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Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah dibahas di DPR RI, menyepakati 
adanya penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai instrumen negara yang 

bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kualitas isi siaran. 
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PENYIARANKITA
Edisi November - Desember 2017

Jadikan Penyiaran Indonesia yang Sehat,
Bermanfaat dan Bermartabat

Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) di daerah masih menjadi masalah 
yang dicarikan solusinya dalam Rapat 
Pimpinan KPI 2017. Hal ini selaras dengan 
kepentingan KPI dalam menguatkan 
posisi kelembagaannya dalam rancangan 

undang-undang yang tengah dibahas di DPR. Meski 
hingga berita ini diturunkan, draf RUU tersebut belum 
juga disahkan menjadi RUU oleh DPR. 

Newsletter kali ini akan menurunkan berita Rapim 
KPI 2017 yang berlangsung di Depok, (14-16/11).  
Termasuk juga berita tentang prestasi Gubernur 
Lampung yang mendapatkan Anugerah KPI kategori 
Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran. Kehadiran 
Muhammad Rico Ficardo dalam Rapim KPI 2017 
memang memberikan angin segar bagi KPID-KPID dari 
provinsi lain yang belum mendapat dukungan memadai 
terhadap eksistensi lembaga pasca hadirnya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 23 tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016.

Edisi kali ini juga menurunkan hasil evaluasi 
tahunan KPI pada 10 televisi berjaringan, lewat opini 
yang disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat Sudjarwanto 
Rahmat Muhammad Arifin. Hal ini menjadi salah satu 
bentuk pertanggungjawaban KPI kepada publik, atas 
kerja yang dilakukan dalam mengawasi muatan siaran 
dari 10 televisi berjaringan tersebut. 

Selamat Membaca!
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[ FOKUS ]

PENEGASAN SIARAN BERITA DALAM 
REVISI UU PENYIARAN 

K eberadaan program siaran jurnalistik 
atau “news” di layar kaca atau televisi 
mulai terancam. Tandanya dapat 
dilihat dari berkurangnya program 

dan jam tayang siaran berita di beberapa 
stasiun televisi. Berkembangnya teknologi 
media non mainstream serta kalah bersaing 
dengan program lain akibat rating disinyalir 
menjadi biang keladi. 

Pernyataan tersebut disampaikan sejumlah 
jurnalis televisi yang hadir dalam Seminar dan 
Musda Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Hotel 
Lombok Raya, Sabtu (18/11/2017).

Menyikapi hal itu, Komisioner KPI Pusat, 
Hardly Stefano Fenelon Pariela menilai, perlu 
dibuat langkah konkrit terutama dari pihak 
IJTI agar jam tayang dan keberadaan program 
berita di siaran televisi tetap bertahan. 
Salah satu upaya itu yakni dengan memberi 
masukan pada Komisi I DPR RI dalam revisi UU 
Penyiaran. “Perlu ada penjelasan dalam pasal 
di UU Penyiaran soal jam tayang pemberitaan 
minimal 10% dari seluruh waktu siaran,” kata 
Hardly di tempat yang sama.

Penegasan dalam UU Penyiaran baru 
mengenai jam tayang program berita 
mewajibkan lembaga penyiaran untuk 
menyediakan slot program pemberitaan. 

Hardly menyayangkan jika acara berita 
berkurang dan menghilang dari televisi karena 
acara tersebut penuh manfaat. “Saya harap 
ada rekomendasi dari NTB untuk memberi 
masukan ke pusat soal ini. Jadi tidak ada lagi 
program news yang hilang dari televisi karena 
kepentingan rating,” kata Hardly.

Sementara itu, Ketua Umum IJTI, Yadi 
Maryadi menyatakan, jurnalis televisi sekarang 
harus memiliki penguasaan teknologi 
digital yang mumpuni agar dapat berlari 
sejajar dengan perkembangan teknologi 
media. “Penguasaan teknologi juga akan 
mempermudah para jurnalis dalam mengolah 
konten,” katanya di depan Anggota IJTI NTB 
yang hadir di seminar tersebut.

Sementara, Ketua Dewan Pers Yosep Adi 
Prasetyo, mengatakan bahwa era media ke 
depan akan berubah seiring dengan pengaruh 
perkembangan internet. Pengunaan komputer 
dan gadget berperan besar pada penyiaran 
mendatang. 

