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[ DAFTAR ISI ]

6Durasi Pemberitaan Calon
Kepala Daerah Tidak Imbang

Pengawasan penyiaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak harus memperhatikan 
keberimbangan pemberitaan dan liputan dari tiap kota, kabupaten ataupun provinsi yang sedang 

menjalani pesta demokrasi tingkat lokal. Hal ini untuk memenuhi hak-hak masyarakat berkenaan atas 
informasi dan pilihan politik yang akan diambil dalam ajang kontestasi politik.
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Jadikan Penyiaran Indonesia yang Sehat,
Bermanfaat dan Bermartabat

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 
tahun 2017 banyak memberikan catatan 
tentang berbagai modus pelanggaran 
di layar kaca yang dilakukan kontestan 
politik yang berlaga. Namun catatan 
paling besar adalah tenggelamnya siaran 

Pilkada di tengah keriuhan Pilkada DKI yang menyerap 
banyak energi bangsa ini. Dari 101 Pilkada yang 
dilakukan serentak pada 2017, Pilkada DKI Jakarta 
mendominasi seluruh siaran televisi. Bahkan tak jarang, 
televisi pun ikut serta menyelenggarakan siaran debat 
kandidat Pilkada. Kemana kisah 100 daerah lain yang 
juga menggelar momen demokrasi, Pemilihan Kepala 
Daerah? 

Newsletter kali ini membahas Evaluasi Gugus Tugas 
Pengawasan Penyiaran Pemilukada yang dibentuk 
bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI).  Kehadiran gugus tugas sendiri, 
menjadi bagian dari kerja KPI menjaga ranah frekuensi 
agar sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan 
publik. Salah satunya untuk memastikan tidak adanya 
penyalahgunaan frekuensi guna kepentingan politik 
tertentu yang sedang berkompetisi. 

Selamat Membaca
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Penguatan ideologi Pancasila, 
wawasan kebangsaan, bela 
negara dan revolusi mental 
dapat ditanamkan melalui 
media penyiaran 

Ketua KPI Pusat  Yuliandre Darwis

K omisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat) menandatangani 
Nota Kesepahaman atau MoU 
dengan Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) tentang kerjasama dalam 
penguatan ideologi Pancasila, Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental. 
Penandatanganan MoU dilakukan pada 
saat peringatan Hari Lahir Pancasila, Kamis 
(1/6/17) di Kantor Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo 
Kumolo menyatakan MoU ini sangat penting 
untuk menggerakan semua lapisan masyarakat, 
perguruan tinggi dan semua institusi dalam 
rangka penguatan ideologi Pancasila, wawasan 
kebangsaan, bela negara dan revolusi mental. 
“Karena itu, peran semua kalangan termasuk 
KPI, Kominfo, Pers dan lembaga lain harus 
dipadukan,” katanya seusai menyerahkan 
berkas MoU dengan KPI, Dewan Pers dan 63 
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Hal senada juga disampaikan Ketua 
KPI Pusat Yuliandre Darwis. Menurutnya, 

PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA 
MELALUI MEDIA PENYIARAN 

kerjasama ini memiliki nilai positif bagi 
pengembangan dan penguatan nilai-nilai 
kebangsaan. “Penguatan ideologi Pancasila, 
wawasan kebangsaan, bela negara dan 
revolusi mental dapat ditanamkan melalui 
media penyiaran lewat siaran yang isinya 
mengandung hal-hal yang dimaksudkan tadi,” 
jelasnya.

Yuliandre berharap kerjasama dengan 
Kemendagri dan juga semua kalangan dunia 
pendidikan, dalam hal ini Perguruan Tinggi, 
dapat berjalan dengan baik dan langkah 
nyatanya terwujud. [RG]

‘
‘
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P
engawasan penyiaran Pemilihan Kepala 
Daerah (Pemilukada) secara serentak 
harus memperhatikan keberimbangan 
pemberitaan dan liputan dari tiap 
kota, kabupaten ataupun provinsi yang 
sedang menjalani pesta demokrasi 

tingkat lokal. Hal ini untuk memenuhi hak-hak 
masyarakat berkenaan atas informasi dan pilihan 
politik yang akan diambil dalam ajang kontestasi politik. 
Dengan demikian, setiap keputusan politik yang diambil 
masyarakat pada perhelatan demokrasi didasari atas 
informasi yang utuh dan benar atas masing-masing 
kandidat. Catatan ini disampaikan dalam pengantar 
Evaluasi Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilukada 
secara serentak tahun 2017, yang dilaksanakan Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di 
Jakarta (19/5). 

DURASI 
PEMBERITAAN 
CALON KEPALA 
DAERAH 
TIDAK IMBANG

EVALUASI SIARAN PILKADA

Koordinator Gugus Tugas 
Pengawasan Penyiaran 
Pemilukada, Nuning Rodiyah 
menyampaikan pula catatan 
dari KPI atas pelaksanaan 
pengawasan tersebut. Secara 
umum, ujar Nuning, seluruh 
lembaga penyiaran telah 
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mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI 
Pusat serta Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU) dalam melakukan pemberitaan, 
penyiaran serta penayangan iklan kampanye 
politik peserta Pemilukada 2017.

Namun demikian, tambahnya, ada catatan 
penting dalam konteks pemberitaan di lembaga 

penyiaran. “Perlu diperhatikan proporsi durasi 
pemberitaan pada masing-masing calon kepala 
daerah,” ujarnya. Lembaga penyiaran yang 
terafiliasi dengan pasangan calon tertentu 
sering kali menyisipkan pemberitaan dengan 
proporsi durasi serta framing pemberitaan 
yang menguntungkan salah satu pasangan 
calon. Karenanya, Nuning menilai perlu adanya 
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keterlibatan Dewan Pers dalam melakukan 
identifikasi potensi framing dalam pemberitaan 
tayangan politik. Selain tentu saja, lembaga 
penyiaran tetaplah harus senantiasa berfungsi 
untuk kepentingan publik. 

Selanjutnya Nuning memaparkan bahwa 
Gugus Tugas menemukan adanya iklan 
kampanye yang ditayangkan di luar masa 
kampanye dan telah diberikan tindakan oleh 
KPI atas pelanggaran tersebut. Selain itu, 
didapati adanya iklan kampanye yang belum 
sesuai dengan frekuensi penayangan iklan 
kampanye sebagaimana yang diatur dalam 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 

Ke depan, papar Nuning, guna 
menghasilkan sinergi yang baik  pada Gugus 
Tugas ini, diharapkan KPU menyiapkan, 
menyampaikan dan memublikasikan media 
plan dari penayangan Iklan kampenye 
di lembaga penyiaran, kepada KPI, guna 
mendapatkan pengawasan yang menyeluruh 
baik dari KPI ataupun oleh publik. KPI 
juga merekomendasikan pada KPU untuk 
melakukan pengaturan penyelenggaraan 
debat kandidat yang dilakukan oleh lembaga 
penyiaran, guna tidak terjadi asumsi negatif 
atas ketidakhadiran pasangan calon pada 

program debat tersebut. Lebih jauh, KPI 
memberikan apresiasi pada seluruh lembaga 
penyiaran yang telah mengikuti edaran KPI 
dalam penyiaran hasil hitung cepat atau quick 
count yang dilaksanakan di atas pukul 13.00 
waktu setempat.

Dalam kesempatan evaluasi tersebut, hadir 
pula anggota Bawaslu Muhammad Afifudin 
yang menyampaikan kendala-kendala yang 
ditemui lembaganya dalam melakukan tindak 
lanjut atas pelanggaran penyiaran Pemilukada. 
Menurutnya, pemanfaan frekuensi penyiaran 

Di tengah masifnya iklan 
parpol yang terjadi diluar 
jadwal kampanye, sanksi KPI 
patut diapresiasi. Hal tesebut 
berguna untuk mencegah 
dominasi pemilik modal dalam 
memanfaatkan frekuensi.

Anggota Bawaslu 
M. Afifudin

‘

‘
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harus memberikan kesamaan kesempatan 
bagi semua pihak. Oleh karena itu, baik KPI 
dan Pemerintah harus melakukan sebuah 
terobosan dalam menciptakan aturan hukum 
yang mengatur mengenai iklan kampanye 
dan penggunaan frekeunsi publik. “Kerjasama 
yang dilakukan oleh KPI dan BAWASLU telah 
dilaksanakan dengan baik, diharapakan kedua 
belah pihak akan tetap melakukan koordinasi 
lebih lanjut guna mencegah pemanfaatan 
frekuensi publik untuk kepentingan politik dan 
golongan tertentu”, ujarnya. 

Lebih jauh, Afifudin memuji langkah KPI 
yang memberi sanksi kepada 4 Lembaga 
Penyiaran yang menayangkan iklan parpol 
diluar masa kampanye. “ Ditengah masifnya 
iklan parpol yang terjadi diluar jadwal 
kampanye, sanksi KPI tersebut patut 
diapresiasi. Hal tesebut berguna untuk 
mencegah dominasi pemilik modal dalam 
memanfaatkan frekuensi”, pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut hadir pula 
perwakilan KPI Daerah dari berbagai provinsi 
yang menyampaikan pengalaman pengawasan 
siaran pemilukada di daerahnya masing-
masing. [R@]

Anggota Bawaslu 
M. Afifudin

‘

‘

Malaysia telah meluncurkan 
televisi terestrial digital, atau 
DTT. Untuk memulai proyek 
ini 4,2 juta rumah tangga yang 

berpendapatan rendah atau sekitar dua 
pertiga dari semua keluarga akan diberi 
kode dekoder gratis untuk menerima 
siaran DTT bernama myFreeview. Layanan 
ini dioperasikan oleh perusahaan yang 
disponsori MYTV Broadcasting, yang 
telah ditugaskan untuk membangun 
infrastruktur untuk migrasi dari analog ke 
digital di bawah konsesi selama 30 tahun.

Siaran digital dimalaysia saat ini terdiri 
dari sembilan saluran TV lokal secara gratis 
dan empat program radio dan disiarkan 
melalui 24 menara transmisi, cangkupan 
siaran ini mencakup sekitar 87% populasi 
negara tersebut. Cakupan akan diperluas 
sampai 98% pada akhir tahun sebelum 
menghentikan layanan analog pada bulan 
Juni tahun depan.”Digitalisasi adalah 
manifestasi dan upaya pemerintah untuk 
memperbaiki kualitas hidup, agar setara 
dengan negara maju lainnya,” ujar Perdana 
Menteri Najib Razak pada saat peluncuran 
layanan tersebut.

10 anggota ASEAN sebelumnya 
telah sepakat untuk mematikan siaran 
analog pada tahun 2020, dimulai dengan 
Singapura pada akhir tahun lalu telah 
berhasil meluncurkan layanan DTT yang 
dirintis sejak Desember 2013. Thailand 
telah memulai penyiaran digital pada 
tahun 2014, sementara negara lain 
termasuk Indonesia, Filipina dan Vietnam 
juga memulai layanan di kota-kota 
tertentu. [RV]

Kuala Lumpur

Malaysia Mulai 
Beralih ke TV 
Digital

Kerjasama yang dilakukan 
oleh KPI dan BAWASLU telah 
dilaksanakan dengan baik, 
diharapakan kedua belah 
pihak akan tetap melakukan 
koordinasi lebih lanjut guna 
mencegah pemanfaatan 
frekuensi publik untuk 
kepentingan politik dan 
golongan tertentu.

