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Jadikan Penyiaran Indonesia yang Sehat,
Bermanfaat dan Bermartabat

Media memiliki peran sangat besar 
dalam menciptakan perdamaian 
dunia serta mewujudkan kehidupan 
yang harmoni antar sesama 
penduduk bumi. Berangkat dari 
kesadaran tersebut, KPI sebagai 

Presiden Organization of Islamic Cooperation-
Broadcasting Regulatory and Authorities Forum (IBRAF) 
mengangkat tema Media for World Harmony  pada 
Konferensi Internasional yang digagas dalam Pertemuan 
Tahunan IBRAF ke-lima di Bandung, Februari lalu. 

KPI mengapresiasi kehadiran 13 negara anggota 
IBRAF yang hadir pada pertemuan tahunan tersebut, 
yakni: Afghanistan, Bangladesh, Benin, Gambia, Iraq, 
Maroko, Mauritania, Mozambiq, Somalia, Sudan, Saudi 
Arabia, Turki dan Uni Komoro. Selain tentu saja berbagai 
perwakilan regulator dan praktisi media dari negara-
negara sahabat diantaranya Malaysia, Portugal, Korea 
Selatan, Taiwan, New Zealand, Australia,  Jerman dan 
Bosnia yang turut ambil bagian dalam Konferensi 
Internasional tersebut. KPI berharap, Konferensi 
Internasional dan Pertemuan Tahunan ini menjadi 
jembatan komunikasi antar negara untuk saling 
memahami regulasi di masing-masing negara, dan dapat 
menghasilkan kerjasama guna mewujudkan kehidupan 
yang harmoni. 

Selain agenda IBRAF, Newsletter KPI kali ini juga 
menurunkan liputan tentang Hari Penyiaran Nasional 
(Harsiarnas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
KPI tahun 2017 di Bengkulu. Isu utama yang muncul 
dalam momentum Rakornas dan Harsiarnas kali 
ini adalah penguatan kelembagaan KPI di tengah 
implementasi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 
2016 yang menyebabkan dileburnya kesekretariatan 
KPI Daerah dengan institusi sejenis di setiap provinsi. 

Isu ini menjadi sejalan dengan agenda DPR  yang 
tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang 
Penyiaran sebagai sebuah hak inisiatif. Sebagai salah 
satu stake holder utama dalam penyiaran, KPI tentunya 
berharap, Undang-Undang Penyiaran yang baru 
nantinya memberikan penguatan secara signifikan 
pada KPI sebagai lembaga yang meregulasi industri 
penyiaran. 
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[ FOKUS ]

K omisi Penyiaran Indonesia meminta 
Lembaga Penyiaran televisi dan radio 
untuk tidak ikut-ikutan memproduksi 
hoax. Selama ini sumber hoax lahir 

dari media sosial dan internet dan kemudian 
menjadi bahan pemberitaan di televisi dan 
radio. 

Hal ini diungkapkan anggota Komisi 
Penyiaran Indonesia Mayong Suryo Laksono 
saat melakukan pembinaan program jurnalistik 
Trans7 di Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis 
(23/03).

Mayong mengingatkan agar program berita 
menjaga kualitas dengan hasil kerja liputan 
kru di lapangan. Jangan mengambil bahan 
berita dari media sosial seperti YouTube atau 
sejenisnya.

 “Jangan hanya mengembangkan 
berita yang tidak jelas asal-usul dan 
pertanggungjawabannya. Karena ada program 

yang hanya mencuplik sejumlah video di media 
sosial dan jadilah satu program,” kata Mayong 
di hadapan kru program berita Trans7 bersama 
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI 
Pusat Hardly Stefano. 

Mayong mengimbau agar program berita 
memiliki nilai lebih dibanding program lain. 
Program berkualitas tentu memiliki manfaat 
banyak bagi masyarakat. (MY)

LEMBAGA PENYIARAN JANGAN 
PRODUKSI HOAX

Jangan hanya 
mengembangkan 
berita yang tidak 
jelas asal-usul dan 
pertanggungjawabannya.

Komisioner KPI Pusat 
Mayong Suryo Laksono

“
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K onferensi internasional yang 
diselenggarakan dalam rangka 
Pertemuan Tahunan IBRAF (OIC 
Broadcasting Regulathory Authority 

Forum) yang kelima melahirkan deklarasi 
“Media for World Harmony from Bandung to 
the World”. Deklarasi tersebut memuat lima 
poin prinsip, salah satunya pesan tentang 
kemanusiaan. Walikota Bandung, Ridwan Kamil 
dipercaya membaca di hadapan regulator 
penyiaran yang hadir dalam Konferensi 
Internasional tersebut, (22/2). 

Konferensi ini secara resmi dibuka 
oleh Menteri Komunikasi dan Informatika 
Rudiantara. Turut hadir dalam kegiatan 
tersebut Menteri Koordinator Kemaritiman 
Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Jawa Barat 
Ahmad Heryawan, Sekjen IBRAF Hamit Ersoy, 
Presiden Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle (HACA) Amina Lemrini, Presiden 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTUK) Ilhan 
Yerlikaya, serta tokoh-tokoh penyiaran dari 

IBRAF 
SERUKAN 
PESAN 
PERDAMAIAN 
UNTUK 
DUNIA
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[ LAPORAN UTAMA ][ LAPORAN UTAMA ]

Indonesia dan dunia. Selain itu, hadir pula 
Timbalan Perdana Menteri (TPM) Malaysia 
Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, sebagai 
Keynote Speaker dengan topic “The Media and 
Landscape for World Harmony”.  

Ridwan Kamil mengaku merasa terhormat 
dengan dipilihnya Kota Bandung sebagai tuan 
rumah para pelaku regulasi media di banyak 
negara. “Bandung dengan sejarah Konferensi 
Asia Afrika (KAA) sangat pas dijadikan tuan 
rumah. Bandung juga pada 2016 ini dipilih 
sebagai Kota Islam di Indonesia. Sehingga ini 
alasan kita menjadi tuan rumah,” ujarnya.

Menurutnya, IBRAF sebagai salah satu 
wadah yang memperhatikan isu-isu media 
massa di dunia, mencoba mengkaji keadaan 
dunia yang dipengaruhi arus informasi 
yang cepat dan masif. Masyarakat global 
kini sedang mengalami kerisauan luar biasa 
akibat pengaruh informasi. Berbagai saluran 

komunikasi publik dibanjiri beragam informasi 
yang membuat kehidupan manusia seperti 
menjauh dari kedamaian dan keharmonisan.

Isu ini, ujar Emil, sapaan akrab Ridwan 
Kamil, adalah tentang perang informasi, 
sehingga masalah disinformasi tidak hanya 
terjadi di Indonesia, tapi sudah menjadi isu 
global. “Di sinilah peran media, yang harus 
lebih mengedukasi terhadap isu-isu solidaritas 

Masyarakat global kini 
sedang mengalami kerisauan 
luar biasa akibat pengaruh 
informasi.

Walikota Bandung
Ridwan Kamil

“
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kemanusiaan,” katanya.
Menurut Emil, sangat jelas bahwa media 

bertanggung jawab menyampaikan pesan-
pesan kemanusiaan dan memperkuat 
persahabatan. Dalam hal ini, masyarakat 
melihat media Barat terus memperlebar 
Islamophobia. “Media harus bisa mengajak 
dialog, untuk mengajak orang tidak terlibat 
pada pesan-pesan yang memperlebar 
Islamophobia, seperti yang dilakukan dunia 
Barat,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad 
Heryawan yang memberikan sambutan dalam 
pembukaan konferensi menyatakan bahwa 
media dapat digunakan secara masif untuk 
membawa pesan perdamaian dunia dan 
bukan pesan provokatif yang justru memecah 
ketenteraman umat. Untuk itu, Heryawan 
mengajak semua pihak menghadirkan 
keharmonisan dunia melalui media, bukan 
perpecahan. 

Dijelaskan Heryawan, media bisa 
menyampaikan pesan perdamaian kepada 
dunia, termasuk klarifikasi pesan-pesan 
bohong atau hoax yang saat ini melanda dunia. 
“Karena tiap hari jutaan kata-kata, puluhan 
juta kata diproduksi media. Bayangkan 
kalau kata-kata tersebut tidak membangun 
keharmonisan,” ujarnya. 

Pada kesempatan itu Heryawan 
berpendapat tema konvergensi yang menjadi 
bahasan utama rapat tahunan IBRAF tahun ini 
sangat relevan seiring dengan transformasi 
teknologi komunikasi pada era digital saat ini. 
“Munculnya ruang siber media merupakan 
lompatan kualitatif setiap orang dalam hal 
pencarian, mengakses, memproduksi, dan 
bereaksi terhadap informasi yang diterima. Ini 
jelas memperluas akses ke alat komunikasi era 
digital melalui teknologi komunikasi, sehingga 
segalanya lebih partisipatif,” ujarnya. 

Meski demikian, jika anugerah ini tidak 
dikelola secara baik dan benar, khususnya 
oleh para pengelola media broadcasting, bisa 
dengan mudah tercipta kondisi chaos informasi 
di masyarakat. “Karenanya, perlu penguatan 
literasi media, khususnya kepada masyarakat 
pengguna media massa,” tegas Heryawan. 

IBRAF sendiri merupakan forum regulator 
media penyiaran di bawah naungan Organisasi 
Konferensi Islam (OKI). Namun, pada 
konferensi internasional yang digelar dalam 
rangkaian pertemuan tahunan IBRAF, hadir 
pula peserta dari negara-negara non-OKI 
seperti Amerika Serikat, Belanda, Portugal, 
Jerman, Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan. 
Kehadiran negara-negara tersebut selain 
tertarik dengan isu strategis yang diusung, juga 
untuk menjalin hubungan yang baik dengan 
regulator antar negara.  

Ketua KPI Pusat, yang juga Presiden 
IBRAF, Yuliandre Darwis mengatakan, tujuan 
konferensi ini untuk membangun kerja sama 
yang harmonis antar regulator penyiaran 
sedunia, serta mencapai pemahaman 
bersama mengenai isu media dan dunia 
penyiaran terkini.  Tema “Media for World 
Harmony” didasarkan pada pemikiran media 
merupakan cermin dari berbagai peristiwa 
yang ada di masyarakat dan dunia sehingga 
memiliki tanggung jawab dalam menciptakan 
keselarasan dan harmoni di tengah masyarakat 
dunia.

“Forum ini membahas persoalan 
konvergensi media dan teknologi siaran. 
Sebagian besar negara yang akan hadir 
di forum ini akan mengupas konsep dan 
pelaksanaan alih teknologi serta konvergensi 
media di dunia,” kata Yuliandre.

IBRAF sebagai salah satu forum yang 
memperhatikan isu-isu media massa di 
dunia mencoba mengkaji keadaan dunia 
yang dipengaruhi arus informasi yang cepat 
dan masif. Pasalnya, masyarakat global kini 
sedang mengalami kerisauan luar biasa akibat 
pengaruh informasi, ujar Yuliandre. Berbagai 
saluran komunikasi publik dibanjiri beragam 
informasi yang membuat suasana kehidupan 
manusia seperti menjauh dari kedamaian dan 
keharmonisan. 