“Nasib media-media akan mengalami 
perubahan ke depannya. Jika UU Penyiaran 
baru mengatur soal digital kemungkinan 
tayangan televisi akan ikut berubah formatnya,” 
kata Stanley, panggilan akrab Ketua Dewan 
Pers. [RG]
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[ LAPORAN KHUSUS ][ LAPORAN UTAMA ]

D raf Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Penyiaran yang tengah 
dibahas di DPR RI, menyepakati 
adanya penguatan kelembagaan 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai 
instrumen negara yang bertanggungjawab 
melakukan pengawasan terhadap kualitas isi 
siaran. Hal tersebut disampaikan oleh anggota 
Komisi I DPR RI, Elnino Hussein Mohi, dalam 
Seminar yang dilaksanakan pada kegiatan 
Rapat Pimpinan (Rapim) KPI 2017, di Depok 
(15/11).

Penguatan terhadap KPI ini tercermin pada 
perubahan kelembagaan KPID yang diusulkan 

bersifat hirarki dengan KPI Pusat. Hal tersebut 
tentunya juga berimplikasi pada penganggaran 
KPID yang tidak lagi didanai oleh Anggaran 
Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD). 
“Komisi I mengusulkan anggaran KPI didapat 
dari APBN, hibah dan USO penyiaran”, ujarnya.

USO atau universal services obligation 
diambil dari 1,5 persen dari keuntungan yang 
diperoleh seluruh televisi yang bersiaran di 
Indonesia. “Kami merencanakan, USO ini selain 
untuk membiayai LPP TVRI dan RRI, juga untuk 
KPI”, tambah Elnino. Dengan adanya perubahan 
yang signifikan pada struktur kelembagaan KPI 
dan KPID, Komisi I mengusulkan, bahwa dalam 

KOMISI I DPR PASTIKAN 
PENGUATAN KPI DALAM RUU 
PENYIARAN YANG BARU 
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Komisi I mengusulkan 
anggaran KPI didapat 
dari APBN, hibah dan 
USO penyiaran.

anggota Komisi I DPR RI, 
Elnino Hussein Mohi

‘

‘

melaksanakan tugas dan fungsinya KPI dibantu 
oleh sekretariat jenderal.

Elnino yang juga anggota Panita Kerja 
(Panja) RUU Penyiaran memaparkan, bentuk 
penguatan lain terhadap KPI dalam draf 
RUU adalah munculnya sanksi denda untuk 

pelanggaran penyiaran yang ditetapkan melalui 
peraturan KPI. Selain itu, KPI juga memiliki 
tugas untuk melakukan audit terhadap 
pelaksanaan pemeringkatan program televisi, 
sosialisasi literasi media, mengevaluasi isi 
siaran secara berkala, serta memberikan 
evaluasi terhadap hasil uji coba siaran.

Hingga saat ini, posisi draf RUU tinggal 
menyisakan satu masalah yang belum 
mencapai kata sepakat dalam proses 
harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR 

RI, yakni tentang pengelolaan multiplekser. 
“Komisi I sejak awal sudah sepakat pada 
pilihan single mux”, ujarnya. Bahkan, Elnino 
mengingatkan bahwa rekomendasi Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2016 di 
Lombok, NTB juga menyepakati single mux.

RUU yang diinisiasi DPR sejak Januari 2015, 
secara prinsip ingin mengembalikan frekuensi 
kepada negara. Frekuensi sebagai sumber 
daya alam yang menguasai hajat hidup orang 
banyak, memang sudah selayaknya dikelola 
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 
“Kita berpendapat bahwa rakyat itu bukan 
hanya ATVSI, ATVLI, atau ATVNI. Tapi seluruh 
rakyat Indonesia termasuk pengelola tv lokal, 
radio lokal, dan rumah-rumah produksi yang 
ada di seluruh Indonesia”,  ujar Elnino.

Dirinya berharap draf Undang-Undang 
Penyiaran ini dapat segera ditetapkan sebagai 
RUU oleh DPR untuk kemudian diajukan 
kepada pemerintah. Sehingga kepastian 
pelaksanaan digitalisasi penyiaran yang 
memberikan kualitas teknis penyiaran 
lebih baik ke masyarakat, dapat segera 
direalisasikan. “Tentunya juga RUU ini 
memberikan penguatan kelembagaan KPI, baik 
dari segi anggaran, kewenangan ataupun masa 
jabatan, sehingga diharapkan kualitas isi siaran 
ke depan menjadi jauh lebih baik” pungkas 
Elnino. [RA]
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[ LAPORAN UTAMA ]

PENANGGULANGAN RADIKALISME 
DALAM MEDIA PENYIARAN
(CERDAS BERMEDIA UNTUK PENYIARAN INDONESIA) 

RAPIM KPI 2017:

K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
menyelenggarakan Rapat Pimpinan 
(RAPIM) KPI 2017 sebagai langkah 
konsolidasi lembaga ini menghadapi 

dinamika penyiaran terbaru, termasuk status 
kelembagaan KPI Daerah dan ancaman 
radikalisasi melalui medium penyiaran. RAPIM 
yang diikuti oleh seluruh Ketua KPI Daerah 
se-Indonesia ini, diselenggarakan pada 14-16 
November 2017 dengan mengusung tema : 
Penanggulangan Radikalisme dalam Media 
Penyiaran (Cerdas Bermedia Untuk Penyiaran 
Indonesia).