Highlight

Sumber: www.asia.nikkei.com
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Kepentingan Publik 
Dalam Media Penyiaran

Pada tanggal 21 April 2017 
Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) mengeluarkan surat 
edaran yang melarang 
munculnya siaran iklan 
politik di luar masa kampanye 

Meski sudah 15 tahun berselang 
sejak regulasi tentang kepenyiaran 
diundangkan, dunia penyiaran hari 
ini masih menghadapi beberapa 
tantangan yang harus dijawab, 
salah satunya adalah tayangan 
yang secara eksplisit maupun 
implisit seolah mengukuhkan 
kepentingan sepihak golongan 
atau pemilik media versus 
kepentingan publik. Hal ini dapat 
dilihat dari tayangan bernuansa 
politik di layar kaca. Tayangan 
yang dimaksud muncul dengan 
berbagai varian seperti iklan, 
pemberitaan, maupun running text 
yang disesuaikan dengan afiliasi 
politik para pemilik media. Atas 
nama pendidikan politik, public 
dipaksa untuk menerima iklan dan 
berita politik, dihegemoni melalui 
framing, intensitas tinggi dan 
durasi panjang, yang kesemuanya 
itu dilakukan di atas frekuensi 
milik publik.

yang telah ditentukan dalam perundangan 
undangan. Iklan politik yang dimaksud baik 
dalam bentuk iklan kampanye, hymne partai 
politik, mars partai politik dan lagu-lagu lain 
yang berkaitan. Surat Edaran tersebut berlaku 
untuk seluruh media penyiaran. 

Sebelumnya pada Bulan Oktober Tahun 
2016 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga 
telah memberikan surat peringatan kepada 
beberapa televisi karena penayangan iklan 
partai. Iklan tersebut dapat berpotensi 
mengganggu kenyamanan publik, dan lebih 
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Oleh:
Dewi Setyarini

Komisioner KPI Pusat
bidang Pengawasan Isi Siaran

Kepentingan publik selalu 
mengatasi kelompok-kelompok. 
Kita harus menengok kembali 
gagasan kepentingan publik 
yang lahir seiring dengan 
bertumbuhnya demokrasi yang 
mengandaikan bahwa rakyat 
(publik) adalah pemegang 
kedaulatan tertinggi.

khusus lagi tidak memperhatikan ketentuan 
tentang perlindungan kepentingan public 
sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3SPS). Dalam klarifikasi yang menyusul 
kemudian dilakukan, lembaga penyiaran 
berjanji akan memperhatikan surat tersebut 
dengan mengevaluasi kembali iklan partai 
politik. 

Upaya untuk melindungi kepentingan 
publik seolah berhadapan dengan arogansi 
media sebagai pemilik kapital. Pertanyaan klise 
yang selalu dialamatkan kepada KPI ketika 
sedang berbicara tentang kepentingan publik 
adalah, publik yang mana. Pertanyaan tersebut 
menurut hemat saya jelas mengaburkan 
makna dari kepentingan publik yang hakikinya 
mencakup kemaslahatan masyarakat, dalam 
hal ini pemirsa/pendengar. Kepentingan 
publik selalu mengatasi dan berdiri di atas 
kelompok dan golongan. Kita harus menengok 
kembali gagasan kepentingan publik yang 
lahir seiring dengan bertumbuhnya demokrasi 
yang mengandaikan bahwa rakyat (publik) 
adalah pemegang kedaulatan tertinggi. 
Dari pengertian ini, melebihi kepentingan 
individu, kepentingan yang berkaitan dengan 
kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi 
masyarakat harus diutamakan. 

Jika kita melihat pendapat Roscoe Pond, 
kepentingan publik merupakan kepentingan 
yang dihubungkan dengan kepentingan 
kenegaraan. Meskipun Roscoe berbicara 
dalam konteks lembaga-lembaga negara 
dalam mendukung keutuhan negara, hal 
tersebut dapat kita adopsi dalam konteks 
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Tercederainya kepentingan 
publik hanya dapat 
dilakukan oleh mereka 
yang memiliki kekuasaan 
politik, ekonomi, teknologi, 
pengetahuan, korporasi 
maupun oleh individu yang 
memiliki akses khusus. 

keberlangsungan penyiaran. Konsep 
kepentingan publik harus dimaknai dalam 
hal keberpihakan kepada masyarakat yang 
voiceless, yang mengalami keterbatasan akses 
dan menyalurkan aspirasi; untuk menyuarakan 
kepentingan dan menjamin bahwa kepentingan 
mereka terakomodir, mengatasi kepentingan 
individu dan kelompok. Lebih spesifik 
mereka adalah kelompok orang yang tidak 
berpunya, tidak tersalur aspirasinya, dan 
tidak terorganisasi (the improperished, the 
innarculate and the unargonized). Kepentingan 
kelompok atau minoritas dapat disebut sebagai 
kepentingan publik sepanjang bermakna 
sebagai perlindungan atas hak-hak minoritas 
tersebut, seperti kelompok anak atau kelompok 
penyandang disabilitas. 

Undang-Undang juga sudah 
mengamanahkan bahwa isi siaran seharusnya 
mengandung informasi, pendidikan, 
hiburan, dan manfaat untuk pembentukan 
intelektualitas, watak, moral, berkontribusi 
terhadap kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga 
persatuan dan kesatuan serta mengamalkan 
nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Pesan 
dari pasal ini adalah bahwa seluruh isi siaran 
diharapkan memberi dampak positif pada 
tumbuhnya nasionalisme, mengikat persatuan 
dan kesatuan bangsa serta mengamalkan 
nilai-nilai agama dan budaya lokal. Selanjutnya 
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 11 ayat 
2 juga menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran 
wajib menjaga independensi dan netralitas 
isi siaran dalam setiap program siaran. Begitu 
pun dalam pasal 11 ayat 1 Standar Program 
Siaran (SPS) menyebutkan bahwa program 
siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan 
publik dan tidak untuk kepentingan kelompok 
tertentu. 

Pasal pasal tersebut harus dilihat sebagai 
semangat untuk melindungi kepentingan 
publik dengan memberi batasan atas 
kepentingan kelompok maupun golongan. 
Independensi dan netralitas menjadi hal 
penting yang menandai bahwa kepentingan 

publik menjadi pertimbangan dalam setiap 
tayangan, baik dalam produk jurnalistik, iklan, 
drama, reality show, variety show, maupun 
program lainnya. Dengan mendasarkan 
pada pengertian bahwa frekuensi adalah 
milik publik, tentu kita berharap bahwa 
keberpihakan pemilik media terhadap 
kelompok politik (baca : partai politik), atau 
kepada orang-orang dalam kontestasi politik 
tidak lantas kemudian memanfaatkan media 
miliknya sebagai upaya untuk mencapai 
keuntungan politik bagi diri maupun 
kelompoknya.***
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K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
kembali menjatuhkan sanksi teguran 
tertulis pada lembaga penyiaran 
yang masih menyiarkan siaran 

iklan politik. Kali ini, sanksi diberikan pada 
4 (empat) stasiun radio yakni: Prambors FM, 
Sindo Trijaya FM, RDI FM, dan Global FM. 
Hasil pemantauan dan analisis KPI Pusat 
menyimpulkan bahwa keempat radio tersebut 
melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran KPI tahun 2012, pasal 
11 ayat (1).

“KPI berkomitmen melakukan pengawasan 
secara ketat terhadap penayangan iklan politik 
di lembaga penyiaran.  Setelah 4 televisi, KPI 
keluarkan sanksi untuk radio, bukan hanya 
iklan mars partai perindo tetapi iklan politik 
pilkada bekasi, meskipun belum penetapan 
pasangan calon,” kata Nuning Rodiyah, 
Komisioner KPI Pusat bidang Pengawasan Isi 
Siaran.

Nuning menegaskan bahwa dalam P3 & 
SPS sudah dinyatakan bahwa program siaran 
wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan 

publik dan tidak untuk kepentingan kelompok 
tertentu. Sanksi yang diberikan oleh KPI ini 
didasari atas adanya pelanggaran terhadap 
perlindungan kepentingan publik.

“KPI akan terus melakukan pemantauan 
intensif terhadap lembaga penyiaran dan 
meminta publik untuk turut mengawasi. Jika 
masih menemukan iklan politik atau  calon 
kontestan politik bisa disampaikan ke KPI 
untuk ditindak lanjuti,” tambah Nuning.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (4) UU 
Penyiaran, isi siaran wajib dijaga netralitasnya 
dan tidak boleh mengutamakan kepentingan 
golongan tertentu. Pelanggaran atas ketentuan 
ini dikenai sanksi administratif sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 55 UU Penyiaran. Kami 
meminta lembaga penyiaran segera melakukan 
evaluasi internal serta tidak mengulangi 
kesalahan yang sama, baik pada program 
sejenis maupun program lainnya. lembaga 
penyiaran wajib menjadikan P3 dan SPS KPI 
Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam 
penayangan sebuah program siaran. [R@]

KPI TIDAK TEBANG PILIH TERTIBKAN 
IKLAN POLITIK
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Selasa, 30 Mei 2017, suasana 
buka puasa bersama di kantor 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat terganggu oleh insiden 
pencekikan petugas protokoler 

kementerian terhadap wartawan Rakyat 
Merdeka Online, Bunaiya Fauzi Arubone. 
Tindak kekerasan itu kemudian diaporkan 
kepada polisi. Sempat ada perbantahan bahwa 
petugas protokol itu melontarkan makian 
sebelum mencekik dan menyeret Fauzi 

keluar, sementara si wartawan juga sempat 
menjelaskan bahwa pekerjaannya dilindungi 
undang-undang.

Fauzi melaporkan kejadian itu ke polisi, 
dan keesokan harinya pihak Kementerian 
PUPR mengirimkan surat permohonan maaf 
kepadan Fauzi dan Rakyat Merdeka Online.

Persoalan selesai. Atau setidaknya 
dianggap selesai.

Dini hari, 12 April 2017, juru kamera 
NET.TV Harizt Ardiansyah dipukul dan 
diludahi sejumlah orang karena meliput 

Pesan Sunyi Hari 
Kebebasan Pers Sedunia

Belum semua orang paham 
bahwa tugas pewartaan 
adalah bagian dari pemenuhan 
hak asasi manusia atas 
informasi,dan pekerjaan 
itu dilindungi oleh undang-
undang. Pencegahan, 
pelecehan, dan penganiayaan 
terhadap pewarta masih 
berlangsung. Ada jurang yang 
memisahkan  antara pekerjaan 
memperoleh informasi dengan 
pihak yang tidak mengerti 
bahwa informasi itu perlu 
diketahui orang banyak.
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Oleh:
Mayong Suryo Laksono

Komisioner KPI Pusat
bidang Pengawasan Isi Siaran

Pesan yang dicetuskan dalam 
rangkaian kegiatan itu, antara 
lain mengingatkan peran serta 
wartawan dalam pembangunan 
berkelanjutan, kehendak untuk 
mengembalikan harkat dan 
kemerdekaan pers, menempatkan 
kembali posisi pers sebagai 
penjaga demokrasi, memuliakan 
kembali profesi juru warta 
dengan tidak menyebarkan berita 
salah atau berita bohong, dll., 
seperti tidak bergaung.

sebuah mobil yang mogok gara-gara 
terjebak banjir di kawasan Kemang, 
Jakarta Selatan. Kameranya dirampas, 
kartu penyimpan data dibuang, ia dicaci-
maki dan direndahkan, bahkan terakhir, 
mobil operasional milik televisi tempatnya 
bekerja ditendang hingga penyok.