“Diharapkan dengan terselenggaranya acara 
ini, didapatkan pemahaman kolektif yang dapat 
diaplikasikan oleh media untuk berpartisipasi 
menjadikan dunia ke arah yang lebih baik, 
makmur, sejahtera, dan damai,” pungkasnya. 
(RA)
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Media for World Harmony

Before I start, let me 
mention that it is a great 
honour for me to have the 
opportunity to address 
such a distinguished 
audience. It is also a great 

pleasure to be in a beautiful country 
of such warm and hospitable people 
whom we already know how kind and 
generous they are from our hajj and 
umrah experience! In this regard, I 
should confess that on several occasions, 
I recommended that Indonesians are 
exemplary people in their thinking and 
behaviours to be imitated especially while 
performing hajj and umrah.

Meanwhile, I would like to thank, Dr. 
Yuliandre Darwis, the term president 
of IBRAF and the president of KPI, the 
independent broadcasting regulator of 
the Republic of Indonesia, not only for his 
special efforts to contribute to the forum 
during his presidency, but also for his 
remarkable breadth of vision for a global 
audio-visual media sector, as a person, 
and as a broadcasting regulator. 

If you allow me, I would like to start 
my speech with the definition of the word 
‘harmony’. Harmony means; “an orderly 
or pleasing combination of elements in a 
whole, or a relationship in which various 
components exist together without 
destroying one another, or a relationship 
characterized by a lack of conflict or by 
agreement, as of opinion or interest.

We can imagine the order and harmony 
of the universe, or an aquarium where 

different kinds of fish living in harmony, 
or a modern society in which different 
social groups existing together in 
harmony.

From this point of view, when we think 
about the concept of ‘world harmony’, I 
think that we should focus on the notions 
of ‘mutual understanding’, ‘mutual 
interest’ and ‘collaboration’. History 
shows us that world societies could 
only have the chance to live in harmony 
when they had mutual understanding 

[ PIDATO PEMBUKA ]
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By:
Assoc. Prof Dr Hamit Ersoy,

IBRAF Secretary General

and collaboration to optimize the mutual 
interest.

Today, if the world societies ask for 
living together in harmony, they should 
try to understand each other and to 
collaborate in all the fields of life, e.g. 
culture, trade, education, tourism, sports, 
health, so on. 

And ‘media’ which is inseparable from 
any field of modern life, has a crucial 
role to strengthen the ties between the 
societies, which are capable of creating 
mutual interest.

Although media has generally been 
used by the power groups as a weapon 
to arouse hostility between and among 
societies, a responsible use of media could 
also set the stage for the world harmony.

If we give up the use of media as an 
instrument in the process of creating and 
destroying enemies, media can also be 
utilized to have the chance for generating 
social, economic and cultural ties on a 
world scale.   

At this point, I would like to touch upon 
very briefly the importance of the co-
production. Co-producing a media content 
means reinforcing cultural and economic 
cooperation among the parties of the co-
production. It enables its stakeholders 
to develop the mutual understanding 
and the mutual interest.  In this sense, 
as a Member of RTÜK, and as the S.G. of 
IBRAF, I would like to underline that we 
strongly believe the significant role of co-
production with regard to revive the world 
harmony.    

Harmony means; “an orderly 
or pleasing combination of 
elements in a whole, or a 
relationship in which various 
components exist together 
without destroying one another, 
or a relationship characterized by 
a lack of conflict or by agreement, 
as of opinion or interest.
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When we talk about harmony, on 
the other hand, we should take into 
consideration the need for common 
standards. 

As it is well known, beginning from 
1990’s with the acceleration of the 
developments regarding trans-frontier 
nature of media services, the need 
for common standards in regulatory 
sphere has also been strongly felt among 
countries. 

To resolve the issues arising from the 
transnational dimension of the media 
services; relevant international and 
regional organizations proposed certain 
remedies.  

At the European level, for example, to 
serve these needs two basic instruments 
which are also in parallel to each other 
have been adopted by the European Union 
and the Council of Europe, respectively. 
The former adopted “The Audio-visual 
Media Services Directive” and the latter 
adopted “European Trans-frontier 
Television Convention”. 

In the meantime, the parallel need for 
close dialogue and cooperation among 
regulatory authorities resulted in the 
establishment of various international 
platforms among regulatory authorities 
like EPRA (European Platform of 
Regulatory Authorities), MNRA 
(Mediterranean Network of Regulatory 
Authorities) and BRAF (Black Sea 
Broadcasting Regulatory Authorities 
Forum). 

In this regard, under the umbrella 
of Organization of Islamic Cooperation 
(OIC), the second largest international 
organization following the UN, we have 
OIC Broadcasting Regulatory Authorities 
Forum (IBRAF).

IBRAF is a forum which is established to 
meet the increasing need for co-operation 
among the broadcasting regulators of the 

OIC Member States with the advancement 
of trans-frontier nature of broadcasting 
in the context of digitalization and 
convergence.

To promote dialogue and cooperation 
between broadcasting regulatory, 
to provide a forum for exchange of 
information, views and experiences about 
common topics of broadcasting and to 
provide a forum for discussion in a wide 
variety of audio-visual matters, such as 
broadcasting principles, protection of 
minors, media literacy, fighting against 
islamophobia, etc. are the main functions 
and objectives of the IBRAF.

I would like to touch upon very 
briefly the milestones which have 
institutionalized IBRAF as an 
international organization.
• IBRAF Project Proposal was presented 

by RTÜK to the 9th Standing 
Committee for Information and 
Cultural Affairs (COMIAC) Meeting and 
it was unanimously agreed to welcome 
the launching process of the forum. 

• The OIC members were invited by 
RTÜK to the Kick-off Meeting in 
November 2011 in Istanbul, which 
released the Joint Declaration, 
indicating the intentions of the 
participants to form IBRAF, following 
the discussions for two days.

• IBRAF became a legal entity with 
the Resolution (No. 11/9-INF on the 
establishment of OIC Broadcasting 
Regulatory Authorities Forum) 
adopted by the 9th Session of the 
Islamic Conference of Information 
Ministers (ICIM) held in Libreville, 
Gabon in April 2012.

• Charter of the forum was adopted at 
the 2nd Annual Meeting of IBRAF held 
in October 2012 in Jeddah.

• IBRAF membership to the OIC as an 
Affiliate Institution was endorsed by 

[ PIDATO PEMBUKA ]
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the Resolution No 1-40 INF at the 40th 
Council of Foreign Ministers meeting 
(CFM) held in Conakry, Republic of 
Guinea in December 2013.

• In June 2014, Resolution No 1/41-INF 
on Supporting the OIC Broadcasting 
Regulatory Authorities Forum (IBRAF) 
was adopted by 41st Session of the 
Council of Foreign Ministers (CFM). 
The Resolution “urges Member States 
to take the necessary measures to 
encourage their national broadcasting 
regulatory authorities and/or 
institutions with similar functions 
and responsibilities to collaborate 
with the OIC Broadcasting Regulatory 
Authorities Forum (IBRAF), which will 
be a platform dedicated to establishing 
and promoting regular coordination, 
communication and cooperation among 
the concerned parties in the Member 
States.”

• In May 2016, at Second Open-ended 
Meeting of the OIC Member States on 
the Launching of the OIC Channel IBRAF 
became a member of Consultative 
Committee for the OIC Satellite Channel 
Project. 

• In December 2016, IBRAF proposals for 
the document of ‘OIC Comprehensive 
Media Strategy up to 2025’ were 
adopted by the 11th Session of the 
Islamic Conference of Information 
Ministers (ICIM) and thus IBRAF was 
unanimously agreed to function as the 
OIC Audio-visual Observatory, as well.  
At the same meeting of ICIM, IBRAF 
was also invited by Resolution No 
12/11 INF on the Role of Information 
in Combatting Terrorism to prepare “a 
code of conduct including legislations 
and legal procedures for the media to 
encounter terrorism”.
Here in Bandung we are prepared to 

conclude a Declaration on Countering 

Terrorism and Islamophobia. Of course 
this is just a beginning and it is ready to 
intensify its efforts to come up with some 
other exclusive regulations for the audio-
visual media such as Guidelines for Islamic 
Co-productions and Islamic Convention on 
Transfrontier Broadcasting etc in the years 
ahead.

It is obvious that media has a unique 
role for achieving and maintaining the 
world harmony. Audio-visual media 
regulators and the platforms where they 
gather to promote dialogue, in this respect, 
have a crucial function in the process of 
seeking cooperation in the field of media 
for world harmony. However, we should 
bear in mind that a harmonious world 
could be created only when all sides are 
actively involved in shaping the new world. 
The world cannot become harmonious as 
long as one side sets the rules and the rest 
of the world is expected to comply with 
these rules.

Tomorrow, we are going to hold the 
5th Annual Meeting of IBRAF with the 
main theme of media literacy and we 
will share our experiences which will 
contribute to the harmony within the OIC 
world stretching from Indonesia in the 
east to Morocco in the west and beyond in 
general.

I would like to conclude by thanking 
you, the audience very much for your 
close attention, and hope you have 
already benefited from thought provoking 
presentations so far and fruitful 
discussions throughout the Conference. 

I congratulate the KPI and Organizing 
Committee for this excellent and very 
timely initiative, which I know they 
have worked very hard to prepare, and 
which I am sure will produce interesting 
reflections which will pave the way for 
successful future work in the audio-visual 
media sector.***
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O rganization Islamic Cooperation 
– Broadcasting Regulatory and 
Authorities Forum (IBRAF)  
menyerukan seluruh organisasi, 

penyelenggara  dan regulator media untuk 
berjuang bersama memerangi islamophobia 
dan terorisme. Hal tersebut disampaikan 
Presiden IBRAF yang juga Ketua Komisi 

IBRAF AJAK MEDIA 
LAWAN TERORISME DAN 
ISLAMOPHOBIA
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Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis 
didampingi Sekretaris Jenderal IBRAF yang 
juga anggota Radyo ve Televizyon Ust Kurulu 
(RTUK) Dr Hamit Ersoy, usai penyelenggaraan 
Pertemuan Tahunan IBRAF ke-lima, di Bandung 
(23/2). 

Dalam pertemuan tahunan regulator 
penyiaran dari negara-negara yang tergabung 
dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) 
menyepakati hadirnya Deklarasi Bandung: 
Peran Media dalam Mempromosikan 
Toleransi dan Pemberantasan Terorisme 
dan Islamophobia.  Salah satu kesepakatan 
dalam deklarasi Bandung tersebut adalah 
mengharapkan komitmen dari negara-negara 
anggota IBRAF untuk: 
1. Mengutuk segala bentuk terorisme sebagai 

kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dan 
memastikan penyiaran mengambil langkah 

yang diperlukan untuk memelihara dan 
mendorong hadirnya toleransi, dialog dan 
kerjasama antar budaya, antar peradaban 
dan antar individu. 