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis 

menjelaskan, bahwa penyebaran ideologi-
ideologi yang tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara 
merebak begitu luas melalui media penyiaran. 
Hal ini tentunya memiliki dampak yang 
signifikan dalam tatanan kehidupan di 
masyarakat. Padahal salah satu tujuan 
diselenggarakannya penyiaran dalam Undang-
Undang adalah untuk memperkukuh integrasi 
nasional. Karenanya, tambah Yuliandre, 
lembaga penyiaran khususnya televisi harus 
dapat membendung nilai-nilai dan ideologi 
yang dapat membahayakan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI).

Hadirnya muatan-muatan siaran yang tidak 
sehat tersebut, merupakan implikasi dari 
tidak diberikannya secara utuh kewenangan 
KPI dalam mengatur seluruh masalah 
penyiaran. Ditambah lagi dengan status 
eksistensi kelembagaan KPID yang saat ini 
telah mengalami perubahan signifikan dalam 
tata kelola pemerintahan daerah. Yuliandre 
berharap, dalam RAPIM yang menghadirkan 
narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, 
Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme, dua 
masalah penting tersebut dapat ditemukan 
penyelesaian masalahnya.

Khusus tentang eksistensi KPID, RAPIM 
kali ini juga menghadirkan Gubernur Lampung 
Muhammad Ridho Ficardo bersama Komisi 
I DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, untuk memberikan masukan 
tentang pengelolaan penyiaran di daerah agar 
memiliki kontribusi maksimal, lewat hadirnya 
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyiaran.

KPI berharap, RAPIM kali ini juga dapat 
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L angkah bijak yang dilakukan Gubernur 
Lampung Muhammad Ridho Ficardo 
terhadap KPID Lampung dinilai dapat 
menjadi tolok ukur Gubernur lain 

dalam menyikapi persoalan kelembagaan 
dan anggaran Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID). Salah satu penyebabnya adalah 
keinginan untuk melindungi dan memberi 
kenyamanan masyarakatnya dari informasi 
yang tidak pantas.

Menurut Ridho, kebijakan penguatan bidang 
penyiaran di Provinsi Lampung dilakukan 
dengan menguatkan kelembagaan KPID. 
Pemerintah Provinsi meningkatkan status 
KPID Lampung menjadi Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) agar anggarannya melalui 
APBD.

“UPTD ini dipimpin pejabat eselon III. 
Tidak lihat eselonnya, tapi anggaran yang 
dialokasikan. Urusan anggaran itu bukan 

KOMITMEN PEMERINTAH LAMPUNG 
JAGA EKSISTENSI KPID

RAPIM KPI 2017:

memberian masukan terhadap Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang masih 
dibahas di DPR-RI. “Diantaranya tentang 
siaran politik dan digitalisasi penyiaran”, ujar 
Yuliandre. Selain itu, momentum RAPIM 2017 

diharapkan dapat menyatukan pandangan, 
gagasan dan sikap bersama untuk memperbaiki 
dan mewujudkan penyiaran nasional sesuai 
dengan cita-cita serta harapan bersama untuk 
kepentingan bangsa dan negara. [RA]
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Ketua KPI Pusat
Yuliandre Darwis

‘
‘

Banyak daerah yang setengah hati membantu KPID. Dananya 
dalam bentuk hibah dan tentu tidak bisa setiap tahun, sehingga 
banyak KPID mati suri. Kami berharap semangat dan kebijakan 
Pak Gubernur Ridho dapat menular ke provinsi lain,

[ LAPORAN UTAMA ][ LAPORAN UTAMA ]

persoalan struktural, tapi kebijakan,” kata 
Gubernur Ridho, saat menjadi narasumber 
dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) di Hotel Santika, 
Depok, Jawa Barat, Rabu (15/11/2017).