Tersangka utama ditangkap polisi 
di hari berikutnya, namun kemudian 
dilepaskan karena dinilai kooperatif. 
Persoalan pun selesai – atau dianggap 
selesai - secara kekeluargaan.

Dua peristiwa kekerasan terhadap 
wartawan tersebut menjadi cerita ironi 
ketika di waktu berdekatan, Hari Kebebasan 
Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 3 
Mei diperingati di Jakarta. Sejumlah acara 
digelar sepanjang tanggal 1-4 Mei 2017, 
dihadiri sekitar 1.500 undangan dari dalam 
dan luar negeri termasuk Dirjen Unesco Irina 
Bokova, diisi seminar dan diskusi dengan 
menghadirkan tokoh media kelas dunia, dibuka 
oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pada 
jamuan makan malam dihadiri Presiden Joko 
Widodo.

Pesan yang dicetuskan dalam rangkaian 
kegiatan itu, antara lain mengingatkan 
peran serta wartawan dalam pembangunan 
berkelanjutan, kehendak untuk mengembalikan 
harkat dan kemerdekaan pers, menempatkan 
kembali posisi pers sebagai penjaga demokrasi, 
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memuliakan kembali profesi juru warta dengan 
tidak menyebarkan berita salah atau berita 
bohong, dll., seperti tidak bergaung. Seruan 
yang kemudian dirangkum dalam 74 poin 
utama Deklarasi Jakarta di akhir perhelatan 
itu, bagai pesan sepi tak bersambut. Bahkan di 
negeri penyelenggara.

Artinya, semangat dan kesadaran yang 
terbangun, kebersamaan yang tumbuh selama 
peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia, tidak 
berdampak secara berarti bagi mereka di 
luar dunia pers. Kekerasan tetap dialami, 
penganaiayaan tetap terjadi.

Indonesia memang memiliki peringkat 
terbilang rendah dalam kebebasan pers. Indeks 
yang dikeluarkan oleh organisasi nirlaba 
bidang advokasi kewartawanan dunia RSF 
(Reporters Sans Frontieres, Reporters Without 
Borders) menyebut Indonesia berada di 
peringkat 130 dari 180 negara, artinya, masuk 
kategori “difficult situation”.

Indeks tersebut kurang lebih sejalan dengan 
data pada Dewan Pers atau AJI (Aliansi Jurnalis 
Independen). Menurut catatan AJI, sepanjang 
tahun 2016 terjadi 78 kasus kekerasan 
terhadap wartawan (meskipun yang dilaporkan 
ke Dewan Pers hanya 3-4 kasus). Jumlah kasus 
tahun 2016 termasuk tinggi dibandingkan 
dengan 2015 yang 42 kasus dan tahun 2014 
yang 40 kasus. Sedangkan data pada tahun 
2017, sampai akhir Mei jumlahnya 24 kasus. 
Korban meliputi wartawan media cetak, media 
elektronik, juga online. Sementara mereka yang 
menyebarkan gagasan melalui media sosial, 

ketika ada pihak yang merasa tidak senang, 
mengalami persekusi.

Jenis kekerasan pun beraneka macam. Dari 
pengusiran, kekerasan fisik, perusakan alat, 
intimidasi, sensor, pemidanaan, mobilisasi 
massa, pemidanaan, sampai pembunuhan. 
Pelaku mulai dari individu sampai kelompok 
atau lembaga, swasta perseorangan hingga 
aparat hukum dan hankam.

Tidak tahu atau tidak menghargai
Indonesia tidak sendiri dalam “a difficult 

situation” soal kebebasan pers. Di Asia ada 
sejumlah negara yang lebih buruk dalam 
peringkat versi RSF, di antaranya Pakistan, 
Filipina, dan Bangladesh. Sedangkan Tiongkok 
dan Vietnam dikatakan sebagai “penjara 
terbesar bagi wartawan dan blogger”, 
sementara lebih dari selusin stasiun televisi 
Mongolia menampilkan layar gelap selama 1 
jam pada hari Rabu, 24 April 2017, sebagai 
bentuk keprihatinan atas tekanan yang dialami 
oleh media akibat perubahan politik negeri 
itu yang menyebabkan pemerintah menjadi 
represif terhadap media.

Di negara maju pun pers juga menghadapi 
ancaman. Perubahan situasi politik di Turki 
belakangan telah memakan korban wartawan, 
sedikitnya 31 orang dipenjara tanpa prosedur 
hukum yang pantas. Belum hilang dari 
ingatan ketika pada awal Januari 2015, dua 
orang ekstremis menyerbu kantor majalah 
satir Prancis, Charlie Hebdo,  menembakkan 
senapan serbu AK-47 hingga menewaskan 12 
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orang, delapan di antaranya karikaturis dan 
wartawan majalah tersebut.

Penyebab timbulnya kekerasan terhadap 
media maupun pewarta memang berbagai 
macam. Pada umumnya timbul karena 
ketidaksukaan terhadap isi media, dan itu bisa 
diwujudkan dalam teror mematikan seperti 
dialami Charlie Hebdo di Prancis.

Ada pula yang disebabkan oleh keengganan 
seseorang atau suatu pihak untuk diketahui 
publik melalui media. Ini pun manifestasinya 
bisa sangat beragam, dari pencegahan sampai 
kekerasan pun dalam pelbagai tingkatan. Dalam 
keadaan demikian, tugas pewarta sebagai 
penyampai informasi demi pengetahuan publik 
sungguh menghadapi tantangan yang makin 
tidak mudah.

Kondisi di Indonesia setidaknya dapat 
dilihat dalam dua sebab.

Sebab pertama adalah ketidakpahaman 
banyak orang atas profesi wartawan dan 
dunia jurnalistik. Belum banyak orang yang 
paham bahwa menyampaikan pikiran dalam 
bentuk tulisan adalah kebebasan yang dijamin 
undang-undang (Pasal 28 dan 28 F UUD 1945, 
TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak 
Asasi Manusia, UU No 29/2000 Pasal 14 ayat 
1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia), dan tugas 
pers adalah menyampaikan salah satu hak 
asasi, yakni hak atas informasi. Adalah tugas 
semua orang, termasuk media dan lembaga 
pendidikan, untuk membuat agar pemahaman 

Indonesia tidak sendiri 
dalam “a difficult situation” 
soal kebebasan pers. 
Di Asia ada sejumlah 
negara yang lebih buruk 
dalam peringkat versi RSF, 
di antaranya Pakistan, 
Filipina, dan Bangladesh.

atas pekerjaan pers itu merata ke seluruh 
warga bangsa.

Sebab kedua, masyarakat belum menghargai 
profesi wartawan. Ini persoalan cukup akut 
dan sudah berlangsung lama. Kebijakan 
setiap media terhadap wartawannya memang 
berbeda-beda, dan  tingkat profesionalitas 
wartawan juga beraneka, menciptakan 
kredibiltas media yang tidak sama. Namun 
secara umum, dari waktu ke waktu citra 
wartawan belum meningkat dari stereotipnya 
seperti digambarkan dalam cerita atau drama.

Begitulah. Peristiwa kekerasan terhadap 
pers di dalam negeri terutama berpangkal pada 
dua sebab di atas. Yang satu merupakan faktor 
eksternal, yang memerlukan kemauan dan 
keberpihakan semua orang untuk menularkan 
pemahaman atas kerja pewartaan. Sedangkan 
faktor kedua berasal dari dalam profesi 
wartawan itu sendiri. Sebuah persoalan lama 
yang belum kunjung teratasi, belum kunjung 
berhasil mengubah citra.

Keduanya menjadi tantangan yang cukup 
berat, dan makin berat lagi di masa kini 
ketika media arus utama makin tergerus oleh 
perkembangan media alternatif dalam aneka 
platform seperti online, blog, dan media 
sosial yang bahkan bisa melakukan reportase 
langsung. Sebagian pekerjaan wartawan 
telah digantikan oleh pewarta media sosial. 
Sepulh tahun lalu (2007), Scott Gant sudah 
menggambarkan tanda awal perubahan itu 
dalam bukunya We’re all Journalists Now.

Ya, kita semua telah menjadi pewarta. 
Setiap orang bisa menjadi wartawan. Semua 
orang bisa menjadi penyampai informasi, 
seperti halnya semua orang bebas memperoleh 
informasi. Maka konsekuensi logisnya, marilah 
menjadi pewarta yang baik, marilah kita 
isi informasi itu dengan kualitas rasa, agar 
semangat peringatan Hari Kebebasan Pers 
bergaung nyata, tidak sekadar ramai sesaat 
kemudian sepi kembali, dan baru ribut ketika 
ada seseorang disakiti akibat laporannya di 
media.***
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K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
meminta kepada lembaga penyiaran 
radio dan televisi meningkatkan 
produk konten lokal yang sehat dan 

berkualitas.
Sehingga beragam konten produk asing 

tidak lagi menggerus budaya bangsa serta 
menguasai siaran media elektronik. Hal itu 
disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) Yuliandre Darwis, Minggu (21/5/2017).

“Indonesia minim dalam kreativitas konten, 
sehingga saluran begitu banyak tapi konten 
yang masuk adalah produk asing atau impor. 
Konten asing mendominasi, bahkan rating TV 
nasional kini dikuasai oleh beragam program 
konten asing,” katanya.

Saat hadir Anugerah Penyiaran KPID 
Jateng 2017 di Kelenteng Sam Poo Kong 
Kota Semarang, Jumat (19/5/2017) 

malam, Yuliandre juga mengatakan, 
masyarakat mempunyai harapan besar 
pada lembaga penyiaran menayangkan atau 
menginformasikan berbagai konten yang sehat, 
berkualitas, serta berkatakter.

Menurutnya, melalui ide kreatif dan inovatif, 
kekayaan seni budaya dan keragaman yang ada 
di pelosok daerah bisa dikemas menjadi konten 
lokal sehat, dan berkualitas.

Bahkan sebenarnya tidak kalah menarik 
dengan konten produk Korea, Turki, India, 
ataupun negara tetangga lainnya yang kerap 
menghiasi layar kaca.

Selain itu, perlu mengangkat semangat 
keberagaman. Hal itu harus dimanfaatkan 
untuk membangun bangsa yang diwujudkan 
dalam karya-karya anak bangsa, termasuk 
beragam konten lokal yang disiarkan radio dan 
televisi.

KPI MINTA LEMBAGA PENYIARAN 
TINGKATKAN KONTEN LOKAL
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Melalui ide kreatif dan 
inovatif, kekayaan seni 
budaya dan keragaman yang 
ada di pelosok daerah bisa 
dikemas menjadi konten 
lokal sehat, dan berkualitas.