2. Mendorong lembaga penyiaran untuk 
menggunakan kebebasan berbicara secara 
bertanggung jawab terhadap Islam dan 
agama-agama monoteisme lainnya, nabi-
nabi mereka, tokoh agama dan tempat-
tempat suci lain yang mendasari gambaran 
akurat dan faktual tentang Islam sebagai 
agama damai yang menjunjung tinggi 
perdamaian dan toleransi. 

3. Mendukung penyiaran untuk 
mengembangkan kode etik dalam 
memerangi terorisme dan Islamophobia. 

4. Menyelenggarakan program pelatihan 
bagi para profesional media yang bekerja 
sama dengan asosiasi profesi dan institusi 
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pendidikan untuk liputan media yang 
bertanggung jawab atas aksi terorisme dan 
ancaman.

5. Mengembangkan dan melaksanakan 
program literasi media untuk mendorong 
konsumsi kritis dan informasi tentang 
konten media dan meningkatkan kesadaran 
individu.

6. Memastikan penyediaan informasi tindakan 
terorisme oleh otoritas negara yang sah 
untuk semua profesional media atas dasar 
kesetaraan.

7. Berbagi pandangan pengalaman dan tukar 
dan praktik terbaik dalam memerangi 
terorisme dan Islamophobia dan 
mengembangkan kerjasama dan kolaborasi 
yang baik antara para profesional media 
dan regulator media

Dalam Deklarasi Bandung tersebut, 
kontribusi dari penyelenggara penyiaran dan 
para profesional media juga sangat diharapkan.  
Regulator media dan penyelenggara media 
adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak 
dapat dipisahkan.  Karenanya komitmen 
regulator penyiaran untuk mempromosikan 
toleransi serta memberantas terorisme dan 
islamophobia juga harus diiringi dengan 
kontribusi penyelenggara penyiaran dan 
para profesionalnya untuk bekerjasama 
mewujudkan hal tersebut. Hal itu dilakukan 
dengan jalan: 
1. Menyadari bahwa teroris mencoba segala 

kemungkinan untuk penyalahgunaan 
media untuk menjangkau khalayak luas, 
menggalang dana dan menyebarkan 
propaganda mereka.

2. Memahami peran penting lembaga 
penyiaran untuk mencegah “ujaran 
kebencian” dan hasutan untuk 
“kekerasan” dan melawan “terorisme” dan 
“Islamophobia”.

3. Berkomitmen mengutuk semua tindakan 
terorisme terlepas dari motif dan di 
mana pun dan oleh siapa pun, serta 
mengembangkan sikap yang sama terhadap 
semua jenis organisasi teroris;

4. Menahan diri dari penggunaan Islam 

yang dihubungkan dengan terorisme 
atau penggunaan Islamophobia dalam 
memerangi teror seperti pemberian julukan 
pada teroris dengan sebutan “Islamis” 
Extremist/ Fundamentalis atau atas 
dasar kelompok-kelompok agama seperti 
“ekstremis Syiah” atau “Sunni teroris “.

5. Melakukan counter anti-Islam / 
propaganda anti-Muslim, yang disebarkan 
oleh berbagai media asing dengan maksud 
untuk menghasut Islamophobia, dengan 
menyiapakn produksi konten penyiaran 
yang kuat, professional dan obyektif. 

6. Bertindak secara bertanggung jawab 
dalam melaporkan peristiwa melalui 
jurnalisme investigasi dengan sumber 
terpercaya  serta menyajikan informasi 
yang akurat dan berimbang kepada 
masyarakat dengan menghindari dampak 
merugikan, sensasional dan berita palsu 
yang provokatif.

7. Menghindari penyebaran gambar-gambar 
mengejutkan, suara atau gambar aksi teror 
yang melanggar privasi dan martabat 
korban dan keluarga mereka yang justru 
dapat meningkatkan efek teror. 

8. Bekerja sama dengan pihak yang 
berwenang, lembaga dan di antara mereka 
melalui organisasi profesi pada pelaporan 
tentang tindakan teroris.

Hamit Ersoy menegaskan bahwa dengan 
deklarasi ini, IBRAF mengundang media untuk 
ikut memerangi terorisme dan Islamophobia.  

Memberikan literasi pada 
masyarakat tentang 
Islamophobia ini juga 
menjadi pekerjaan rumah 
yang besar untuk masing-
masing negara.  

Ketua KPI Pusat
Yuliandre Darwis

“
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Terkait terorisme ini, Ersoy menyitir ayat Al 
Quran Surat Al Maidah: 32 yang menyebutkan, 
“Barangsiapa yang membunuh seorang 
manusia, bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, atau bukan karena membuat 
kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan 
dia telah membunuh manusia seluruhnya. 
Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan 
seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya.” 
Karenanya Ersoy menilai penting bagi media 
menekankan bahwa Islam adalah agama damai 
dan persaudaraan. “Untuk itu, harus dihindari 
menghubungkan Islam dengan terorisme”, 
tegasnya.

Lebih jauh diharapkan para penyelenggara 
penyiaran memahami betul bahwa teror 
dapat tersebar lebih massif melalui lembaga 
penyiaran. “Lewat televisi dan radio, teror 
memiliki daya jangkau yang lebih luas”, ujarnya. 
Untuk itu, profesionalitas para pekerja di 
dunia penyiaran mutlak dibutuhkan, melalui 
kedisiplinan verifikasi berita dan penggunaan 
narasumber yang terpercaya.  Hal ini juga 
berlaku untuk propaganda Islamophobia yang 
seharusnya dapat direduksi dari lembaga 
penyiaran. “Kami mengajak semua pengelola 

penyiaran untuk melawan propaganda anti-
Islam dengan memproduksi konten siaran yang 
profesional  dan obyektif yang mencerminkan 
Islam sebagai agama yang penuh kedamaian”, 
serunya. 

Yuliandre sendiri melihat bahwa 
Islamophobia terjadi akibat minimnya literasi 
di masyarakat akan hal itu. “Isu ini tidak bisa 
dibiarkan begitu saja dan harus ada regulasi 
untuk mengaturnya,” ujarnya. Memberikan 
literasi pada masyarakat tentang Islamophobia 
ini juga menjadi pekerjaan rumah yang besar 
untuk masing-masing negara.  Selanjutnya, 
Yuliandre berharap, penyiaran Indonesia 
maupun negara Islam lainnya jangan selalu 
terlambat dalam perubahan arus teknologi 
maupun dalam arus informasi, sehingga bisa 
melemahkan regulasi yang ujungnya juga 
melemahkan masing-masing negara.

Deklarasi Bandung ini, menurut Yuliandre, 
merupakan sebuah upaya serius IBRAF 
untuk menjadikan media sebagai alat counter 
dari radikalisasi dan ekstrimisme yang 
menggunakan media. “Yang pasti kita berupaya 
merealisasikan konsep Islam Rahmatan Lil 
Alamin dalam media menjadi arah kegiatan 
IBRAF yang akan datang”, pungkasnya.  (RA)
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K epresidenan Indonesia dalam 
Organization Islamic Cooperation 
– Broadcasting Regulatory and 
Authorities Forum (IBRAF) yang 

sudah berlangsung selama satu tahun sejak 
Pertemuan Tahunan IBRAF ke-empat di 
Jeddah 2016, diperpanjang selama satu tahun 
ke depan. Hal tersebut diputuskan dalam 
Pertemuan Tahunan IBRAF ke-lima yang 
berlangsung di Bandung, (23/2). Namun 

[ LAPORAN UTAMA ]

INDONESIA 
KEMBALI MENJADI 
PRESIDEN IBRAF
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demikian penyelenggaraan Pertemuan 
Tahunan selanjutnya akan dilaksanakan di 
wilayah Afrika, yang mendapat kesempatan 
menjadi Presiden IBRAF setelah Indonesia yang 
merupakan perwakilan dari region Asia. 

Indonesia sendiri mendapatkan 
penghargaan yang tinggi atas inovasi yang 
dilakukan pada perhelatan IBRAF tahun ini. 
Keberadaan Konferensi Internasional yang 
mengikutsertakan regulator dan penyelenggara 
penyiaran dari berbagai negara di luar 
anggota IBRAF, merupakan nilai tambah dari 
pelaksanaan pertemuan tahunan kali ini. Para 
anggota IBRAF mendapatkan kesempatan 
memperluas hubungan dan relasi dengan 
negara-negara di luar IBRAF, baik itu regulator 
ataupun penyelenggara penyiaran. “Indonesia 
telah berhasil meningkatkan level organisasi ini 
(IBRAF, red) di mata dunia internasional”, ujar 
Hamit Ersoy selaku Sekretaris Jenderal IBRAF.  

Dalam pertemuan tahunan ini, dibahas 
juga implementasi Literasi Media di berbagai 
negara IBRAF, diantaranya Maroko dan Turki. 
Presiden Haute Autorité de la Communication 

Audiovisuelle (HACA) dari Maroko, Amina 
Lemrini menjadi Keynote Speaker tentang 
topik tersebut. Paparan Lemrini tentang 
Literasi Media mendapat respon positif dari 
delegasi negara lain, terutama negara-negara 
sahara di Afrika yang berminat mengadopsi 
konsep Literasi Media tersebut. 

Indonesia sendiri memaparkan beberapa 
program kerja yang dilakukan Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) sepanjang tahun 
2016. Prof Obsatar Sinaga, Koordinator bidang 
Kelembagaan KPI Pusat menyampaikan 
program-program yang sudah dilakukan 
diantaranya pemberian Izin Penyelenggaraan 
Penyiaran (IPP) kepada 10 televisi swasta, 
kegiatan literasi media, gugus tugas 
pengawasan penyiaran dalam Pemilihan Kepala 
Daerah secara langsung, serta Survey Indeks 
Kualitas Program Siaran Televisi. 

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris 
Jenderal IBRAF menyampaikan program 
yang tengah dijalani IBRAF dan kewajiban 
anggota untuk berpartisipasi. Berdasarkan 
keputusan yang diambil oleh Konferensi 
OKI untuk Menteri Informasi di Jeddah 
Desember 2016 lalu, IBRAF secara resmi telah 
berfungsi sebagai Media Observator OKI untuk 
menghasilkan database dari lembaga penyiaran 
yang beroperasi di semua negara-negara 
anggota OKI. Karenanya diharapkan partisipasi 
aktif para anggota IBRAF dalam pembuatan 
database tersebut. 