Ridho menambahkan, pembangunan 
penyiaran merupakan salah satu kebijakan 
strategisnya. “Jadi, walaupun UPTD, tapi jika 
kebutuhannya besar, anggarannya akan juga 
besar. Kalau memang kebutuhannya Rp20 
miliar, ya dianggarkan segitu. Sebaliknya, meski 
eselon II tapi kalau kebutuhannya Rp3 miliar ya 
cukup segitu,” kata Ridho penuh semangat.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat Yuliandre 
Darwis mengatakan, kehadiran Gubernur 
Lampung pada Rapim KPI diharapkan menjadi 
inspirasi dan contoh bagi provinsi lain dalam 
membangun penyiaran.

“Banyak daerah yang setengah hati 
membantu KPID. Dananya dalam bentuk hibah 
dan tentu tidak bisa setiap tahun, sehingga 
banyak KPID mati suri. Kami berharap 
semangat dan kebijakan Pak Gubernur Ridho 
dapat menular ke provinsi lain,” kata Andre, 
panggilan akrabnya. [RG]
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[ LAPORAN UTAMA ][ LAPORAN UTAMA ]

MENYAMBUT 
DATANGNYA 
TAHUN 
POLITIK, 
LEMBAGA 
PENYIARAN 
DIMINTA 
NETRAL K

etua Komisi 
Penyiaran Indonesia 
(KPI) Pusat, 
Yuliandre Darwis, 
meminta lembaga 
penyiaran bersikap 

netral dalam penyelenggaraan Pilkada 
(Pemilihan Kepala Daerah) Serentak 
2018. Hal itu ditegaskannya saat 
memberi sambutan pembukaan Rapat 
Pimpinan (Rapim) KPI 2017 di Hotel 
Santika Depok, kota Depok, Jawa Barat, 
Rabu (15/11/2017).

RAPIM KPI 2017:
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Menurut Yuliandre, saat ini siaran politik 
mulai banyak beredar di media penyiaran. 
Seharusnya media penyiaran tidak terseret 
arus politik dan tetap memiliki posisi 
netral bagi masyarakat. “Tidak hanya 
penyelenggaraan Pilkada 2018, kami juga 
meminta media bersikap netral pada Pemilu 
Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2019 akan 
datang. Dunia penyiaran memiliki tantangan 
besar dalam menyikapi momen ini,” katanya di 
depan peserta yang sebagian besar Ketua KPI 
Daerah dan Kepala Dinas Infokom.

Siaran-siaran politik yang tayang di media 

penyiaran, lanjut Ketua KPI Pusat, tetap harus 
mengedepankan etika dan norma-norma 
yang berlaku. Pembelaan media yang terlalu 
jauh terhadap suatu golongan tertentu dapat 
menghilangkan kepercayaan publik yang plural 
dan majemuk. 

“Prinsip-prinsip independensi, netralitas, 
bersikap adil, proporsional, dan seimbang 
harus dikedepankan Lembaga Penyiaran dalam 
kerja-kerja jurnalisme profesional yang diatur 
dalam UU dan norma-norma yang berlaku,” 
tandasnya. [RG]
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[ MONITOR SIARAN ]

KPID
BUTUH 
DUKUNGAN 

P emilihan kepala daerah (Pilkada) 
serentak di sejumlah daerah yang 
berlangsung tahun depan (2018) 
melibatkan banyak sumber daya 

misalnya untuk mengawasi siaran politik 
di media penyiaran. Tugas pengawasan itu 
menjadi kewenangan Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah atau KPID. Karena itu, KPID 
harus mendapat dukungan yang maksimal dari 
pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran 
maupun moril, sehingga tugas pengawasan 
tersebut berjalan lancar.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesi (KPI) 
Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, dukungan 
yang diberikan pada KPID menumbuhkan 
efek positif atau semangat bagi mereka dalam 
pengawasan pemilihan kepada daerah yang 
lingkup begitu luas hingga kota dan kabupaten. 
Dukungan material dinilai sangat krusial 
karena saat ini banyak KPID yang mengalami 
kesulitan anggaran. 

“KPID memerlukan alat utama sistem 
pertahanan atau alutista dalam pengawasan 

PENGAWASAN SIARAN 
PILKADA 2018: 
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KPID memerlukan alat utama 
sistem pertahanan atau 
alutista dalam pengawasan isi 
siaran di daerah. Karena itu, 
dukungan dari DPRD sangat 
diharapkan agar mereka 
dapat menjalankan fungsi 
pengawasan dengan baik,

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis

‘

‘

isi siaran di daerah. Karena itu, dukungan dari 
DPRD sangat diharapkan agar mereka dapat 
menjalankan fungsi pengawasan dengan baik,” 
kata Yuliandre saat menerima kunjungan 
Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi 
Bali di kantor KPI Pusat, Jumat (10/11/2017).

