi oleh 
Koordinator bidang pengelolaan struktur dan 
sistem penyiaran Agung Suprio, anggota bidang 
kelembagaan Ubaidillah, anggota bidang 
pengawasan isi siaran Mayong Suryo Laksono 
dan Dewi Setyarini.  

Pada kesempatan tersebut, Rahmat menilai 
bahwa pemberian siaran materi keagamaan 
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melalui radio dan televisi menjadi bagian 
dari penguatan Revolusi Mental. Karenanya 
Rahmat sangat mendorong, bagi anggota 
ARTVISI untuk memahami betul tentang aturan 
proses perizinan, sebagai bentuk kepatuhan 
atas aturan bernegara. Sehingga siaran materi 
keagamaan yang disampaikan melalui televisi 
dan radio sesuai dengan kaidah penyiaran yang 
sehat dan legal.

Kepada jajaran pengurus ARTVISI ini, 
Rahmat memaparkan beberapa masalah 
penting yang ada dalam P3&SPS, diantaranya 
kewajiban menyiarkan lagu Indonesia Raya 
untuk mengawali siaran dan lagu kebangsaan 
lainnya pada penutup siaran. Secara khusus 
Rahmat juga mengingatkan agar materi siaran 
agama tidak mendiskreditkan agama lain, serta 
menjaga muatannya dari masalah-masalah 
khilafiyah. 

Sementara itu, Mayong Suryo Laksono 
menyampaikan tentang posisi KPI dan KPI 
Daerah yang ada di tiap provinsi. “Posisi KPI 
dan KPID bukanlah hirarki atau struktural, 
melainkan koordinatif”, ujar Mayong. 
Karenanya kebijakan masing-masing KPID, 

tentunya tidak akan sama, merujuk pada 
kondisi khas dari setiap daerah.  Pilihan 
ARTVISI mengambil genre agama Islam, 
menurut Mayong, merupakan bagian dari 
keberagaman Indonesia. “Semua bernaung 
dalam ke-Indonesiaan”, ujarnya.  

Sedangkan tentang proses perizinan 
dan peluang usaha yang mungkin dibuka, 
disampaikan oleh Agung Suprio. Bahkan Agung 
berharap ARTVISI ikut mengisi frekuensi 
kosong di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, 
Tertinggal). Hal ini, menurut Agung akan 
menguatkan rasa kebangsaan dan menjauhkan 
masyarakat di wilayah tersebut dari doktrin 
radikalisme.

Ubaidillah mengapresiasi inisiatif pengurus 
ARTVISI berkoordinasi dengan KPI Pusat. “KPI 
menghargai komitmen ARTVISI dalam menjaga 
keragaman bangsa dan NKRI, lewat konten 
siaran yang berkualitas”, ujarnya. KPI sendiri 
siap membantu anggota dari ARTVISI untuk 
dapat meningkatkan profesionalismenya lewat 
pemahaman atas regulasi, khususnya P3&SPS 
yang lebih utuh. [RA]

ARTVISI berkomitmen 
untuk tetap menjaga 
keragaman bangsa 
dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), 
dengan menjaga 
kualitas konten siaran 
dari televisi dan radio. 

Ketua Umum ARTVISI 
Pangadilan Harahap

‘

‘
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[ KPI DAERAH ]

KOMISIONER KPI ACEH
DILANTIK

W akil Gubernur Aceh Nova 
Iriansyah melantik tujuh 
komisioner Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Aceh periode 

2017-2020. Pelantikan ini dilaksanakan di 
Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh. Senin 
(21/8) siang.

Ketujuh komisioner KPI Aceh adalah 
Muhammad Hamzah, Dr. Hamdani AG, 
Munandar, Abdul Rahman, Putri Nofriza, 
Irsal Ambia, dan Khairul Alim. Pelantikan itu 

turut disaksikan oleh para pimpinan media 
di Aceh dan Komisioner KPI Pusat, bidang 
Kelembagaan, Ubaidillah.

Wagub Nova dalam sambutannya meminta 
komisioner KPI Aceh untuk meningkatkan 
kinerjanya dalam mengawasi lembaga 
penyiaran. “Saya sarankan KPI Aceh membuat 
simpul di masyarakat untuk membangun 
aktivitas pemantauan di daerah,” katanya.

Dia berharap, komisioner KPI Aceh tidak 
hanya menggunakan fungsi pengawasan, tetapi 



45Juli - Agustus 2017  |  PENYIARANKITA  

juga keahliannya dalam meningkatkan kualitas 
penyiaran di Aceh. Sehingga bisa mempercepat 
pemahaman masyarakat terhadap berbagai 
aspek pembangunan yang dilakukan 
pemerintah.