Pertahunan Tahunan Ke-lima IBRAF 
ini menghasilkan Deklarasi Bandung yang 
bertajuk, “Role of Media in Promoting 
Tolerance and  Combatting Terrorism and 
Islamophobia”. Yuliandre Darwis selaku 
Presiden IBRAF menjelaskan bahwa media 
memiliki peranan penting dalam melawan 
terorisme dan propaganda anti-Islam. Deklarasi 
Bandung ini menjadi pengikat bagi regulator 
untuk memberikan kontribusi menciptakan 
perdamaian dunia melalui penyiaran, yang 
penuh toleransi dan jauh dari terorisme dan 
Islamophobia. “Sekaligus menyampaikan pesan 
damai ke seluruh dunia, tentang wajah Islam 
yang menjadi Rahmat bagi seluruh alam”, 
tegasnya.  (RA)

Keterlibatan regulator 
dan penyelenggara 
penyiaran dari berbagai 
negara di luar anggota 
IBRAF dalam Konferensi 
Internasional merupakan 
nilai tambah dari 
pelaksanaan pertemuan 
tahunan ini. Anggota 
IBRAF berkesempatan 
memperluas hubungan 
dan relasi.

Sekjen IBRAF Hamit Ersoy

“
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P enyelesaian masalah pornografi 
yang mengancam masa depan anak-
anak Indonesia harus dilakukan 
melalui lintas kementerian/lembaga, 

termasuk juga mengikutsertakan kelompok-
kelompok masyarakat yang secara konsisten 
menyuarakan perlawanan terhadap pornografi. 
Dalam rangka menggagas solusi tersebut, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPPPA) menyelenggarakan 

MENUTUP CELAH REGULASI DALAM 
PERLINDUNGAN ANAK DARI PORNOGRAFI

Diskusi Terbatas dengan topik “Pemetaan 
Kerentanan Anak Terhadap Pornografi”, yang 
melibatkan lembaga-lembaga negara terkait, 
seperti Komisi Perlidungan Anak Indonesia 
(KPAI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan 
Lembaga Sensor Film (LSF), (27/2). 

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner 
KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran Dewi 
Setyarini menjelaskan langkah-langkah yang 
sudah diambil KPI Pusat dalam melindungi 
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anak-anak Indonesia dari bahaya terpapar 
muatan pornografi. Dalam Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & 
SPS) hanya ada 4 pasal yang terkait dengan 
perlindungan anak dari pornografi, namun 
belum terperinci. Selain itu, KPI telah berusaha 
agar lembaga penyiaran berlangganan 
tidak menjadi medium penyebaran muatan 
pornografi yang masif. 

KPI sendiri pernah mengeluarkan surat 
edaran pada seluruh penyelenggara LPB 
untuk tidak menyalurkan TV 5 Monde kepada 
pelanggannya, karena terbukti memiliki 
muatan pornografi yang vulgar. Dewi juga 
melihat bahwa keberadaan kunci parental 
seharusnya menjadi keharusan untuk 
disediakan penyelenggara LPB, termasuk 
sosialisasi penggunaannya. “Sehingga 
konsumen dapat mengatur akses penggunaan 
televisi sesuai dengan peruntukan yang tepat”, 
ujar Dewi. 

Ke depan, menurut Dewi, ada tugas besar 
bagi KPI untuk mengisi regulasi-regulasi yang 
bolong, agar perlindungan terhadap anak-anak 
dari bahaya pornografi di penyiaran dapat 
dilakukan lebih optimal.  Terkait LPB ini, Ketua 
KPI DKI Jakarta Adil Quarta Anggoro mengakui 
adanya kesulitan dalam pengaturan yang lebih 
tegas.

Sementara itu Maria Advianti dari KPAI 
menilai perlu adanya kesepakatan klasifikasi 
antara pencegahan dan penanganan, peran 
dan kewenangan, serta kontribusi peran. Maria 
juga mengusulkan agar penanganan masalah 
pornografi ini harus dijadikan program 
multiyears, sehingga tidak berhenti pada 
satu tahun anggaran saja. Selain itu, Maria 
berharap adanya sinergi antara kementerian 
dan lembaga, dengan organisasi masyarakat 
yang memiliki jumlah massa yang besar dalam 
rangka penanganan pornografi. 

Beberapa peserta rapat lain ikut 
memberikan saran, diantaranya, Elly Risman 
dari Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH),  C 
Musiana Y (Lembaga Sensor Film), AKBP Nona 
Pricilia Ohei  dan Rita W. Wibowo (Bareskrim 
Polri), serta Hariqo Wibawa Satria (Kwartir 
Nasional Gerakan Pramuka). (RA)

Ada tugas besar bagi 
KPI untuk mengisi 
regulasi-regulasi 
yang bolong, agar 
perlindungan terhadap 
anak-anak dari bahaya 
pornografi di penyiaran 
dapat dilakukan lebih 
optimal

Komisioner KPI Pusat
Dewi Setyarini

“
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R ancangan Undang-Undang Penyiaran 
yang telah rampung disusun oleh 
Komisi I DPR RI, saat ini tengah 
memasuki tahapan harmonisasi 

oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan 
masukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
dengan Baleg DPR RI terkait RUU tersebut, 
(23/3). 

Dalam RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua 

Baleg DPR RI Firman Subagiyo, Komisioner 
KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran 
Nuning Rodiyah menyampaikan beberapa 
masukan terkait penyiaran politik, iklan 
politik dan prosentasi iklan dalam program 
siaran. Menurut Nuning, RUU Penyiaran harus 
mengatur dengan jelas mengenai  definisi iklan 
politik. Saat ini, dalam undang-undang yang 
ada, hanya dikenal dua jenis iklan saja. “Yakni 

KPI MINTA SIARAN IKLAN  NIAGA DAN 
SIARAN IKLAN POLITIK DIATUR LEBIH DETIL

SIARAN POLITIK:

[ MONITOR SIARAN ]
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iklan niaga dan iklan layanan masyarakat”, 
ujarnya. Karenanya, dengan aturan tersebut, 
semua iklan partai politik masuk dalam 
kategori iklan niaga.  Nuning berharap dalam 
Undang-Undang Penyiaran yang baru nanti 
iklan politik dapat diatur sedemikian rupa 
sehingga hanya dapat ditayangkan pada saat 
masa kampanye sebagaimana perundang-
undangan yang berlaku.  

Sedangkan terkait siaran iklan dalam RUU 
yang memberikan persentase sebanyak 30% 
dari waktu program, sebaiknya ditinjau ulang 
karena sebaran iklan pada setiap program 
tidak sama.  Nuning juga menilai pemberlakuan 
batas maksimal siaran iklan sebesar 30% 
dari durasi tayang setiap hari, masih terlalu 
banyak. Selain itu, RUU juga harus memberikan 
batasan tegas tentang yang dimaksud siaran 
iklan. “Apakah hanya berupa spot iklan saja 
atau termasuk yang built in dalam program 
siaran”, ujarnya. Dalam pemantauan KPI 
selama ini, jika pemunculan produk yang 
built in dalam program siaran, baik itu berupa 
kemunculan logo produk, wujud produk, atau 
juga penyebutan nama produk dan lain-lain 
juga dikategorikan sebagai siaran Iklan, maka 
prosentasenya sudah melebihi ketentuan 20% 
per hari. 

Namun demikian Nuning mengapresiasi 
usulan Iklan Layanan Masyarakat yang 
meningkat persentasenya menjadi paling 
sedikit 15% dari durasi siaran iklan komersial. 
Dalam Undang-Undang Penyiaran saat ini, 
ILM paling sedikit harus disiarkan sebanyak 
10% dari durasi siaran iklan komersial. KPI 
akan segera menyampaikan penyempurnaan 
masukan atas RUU tentang Penyiaran ini, agar 
aturan yang berlaku tersebut dapat seoptimal 
mungkin memberikan kemaslahatan bagi 
masyarakat.  (RA)

...diharapkan, iklan politik 
diatur sehingga hanya dapat 
tayang saat masa kampanye 
sebagaimana perundang-
undangan yang berlaku.

Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah

“
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Media for World Harmony

Pemikiran ini dilandasi situasi 
zaman yang akhir-akhir ini 
mengalami ketegangan sosial 
yang dipengaruhi kekuatan 
informasi yang menyebar 
melalui media massa baik itu 

televisi, radio, cetak, maupun media baru 
(new media). Dampak dari pengaruh kekuatan 
informasi begitu dahsyat terhadap kehidupan 
sosial, situasi politik, kondisi ekonomi, 
keagamaan, budaya, keamanan negara, dan 
kehidupan masyarakat yang lain. 

Perkembangan teknologi komunikasi 
dan informasi yang mengglobal telah 
mengkanalisasi kejadian ataupun peristiwa 
dalam satu ruang yang hampir seragam. 
Artinya apa yang terjadi di satu negara, terjadi 
pula di negara lain dalam waktu yang sangat 
cepat. Keterhubungan antar negara yang 
berbeda benua menjadi sangat erat dan dekat. 
Dalam konteks ini, kita mengamini kata ilmuan 
komunikasi tersohor Marshall Mcluhan dalam 
karyanya yang cukup populer Understanding 
Media: Extension of a Man menyatakan bahwa 

[ OPINI ]

Indonesia telah menyelenggarakan 
kegiatan internasional di bidang 
media dan penyiaran. Kegiatan 
itu bertajuk Media for World 
Harmony sebagai gagasan 
utama dalam rangkaian agenda 
OIC Broadcasting Regulatory 
Authorities Forum (IBRAF) di 
Bandung, Jawa Barat dari tanggal 
21 hingga 23 Februari 2017. 
Agenda IBRAF ke-5 diikuti sekitar 
40 negara dengan 500 peserta 
dari dalam maupun manca negara 
serta dihadiri pimpinan negara, 
ketua regulator penyiaran sedunia, 
akademisi, dan tokoh-tokoh 
broadcasting dunia—mereka akan 
membahas tema besar tersebut 
dalam berbagai sesi international 
conference, annual meeting, dan 
parallel session.
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Oleh:
Ketua KPI Pusat

Yuliandre Darwis, Ph.D

masyarakat dunia berada pada kondisi desa 
global (global village) yang berhubungan satu 
dengan lainnya karena kekuatan teknologi 
komunikasi dan informasi.

Teknologi digital serta realitas konvergensi 
media membawa konsekuensi serius pada 
kehidupan umat manusia. Segala peristiwa 
dan informasi, baik maupun buruk, benar 
atau tidak benar peristiwa itu dapat tersebar 
dengan mudah melalui kanal-kanal komunikasi 
yang kita miliki apalagi lewat gadget yang 
sudah membudaya. Asalkan jaringan internet 

Di tengah terpaan teknologi dan 
tsunami informasi, persoalan lain 
muncul. Umumnya masyarakat 
kita tidak melakukan verifikasi 
dan seleksi atas informasi yang 
diterima. 
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[ OPINI ]

terkoneksi maka beragama informasi dapat 
diakses lewat saluran komunikasi ini. Dengan 
gadget kita dapat menonton seperti televisi, 
mendengarkan layaknya radio, membaca koran, 
bahkan live streaming. Di tengah terpaan 
teknologi dan tsunami informasi, persoalan 
lain muncul. Umumnya masyarakat kita tidak 
melakukan verifikasi dan seleksi atas informasi 
yang diterima. Lebih parah lagi, kebiasaan copy 
paste kemudian melakukan share informasi 
yang kebenarannya masih perlu diverifikasi—
sudah menjadi kebiasaan dalam perilaku 
masyarakat informasi.