Menurut Andre, panggilan akrabnya, data 
hasil pengawasan KPID diperlukan ketika 
terjadi pelanggaran terhadap aturan Pilkada 
atau penyiaran. Data tersebut nantinya dapat 
dikirim ke KPU atau Bawaslu untuk penguatan 
tindakan. “KPI Pusat juga memerlukan data 
tersebut jika ada penindakan terhadap 
pelanggaran. Karena itu, monitoring siaran di 
daerah harus tetap aktif,” tegasnya.

Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah 
menambahkan, KPI Pusat dan KPID akan 
melakukan tindakan jika ada pelanggaran 
dalam isi siaran dengan terlebih dahulu 
berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. 
“KPI Pusat dalam melakukan pengawasan 
menggunakan aturan P3 dan SPS KPI tahun 
2012,” katanya.

Menurut Komisioner Bidang Kelembagaan 
ini, penindakan yang dilakukan KPI ditujukan 
pada lembaga penyiarannya. Adapun 
penindakan untuk kontestan atau peserta 
Pilkada dilakukan KPU dan Bawaslu. “Kita 
memiliki prosedur sanksi dari teguran pertama 
hingga penghentian sementara. Setiap sanksi 
yang dikeluarkan akan ditembuskan ke pihak 
penyelenggara,” katanya pada Ketua Komisi I 
DPRD Provinsi Bali, I Ketut Tama Tenaya. 

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Provinsi 
Bali menyampaikan maksud kedatangan 
mereka ke KPI Pusat terkait pengawasan media 
penyiaran di Bali pada saat pemilihan gubernur 
pada 2018 mendatang. Selain membicarakan 
soal Pilgub, Ketut juga menanyakan 
perkembangan revisi UU Penyiaran di DPR RI. 
“Kami memiliki hubungan baik dengan KPID 
dan mereka cukup baik dalam berkoordinasi 
dengan kami,” katanya. [RG]
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KONTROL UNTUK KUALITAS PROGRAM 
SIARAN RELIGI HARUS OPTIMAL 

K omisi Penyiaran Indonesia meminta 
stasiun televisi lebih berhati-hati 
dalam menyiarkan program siaran 
dengan konten agama. Termasuk di 

dalamnya dengan menempatkan quality control 
secara khusus yang menangani program agama, 
untuk memastikan materi yang disiarkan 
kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan 
yang berlaku. Hal tersebut disampaikan KPI 
dalam acara klarifikasi dengan stasiun televisi 
Metro TV atas tayangan Syiar Kemuliaan 
yang disiarkan pada 1 dan 5 Desember 2017, 
(11/12).

Dalam pertemuan klarifikasi yang dipimpin 

oleh Komisioner Bidang Pengawasan Isi 
Siaran, Dewi Setyarini, Metro TV mengakui 
kesalahannya dalam menjaga quality control 
paska produksi tayangan tersebut. Wakil 
Pemimpin Redaksi Metro TV, Abdul Kohar 
menyatakan bahwa tidak ada kesengajaan 
dari Metro TV untuk menayangkan kekeliruan 
tersebut. Untuk itu, Metro TV menyampaikan 
permohonan maaf atas tayangan yang 
mendapat banyak protes dari ummat Islam 
ini. Abdul Kohar juga menegaskan bahwa 
pihaknya sudah melakukan evaluasi dan 
perbaikan dalam pemilihan narasumber serta 
pemanfaatan teknologi dalam siaran tersebut 
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ke depan. 
Sementara itu dari pihak Kementerian 

Agama, Khoiruddin, yang diundang untuk hadir 
dalam klarifikasi tersebut meminta Metro TV 
mempertimbangkan agar tulisan ayat Al Quran 
yang tampil di layar bukanlah tulisan tangan, 

melainkan tulisan digital yang sudah baku 
sehingga tidak menimbulkan potensi kesalahan 
dalam penulisan. Sedangkan dari Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidowi 
mengingatkan bahwa frekuensi yang digunakan 
pengelola stasiun televisi merupakan 
ranah publik yang harus berhati-hati dalam 
pemanfaatannya. “Jangan sampai publik 
tersakiti akibat pengelolaan frekuensi yang 
kurang tepat”, ujar Masduki. Selain itu, dirinya 
memberi saran agar materi siaran agama 

Komisioner KPI Pusat
Ubaidillah

‘

‘

Pada prinsipnya KPI sangat 
menghargai konsistensi 
program siaran televisi 
dalam menyiarkan 
program-program religi 
yang secara ekonomis 
kalah bersaing dengan 
program hiburan

menghindari bahasan khilafiyah. “Jika memang 
berpotensi memasuki wilayah khilafiyah, 
baiknya pengelola televisi melakukan 
konsultasi dengan pihak yang kompeten” 
tambahnya. 