Ketua KPI Pusat
Yuliandre Darwis

Sehingga menjadi literatur perjalanan 
bangsa Indonesia sebagai negara besar dan 
kaya seni budaya. Mengingat dominasi konten 
asing merupakan problematika yang harus 
dijawab semua bersama.

“Di antara 250 juta rakyat Indonesia 
ternyata masih minim dalam memproduksi 
berbagai kreasi tentang Bangsa Indonesia. Ayo 
munculkan 10 persen konten lokal. Bangsa ini 
besar dan bisa menciptakan produksi-produksi 
seperti Korea, India, dan Turki,” jelasnya. [RG]
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Robert Adler bukanlah orang pertama 
yang menemukan remote control. 
Lebih tepat ia sebagai penyempurna 
atas temuan sebelumnya yang juga 

diluncurkan oleh Zenith. Remote control pertama 
Zenith adalah sebuah gadget yang dikaitkan 
dengan pesawat televisi menggunakan kawat. 
Namanya Lazy Bones, diluncurkan tahun 1950 
dengan lagu iklan “Prest-o! Change-O! Just Press 
a Button… to Change a Stasiun”. Lima tahun 
kemudian, Eugene Polley, insinyur yang juga 
bekerja di Zenith memperkenalkan Flashmatic 
yang bisa berdiri bebas.

Prinsip kerjanya menggunakan pancaran 
cahaya pada sensor yang dibenamkan dalam 
pesawat televisi. Meski harganya murah, namun 
punya kelemahan, sensor tak hanya bereaksi 
terhadap remote, tapi juga terhadap sinar 
matahari, lampu listrik, atau apa saja yang 
memancarkan sinar yang mengarah ke pesawat 
televisi.

Kelemahan itulah yang kemudian mendorong 
Zenith merancang ulang produk mereka. Di 
sinilah konsep remote control Adler masuk. 

Berbeda dengan prinsip kerja 
remote hasil gagasan Polley, 
remote control Adler yang 
diberi nama Space Command 
menggunakan ultrasonik 
atau suara frekuensi tinggi 
yang dihasilkan dengan cara 
menekan tombol yang teruat 
dari lempengan aluminium tipis. 
Alat ini tak butuh baterai dan 
dikenal sebagai “the clickers” 
karena tidak berisik. Kampanye 
atau promosinya cukup menarik, 
“Nothing between You and The 
Set, but Space” (Tak ada apapun 
antara Anda dan pesawat 
televisi, kecuali Space (ruang).” 
Remote ini dengan cepat 
menggantikan Flashmatic dan 
teknologi ini menjadi standar 
industri pertelevisian hingga 
tahun 1980-an, ketika sinyal infra 
merah menjadi standar remote 
yang baru. [RG]

Ruang di antara Pemirsa dan Televisi
C i k a l  B a k a l  R e m o t  T e l e v i s i



20 PENYIARANKITA  |  Mei - Juni 2017

[ MONITOR SIARAN ]

K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
berkepentingan mengawal 
pendidikan politik yang untuk publik 
melalui penyiaran. Guna mewujudkan 

hal tersebut diawali dengan menyiapkan 
regulasi yang adil terhadap seluruh kontestan 
politik untuk tampil lewat medium penyiaran. 
Sehingga masyarakat tersampaikan dengan 
benar informasi mengenai pemilhan umum, 
pemilihan kepala daerah ataupun pasangan 
calon yang akan terlibat pada momentum 
demokrasi.  Hal tersebut disampaikan 
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI 
Pusat Hardly Stefano Pariela dalam Evaluasi 
Pengawasan Penyiaran Pemilukada 2017 
antara KPI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta 
(19/5).

Hardly berharap evaluasi atas pengawasan 
penyiaran pemilukada 2017 ini dapat dijadikan 
catatan penting menghadapi medan tempur 
sesungguhnya pada Pemilu 2019 mendatang. 
Untuk itu KPI tengah menyiapkan Peraturan 
Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) khusus 
tentang siaran politik. Hardly berharap PKPI 
tersebut dapat mengimbangi percepatan 
modus-modus pelanggaran yang dilakukan 
televisi dan radio dalam penyiaran aktivitas 
politik.

Selain itu Hardly berharap evaluasi ini 

juga jadi bekal dalam pengawasan penyiaran 
pilkada 2018 mendatang guna melindungi 
publik atas pemanfaatan frekuensi. Prinsipnya 
sangat jelas, frekuensi tidak boleh digunakan 
untuk kepentingan kelompok”, tegasnya. 

Sementara itu Komisioner bidang 
Kelembagaan, Ubaidillah menyoroti kurang 
berimbangnya pemberitaan dan liputan 
antara kota dan provinsi yang melaksanakan 
Pemilukada. “Liputan tentang Pemilukada di 
DKI Jakarta terlalu mendominasi di seluruh 
lembaga penyiaran”, ujarnya. Karenanya tak 
jarang masyarakat yang mispersepsi terhadap 
pasangan calon yang sedang bertarung dalam 
Pemilukada. Ubaidillah memberikan contoh 
kasus yang terjadi di Jawa Tengah. 

“Ada pemilih mengira akan memilih 
pasangan calon gubernur dari Jakarta, lantaran 
terlalu sering diberitakan”, ujarnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Muhammad 
Afifudin, menyampaikan apresiasi secara 

KPI SIAPKAN 
PKPI KHUSUS 
UNTUK SIARAN 
POLITIK
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Prinsipnya sangat 
jelas, frekuensi tidak 
boleh digunakan untuk 
kepentingan kelompok.

Komisioner KPI Pusat
Hardly Stefano

khusus pada KPI yang mengambil langkah 
memberi sanksi kepada empat Lembaga 
Penyiaran yang menayangkan iklan partai 
politik diluar masa kampanye. “Ditengah 
masifnya iklan parpol yang terjadi diluar 
jadwal kampanye, sanksi KPI tersebut patut 
diapresiasi. Hal tersebut berguna untuk 
mencegah dominasi pemilik modal dalam 
memanfaatkan frekuensi”, pungkasnya. [R@]
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Highlight

London

Sumber: www.Independent.co,uk

BBC sedang menyelidiki kaus penyusupan 
setelah lima orang yang masuk studio 
selama siaran langsung. Insiden itu 
terjadi di Broadcasting House di pusat 

kota London, terjadi pada sekitar pukul 19:30 
pada hari Jumat.

Korporasi mengatakan kelompok tak dikenal 
memasuki studio di mana saluran BBC News 
sedang syuting tapi mereka tidak mengganggu 
siaran.

Seorang juru bicara BBC mengatakan, “kami 
mengambil tindakan pengamanan yang serius 
dan mendesak pihak berwajib untuk menyelidiki 
bagaimana kelima orang tersebut mampu 
mendapatkan akses ke sebuah studio.”

“Tidak ada yang terluka dan tidak ada 
gangguan untuk siaran. kami telah mengambil 
langkah-langkah keamanan lebih lanjut dan 
akan mengambil langkah-langkah lain yang 
diperlukan.”

Para penyusup meninggalkan studio “atas 
kemauan sendiri” dikatakan dalam sebuah 
laporan di situs BBC News.

Penyusupan terakhir yang dilakukan ke 
sebuah studio BBC terjadi pada tahun 1999 
ketika seorang pria pengangguran berusia 20 
tahun masuk ke ruang berita korporasi. Dia 
dilaporkan melompati pintu putar di bekas 
markas BBC, London, sebelum mengancam akan 
membunuh anggota staf. [RV]

Sedang Live, Studio 
BBC Dimasuki 
Penyusup
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Dalam acara tersebut Wakil 
Ketua MPR RI Hidayat 
Nurwahid diberikan ruang 
khusus sebagai keynot 
speech untuk memberikan 
pandangannya mengenai 

konten siaran yang baik menyambut bulan 
Ramadhan. Beberapa hal disampaikan Hidayat 
Nurwahid tentang program siaran Ramadhan 
yang dapat meningkatkan spiritualitas 
manusia, isi siaran mencerminkan watak dan 
jati diri bangsa, menjaga kebhinekaan, dan 

mengokohkan rasa kebangsaan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Janganlah konten layar kaca diisi dengan 
siaran yang sia-sia maupun hiburan yang 
tidak mendidik selama bulan suci. Adanya 
candaan kasar dan banyolan berlebihan, 
mengumbar aib orang lain dan konflik 
rumah tangga, mengangkat tema agama yang 
menyulut polemik di masyarakat, adegan yang 
mengeksploitasi bagian-bagian tubuh tertentu. 
Hal-hal ini mesti dihindari ditayangkan pada 
saat Ramadhan.  

Keutamaan Siaran 
Ramadhan

Menjelang bulan suci 
Ramadhan, Komisi Penyiaran 
Indonesia mengundang 
stakeholders penyiaran 
termasuk stasiun televisi 
pada Jumat 21 April 2017 
di KPI. Agenda kegiatan 
menyamakan pandangan dan 
persepsi berkenaan dengan 
siaran tayangan ramadhan 
yang sejalan dengan nilai-nilai 
kesucian bulan Ramadhan. 
Program siaran televisi 
memberi kemanfaatan publik 
dan menguatkan jati diri 
bangsa.
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Oleh:
Ketua KPI Pusat

Yuliandre Darwis, Ph.D

Siaran Ramadhan harus 
dapat meningkatkan 
spiritualitas manusia, isi 
siaran mencerminkan watak 
dan jati diri bangsa, menjaga 
kebhinekaan, dan mengokohkan 
rasa kebangsaan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia

Selama Ramadhan konten siaran hendaknya 
dapat meningkatkan keimanan, ketagwaan 
serta mengharap rahmat dan pengampunan 
dari Allah SWT. Rasulullah mengatakan, ‘siapa 
yang berpuasa Ramadhan semata-mata karena 
ke-imanan serta mengharap rahmat dan pahala 
dari Allah, maka dosa-dosa yang dilakukan 
sebelumnya akan diampuni oleh Allah.’ (HR 
Bukhari dari Abu Hurairah). Sesungguhnya 
hal itu sejalan dengan salah satu arah UU 
Penyiaran No 32 tahun 2002 menjaga dan 
meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama 
serta jati diri bangsa. 

Tantangan Siaran Ramadhan
Berkaitan dengan siaran Ramadhan, hasil 

survei indek kualitas program siaran KPI 
bersama Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 
(ISKI) dan Perguruan Tinggi pada tahun 2015 
dan 2016 menunjukkan keunikan. Menjelang 
Ramadhan hasil survei KPI menunjukkan 
program siaran memperoleh angka 3 masih 
di bawah standar kualitas angka 4. Tetapi 
saat Ramadhan program siaran (keagamaan) 
hampir memperoleh angka 4 bahkan ada 
yang mendapatkan nilai 4 berkualitas. Namun 
setelah Ramadhan berakhir kualitas program 
siaran kembali menurun di angka 3. 