Lawan Hoax
Persoalan hoax menjadi keprihatinan 

bersama. Presiden Republik Indonesia, Joko 
Widodo beberapa waktu belakangan memberi 
kritikan terhadap maraknya berita bohong 
yang tersebar melalui media, khususnya 
media sosial (medsos) yang menimbulkan 
keresahan masyarakat. Bahkan fenomena hoax 
mengancam kerukunan, keharmonisan, dan 
kebhinekaan yang dimiliki bangsa kita. Hoax 
menebarkan kebencian antar manusia dengan 
mempertentangkan sisi-sisi perbedaan ras, 
suku, agama, maupun antar golongan (SARA). 
Ini membahayakan eksistensi dan masa depan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan 

ideologi negara.
Penyikapan hoax juga dilakukan di 

Bandung pada 20 Februari 2017 di Alun-Alun 
Kota Bandung. Gerakan lawan hoax sebagai 
bagian dari rangkaian kegiatan menyambut 
event internasional IBRAF memberi pesan 
perlawanan hoax secara bersama karena jika 
dibiarkan akan membahayakan masa depan 
kemanusiaan. Pada pagi itu, saya bersama 
Walikota Bandung Ridwan Kamil (Kang 
Emil) dan masyarakat Bandung berkumpul 
menyampaikan pesan pada masyarakat 
dunia agar melawan hoax. Gerakan melawan 

Gerakan melawan 
hoax dimulai dari 
diri sendiri dengan 
mengedepankan 
verifikasi informasi 
yang kita terima 
untuk menjaga 
akurasi informasi. 
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hoax dimulai dari diri sendiri dengan 
mengedepankan verifikasi informasi yang 
kita terima untuk menjaga akurasi informasi. 
Memilah serta memilih informasi yang baik 
dan buruk, tidak lantas menyebarkan kepada 
orang lain apalagi menggunakan ruang publik 
demokrasi seperti frekuensi publik.

Spirit ini digelorakan menuju perdamaian 
dan kerukunan masyarakat. Pesan harmoni 
dan perdamaian masyarakat di dunia terus 
didorong melalui informasi yang memainkan 
peran strategis di era saat ini yang dibanjiri 
berbagai informasi yang mendera kita semua.

Posisi Indonesia    
  Kegiatan IBRAF menjadi pertaruhan 

penting posisi bangsa Indonesia di mata 
negara-negara di dunia. Agenda IBRAF tidak 
hanya bercerita mengenai peran penting 
Komisi Penyiaran Indonesia maupun industri 
penyiaran, namun hal ini menyangkut nama 
baik kita semua pemerintah Indonesia atas 
nama Merah Putih. Seyogyanya kita memberi 
kontribusi nyata yang solutif terhadap 
situasi zaman yang dipenuhi tantangan besar 
akibat informasi media massa. Menguatnya 
kebencian-kebencian antar manusia dan 
bangsa-bangsa di dunia tidak lepas dari 
pengaruhi informasi. Gerakan radikal 

menyebar melalui youtube, medsos, bahkan 
media mainstream yang membuat citra suatu 
agama menjadi kurang baik bahkan dilabelisasi 
dengan aksi-aksi ahumanis dan bertentangan 
dengan ajaran agama itu sendiri. Akibatnya 
terjadi islamphobia, radikalisme, dan stereotype 
negatif terhadap agama tertentu.

Dari Indonesia kita sebarkan message positif 
pada dunia. Informasi terlebih yang menyebar 
melalui media massa harus digunakan sebagai 
kekuatan strategis untuk menciptakan 
kerukunan umat, mewujudkan harmoni serta 
perdamaian dalam perbedaan untuk masa 
depan kemanusian dan dunia yang lebih baik 
serta beradab. ***

Memilah serta memilih 
informasi yang baik 
dan buruk, tidak lantas 
menyebarkan kepada orang 
lain apalagi menggunakan 
ruang publik demokrasi 
seperti frekuensi publik.
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M alam puncak peringatan 
Hari Penyiaran Nasional 
(Harsiarnas) ke 84 yang 
berlangsung di Gedung Rakyat 

Bengkulu, 1 April 2017 lalu, mengangkat tema 
‘’Semangat Nawacita untuk Ketahanan Bangsa 
melalui Penyiaran yang Berkarakter dan 
Mencerdaskan’’.

Dihadiri ratusan tamu undangan dari 
berbagai daerah, malam peringatan Harsiarnas 
ke 84 ini juga dihadiri Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara 
dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Pada 

saat menyampaikan sambutan, Ketua KPI 
Pusat Yuliandre Darwis mengatakan melalui 
tema “Semangat Nawacita untuk Ketahanan 
Bangsa melalui Penyiaran yang Berkarakter 
dan Mencerdaskan“, harus mampu diwujudkan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
“Perkembangan teknologi komunikasi dan 
penyiaran begitu cepat dan masif. Fenomena 
digitalisasi, konvergensi media, terpaan siaran 
asing, kompetisi industri penyiaran yang makin 
ketat, realitas hoax, maraknya informasi yang 
menyebar kebencian, siaran politik, orientasi 
rating menjadi tantangan bersama dunia 

TIGA MITRA KPI TERIMA PENGHARGAAN 
DI HARSIARNAS KE-84

[ LAPORAN KHUSUS ]
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penyiaran yang dihadapi saat ini,” ujarnya.
Mengawal dunia penyiaran membutuhkan 

solidaritas dan pengorbanan tulus seluruh 
komponen masyarakat. Melalui peringatan 
Harsiarnas, tanamkan spirit itu demi 
kepentingan bangsa dan negara, NKRI, 
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 
1945. Untuk itu dibutuhkan kekompakan 
berbagai pihak serta para pemangku 
kepentingan penyiaran. “Partisipasi aktif 
pemerintah, KPI, lembaga penyiaran, forum 
masyarakat peduli penyiaran sehat, kalangan 
akademisi, lembaga swadaya masyarakat, 
dan komponen bangsa seutuhnya harus 
bersatu mewujudkan cita-cita bangsa melalui 
penyiaran,” ungkapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, 
Menkominfo Rudiantara berharap peran serta 
media televisi agar lebih ditingkatkan. Hal ini 
untuk menyiapkan dan membentuk karakter 
bangsa Indonesia. “Bisnis boleh. Tapi jangan 
lupa peran televisi itu mencerdaskan bangsa, 
menyiapkan karakter bangsa,” katanya. Selain 
itu, Rudiantara meminta kepada semua awak 
media penyiaran, untuk lebih memperbanyak 
siaran lokal. Baik siaran budaya, lagu daerah, 
berita-berita lokal, dongeng, hingga potensi-
potensi daerah.

“Di usia yang sudah 84 tahun ini, mari 
kembalikan semangat pada tujuan awal 
diselenggaran Hasiarnas. Membangkitkan 
kembali siaran-siaran lokal,” terang Rudiantara. 
Ia juga minta kepada semua penyiaran 
harus tetap berkarakter. Menjunjung tinggi 
cinta tanah air, dengan menguak perjalanan 
Indonesia sebagai negara kesetuan. Tanpa 
harus memandang atiribut ataupun 
kepentingan lainnya. Di era globalisasi 
ini, tentunya kemajuan komunikasi akan 
semakin berkembang. Dengan demikian, 
tentunya semua harus ikut berperan. Mampu 
menghindari penyiaran tidak sehat, yang 
berakibat dengan saling hujat dan tidak lagi 
mencerminkan Indonesai bermartabat.

RAIH PENGHARGAAN
Pada malam peringatan Hari Penyiaran 

Nasional (HARSIARNAS) ke 84, KPI 
memberikan penghargaan kepada Pemerintah 
Provinsi Bengkulu, LSM Pemantau Regulasi & 
Regulator Media (PR2Media), dan (Alm.) Prof 
Sasa Djuarsa Sanjaya. Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Bengkulu menerima penghargaan 
sebagai mitra KPI Pusat yang mendukung 
penyiaran sehat di Indonesia. Sedangkan 
PR2Media mendapat penghargaan sebagai LSM 
yang aktif dan konsisten dalam pengawasan & 
penyadaran penyiaran yang sehat, serta (Alm.) 
Prof Dr Sasa DJuarsa Sanjaya sebagai tokoh 
yang aktif mendukung kedaulatan penyiaran di 
Indonesia.  (RG)
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K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
menyelenggarakan Rapat Koordinasi 
Nasional (RAKORNAS) tahun 2017 
di Kota Bengkulu, (31 Maret – 2 

April). Kegiatan tahunan yang mempertemukan 
seluruh anggota KPI se-Indonesia ini akan 
membahas berbagai isu krusial terkait 
masalah-masalah aktual dalam dunia 
penyiaran. Ketua Panitia Rakornas KPI 2017, 
Ubaidillah menjelaskan, setidaknya ada tiga 
agenda besar yang dibawa dalam Rakornas kali 
ini, yakni penguatan kelembagaan KPI dalam 
revisi Undang-Undang Penyiaran, pembentukan 
gugus tugas pengawasan penyiaran pilkada di 
setiap provinsi dan pengaturan kelembagaan 
dan hak siar berkenaan lembaga penyiaran 
berlangganan (LPB).

Ubaidillah menjelaskan, Rakornas kali ini 

PENGUATAN 
KELEMBAGAAN 
KPI SEBUAH 
KEHARUSAN

RAKORNAS KPI 2017:
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menjadi ajang konsolidasi KPI secara 
kelembagaan, dalam menyikapi beberapa 
regulasi terbaru terkait eksistensi KPI 
dan KPI Daerah. “Kami berharap dapat 
merumuskan rekomendasi yang akan 
menguatkan KPI secara kelembagaan 
sehingga pelayanan penyelenggaraan 
penyiaran kepada publik dapat berjalan 
optimal”, ujar Ubaidillah.

Dalam sambutan pada pembukaan 
Rakornas KPI 2017, Ketua KPI Yuliandre 
Darwis juga menekankan bahwa 
penguatan KPI secara kelembagaan lewat 
revisi undang-undang penyiaran, adalah 
sebuah kemestian. Sebagai lembaga 
yang hadir sebagai salah satu instrumen 
demokratisasi, Yuliandre menilai bahwa 
eksistensi KPI dan KPI Daerah harus 

dikuatkan tidak saja lewat kewenangan, namun 
juga dengan penganggaran dan penempatan 
KPI Daerah di posisi yang strategis dalam 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Yuliandre juga menyinggung soal 
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara 
serentak di berbagai provinsi, kabupaten dan 
kota di seluruh Indonesia. “Pilkada ini menjadi 
ujian atas netralitas dan independensi lembaga 
penyiaran”, ujarnya. Keberpihakan lembaga 
penyiaran dalam momen-momen politik yang 
diwujudkan dalam muatan isi siaran selama 
ini telah menyebabkan munculnya distrust di 
tengah masyarakat kepada lembaga-lembaga 
penyiaran.  Padahal, tambah Yuliandre, media 
khususnya lembaga penyiaran memiliki 
kekuatan yang strategis dalam memberikan 
kontribusi untuk meningkatkan kepercayaan 
publik pada instrumen-instrumen demokrasi di 
negeri ini.