KPI sendiri meminta seluruh stasiun 
televisi memilih narasumber yang memiliki 
kompetensi keilmuan yang baik. “Tidak saja 
kompeten di bidang agama, tapi juga kompeten 
dalam bidang komunikasi publik”, ujar Nuning 
Rodiyah anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran 
KPI Pusat.

KPI berharap, seluruh lembaga penyiaran 
dapat mengambil pelajaran atas kasus yang 
terjadi dalam program siaran Syiar Kemuliaan 
di Metro TV. “Pada prinsipnya KPI sangat 
menghargai konsistensi program siaran televisi 
dalam menyiarkan program-program religi 
yang secara ekonomis kalah bersaing dengan 
program hiburan”, ujar Ubaidillah anggota 
Bidang Kelembagaan KPI Pusat.  Jangan 
sampai pemirsa program religi yang sudah 
sedikit itu, semakin tergerus dengan adanya 
kasus-kasus kelalaian dalam pengawasan 
kualitas program. Padahal, masyarakat masih 
sangat membutuhkan program-program 
bermanfaat dan mencerahkan dari stasiun 
televisi, terutama program religi untuk menjadi 
tuntunan dalam kehidupan. 

Untuk program siaran Syiar Kemuliaan 
ini, KPI memberikan Peringatan Tertulis 
kepada Metro TV. Peringatan ini merupakan 
bagian dari pengawasan KPI Pusat terhadap 
pelaksanaan peraturan serta Pedoman Perilaku 
Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran 
(SPS) oleh lembaga penyiaran, sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). 
Metro TV diharapkan dapat lebih berhati-
hati dalam menayangkan muatan terkait 
agama serta senantiasa menjadikan P3 dan 
SPS KPI Tahun 2012 sebagai pedoman dalam 
penayangan program siaran. [RA]
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PUBLIK MINTA TAYANGAN ANAK 
BERKUALITAS DIPERBANYAK 

H asil kajian Yayasan Pengembangan 
Media Anak (YPMA) merilis 
mayoritas acara anak di televisi 
masuk dalam kategori “Tidak 

Aman”, yakni 59% dari 1.401 acara anak yang 
mereka analisis. Hasil YPMA itu menegaskan 
bahwa tayangan anak yang memang aman buat 
mereka masih kalah banyak. Maka, tak salah 
jika banyak pihak menginginkan tayangan anak 

yang aman untuk anak di televisi diperbanyak.
Tidak hanya aman, publik menuntut 

tayangan anak yang berkualitas dan 
memberikan manfaat lebih seperti pendidikan, 
memberikan motivasi, mengembangkan sikap 
percaya diri anak, dan menanamkan nilai-nilai 
positif dalam kehidupan. 

“Kami meminta tayangan anak berkualitas 
di televisi diperbanyak,” kata para narasumber 

[ MONITOR SIARAN ]



19November - Desember 2017  |  PENYIARANKITA  

yang mengisi acara diskusi bertema 
“Mencari Acara Televisi Berkualitas untuk 
Anak” yang diselenggarakan YPMA di 
Hotel Ibis Menteng, Kamis (9/11/2017), 
pekan lalu. Narasumber antara lain Peneliti 
YPMA Nina Mutmainnah, Staf Khusus 
Menteri PPA Fernandez Hutagalung dan 
Komisioner KPI Pusat Dewi Setyarini.

Nina Mutmainnah mengatakan program 
yang “aman” adalah program yang tidak 
hanya menghibur, namun juga memberikan 
banyak manfaat bagi pemirsanya. Program 
ini tidak hanya menarik dari segi cerita 
namun juga mengandung nilai-nilai positif 

yang mudah dipahami dan ditiru anak-anak 
dalam kehidupan nyata.

Seperti acara “Upin-Ipin” atau Handy Manny, 
dengan latar lingkungan yang heterogen secara 
etnis  tapi para tokoh di dalam cerita tersebut 
dapat saling menghormati perbedaan, dapat 
bekerja sama, dan membantu siapa saja. 

“Muatan yang ada di dalam cerita acara 
itu menyisipkan pesan-pesan positif berupa 
kurikulum tersembunyi yakni mengandung 
muatan yang membantu anak untuk 
mempelajari sesuatu yang sehat bagi tumbuh 
kembang anak,” kata Nina.

Pandangan serupa juga disampaikan 
Fernandez Hutagalung mewakili Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak. Menurutnya, tayangan televisi saat ini 
belum sepenuhnya ramah terhadap anak. 
Bahkan, ada kecenderungan acara yang 
disajikan mengecilkan arti keberadaan mereka. 