Menjaga kualitas siaran sesuai moralitas 
dan jati diri bangsa membutuhkan komitmen 
kuat pemangku kepentingan penyiaran 
khususnya LP. Sebab ini menyangkut idealisme 
yang kerap tarik menarik dengan pragmatisme 
dalam dinamika industri penyiaran. Sudah 
bukan rahasia umum lagi jelang puasa atau 
tatkala Ramadhan berbagai simbol-simbol 
agama kesannya hanya dijadikan komoditi 



24 PENYIARANKITA  |  Mei - Juni 2017

[ OPINI ]

Menjadikan agama di 
televisi semata berorientasi 
pada profit justru 
mengurangi fitrah dan 
kesakralan agama.

untuk memperoleh kepentingan ekonomi. 
Kekhawatiran adanya komersialisasi agama 
di televisi melalui berbagai format acara TV 
seperti sinetron, iklan, ceramah (tausiyah), dan 
bentuk program keagamaan lainnya.

Televisi merupakan industri budaya 
ditandai oleh proses industrialisasi dari budaya 
yang diproduksi secara massal serta memiliki 
imperatif-imperatif komersial. Sehingga proses 
yang berlangsung dalam industri budaya 
ini adalah: komodifikasi, standarisasi, serta 
massifikasi (Kellner, 1995). Walhasil, semua 
jenis barang dan tontonan menjadi sekadar 
sebagai entitas dagangan yang memang 
diarahkan untuk tujuan-tujuan komersialisme. 

Praktik industrialisasi televisi berkaitan 
dengan tujuan ekonomi. Mansell (2004), 
mengatakan, di manapun media hadir pasti 
berkaitan dengan motif ekonomi-politik. 
Namun, apakah motif ekonomi, komersialisasi 
agama dianggap biasa terjadi ketika ramadhan? 
Apakah kemudian nilai-nilai kebangsaan 
dikesempingkan hanya karena tujuan materi? 

Menjadikan agama di televisi semata 
berorientasi pada profit justru mengurangi 
fitrah dan kesakralan agama. Subtansi ajaran 
agama kabur akibat bias-bias agama di televisi. 
Program keagamaan diproduksi ala kadarnya, 
asal menghibur penonton. Yang dikejar rating 
karena memiliki relasi ekonomi. Kepentingan 
bangsa diabaikan. Apa jadinya bulan 
puasa dan nasib negeri ini jika masyarakat 
disuguhkan tayangan goyangan mengarah 
pada eksploitasi bagian-bagian tubuh tertentu. 
Menampilkan candaan yang mengolok-olok 
kekurangan orang lain, menggangu privasi 
orang lain yang mengarah pada ghibah dan 
merendahkan harkat serta martabat manusia. 
Fungsi sosial, budaya, pendidikan, perekat 
dan kontrol sosial media dikesampingkan. 
Hak warga memperoleh informasi yang dapat 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 
menjadi berkurang. 

Merawat Ruang Bersama
Menjaga ruang bersama serta saling 

menghormati merupakan kata kunci dipegang 
oleh semua kalangan tidak terkecuali bagi 
industri media (baca: TV). Apalagi televisi yang 
memiliki pengaruh luas di masyarakat. Menjaga 
inti puasa yakni beribadah kepada Allah SWT 
agar ketaqwaan manusia semakin meningkat 
(Al-Baqarah: 183)—adalah keniscayaan.

Program televisi menampilkan tontonan 
yang menuntun umat (mad’u). Sebagai contoh 
program acara terbaik Ramadhan 2015 versi 
KPI: Hafidz Indonesia (RCTI), Muslim Traveler 
(Net. TV), Para Pencari Tuhan Jilid 9 (SCTV), 
Kupenuhi Panggilanmu (RTV). Apresiasi 
Program Ramadhan 2015: Aksi Junior (Talent 
Show - Indosiar), Hafizh Quran 2015 (Talent 
Show - Trans 7), Di Bawah Lindungan Abah 
(Trans TV), Cahaya Hati Ramadhan (ANTV), 
Fatwa (TVRI), Hijab Stories Spesial Ramadhan 
(TV One), Ngabuburit Ke Pesantren Bareng 
Opick (MNC TV), Inspirasi Hari Ini (iNews), 
Cerita Hati Ramadhan (Kompas TV), Tafsir 
Al Mishbah (Metro TV), Rindu Suara Adzan 
(Global TV).

Siaran Ramadhan sejatinya mencerahkan 
umat/masyarakat dengan sajian tayangan 
sesuai ajaran Islam kaffah. Dengan perkataan 
lain, mewujudkan siaran ramadhan 
bermartabat, siaran ramadhan menyejukkan 
di televisi adalah keharusan yang diwujudkan 
demi menjaga keutamaan Ramadhan dan untuk 
kepentingan bersama dan jati diri bangsa.***
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[ DINAMIKA SIARAN ]

K omisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat) menyatakan fungsi atau 
jabatan KPID di daerah tidak boleh 
mengalami kekosongan. Hal itu 

berkaitan dengan fungsi pengawasan siaran 
dan kepastian hukum penyiaran di daerah 
tersebut. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPI 
Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, kepada Ketua 
Komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto dan rombongan 
saat kunjungan kerja ke kantor KPI Pusat, 
Selasa (9/5/17).

Komisi A DPRD DIY datang ke KPI Pusat 
dalam rangka berkonsultasi terkait rencana 
rekruitmen Anggota KPID DIY yang baru 
menggantikan Anggota KPID DIY Periode 2014-
2017 yang segera habis masa jabatannya. 

Menurut Rahmat, DPRD sebaiknya 
merekomendasikan perpanjangan Anggota 
KPID yang akan habis masa jabatan kepada 
Gubenur bila pemilihan Anggota KPID baru 

KEBERADAAN KPID JAMIN KEPASTIAN 
HUKUM DAN PENGAWASAN DI DAERAH 

belum terlaksana. Jika SK perpanjangan dari 
Gubernur sudah turun, maka KPID yang habis 
masa jabatannya bisa kembali bekerja.

“Jika Komisioner KPID tidak ada, hal ini 
akan mempengaruhi kepastian hukum di KPID 
dan akan mempersulit proses pengawasan 
penyiaran di daerah,” kata Rahmat.

Terkait mekanisme rekruitmen KPID, 
Rahmat menjelaskan, DPRD harus segera 
membentuk Tim Seleksi sebelum masa jabatan 
KPID berakhir. Tim pansel yang kerjanya 
independen terdiri atas perwakilan akademisi, 
tokoh masyarakat, budayawan, agama dan 
lainnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD 
Provinsi DIY Eko Suwanto mengatakan, 
pihaknya akan melakukan pembentukan 
Timsel KPID DIY pada akhir bulan Mei. 
Adapun pendaftaran calon Anggota KPID DIY 
akan dibuka pertengahan Juni mendatang. 
“September depan Komisioner KPID DIY yang 
baru sudah ditetapkan,” katanya.  [RG]
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[ DINAMIKA SIARAN ]

P emerintah daerah diharapkan 
memberikan support bagi televisi-
televisi lokal untuk berkembang 
memenuhi kebutuhan informasi 

masyarakat setempat. Selain itu, implementasi 
atas siaran program lokal sebagai konsekuensi 
dari diterapkannya sistem stasiun berjaringan 
harus dilaksanakan secara konsisten. Hal 
tersebut disampaikan Agung Suprio dalam 
diskusi Local Television, Local Wisdom, and 
Media Convergence yang diselenggarakan 
dalam momentum World Press Freedom Day, 
atau Hari Kebebasan Pers Sedunia, (1/5). 

Agung menyampaikan pula regulasi yang 
sudah ada tentang SSJ, yang seharusnya 
dapat menguatkan eksistensi program lokal 

di televisi, termasuk televisi yang bersiaran 
jaringan secara nasional. “Catatan dari KPI 
atas implementasi ini adalah program lokal 
masih muncul di jam-jam hantu yang minim 
penonton”, ujar Agung. Selain itu, produksi 
program lokal masih dilakukan secara virtual 
di Jakarta, sehingga SDM lokal tidak terserap 
sepenuhnya untuk mencipta program siaran 
yang sarat nilai lokal. 

Pada kesempatan diskusi tersebut, hadir 
pula Direktorat Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik, Rosarita Niken Widyastuti, 
serta perwakilan dari stasiun televisi ABC 
Australia, Dian Islamiati Fatwa. Belajar dari 
pengalaman yang dilakukan di Australia, 
Dian menilai sebenarnya banyak peluang 

DEMOKRATISASI PENYIARAN DALAM 
EKSISTENSI TV DAN PROGRAM LOKAL
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bagi TV lokal untuk bergerak out of the box. 
Pada era konvergensi media seperti sekarang 
ini, pengelola televisi lokal harus berani 
menggunakan media sosial untuk mengambil 
audiens lebih luas, terutama di luar negeri 
yang sangat menyukai konten lokal. “Gunakan 

diaspora di luar negeri untuk meraih ceruk-
ceruk iklan yang bukan seperti biasa”, ujarnya. 

Dian memandang kelokalan yang dimiliki 
kita dalam dunia yang global sekarang ini 
justru menjadi daya tarik lebih. Karenanya 
dengan keberagaman yang ada di Indonesia, 
seharusnya menjadi sumber inspirasi bagi 
produksi konten-konten lokal. 

Keinginan adanya penegakan hukum atas 
program lokal di televisi jaringan juga muncul 
dari kalangan akademisi yang hadir pada 
diskusi tersebut. Akademisi dari Bali misalnya, 
meminta pada regulator penyiaran untuk 
menegakkan aturan konten lokal sebanyak 
sepuluh persen secara konsisten. Hal ini terkait 
dengan masa depan sumber daya manusia 
(SDM) penyiaran di daerah. Banyak potensi 
SDM unggul di daerah yang akhirnya pindah ke 
Jakarta untuk mendapatkan peluang karir yang 
lebih baik.  Untuk itu, KPI diharapkan dapat 
membuat regulasi atas konten lokal tersebut 
berjalan dengan maksimal. 

Selain akademisi, diskusi juga dihadiri oleh 
praktisi penyiaran dari daerah. Praktisi dari 
Gamalama TV, Ternate menyampaikan bahwa 
TV lokal adalah anak kandung daerah. Sudah 
selayaknya pemerintah daerah memberikan 
perhatian dan support atas kelangsungan 
televisi yang menjadi khas di daerahnya 
masing-masing. 

Sebagai penutup Agung menjelaskan bahwa 
KPI secara berkala telah memulai melakukan 
pemantauan atas pelaksanaan program 
siaran lokal untuk televisi berjaringan. Dia 
berharap, keluhan yang muncul atas program 
lokal seperti muncul di waktu yang tidak 
kondusif, kualitas program yang berbeda, serta 
pengulangan atau re-run program tidak lagi 
muncul. Agung meyakini, kehadiran TV lokal 
dan program siaran lokal di tengah masyarakat, 
menjadi bagian dari demokratisasi penyiaran 
yang mensyaratkan adanya keberagaman 
kepemilikan dan keberagaman konten.  [R@]

Kehadiran TV lokal dan 
program siaran lokal 
di tengah masyarakat, 
menjadi bagian dari 
demokratisasi penyiaran 
yang mensyaratkan adanya 
keberagaman kepemilikan 
dan keberagaman konten.