Selain itu, Yuliandre juga menyampaikan 
tentang amanat Undang-Undang nomor 32 
tahun 2002 tentang penyiaran mengenai 
kewajiban menyiarkan sepuluh persen konten 
lokal di lembaga penyiaran. Hal tersebut 
tentunya memberikan peluang mendapatkan 
kontribusi dunia penyiaran terhadap 
peningkatan perekonomian di daerah.

Rakornas KPI 2017 mengambil tema 
“Semangat nawacita untuk ketahanan bangsa 
melalui penyiaran yang berkarakter dan 
mencerdaskan” dan dibuka oleh Gubernur 
Bengkulu DR. H. Ridwan Mukti.  Hadir pula 
dalam pembukaan Rakornas kali ini, anggota 
Komisi I DPR RI M Afzal Mahfuz, Gubernur 
Lembaga Ketahanan Nasional Republik 
Indonesia (Lemhanas RI) Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo, Sekretaris Utama Badan Nasional 
Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia 
(BNPP) Hadi Prabowo, dan Ketua Dewan 
Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio 
Republik Indonesia (LPP RRI) Mistam.  (RA)
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LEMBAGA PENYIARAN WAJIB 
LAKSANAKAN KONTEN LOKAL 10% 

R apat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
yang berlangsung di Bengkulu 
merekomendasikan implementasi 

konten lokal 10% sebagai bagian dari evaluasi 
tahunan bagi televisi swasta yang bersiaran 
jaringan secara nasional. Hal tersebut 
disampaikan Nuning Rodiyah, usai pelaksanaan 
sidang komisi pengawasan isi siaran dalam 
Rakornas KPI 2017. 

Menurut Nuning, seluruh KPI Daerah 
memiliki waktu selama 3 (tiga) bulan 
untuk memberikan laporan pengawasan 
atas implementasi konten lokal tersebut. 
“Secara umum konten lokal di daerah secara 
persentase terpenuhi. Namun, jam tayang 
konten lokal masih pada jam-jam malam,’’ 
kata Nuning. Selain itu, tambahnya, produksi 
konten dilakukan di induk jaringan cenderung 
mengulang-ulang tayangan.

Selain implementasi konten lokal 10 %, 
Nuning menjelaskan bahwa terkait dengan 
pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye 
politik di Lembaga Penyiaran, KPI Pusat 

RAKORNAS KPI 2017:

“Secara umum konten lokal 
di daerah secara persentase 
terpenuhi. Namun, jam 
tayang konten lokal masih 
pada jam-jam malam”

Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah

“
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akan merumuskan peraturaan hal tersebut 
di Lembaga Penyiaran. KPI juga akan 
mengoptimalisasi gugus tugas dari tingkat 
pusat sampai tingkat daerah.

Terkait dengan iklan rokok, kesehatan, 
dan obat-obatan tradisional, tambah Nuning, 
KPI Pusat akan melakukan koordinasi dengan 
Kementerian Kesehatan RI, Badan POM, dan 

lembaga terkait lainnya di Jakarta. Sementara, 
kata dia, KPID melakukan koordinasi 
dengan Dinas Kesehatan daerah, Balai POM. 
Guna merealisasikan hal ini, KPI meminta 
pemerintah daerah memberikan fasilitasi 
atas ketersediaan tenaga pengawasan serta 
infrastruktur pengawasan isi siaran di KPID.  
(RA)
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GUBERNUR BENGKULU MINTA 
TV SAJIKAN KONTEN YANG 
MEMBANGUN KREATIVITAS 
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I si siaran seharusnya sejalan dengan 
apa yang diinginkan penontonnya. 
Yang terjadi sekarang justru penonton 
yang harus mengikutinya. Pandangan 

tersebut disampaikan Gubernur Provinsi 
Bengkulu, Ridwan Mukti, saat menjadi 
narasumber Talkshow Rakornas KPI 2017 
di Hotel Grage, Bengkulu, Jumat (31/3/17).

Menurut Mukti, konten siaran khususnya 
televisi sekarang ini banyak berisikan hal-
hal yang kontroversial. Padahal, isi siaran itu 
mestinya menyajikan hal-hal yang membangun 
kesadaran positif dan juga ide-ide kreatif bagi 
penontonnya. 

“Jika yang ditampilkan isinya memprovokasi 
akan berdampak terhadap perilaku 
masyarakatnya. Masyarakat cenderung 
menjadi investigasi. Seharusnya isi siaran itu 
membangun perilaku masyarakatnya menjadi 
lebih kreatif dan inovatif,” kata Ridwan.

Ridwan mencontohkan daerahnya yang 
masuk dalam daftar kawasan tertinggal 
justru diberitakan dengan info-info yang 
bernilai negatif seperti pembunuhan atau 
pemerkosaan. Seharusnya, pemberitaan soal 
Bengkulu haruslah bersifat membangun dan 
menguntungkan.

“Kami memiliki banyak potensi sumber daya 
alam dan pariwisata yang bisa dikembangkan 
menjadi informasi yang bernilai baik dan dapat 
meningkatkan kunjungan wisatawan dan 
juga investor yang ingin berinvestasi di sini,” 
jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan yang pernah 
menjadi Anggota Komisi I DPR, meminta 
penguatan kewenangan KPI dalam revisi UU 
Penyiaran. Penguatan kewenangan KPI dalam 
UU Penyiaran baru akan memberi dorongan 
bagi peningkatan kualitas isi siaran.  (RG)

Konten siaran khususnya televisi 
sekarang ini banyak berisikan hal-
hal yang kontroversial. Padahal, 
isi siaran itu mestinya menyajikan 
hal-hal yang membangun 
kesadaran positif dan juga ide-ide 
kreatif bagi penontonnya.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti

“
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Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang 
berlangsung pada 31 Maret – 1 April melahirkan 
rekomendasi yang terdiri atas tiga bidang, pengawasan 
isi siaran, kelembagaan, dan pengelolaan struktur 
& sistem penyiaran. Dalam sidang pleno, seluruh 
anggota KPI dan KPID yang hadir dalam momen 

rakornas tersebut menyepakati butir-butir rekomendasi tersebut 
sebagai amanat lembaga yang harus dijalani bersama, antara KPI Pusat 
dan KPI Daerah se-Indonesia.

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menegaskan bahwa KPI akan 
menempuh semua langkah, termasuk jalan hukum dan politik untuk 
mengurai permasalahan kelembagaan yang timbul akibat benturan 
perundang-undangan yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi 
KPI di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Yuliandre saat memimpin 
sidang pleno rakornas KPI 2017 untuk menetapkan rekomendasi. 
Adapun rekomendasi lengkap dari Rakornas KPI 2017 untuk masing-
masing bidang adalah sebagai berikut:

[ LAPORAN KHUSUS ]
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1.      Agar LP berjaringan segera melaksanakan konten lokal 10 % dan menjadi bagian dari 
evaluasi tahunan Lembaga Penyiaran. Untuk itu, KPI Pusat mengeluarkan surat edaran 
kepada Stasiun induk, KPI Daerah mengeluarkan surat kepada Stasiun Jaringan, untuk 
melaksanakan SSJ konten lokal 10%. Dalam waktu 3 bulan KPI Daerah melaporkan 
perkembangannya.

2.      Terkait dengan  pemberitaan, penyiaran  dan iklan kampanye politik di LP agar KPI 
Pusat:

a.  Merumuskan peraturan tentang pemberitaan, penyiaran  dan iklan kampanye 
politik di LP

b.  Optimalisasi  Gugus Tugas dari tingkat pusat sampai tingkat Daerah.
c.   Mengevaluasi penayangan Iklan / Sosialisasi politik di Lembaga Penyiaran.

3.      Meminta pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan tenaga pengawasan dan 
infrastuktur pengawasan isi siaran KPID.

4.      Terkait dengan iklan rokok, kesehatan dan obat-obatan tradisional:
a.  KPI Pusat melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, Badan POM 

dan lembaga terkait lainnya di Jakarta.
b.  KPI Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah, Balai POM, 

lembaga terkait lainnya di daerah masing-masing.
c.  Terkait hasil tersebut KPI akan mengeluarkan surat edaran.

5.      KPI Pusat agar segera merumuskan, menyusun dan menetapkan hukum acara dan 
mekanisme penjatuhan sanksi yang jelas dan tegas, dalam waktu 3 (tiga) bulan.

6.      Terkait dengan program anak di lembaga penyairan:
a.   Komisi Penyiaran Indonesia meminta/mewajibkan seluruh Lembaga Penyiaran 

(Radio dan Televisi) menayangkan program yang ramah anak.
b.   Komisi Penyiaran Indonesia mengimbau kepada Lembaga Penyiaran yang 

memiliki format umum agar menyediakan secara khusus program siaran untuk 
anak.

7.      Komisi Penyiaran Indonesia harus menegakkan regulasi pembatasan siaran asing 
dengan jam tayang tidak didominasi pada jam primetime.

8.      Untuk program siaran anak harus disulih suarakan dengan tidak melebihi ketentuan 
batasan waktu sulih suara asing.
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BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN
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A.    Pengaturan EDP, RKPP serta Format Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan 
Penyiaran

1.      Mengharmonisasi PKPI tentang Tata Cara Persyaratan Berkenaan Program Siaran 
dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran LPS menjadi PKPI dengan 
Permenkominfo 18 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan 
Penyelenggaraan Penyiaran, dan memperluas cakupannya untuk seluruh jenis 
lembaga penyiaran.

2.      Membakukan definisi untuk istilah-istilah berkenaan program siaran dan 
pelaksanaan EDP, serta penegakan lebih efektif ketentuan Format Siaran.

3.      Menetapkan standar format dokumen berkenaan permohonan serta perpanjangan 
IPP, serta kriteria baku penerbitan atau penolakan RKPP.

4.      Kemenkominfo harus meminta pertimbangan KPI/D sebelum membuka peluang 
usaha atau menerbitkan moratorium perizinan.

5.      Kemenkominfo harus segera membuka peluang usaha untuk daerah-daerah yang 
sangat membutuhkan

B.   Pengaturan Lembaga Penyiaran Berlangganan

1.      KPID aktif melakukan sosialisasi proses perizinan ke penegak hukum dan institusi 
lainnya yang relevan serta berkoordinasi dalam penertiban lembaga penyiaran yang 
melanggar peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penyiaran.

2.      Menegaskan posisi KPI konsekuen terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan bahwa LPB wajib berbentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan 
Terbatas.