“Jika tayangan televisi menghargai 
keberadaan anak, berarti mereka juga 
menghargai pemirsa lainnya,” kata Fernandez.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Dewi 
Setyarini, menyatakan KPI akan berusaha 
mendorong lembaga penyiaran mewujudkan 
apa yang diinginkan publik. Selain itu, KPI akan 
selalu menjadikan anak dan remaja sebagai 
prioritas pertama untuk dilindungi terutama 
dari penyiaran yang tidak baik. 

Menurut Dewi, tayangan anak yang 
menghibur harus sehat yang mengandung 
nilai edukasi dan pesan moral yang positif. 
Apa yang ditampilkan seperti narasi dan visual 
harus khas anak. “Anak yang dilibatkan sebagai 
subyek harus dalam konteks kreativitas bukan 
dieksploitasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Nina meminta 
pemerintah berperan dalam mengembangkan 
tayangan anak yang berkualitas. “Harus ada 
kebijakan khusus untuk tayangan anak. Kami 
berharap pemerintah dan regulator bisa 
mewujudkan hal ini,” pintanya. [RG]

Anak yang dilibatkan 
sebagai subyek 
harus dalam konteks 
kreativitas bukan 
dieksploitasi.

Komisioner KPI Pusat
Dewi Setyarini

‘

‘
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KPI TERIMA ADUAN TENTANG 
TAYANGAN EDITORIAL MEDIA 
INDONESIA DI METRO TV 

K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
menerima pengaduan tentang 
tayangan editorial Media Indonesia 
yang disiarkan stasiun Metro TV 

pada 1 Desember 2017. Ketua Pengusaha 
Indonesia Muda Sam Aliano, yang didampingi 
Inge Mangundap, Lius Sungkarisma dan 
Rudy Silva, diterima langsung oleh Ketua KPI 
Yuliandre Darwis, Wakil Ketua KPI Rahmat 
Arifin, dan Komisioner KPI bidang pengawasan 
isi siaran Mayong Suryo Laksono, (5/12).

Dalam pertemuan tersebut, Sam 
menyampaikan bahwa tayangan Metro TV yang 
menyebutkan adanya perayaan intoleransi, 
tidak sesuai fakta dan melukai perasaan 
sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk 
itu, Sam berharap KPI segera mengambil 
tindakan atas tayangan tersebut guna meredam 

keresahan yang timbul.
Atas aduan yang disampaikan ini, Wakil 

Ketua KPI Rahmat Arifin mengapresiasi 
langkah yang diambil perwakilan masyarakat 
untuk datang ke KPI. Bagaimana pun juga, KPI 
merupakan representasi masyarakat dalam 
mengatur segala sesuatu terkait penyiaran.

Terkait tayangan ini, Rahmat mengatakan 
bahwa KPI akan melakukan kajian terhadap 
tayangan yang bermuatan editorial redaksi 
dari media lain. “Dalam hal ini, apakah tepat 
tayangan editorial media lain muncul di Metro 
TV”, ujar Rahmat. Selain itu, tambahnya, KPI 
juga akan melakukan kajian atas muatan dari 
editorial tersebut.

Untuk tayangan yang diadukan ini, 
menurut Rahmat, KPI sudah melakukan 
pemetaan masalah. Dirinya memastikan 

[ MONITOR SIARAN ]
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bahwa KPI akan segera menyikapi aduan 
dari masyarakat. “Sudah menjadi kewajiban 
KPI untuk mendengar dan menindaklanjuti 
pengaduan dari masyarakat. Karena bapak Ibu, 
sebagai masyarakat adalah pemilik yang sah 
dari frekuensi, sedangkan para pemilik hanya 
meminjam saja”, tegasnya.

Kepada media yang juga datang ke kantor 
KPI, Rahmat menjelaskan tentang kewajiban 
lembaga penyiaran dalam menjaga konten 
jurnalistik agar sesuai dengan regulasi. Dalam 
Pedoman  Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran (P3 & SPS) disebutkan bahwa, 
lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi 
prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, 
berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak 
menghasut dan menyesatkan, serta tidak 
mencampuradukkan fakta dan opini. [RA]

Sudah menjadi kewajiban 
KPI untuk mendengar dan 
menindaklanjuti pengaduan 
dari masyarakat. Karena 
bapak Ibu, sebagai masyarakat 
adalah pemilik yang sah dari 
frekuensi, sedangkan para 
pemilik hanya meminjam saja.