Komisioner KPI Pusat 
Agung Suprio

‘
‘
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[ DINAMIKA SIARAN ]

K omisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI) Pusat menyelenggarakan 
proses Evaluasi Dengar Pendapat 
(EDP) PT Yarsi Citra Mandiri, 

pemohon izin penyelenggaraan penyiaran 
(IPP) radio dari Kabupaten Pasaman Barat, 
Sumatera Barat, di Kantor KPI Pusat, (13/6).  
EDP merupakan proses pertama yang harus 
ditempuh lembaga penyiaran yang mengajukan 
IPP. Sedianya proses EDP dilakukan KPID 
setempat yakni KPID Sumbar, namun 
dikarenakan beberapa hambatan yang dihadapi 
KPID, proses EDP diambil alih oleh KPI Pusat.

Sujarwanto Rahmat Arifin, Wakil Ketua KPI 
mengatakan bahwa EDP merupakan langkah 
awal dari proses permohonan perizinan 
oleh lembaga penyiaran.  Pemohon yang 
dinyatakan lulus EDP, akan mendapatkan 
Rekomendasi Kelayakan (RK) sebagai modal 
untuk melanjutkan proses perizinan yakni 

KPI PUSAT LAKSANAKAN EDP UNTUK 
RADIO PASAMAN BARAT

Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPI dan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika. 
“Setelah itu akan dilakukan uji coba siaran 
kemudian dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran 
(EUCS) sebelum dikeluarkan IPP Tetap,” 
tambah Rahmat.

Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio 
menambahkan, kewenangan EDP mestinya ada 
di tangan KPID Sumbar. Namun karena KPID 
Sumbar belum dapat memberikan pelayanan 
kepada masyarakat untuk sementara waktu, 
proses EDP diambil alih KPI Pusat. Upaya ini 
dilakukan dalam rangka mempercepat proses 
permohonan izin penyiaran supaya tidak ada 
penumpukan. 

Agung juga mengapresiasi langkah PT Yarsi 
Citra Mandiri membuat radio di Kabupaten 
Pasaman Barat yang masuk dalam kategori 
daerah 3 T (Terdepan, Tertinggal, dan 
Terluar). Langkah itu selaras dengan tujuan 
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Pemerintah dan KPI yang berupaya mendorong 
pertumbuhan daerah 3T melalui pemerataan 
informasi.

Sementara itu, Direktur PT Yarsi Citra 
Mandiri, Elfizon Amir menceritakan, pendirian 
radio dengan nama udara Radio Surya 
bertujuan ingin memberikan informasi berupa 
pendidikan kesehatan sekaligus dakwah 
kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman 
Barat. 

“Kami tidak mungkin memberikan 
penyuluhan kesehatan orang per orang karena 
langkah itu tidak efektif. Penyuluhan melalui 
radio kami rasa sangat tepat karena mampu 
menjangkau banyak orang secara cepat dan 
mudah,” jelas Elfizon yang juga berprofesi 
sebagai dokter.

Menurut Elfizon, masyarakat di wilayah 
Kabupaten Pasaman Barat sangat haus akan 
informasi pendidikan dan juga hiburan. 
“Mereka sangat butuh adanya media siaran 
seperti radio untuk mewadahi keinginan akan 
informasi dan hiburan tersebut,” katanya. Radio 
Surya telah memiliki kelengkapan perangkat 
siar seperti studio, pemancar, dan tower. 

Kelengkapan infrastruktur itu berasal dari 
Rumah Sakit Yarsi yang sangat mendukung 
pendirian lembaga penyiaran radio.

Dalam kesempatan EDP tersebut, 
Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan 
isi siaran Dewi Setyarini mengingatkan 
tentang siaran kesehatan yang menjadi 
salah satu program andalan radio Surya, 
nanti. Di beberapa daerah seringkali ditemui 
siaran pengobatan kesehatan alternatif yang 
melanggar regulasi yang ditetapkan oleh 
Kementerian Kesehatan, sehingga berpotensi 
menyesatkan masyarakat. Dewi berharap 
program siaran kesehatan radio ini dapat 
dipertanggungjawabkan dan jangan sampai 
malah menyebarkan informasi hoax di bidang 
kesehatan. 

Menanggapi hal tersebut, Elfizon 
menyatakan komitmennya untuk tidak 
menyiarkan informasi yang bersifat 
pseudoscience. Sebagai dokter  Elfizon 
memahami betul bahaya yang ditimbulkan 
jika masyarakat menerima mentah-mentah 
informasi yang tidak akurat bahkan hoax di 
bidang kesehatan. [RG] 

Program siaran 
kesehatan radio ini dapat 
dipertanggungjawabkan 
dan jangan sampai 
malah menyebarkan 
informasi hoax di bidang 
kesehatan. 

Wakil Ketua KPI Pusat
Rahmat Arifin

‘
‘
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Beban dan tanggung jawab KPID 
adalah mengawasi TV lokal dan 
radio yang saat ini sudah banyak 
muncul muatan radikal.

Komunikasi Publik Kemenkominfo
Rosarita Niken Widyastuti.

[ DINAMIKA SIARAN ]

JAGA EKSISTENSI KPID, 
KEMENDAGRI AKAN KELUARKAN 
SURAT EDARAN

K ementerian Dalam Negeri akan 
mengeluarkan surat edaran 
terkait posisi kelembagaan Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 

(KPID) serta penganggarannya dalam 
Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah 
(APBD).  Diharapkan, setelah surat edaran 
tersebut dikeluarkan, keberadaan KPID 
kembali berfungsi sesuai amanat UU No. 
32/2002 tentang Penyiaran, serta pelayanan 
kepada masyarakat terkait penyiaran dapat 
terselenggara dengan baik. Hal tersebut 
terungkap usai diadakannya pertemuan 
antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 
Kemendagri dengan KPI Pusat dan KPI Daerah, 
serta jajaran Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, di kantor Dirjen Otda Kemendagri 
(5/6).

Soemarsono, Dirjen Otda Kemendagri yang 
memimpin pertemuan tersebut menyatakan, 
bahwa pihaknya akan mengeluarkan surat 
edaran sehingga seluruh provinsi dapat 

‘

‘
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Surat edaran Kemendagri itu 
akan memberikan ruang bagi 
penganggaran KPID di APBD, 
hingga aturan baru tentang 
penyiaran lewat Revisi Undang-
Undang Penyiaran disahkan.

Dirjen Otda Kemendagri Soemarsono

memberikan anggaran kepada KPID, dan 
lembaga ini dapat bekerja sebagaimana 
biasa. Pertemuan ini sendiri didasari atas 
adanya perubahan eksistensi KPID setelah 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Diantara konsekuensi atas berlakunya 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tersebut adalah pembubaran kesekretariatan 
KPID, tidak adanya anggaran bagi kegiatan 
KPID dalam APBD Provinsi, tidak dapat 
dicairkannya anggaran KPID meski sudah 
teranggarkan dalam APBD. Sementara UU No. 
32/2002 tentang Penyiaran menyebutkan 
bahwa KPI dibiayai oleh APBN sedangkan KPID 
dibiayai oleh APBD.

Beberapa perwakilan dari KPID yang ikut 
hadir dalam pertemuan ini adalah, KPID 
Sulawesi Utara, KPI Sumatera Selatan, KPID 
Banten, KPID Jawa Tengah, KPID Kepulauan 
Riau, KPI DKI Jakarta, KPID Jawa Barat serta 
KPID Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan 
tersebut, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis 
juga memaparkan kondisi terakhir KPID di 
beberapa provinsi. “Akibat dari tidak adanya 
anggaran untuk KPID, proses pelayanan 
perizinan jadi terhambat”, ujar Yuliandre. 
Selain itu, pemantauan siaran televisi dan radio 
lokal yang dilakukan oleh KPID juga terhenti. 
Padahal, saat ini banyak ancaman stabilitas 
negara yang disiarkan melalui medium radio di 
berbagai daerah.

Hal senada dengan Ketua KPI Pusat, 
disampaikan pula Dirjen Informasi dan 
Komunikasi Publik Kemenkominfo, Rosarita 
Niken Widyastuti.  Menurut Niken, fungsi KPID 
sangat vital saat ini. “Beban dan tanggung 
jawab KPID adalah mengawasi TV lokal dan 
radio yang saat ini sudah banyak muncul 
muatan radikal”, ujar Niken. Dirinya sangat 
memahami betul, pentingnya KPID tetap eksis 
baik dalam pelayanan perizinan ataupun 
pengawasan muatan siaran yang hadir di 
tengah masyarakat.

Soemarsono menjelaskan bahwa dalam 
surat edaran Kemendagri itu akan memberikan 
ruang bagi penganggaran KPID di APBD, hingga 
aturan yang baru tentang penyiaran lewat 
Revisi Undang-Undang Penyiaran disahkan. 
Soni berharap, setelah surat edaran keluar, 
seluruh fungsi serta personil yang ada di KPID 
akan kembali memberikan pelayanan pada 
masyarakat. [R@]
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Highlight

Liga Premier Inggris menjual hak siar 
televisi di Cina seharga £ 564 juta. Ini 
menjadi penjualan terbesar di luar inggris.

AP melaporkan, PPTV yang merupakan 

divisi media kelompok ritel Suning China, yang 
juga memiliki Inter Milan, menyegel kontrak 
berdurasi tiga tahun dari musim 2019-20.

PPTV mengatakan bahwa kesepakatan ini 
bernilai lebih dari 10 kali kontrak sebelumnya 
dengan Super Sports Media Group, yang 
membayar sekitar £ 16 juta untuk 380 
pertandingan. PPTV juga memiliki hak siar untuk 
La Liga Spanyol di Cina. [RV]

Penjualan Termahal Hak 
Siar Liga Premier Inggris

Sumber: www.espnfc.com
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Materi konten lokal yang 
disiarkan diharapkan benar-
benar mengenai daerah 
Sumatera Utara.  Teknis 
pelaksanaannya juga bisa 
dikoordinasikan dengan masing-
masing kepala daerah setempat.

Gubernur Sumut Tengku Erry

W akil Ketua KPID Sumut 
Rachmad Karo-Karo kepada 
kpi.go.id menginfokan bahwa 
audiensi Komisioner KPID 

dengan Gubsu Tengku Erry Nuradi berlangsung 
sekitar satu jam lebih dan banyak hal yang 
dibicarakan terutama mengenai peran KPID 
dalam mengawasi operasional lembaga 
penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang penyiaran 
termasuk P3SPS. 

Komisioner KPID Sumatera Utara yang 
hadir dalam audiensi ini yakni Parulian 
Tampubolon selaku Ketua, Rachmad Karo-Karo 
(Wakil Ketua), Adrian Azhari Akbar Harahap 
(Korbid Pengawasan Isi Siaran), Jaramen Purba 
(Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran), dan 

SUMUT SIAP JADI TUAN RUMAH 
RAKORNAS DAN HARSIARNAS 2018

GUBERNUR TENGKU ERRY: 

Gubenur Sumatera Utara (Sumut) H. Tengku Erry Nuradi, merespon kinerja 
KPID Sumut dalam upaya mengawal Undang-Undang Penyiaran, khususnya 
dalam pengawasan isi siaran. Hal itu disampaikannya di hadapan Komisioner 
KPID Sumut di ruang kerja Gubernur, pertengahan April lalu. 