3.      KPI/D memfasilitasi pembentukan kode etik bisnis LPB, asosiasi LPB dan badan/
lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Penyiaran Berlangganan sebagaimana 
amanat PKPI No. 1 Tahun 2015 tentang LPB, sehingga isu persaingan bisnis yang 
berkaitan dengan penegakan hukum LPB diselesaikan antar LPB.

4.      KPI Pusat mengkaji kemungkinan LPB memberikan kontribusi keuangan ke daerah 
dari pendapatannya.

[ LAPORAN KHUSUS ]
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BIDANG PENGELOLAAN STRUKTUR DAN SISTEM PENYIARAN
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1.      Demi keadilan dan tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka 
penggunaan frekuensi publik yang diatur dalam Undang-undang penyiaran yang baru 
harus lebih memiliki dan memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam kebijakan yang 
berkaitan dengan Lembaga Penyiaran.

 2.     KPI dan KPID tetap dalam nomenklatur Lembaga Negara Independen sehingga 
pembiayaannya diatur secara tersendiri layaknya lembaga negara yang dijamin oleh 
Undang-undang.

 3.     Dalam Proses sampai Undang-undang penyiaran yang baru ditetapkan maka anggaran 
belanja KPI Daerah dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai Undang-undang 23 
Tahun 2014 karena Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah posisi hukumnya tidak lebih tinggi dari Undang-undang.

 4.     Membentuk tim khusus KPI yang terdiri perwakilan KPID untuk mendesak Menteri 
Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran berkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1.      Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang belum jelas Susunan Organisasi Tata Kerja 
(SOTK) membentuk Kesekretariatan KPID berupa Unit Pelayanan Teknis Daerah 
(UPTD) maupun bidang di bawah Dinas yang menangani Komunikasi dan Informatika 
Pemerintah Provinsi.

2.      Agar KPI mendorong Mendagri untuk menerbitkan Peraturan Mendagri sebagai dasar 
bagi KPID untuk menggunakan / melaksanakan dan merealisasikan anggaran yang 
telah tersedia dalam DPA atau dalam bentuk Hibah sesuai ketentuan berlaku.
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BIDANG KELEMBAGAAN

BIDANG KESEKRETARIATAN
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K eberadaan sensor internal untuk 
lembaga penyiaran berlangganan 
adalah suatu kewajiban yang 
diamanatkan dalam Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3 & SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
tahun 2012. Untuk itu, sudah seharusnya para 
penyelenggara LPB memiliki quality control 
yang baik dalam penegakan sensor internal 
di setiap program siaran yang disalurkan dari 
penyedia konten kepada pelanggan. Hal ini 
untuk melindungi hak-hak konsumen LPB 
dalam mendapatkan siaran yang sehat dan 
bermanfaat bagi masyarakat. 

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran 
KPI Pusat, Hardly Stefano Pariela mengingatkan 
kembali kewajiban tersebut pada 
penyelenggara LPB, dalam acara klarifikasi LPB 
atas konten saluran asing (FX), (7/3). Menurut 
Hardly, dalam temuan tim pemantauan di KPI, 
terdapat pelanggaran P3 & SPS pada program 
siaran yang disalurkan penyedia konten yang 
berasal dari luar negeri, FX. 

Pada kesempatan tersebut Hardly 
menjelaskan tentang adanya perbedaan dalam 
pembatasan adegan seksual dan adegan 
kekerasan di LPB dan lembaga penyiaran 
swasta free to air. “Meskipun aturan untuk 
televisi free to air lebih ketat, bukan berarti 
aturan di LPB menjadi sangat longgar”, ujar 
Hardly. P3 & SPS secara tegas melarang adegan 
kekerasan yang menampilkan secara detail 
peristiwa kekerasan, menampilkan manusia 
atau bagian tubuh yang berdarah-darah dan/ 
atau kondisi mengenaskan akibat peristiwa 
kekerasan, dan menampilkan peristiwa 

[ DINAMIKA SIARAN ]

KPI MINTA LPB 
BENAHI SENSOR 
INTERNAL

dan tindakan sadis terhadap manusia, baik 
itu untuk televisi free to air ataupun yang 
berlangganan. 

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner 
bidang Pengawasan Isi Siaran lainnya, 
Mayong Suryo Laksono juga meminta pada 
penyelenggara LPB untuk memahami betul 
segala hal yang sudah diatur dalam P3 & SPS. 
Lebih jauh, Mayong juga mempertanyakan 
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mekanisme sensor internal yang wajib 
dilakukan LPB dalam menyalurkan siaran 
ke pelanggan.  

Sementara itu, Koordinator bidang 
Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran 
(PS2P) Agung Suprio menyampaikan 
bahwa dalam proses pengajuan Izin 
Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), lembaga 
penyiaran telah menandatangani surat 

pernyataan mematuhi P3 & SPS. “Tentunya 
LPB juga paham, bahwa sensor internal dan 
juga kunci parental menjadi sebuah kewajiban 
dalam memberikan pelayanan bagi para 
konsumen, dan menjadi mandatory dalam 
Undang-Undang”, ujarnya. 

Para penyelenggara LPB yang datang dalam 
klarifikasi tersebut memberikan laporan 
yang tidak seragam. Ada LPB yang sudah 
menerapkan sensor internal, namun ada juga 
yang belum. Diakui mereka, ada beberapa 
kendala yang ditemui dalam menerapkan 
sensor internal tersebut, diantaranya teknologi 
penyiaran yang digunakan. Untuk LPB yang 
sudah menggunakan perangkat digital, sensor 
internal dapat dilakukan dengan mudah. 
Sedangkan untuk yang masih menggunakan 
teknologi analog, hal tersebut belum mampu 
dilakukan. Dengan ditemukannya adegan 
kekerasan sadis dalam program siaran di 
saluran FX, penyelenggara LPB diminta 
melakukan pengecekan kembali pada sistem 
sensor internal yang berjalan selama ini, 
sebelum ada tindakan lebih lanjut dari KPI atas 
pelanggaran tersebut. (RG)

P3 & SPS secara tegas 
melarang adegan kekerasan 
yang menampilkan secara 
detil peristiwa kekerasan, 
menampilkan manusia atau 
bagian tubuh yang berdarah-
darah dan/atau kondisi 
mengenaskan akibat peristiwa 
kekerasan, dan menampilkan 
peristiwa dan tindakan sadis 
terhadap manusia, baik itu untuk 
televisi free to air ataupun yang 
berlangganan. 

Komisioner KPI Pusat 
Hardly Stefano

“
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[ SINERGI ]

K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
Pusat kembali menggelar Survey 
Kepemirsaan bekerjasama dengan 
Ikatan Sarjana Komunikasi 

Indonesia (ISKI) dan 12 (dua belas) perguruan 
tinggi di 12 (dua belas) ibukota provinsi di 

Indonesia. Mengawali kegiatan tersebut, 
KPI menandatangani Perjanjian Kerja Sama 
dengan Universitas Sumatera Utara (Medan), 
Universitas Andalas (Padang), Universitas 
Padjajaran (Bandung), Universitas Islam 
Negeri (Jakarta), Universitas Diponegoro 

KPI TANDATANGANI KERJASAMA DENGAN 
12 PERGURUAN TINGGI 

Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2017
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(Semarang), Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga (Yogyakarta), Universitas Airlangga 
(Surabaya), Universitas Tanjung Pura 
(Pontianak), Universitas Lambung Mangkurat 
(Banjarmasin), Universitas Hasanuddin 
(Makassar), Universitas Udayana (Denpasar), 
dan Universitas Kristen Indonesia Maluku 
(Ambon). 

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis 
menyatakan bahwa Survey ini dilakukan untuk 
mendorong terjadinya perubahan kualitas 
program siaran televisi ke arah yang lebih 

baik, agar selaras dengan amanat Undang-
Undang Penyiaran. “Tentunya, kita berharap 
program televisi ke depan memberikan 
manfaat yang optimal bagi kepentingan 
publik”, ujar Yuliandre. Pada tahun 2017 ini, 
Survey dilakukan sebanyak 2 kali di 12 kota di 
Indonesia. 

Pelibatan perguruan tinggi ternama yang 
sebagian besar adalah perguruan tinggi 
negeri, diharapkan dapat menjaga menjaga 
independensi dari hasil survey sehingga 
mampu memotret dengan utuh, persepsi 
masyarakat tentang kualitas program siaran 
televisi saat ini. Yuliandre menjelaskan, pada 
tahun 2018 direncanakan terjadi perluasan 
wilayah survey dari 12 kota menjadi 20 kota, 
yang juga nantinya melibatkan 20 perguruan 
tinggi pula. 

KPI memberikan apresiasi yang sangat 
tinggi atas keterlibatan akademisi dari berbagai 
perguruan tinggi di Indonesia yang selama ini 
telah memberikan kontribusi dalam penilaian 
kualitas program siaran televisi. Memasuki 
tahun ketiga pelaksanaan survey indeks 
kualitas program siaran televisi ini, KPI selalu 
mengikutsertakan kalangan akademisi, mulai 
dari diskusi terbatas penentuan format survey, 
penyusunan indikator hingga pelaksanaan 
survey mendatang di 12 kota besar di 
Indonesia.  

Sebagai lembaga negara independen yang 
lahir dari undang-undang penyiaran, KPI juga 
berkepentingan untuk memastikan penyiaran 
diselenggarakan sejalan dengan regulasi. KPI 
melihat hasil survey ini dapat mengurangi 
kesenjangan antara kebijakan televisi dalam 
menayangkan program siaran, harapan 
masyarakat tentang tayangan televisi yang 
berkualitas, serta arah  bagi terselenggaranya 
penyiaran sesuai regulasi.  (RA)



46 PENYIARANKITA  |  Maret - April 2017

[ SINERGI ]

H aute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle (HACA), 
regulator penyiaran di Maroko 
menyelenggarakan pertemuan 

regulator komunikasi dan audio visual 
antar negara-negara di Afrika dan Amerika 
Latin (Premiere Rencontre Des Regulateurs 
AFRICANS and IBERO-AMERICAINS De 
L’Audiovisuel), di Fez  16-18 Maret 2017. 
Presiden HACA, Amina Lemrini Elouahabi 
menjelaskan bahwa pertemuan tersebut 

sebagai wadah berbagi pengalaman dan 
pengetahuan dari regulator antar negara.  
“Pertemuan ini juga menjadi kesempatan 
mengatasi isu pluralisme politik dan linguistik, 
budaya dan kesetaraan bagi laki-laki dan 
perempuan dalam melawan stereotype gender, 
serta  regulasi untuk media komunitas”, 
ujar Amina.  Menurutnya, perubahan global 
yang dihadapi dunia saat ini membutuhkan 
peran aktif dari regulator penyiaran, untuk 
menyesuaikan aturan-aturan yang ada di 

PRESIDEN IBRAF HADIRI KTT REGULATOR 
PENYIARAN NEGARA AFRIKA DAN AMERIKA LATIN
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setiap negara agar muatan penyiaran dapat 
memberikan manfaat besar bagi peradaban 
umat manusia. 