Sementara komisioner KPI Pusat, Ubaidillah 
berharap para komisioner KPI yang baru 
dilantik agar langsung bekerja dengan 
melakukan pemantauan terhadap siaran TV, 
terutama TV lokal dan radio.

“Info yang saya dapat banyak sekali 
lembaga penyiaran yang masa izinnya sudah 
habis dan harus segera diperbarui. Karena 
lembaga penyiaran TV setiap 10 tahun harus 
diperpanjang izinnya, sementara radio setiap 
lima tahun sekali,” katanya.

Selain itu, saat ini masih banyak lembaga 
penyiaran yang belum melaksanakan perintah 
undang-undang untuk menayangkan iklan 
layanan masyarakat (ILM), baik di radio 
maupun TV. ILM itu berisikan tentang 
kebangsaan, budaya lokal, bahaya narkoba, dan 
ancaman radikalisme. [DNS]

Highlight

KPI Aceh diharapkan 
mengawal pelaksanaan 
perintah undang-
undang untuk 
menayangakn Iklan 
Layanan Masyarakat 
tentang kebangsaan, 
budaya lokal, bahaya 
narkoba dan ancaman 
radikalisme.

Komisioner KPI Pusat
Ubaidillah

‘

‘

London

Tekanan 
Ofcom kepada 
BBC untuk 
meningkatkan 
keragaman 
Karyawan

Ofcom sebagai regulator 
media, menghadapi tekanan 
baru untuk menggunakan 
kekuatannya untuk memaksa 

BBC meningkatkan keragaman karyawannya 
setelah perusahaan tersebut menerbitkan 
gaji bintang topnya pekan lalu.

Ofcom meminta BBC tersebut untuk 
memperbaiki perbedaan untuk staf BAME 
(etnis kulit hitam, Asia dan minoritas) yang 
bekerja di belakang layar.

Keragaman BBC diteliti dengan seksama 
setelah perusahaan tersebut menerbitkan 
daftar penerima penghargaan teratas 
yang mengungkap perbedaan gaji antar 
gender yang besar dengan 10 bintang BAME 
dengan bayaran kolektif tertinggi.

Sebuah konsultasi dengan National 
Union of Journalists, Directors UK, Campaign 
for Broadcasting Equality, adalah kelompok-
kelompok yang menyerukan Ofcom untuk 
berbuat lebih banyak untuk memperbaiki 
kesenjangan di BBC. [RV]

Sumber: www.theguardian.com
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[ SANKSI ]

Teguran Tertulis

Teguran Tertulis Kedua

“Shaun The Sheep”

Jurnalistik
“Redaksi Siang”

MNC TV

Trans7

7 Agustus 2017

8 Juli 2017

No. Surat: 441/K/KPI/31.2/08/2017

No. Surat: 433/K/KPI/31.2/07/2017

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 “Shaun The Sheep” yang ditayangkan oleh 
stasiun MNC TV pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 09.02 WIB.

Program tersebut menampilkan adegan 
ciuman bibir antara pria dan wanita. KPI Pusat 
menilai muatan demikian tidak pantas untuk 
ditayangkan.

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan 
tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 
2012 Pasal 14 dan Pasal 16 serta Standar 
Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia 
Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 18 huruf 
g. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat 
memberikan 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.

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), 
serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. 
Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat telah 
menemukan pelanggaran pada Program Siaran Jurnalistik 
“Redaksi Siang” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS 7 pada 
tanggal 22 Juli 2017 mulai pukul 12.19 WIB.

Program siaran Jurnalistik tersebut menampilkan wajah 
dan identitas anak (Amik Mahadir, siswa kelas 3 SMPN 1 Kualu 
Selatan) yang dianiaya gurunya. Selain itu, juga terdapat 

tampilan identitas anak (Yuke Putri Satya, 
kelas 7D SMPN Sumedang) yang diintimidasi 
gurunya di sekolah. KPI Pusat menilai muatan 
gambar wajah dan identitas anak dalam 
peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas ketentuan perlindungan 
anak.

KPI Pusat memutuskan bahwa program 
siaran tersebut telah melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia 
Tahun 2012 Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 29 
huruf c serta Standar Program Siaran Komisi 
Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat 
(3).

Berdasarkan catatan KPI Pusat, program 
siaran “Redaksi Siang” telah menerima 
Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor 
1031/K/KPI/31.2/12/2016 tertanggal 15 
Desember 2016. Atas dasar tersebut, KPI Pusat 
menjatuhkan sanksi administratif Teguran 
Tertulis Kedua.

Saudari diharapkan dapat meningkatkan 
kontrol internal dan senantiasa menjadikan P3 
dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan dalam 
penayangan sebuah program siaran.
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