Ramses Simanullang (Anggota Bidang PS2P). 
Dalam kesempatan itu, Ketua KPID 

Sumut Parulian Tampubolon kepada Gubsu 
melaporkan hasil Rakornas KPI 2017 di 

[ SINERGI ]
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Bengkulu. Salah satunya perihal kesiapan 
Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah 
pelaksanaan Rakornas KPI dan peringatan 
Harsiarnas Tahun 2018. 

Usai mendengarkan laporan tersebut, Gubsu 
Tengku Erry Nuradi yang didampingi Kepala 
Dinas Kominfo Sumatera Utara M. Fitriyus 
dan Kepala Biro Humas Setdaprov Sumatera 
Utara Ilyas Sitorus menyambut baik dan setuju 
jika Sumatera Utara dijadikan tuan rumah 
Rakornas KPI dan peringatan Harsiarnas 2018 
mendatang.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga 
meminta KPID Sumatera Utara untuk terus 
mencari inovasi baru dalam memberikan 
pelayanan kepada lembaga penyiaran 
di Sumut. Upaya itu diantaranya dengan 
melakukan survey terhadap keberadaan 
lembaga penyiaran untuk mengetahui 
lembaga penyiaran yang baik dan benar-
benar menjalankan amanah Undang-Undang 
Penyiaran maupun P3SPS. 

“Bagi lembaga penyiaran yang baik, tentu 
perlu diberikan reward. Sedangkan  bagi yang 
belum baik supaya dibina sesuai aturan yang 
berlaku” tegas Gubsu kepada Komisioner KPID 
Sumatera Utara.

Gubernur juga menyinggung siaran konten 
lokal supaya ditayangkan pada waktu utama 
(prime time) dan disiarkan secara nasional bagi 
lembaga penyiaran nasional. “Materi konten 
lokal yang disiarkan diharapkan benar-benar 
mengenai daerah Sumatera Utara.  Teknis 
pelaksanaannya juga bisa dikoordinasikan 
dengan masing-masing kepala daerah 
setempat” kata Tengku Erry. 

Dia juga meminta supaya ke depan KPID 
Sumut dapat memprogramkan  kerjasama 
dengan berbagai perguruan tinggi maupun 
sekolah-sekolah kejuruan di Sumatera Utara 
untuk membuat pelatihan yang berkaitan 
dengan dunia penyiaran termasuk upaya 
menumbuhkembangkan Production House 
(PH) di daerah ini. [RG]
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Regulator siaran negara tersebut 
mendenda sebuah saluran televisi 
swasta pada hari Rabu karena diduga 
menghina Mustafa Kemal Ataturk, 

pendiri Republik Turki, dalam salah satu 
programnya.

Keputusan Dewan Tinggi Radio dan Televisi 
tersebut muncul setelah sebuah pertunjukan 
berjudul Derin Tarih yang disiarkan di saluran 
Turki, TVnet, pada hari Sabtu.

Menurut dewan tersebut, acara televisi 
tersebut telah mencoreng reputasi Ataturk 
dengan mengomentari kehidupan pribadinya 
dengan mengambil nama dan menunjukkan 
foto wanita yang diduga berhubungan 
romantis dengannya.

Pertunjukan tersebut dinamakan “ Love 
Affairs Mustafa Kemal” sebagai sub judul yang 
menurut dewan dianggap tidak pantas.

Menurut pengawas penyiaran, acara 
tersebut diduga bertujuan mencemarkan nama 
baik dan menimbulkan kebencian terhadap 
Ataturk.

Saluran itu didenda 5 persen dari 
pendapatan iklannya di bulan sebelumnya. 
[RV]

Saluran Televisi 
Turki Didenda 
Karena Menghina 
Ataturk

Highlight

Turki

Sumber: www.aa.com.tr
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“Karena itu, saya 
mengharapkan mahasiswa 
komunikasi ikut berperan 
dalam pengembangan 
kualitas dan juga kreativitas 
siaran kita. Jika bukan dari 
kita siapa lagi. Kita harus 
bisa menjadi tuan rumah di 
negeri sendiri.

Ketua KPI Pusat
Yuliandre Darwis

M ahasiswa komunikasi 
memiliki peran penting dalam 
pengembangan penyiaran di 
tanah air. Salah satu peran itu 

adalah menjadi penggerak munculnya ide dan 
kreativitas baru dalam produksi konten siaran. 

Hal itu disampaikan Ketua KPI Pusat 
Yuliandre Darwis di hadapan ratusan 
mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, 
Rabu (23/5/17).

Ketua KPI Pusat ini menilai, saat ini 
kreativitas produksi konten dalam negeri 
sedang mengalami penurunan. Ide cerita 
dan kreativitas program yang ada sekarang 
cenderung hanya itu-itu saja. Sangat minim ide 
atau kreativitas baru. 

Kondisi tersebut, makin diperparah dengan 
makin banyaknya konten atau program siaran 
luar negeri yang tayang di televisi kita seperti 
dari Turki, Korea, dan India. Walaupun dari sisi 
isi konten luar lebih berkualitas dan mendidik, 
tapi hal itu akan mempengaruhi cara berpikir 
dan kebiasaan generasi muda Indonesia.

“Yang kita takutkan, hal itu akan 
menimbulkan hilangnya rasa kebanggaan dan 
nasionalisme generasi penerus,” kata Andre.

Menurut Andre, harusnya kita menciptakan 
kreativitas baru setiap hari seperti yang 
dilakukan Korea, Turki dan India. “Di Korea, 
program siaran yang terkenal dan banyak 

MAHASISWA 
DIMINTA IKUT 
PRODUKSI 
KONTEN 
BERBALUT 
NASIONALISME

[ SINERGI ]
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ditonton jumlah episodenya tidak lebih dari 
tiga puluh. Di Indonesia berbeda, episodenya 
bisa mencapai ratusan bahkan ribuan,” 
jelasnya.

Namun demikian, lanjut Andre, publik 
tidak harus sepenuhnya menyalahkan industri 
penyiaran. Hal ini menjadi masalah kita 
bersama karena terlalu banyak penyebab yang 
mengakibatkan terjadinya keadaan tersebut.

“Karena itu, saya mengharapkan 
mahasiswa komunikasi ikut berperan dalam 
pengembangan kualitas dan juga kreativitas 
siaran kita. Jika bukan dari kita siapa lagi. 
Kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri 
sendiri. Kita harus menjadikan jati diri kita 
sendiri dan membanggakan nilai kebangsaan 
dan nasionalisme kita melalu isi siaran,” 
paparnya. [RG]
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Highlight

Vanuatu

Vanuatu Beralih 
ke TV Digital

Komisi penyiaran nasional Vanuatu 
akan menonaktifkan free-to-air 
analog televisi di sekitar ibukota, 
Port Vila, pada tanggal 15 Oktober.

Keputusan VBTC ini nantinya akan 
membuat pemirsa televisi Negara tersebut 
perlu untuk mendapatkan antena dan digital 
decoder baru agar dapat terus menonton 
televisi lokal.

Pihak penyiar melakukan kerjasama 
dengan sebuah perusahaan media China, 
Guilin CEKE, yang berarti pemirsa harus 
berlangganan layanan digital yang baru 
untuk tetap menonton Vanutu Blong 
Television, serta 50 saluran lain yang 
nantinya akan ditawarkan.

Pemirsa nantinya harus membayar 
biaya berlangganan sebesar $ US63, yang 
mencakup biaya penggunaan awal $ US45, 
dan kemudian biaya pemakaian bulanan 
dari $ US18. [RV]

DIGITAL

Sumber: www.radionz.co.nz
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[ SINERGI ]

K omisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) dan Kepolisian Republik 
Indonesia (Polri) segera melakukan 
pembaharuan nota kesepahaman 

TINDAK TEGAS BAGI LPB ILEGAL,
KPI DAN POLRI SEGERA
PERBAHARUI MOU

atau MoU antara KPI dan Polri yang akan 
habis September tahun ini. Nantinya, salah 
satu butir kerjasama yang masuk dalam MoU 
pembaharuan itu mengenai penanganan dan 
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juga tindakan kasus pemberitaan hoax dan 
lembaga penyiaran berlangganan illegal. 

Kesepakatan untuk melakukan 
pembaharuan MoU dan kerjasama tersebut 
mengemuka saat pertemuan KPI Pusat dengan 
Polri di Kantor KPI Pusat, Selasa (22/5/17). 
Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua 
KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin dan 
Komisioner KPI Pusat Agung Suprio, serta 
Kadiv Humas Kepolisian RI, Setyo Wasisto dan 
Kepala Bagian Kemitraan Kepolisian RI, Awi 
Setiyono. 

Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat 
Arifin mengatakan, masalah yang terjadi 
dilapangan terkait keberadaan LPB illegal 
menjadi klausul utama kerjasama atau MoU KPI 
dan Polri yang baru.  Selain itu, kata Rahmat, 
butir kerjasama lain yang perlu yakni mengenai 
penindakan terhadap penyebar berita hoax 
melalui lembaga penyiaran yang banyak terjadi 
di daerah. Berdasarkan hasil penemuan dari 
KPID dan Polda banyak menemukan berita-
berita hoax yang disiarkan melalui lembaga 
penyiaran di daerah. 

“Sebenarnya sangat banyak peluang 
kerjasama antara KPI dan Polri terkait 
persoalan ini. Untuk itu, perlu banyak 
konsolidasi antara keduabelah pihak,” kata 
Rahmat yang didamping Kepala Sekretariat KPI 
Pusat, Maruli Matondang.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, 
Setyo Wasisto mengatakan, pembahasan 
kelanjutan kerjasama Polri dan KPI harus 
segera diselesaikan sehingga pada Juli tahun ini 
sudah bisa dilakukan perpanjangan. “Setelah 
perpanjangan MoU untuk sesegera mungkin 
membicarakan kesepakatan kerjasama,” 
katanya.

Dalam kesempatan itu, Wasisto 
mengeluhkan penyebaran berita berita 
lama yang dinilai memicu adanya konflik 
seperti di Kalimantan Barat. Berita tersebut 
tidak mencantumkan data akurat sehingga 
dikhawatirkan memprovokasi masyarakat, 
lanjut Wasisto.

“Kami juga sangat terbuka dalam rangka 
menertibkan LPB illegal, apalagi LPB memiliki 
nilai ekonomi yang sangat besar,” kata Wasisto. 

Selain itu, Wasisto menegaskan pihaknya 
tidak akan melindungi LPB yang illegal. 
“Jika ada kasus seperti ini, mohon segera 
diinformasikan kepada kami. Kami juga akan 
melakukan sosialisasi ke Polda terkait hal ini,” 
tandasnya. [RG]
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L embaga penyiaran membutuhkan 
regulasi yang adil dan kuat untuk 
mengatur keberadaan lembaga 
penyiaran dengan konten beragam.  

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre 
Darwis dalam acara diskusi rountable yang 
diadakan oleh CASBAA (The Cable and Satellite 
Broadcasting Association of Asia), (17/5). 

Menurutnya, industri media dan penyiaran 
di Indonesia saat ini sangat kompetitif dengan 

REGULASI PENYIARAN MENYIKAPI 
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

keberagaman konten. Untuk itu regulasi 
menjadi alat untuk mengatur persaingan 
bisnis ini agar dirasakan lebih adil bagi 
seluruh pelaku industri penyiaran. Meskipun 
begitu,Yuliandre menekankan pula, bahwa 
di zaman globalisasi ini regulasi harus dapat 
mengikuti tantangan teknologi terbaru. 