Pada pertemuan tersebut HACA Maroko 
menyampaikan usulan tentang pentingnya 
co-regulasi dalam dunia penyiaran antar 
negara-negara Afika dan Amerika Latin. Salah 
satunya dengan membuat standar regulasi 
yang sama pada setiap negara. Hadir dalam 
pertemuan yang digagas untuk pertama 
kalinya itu, delegasi negara-negara Afrika  
yang  tergabung dalam Réseau des Instances 
Africaines de Régulation de la Communication 
(RIARC) yang hadir yakni Kamerun, Burkina 
Faso, Mali, Niger, Chad, Benin, Guinea, Guinea-
Bissau, Tunisia, Tanzania, Republik Demokratik 
Kongo, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, 
dan Maroko. Sedangkan delegasi dari negara 
Iberia dan Amerika Latin yang tergabung 
dalam “Plataforma de Reguladores del sektor 
Audiovisual de Iberoamerica”   (PRAI) yang 
hadir adalah Meksiko, Ekuador, Kolombia dan 
Chile, Spanyol dan Portugal.  Hadir pula dalam 
pertemuan internasional ini perwakilan dari 
UNESCO. 

Presiden  IBRAF (Organization of Islamic 
Cooperation Broadcasting Regulatory and 
Authority Forum Yuliandre Darwis, turut 
hadir dalam pertemuan tersebut didampingi 
Sekretaris Jenderal IBRAF Hamit Ersoy yang 
merupakan anggota Radyo Ve Televiszyon 
Ust Kurulu (RTUK) Turki.  Pada kesempatan 
tersebut Yuliandre yang merupakan 
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),  
menyampaikan isu terkait urgensi media 
menghadirkan harmoni di tengah masyarakat 
dunia.  “Majunya teknologi media jangan 
sampai membuat identitas masing-masing 
negara hilang”, ujar Yuliandre. Selain itu, dirinya 
juga mengingatkan pentingnya literasi bagi 
generasi muda untuk memahami bagaimana 
sebuah media bekerja sehingga dapat 
menggunakan dan memanfaatkannya sesuai 
dengan kebutuhan dan hak asasinya. (RA)

Majunya teknologi 
media jangan 
sampai membuat 
identitas masing-
masing negara 
hilang.

Ketua KPI Pusat 
Yuliandre Darwis

“
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[ KPI DAERAH ]

KPID KALBAR ANGKAT BICARA POLEMIK 
KELEMBAGAAN DAN ANGGARAN SEKRETARIAT

K omisi Penyiaran Indonesia Daerah 
(KPID) Kalbar angkat bicara 
menanggapi kondisi yang saat ini 
tengah dialami oleh Sekretariat KPID 

Kalbar atas ketiadaan kelembagaan sekretariat 
KPID sejak Januari 2017, dan menanggapi 
pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kalbar.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
(KPID) Kalbar, Muhammad Syarifudin Budi 
mengatakan eksistensi KPI adalah bagian 
dari wujud peran serta masyarakat dalam 
hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi 
maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU 
No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 8 
ayat 1).

Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam 
kehidupan kenegaraan berikutnya secara 
tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai 
lembaga negara independen yang mengatur 
hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, 
pasal 7 ayat 2). “Secara konseptual posisi ini 
mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasi 
negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal 
dengan auxilarry state institution,” tegasnya. 

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI 
memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan 
mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang 
menghubungkan antara lembaga penyiaran, 
pemerintah dan masyarakat.

Pengaturan ini mencakup semua 
daur proses kegiatan penyiaran, mulai 
dari tahap pendirian, operasionalisasi, 
pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam 
melakukan semua ini, KPI berkoordinasi 
dengan pemerintah dan lembaga negara 
lainnya, karena spektrum pengaturannya yang 
saling berkaitan.

Ini misalnya terkait dengan kewenangan 
yudisial dan yustisial karena terjadinya 
pelanggaran yang oleh UU Penyiaran 
dikategorikan sebagai tindak pidana.

Selain itu, KPI juga berhubungan 
dengan masyarakat dalam menampung dan 
menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi 
masyarakat terhadap lembaga penyiaran 
maupun terhadap dunia penyiaran pada 
umumnya.

Keberadaan sekretariat KPID Provinsi 
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Kalimatan Barat telah ditiadakan sejak 
Januari 2017 berikut dengan personalia 
dan anggarannya, karena konsekuensi dari 
dijalankannya Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah) oleh 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sebelum penataan kelembagaan 
berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 
18 tahun 2016, Sekretariat KPID merupakan 
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) tersendiri, sesuai Peraturan Mendagri 
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat KPID dan 
Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 
tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran 
Indonesia.

“Pokok persoalannya dalam UU No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemda itu dikatakan 
bahwa penyelenggaraan penyiaran tidak 
termasuk urusan pemerintahan baik urusan 
Daerah maupun Pusat, yang kemudian 
berimplikasi pada muatan PP No. 18 tahun 
2016,” paparnya.

Perlu digarisbawahi bahwa, keberadaan 
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah tidak mencabut UU No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran. Keberadaan UU Penyiaran 
merupakan aturan khusus (lex specialis) 
sedangkan UU Pemda merupakan aturan 
umum (lex generalis). Hal ini berlaku asas 
hukum lex specialis derogate lex generalis.

Dengan demikian, keluarnya PP nomor 18 
tahun 2016 tidak serta merta diartikan bahwa 
KPID selaku lembaga negara independen 
ikut dibubarkan atau dileburkan, karena 
dasar pembentukan KPID adalah UU nomor 
32 tahun 2002, yang mana pada Pasal 9 ayat 
(4) menyatakan KPI dibantu oleh sebuah 
Sekretariat yang dibiayai oleh negara dan ayat 
(6) menyebutkan bahwa Pendanaan KPI Pusat 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain itu, karena KPID lembaga independen 
yang kedudukannya sebagai lembaga kuasi 
negara, tidak tepat apabila sekretariat KPID 
Kalbar berada di bawah Dinas Kominfo 
seperti yang diwacanakan. Mengingat dengan 
masuknya KPID dalam struktur pemerintahan 
daerah, maka timbul persoalan jaminan 
independensi bagi lembaga ini. Belum 
lagi berkaitan dengan legitimasi produk 
perijinan penyiaran yang dikeluarkan oleh 
KPID dan menyulitkan posisi KPID dalam 
menindaklanjuti kasus sengketa penyiaran 
yang melibatkan pemerintah. “Ketika 
menangani sengketa kami tidak boleh menjadi 
bagian dari lembaga lain,” jelas Budi.

UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan 
aturan umum berkaitan dengan pembagian 
kewenangan pusat dan daerah. Sedangkan 
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran merupakan aturan khusus yang 
mengamanatkan kewenangan pembentukan 
Sekretariat KPID dan pembebanan 
anggarannya.

Kelembagaan Sekretariat KPID Provinsi 
Kalimantan Barat telah sah secara hukum 
karena telah dibentuk sesuai peraturan yang 
berlaku, yaitu UU 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran, mendasarkan pada kriteria 
pembentukan OPD berdasarkan Peraturan 
Mendagri Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat 
KPID dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah.

Hingga saat ini Menteri Dalam Negeri juga 
belum mencabut Peraturan Mendagri Nomor 
19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi 
dan Tatakerja Sekretariat KPI Daerah, sehingga 
peraturan tersebut masih berlaku, meski perlu 
diadakan penyesuaian.

Pendanaan kegiatan KPID dan Sekretariat 
KPID telah sah secara hukum karena 
pembebanan tersebut sesuai amanat UU 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu 
dibebankan pada APBD.  (RG)
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[ SANKSI ]

Teguran Tertulis

Penghentian Sementara

Bollywood Platinum: Mujhse Dosti 
Karoge

Selebrita Pagi

MNC TV

Trans 7

10 Maret 2017

24 Maret 2017

No. Surat: 123/K/KPI/31.2/03/2017

No. Surat: 153/K/KPI/31.2/03/2017

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 “Bollywood Platinum: Mujhse Dosti 
Karoge” yang ditayangkan oleh stasiun MNC TV pada 
tanggal 27 Februari 2017 pukul 21.33 WIB.

Program siaran tersebut menayangkan iklan 
“PilihanKu” yang merupakan iklan alat kontrasepsi 
dan dikategorikan sebagai iklan dewasa sehingga jam 

siarannya harus mematuhi ketentuan jam 
tayang pukul 22.00-03.00 waktu setempat. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan terhadap 
remaja, larangan menampilkan iklan alat 
pencegah kehamilan pada program siaran 
klasifikasi R, serta ketentuan siaran iklan dewasa.

KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan 
penayangan iklan tersebut telah melanggar 
Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran 
Indonesia Tahun 2012 Pasal 14, Pasal 21, dan 
Pasal 43 serta Standar Program Siaran Pasal 
15 Ayat (1), Pasal 37 Ayat (4) huruf e, Pasal 58 
Ayat (1), dan Pasal 59 Ayat (3). Berdasarkan 
pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan 
sanksi administratif Teguran Tertulis. 

Berdasarkan Pasal 43 Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Pasal 58 ayat (1) Standar Program 
Siaran KPI Tahun 2012, ketentuan siaran iklan 
harus tunduk pada Etika Pariwara Indonesia 
(EPI). Pada ketentuan EPI Tahun 2014 Bab III 
huruf A poin 2.8.2 disebutkan bahwa iklan alat 
kontrasepsi, alat bantu seks, dan produk-produk 
intim yang khusus untuk konsumen dewasa, 
harus disiarkan di media dan pada waktu 
penyiaran yang khusus untuk khalayak dewasa 
dan dengan selera dan waktu yang pantas. 

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 “Selebrita Pagi” yang ditayangkan oleh 
stasiun TRANS 7 pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 07.30 
WIB.

Program siaran tersebut menayangkan liputan Chef 
Aiko yang memiliki kemampuan melihat hal gaib sedang 

mengunjungi Setu Mangga Bolong dan 
menyampaikan perihal keberadaan siluman ular. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
perlindungan terhadap anak, pembatasan 
program siaran bermuatan mistik, horror, dan 
supranatural, serta penggolongan program 
siaran.

KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan 
penayangan program siaran tersebut telah 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 
14, Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat (1) Pedoman 
Perilaku Penyiaran (P3) serta Pasal 15 Ayat (1), 
Pasal 32 dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b Standar 
Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia 
Tahun 2012.

Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI 
Pusat memberikan sanksi administratif berupa 
penghentian sementara tayangan selama 2 
(dua) hari, yaitu pada tanggal 28 Maret 2017 dan 
7 April 2017.

KPI Pusat menilai penayangan muatan mistik, 
horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan 
ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan 
sebagai siaran klasifikasi D (Dewasa) dan hanya 
dapat ditayangkan pukul 22.00-03.00 waktu 
setempat.
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