Dalam kesempatan diskusi tersebut, hadir 
pula mantan regulator media di Inggris, 
Tim Suter yang datang menyampaikan 
gagasannya tentang aturan-aturan di lembaga 
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Majunya teknologi media 
jangan sampai membuat 
identitas masing-masing 
negara hilang.

Ketua KPI Pusat 
Yuliandre Darwis

penyiaran berlangganan (Pay TV). Menurut 
Tim, dengan lansekap media yang berubah 
dengan cepat seperti sekarang ini, praktek 
pengaturan media tidak lagi menggunakan 
pendekatan pengendalian bagi seluruh 
konten yang disediakan untuk konsumen. 
“Dibutuhkan pendekatan baru untuk new 
media ini”, ujar Tim. Pria yang pernah menjadi 
anggota OFCOM di Inggris ini menjelaskan 
bahwa saat ini masyarakat memiliki akses 
yang demikian bebas terhadap lebih banyak 
konten media. “Peran negara sebagai regulator 
adalah menyediakan kerangka dasar dan 
standar minimum dalam regulasi untuk 
ditaati oleh pelaku industri media”, ujarnya. 
Di sisi lain, tambah Tim, industri media juga 
harus bertanggungjawab kepada masyarakat 
dengan disiplin mengikuti standar minimum 
regulasi tersebut, serta memastikan adanya 
perlindungan jika didapati kerugian atas 
pelanggaran regulasi. “Tentunya, dengan 
memenuhi harapan masyarakat atas pilihan, 
kualitas dan keragaman konten yang ada”, 
pungkas Tim. 

Sementara itu, John Medeiros, Chief Policy 
Officer CASBAA menyetujui pandangan Tim 
bahwa pay tv dengan saluran streaming dan 
layanan SVOD dan TVOD, lebih menyerupai 
platform konten online daripada televisi 
tradisional yang ada selama ini. 

Terkait dengan konten digital, Medeiros 
menekankan bahwa perusahaan Pay TV harus 
menciptakan ruang aman bagi konsumen tanpa 

ada muatan pornografi dan ucapan kebencian. 
Sedangkan pemerintah, ujarnya, harus 
membuat kerangka aturan yang jelas dan dapat 
diterapkan. Termasuk dengan membuat aturan 
yang berbeda antara pay tv  dan free to air tv,s 
erta memastikan para penyedia konten yang 
mempunyai reputasi baik dapat terlindungi 
dari praktik persaingan biadab pembajakan 
yang tidak menghormati hak cipta dan hak 
lainnya. 

Dalam kesempatan tersebut hadir pula 
pelaku industri pelaku industri televisi 
berlangganan serta penyedia konten. 
Dipaparkan pula oleh Ketua KPI beberapa 
kasus yang ditemui pada konten yang 
disalurkan lembaga penyiaran berlangganan 
yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI 
2012. Yuliandre memberikan contoh seperti 
TV 5 Monde yang menayangkan konten 
pornografi dan saluran FX yang menyiarkan 
adegan kekerasan yang sadis. Pada diskusi 
tersebut, perwakilan dari penyelenggara 
televisi berlangganan menyampaikan harapan 
agar penyedia konten siaran, terutama yang 
berasal dari luar negeri, ikut memahami 
tentang regulasi penyiaran yang ada. Mengingat 
jika ada teguran dari KPI atas muatan yang 
disalurkan para penyedia konten, maka yang 
harus bertanggung jawab adalah penyelenggara 
Lembaga Penyiaran Berlangganan. Termasuk, 
menerima komplain pelanggan atas sanksi 
yang diterima mereka dari KPI. [R@] 
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[ KPI DAERAH ]

K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
Daerah DKI Jakarta memanggil 
lima stasiun televisi swasta 
setelah menerima pengaduan dari 

Kementerian Kesehatan terkait tayangan iklan 
yang banyak melanggar peraturan kesehatan, 
(12/6). Lembaga penyiaran tersebut adalah TV 
One, MNC, O’Channel, JakTV dan Elshinta TV 
yang menyiarkan sejumlah iklan pengobatan 
tradisional dan produk berklaim manfaat 
kesehatan yang dianggap menyesatkan 
publik. Iklan produk kesehatan tradisional 
yang melanggar aturan kesehatan tersebut di 
antaranya Jeng Ana, Ratu Givana, Eyang Gentar, 
Herbal Putih dan Mega6.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula 
perwakilan dari Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia, drg Oscar Primadi yang 
memberikan penjelasan ciri umum iklan yang 
melanggar peraturan dan menyesatkan. Oscar 
yang merupakan Kepala Biro Komunikasi 
dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI ini 
menerangkan diantaranya iklan tersebut 
mengandung pesan bersifat superlative, 

Diantara ciri umum iklan 
yang melanggar peraturan 
dan menyesatkan adalah 
mengandung pesan bersifat 
superlative, berlebihan dan 
menggunakan testimoni 
pengguna/ klien. 

SIARKAN IKLAN PENGOBATAN 
TRADISIONAL MENYESATKAN,
KPID JAKARTA PANGGIL 5 TV

Komisioner KPID Jakarta 
Leanika Tanjung

‘
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berlebihan dan menggunakan testimoni 
pengguna/ klien. 

Muatan iklan yang bermasalah tersebut 
dibuat terkesan ilmiah dengan gambar video 
anatomi tubuh atau penyakit sekaligus 
menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat 
awam atas penyakit serius dan kronis. Iklan 
juga menggunakan endorser dokter atau tenaga 
kesehatan atau seakan-akan menyerupai 
dokter/tenaga kesehatan. Bahkan iklannya 
tanpa ragu memberikan janji kesembuhan dari 
berbagai penyakit.

Padahal, ujar Oscar, Kemenkes telah 
menetapkan berbagai ketentuan yang 
mengatur iklan kesehatan baik UU Kesehatan, 
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri 
Kesehatan. Lewat aturan tersebut, pihak yang 
berwenang seperti Komisi Penyiaran Indonesia 
atau Dinas Kesehatan dapat menindak 
pelanggaran pengiklan. 

“Kemenkes tidak hanya membuat regulasi. 
Kita langsung bekerja nyata, menjalin 
komunikasi dan melaporkan pelanggaran 
iklan kepada KPI. Ini semata-mata untuk 
melindungi masyarakat,” tegasnya.  Di samping 
itu, Kemenkes juga mengajak seluruh pihak 
berwenang di antaranya KPI, KPID, Lembaga 
Sensor Film, Dewan Pers, Badan POM dan pihak 
lain bersama-sama melakukan pengawasan 
iklan kesehatan.

“Kita berproses membentuk gugus tugas 
pengawasan iklan lintas instansi. Kami 
mengimbau masyarakat juga membantu 
melaporkan pelanggaran iklan yang disiarkan 
di televisi, radio dan media lain,” kata drg. 
Oscar.

KPID Jakarta mengonfirmasi beberapa iklan 
kesehatan di lima stasiun televisi tersebut telah 
melakukan sejumlah pelanggaran terhadap 
Undang-undang Penyiaran, Pedoman Program 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & 
SPS), UU Kesehatan, Etika Pariwara Indonesia, 
dan Undang-Undang Perlindungan konsumen.

Koordinator Isi Siaran KPID DKI Jakarta, 
Leanika Tanjung mengatakan pasal 5 huruf (i) 

UU Penyiaran menyebutkan bahwa penyiaran 
diarahkan untuk memberi informasi yang 
benar, seimbang, dan bertanggung jawab. 
Sementara, pasal 36 ayat (5) huruf (a) 
menyatakan isi siaran dilarang bersifat fitnah, 
menghasut, menyesatkan, dan atau bohong.

“Semua ini dilakukan untuk memberikan 
perlindungan kepada masyarakat. Iklan 
pengobatan tradisional dan alat kesehatan 
harusnya menjadi agen penyehatan, bukan 
agen penyesatan,” kata Leanika.

Sementara itu menurut Ketua KPID DKI 

Jakarta, Adil Quarta Anggoro mengatakan, 
tindakan yang diambil KPID dengan memanggil 
pengelola televisi, bukan untuk mematikan 
industri penyiaran ataupun pengobatan 
tradisional. “Ini adalah usaha penataan agar 
masyarakat mendapat manfaat sebesar-
besarnya dari informasi yang mereka 
konsumsi dari media penyiaran”, ujar Adil. 
Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari 
potensi terpapar informasi yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan 
regulasi. [R@]

Ini adalah usaha penataan 
agar masyarakat mendapat 
manfaat dari informasi yang 
mereka konsumsi dari media 
penyiaran.

Ketua KPID Jakarta Adil Quarta
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[ SANKSI ]

Teguran Tertulis

Peringatan Tertulis

Siaran Jurnalistik
“Buletin Indonesia Siang”

“Pengobatan Tramedica 
Ratu Givana Medical Nature 

International”

GLOBAL TV

TV One

12 Mei 2017

30 Mei 2017

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

No. Surat: 321/K/KPI/31.2/05/2017

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 Jurnalistik “Buletin Indonesia 
Siang” yang ditayangkan oleh stasiun Global TV 
pada tanggal 30 April 2017 pukul 10.57 WIB.

Program siaran tersebut menayangkan 
secara eksplisit wajah dan identitas orangtua 
korban pemerkosaan. KPI Pusat menilai 
muatan demikian tidak dapat ditampilkan 
karena dapat mengungkap identitas korban. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas kewajiban program siaran 
jurnalistik untuk menyamarkan wajah dan 
identitas keluarga korban kejahatan seksual. 

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

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) 
berdasarkan kewenangan, tugas dan kewajiban 
yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), pengaduan 

masyarakat, pemantauan dan hasil analisis menilai Program 
Siaran “Pengobatan Tramedica Ratu Givana Medical Nature 
International” yang ditayangkan oleh stasiun TVONE pada 
tanggal 7 Mei 2017 pukul 07.28 WIB tidak memperhatikan 
ketentuan tentang siaran iklan sebagaimana telah diatur 
dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.

Program tersebut menayangkan perbincangan tentang 
pengobatan kanker yang dilakukan oleh klinik Tramedica. KPI 

Pusat menilai program ini tergolong sebagai 
iklan yang harus menaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berpotensi 
melanggar Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (4) huruf f 
SPS KPI Tahun 2012.

Sebelumnya KPI Pusat telah menerima surat 
dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
(Kemenkes) Nomor DK.05.01/2/492/2017 
tertanggal 20 Februari 2017 yang menyebutkan 
bahwa iklan tersebut melanggar ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat 
memutuskan untuk memberi peringatan 
agar saudara segera melakukan perbaikan 
dan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam menayangkan 
sebuah iklan. Perlu kami ingatkan bahwa 
lembaga penyiaran berfungsi memberikan 
layanan untuk kepentingan masyarakat dan 
sebagai media informasi yang berorientasi 
pada kepentingan seluruh masyarakat. Selain 
itu lembaga penyiaran juga memiliki tanggung 
jawab yang besar untuk menjamin masyarakat 
mendapat informasi yang benar, seimbang, dan 
bertanggung jawab.
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