Wakil Ketua KPI Pusat
Sudjarwanto Rahmat S. Arifin

‘

‘

Highlight
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Afr ika Selatan

Aturan Layanan 
Komunikasi bagi 
Penyandang 
Disabilitas

Otoritas Komunikasi Independen 
Afrika Selatan - The Independent 
Communications Authority 
of South Africa (ICASA) 

sedang mengkaji dan menerbitkan draft 
peraturan untuk layanan komunikasi bagi 
penyandang disabilitas. Untuk itu ICASA 
meminta seluruh pemangku kepentingan 
memberikan masukan untuk hadirnya 
aturan yang sempurna. ICASA memiliki 
mandat mendasar untuk perlindungan 
konsumen, yakni memastikan bahwa 
semua orang Afrika Selatan (termasuk 
penyandang cacat) memiliki akses terhadap 
layanan komunikasi berkualitas tinggi 
(penyiaran, komunikasi elektronik dan 
pos) dengan harga terjangkau. Ini adalah 
peran ICASA untuk memastikan hadirnya 
integrasi masyarakat secara keseluruhan 
dan kontribusi ekonomi yang sama melalui 
peraturan sektor komunikasi untuk 
kepentingan umum termasuk masyarakat 
yang menjadi penyandang disabilitas.

“ICASA percaya bahwa akses terhadap 
layanan komunikasi merupakan kebutuhan 
dasar bagi semua orang Afrika Selatan. 
Karenanya hal itu jangan menjadi 
penghalang dan tantangan bagi orang-
orang dengan disabilitas untuk terlibat 
dengan kelompok masyarakat lainnya,” ujar 
Botleyana Mokhele, anggota dewan ICASA.
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Evaluasi Tahunan
Televisi Berjaringan

Belajar dari sengkarut itu, maka 
DPR meminta KPI melaporkan 
evaluasi tahunan kinerja televisi 
berjaringan. Laporan tahunan 
ini diharapkan akan menjadi 
metode evaluasi baru yang lebih 

rigid dan bisa diketahui perkembangannya 
tahun ke tahun. Keinginan Dewan itu 
diakomodir oleh Kementrian Kominfo melalui 
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 
2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Gayung 

pun bersambut, terhitung sejak 2017, saban 
tahun KPI melakukan evaluasi tahunan televisi 
berjaringan. 

Dalam evaluasi kinerja televisi, KPI 
menggunakan parameter meliputi kepatuhan 
atas UU, P3SPS dan Komitmen Televisi yang 
dibuat jelang perpanjangan IPP. Regulasi 
dan komitmen itu kemudian diturunkan 
menjadi beberapa variabel penilaian antara 
lain; penegakan internal P3SPS, konsistensi 
format siaran, prinsip independensi netralitas 
dan keberimbangan, kaitan siaran program 

Pertengahan tahun 2016 menjadi hari-hari yang panjang bagi Komisioner KPI Pusat 
Periode 2013-2016 dan Periode 2016-2019. Bagaimana tidak, hampir tiap pekan 
KPI dipanggil Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi I DPR RI perihal evaluasi 
10 tahunan 10 televisi berjaringan yang akan memperpanjang Izin Penyelenggaraan 
Penyiaran (IPP)-nya. Penilaian DPR hampir seragam bahwa televisi masih belum 
mampu menjalankan amanahnya sebagai pengguna frekuensi milik publik. Hal 
itu gamblang terlihat dari keberpihakan televisi dalam event politik, baik Pemilu 
Legislatif (Pileg), Pemilukada maupun Pemilu Presiden (Pilpres). DPR menilai, layar 
kaca keruh oleh adu kepentingan pemiliknya yang partisan.
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iklan politik dengan kepemilikan, pemenuhan 
presentase waktu siaran iklan Layanan 
Masyarakat (ILM), sanksi KPI, apresiasi KPI 
dan pemenuhan atas ketentuan sistem siaran 
berjaringan (SSJ). 

Tiga Unsur Penilaian Utama
Dari variabel tersebut  ada 3 unsur yang 

menjadi penilaian utama; yakni. Satu, televisi 
harus mempunyai standar dan prosedur 
(S&P) dalam menjalankan kegiatan siarannya. 
S&P itu meliputi standar dalam produksi 

Dalam evaluasi kinerja televisi, 
KPI menggunakan parameter 
meliputi kepatuhan atas 
UU, P3SPS dan Komitmen 
Televisi yang dibuat jelang 
perpanjangan IPP. 

Oleh:
Sudjarwanto Rahmat M. Arifin

Wakil Ketua KPI Pusat
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program, baik program jurnalistik maupun 
non jurnalistik. Di negara negara maju, S&P 
ini lazim jadi pedoman dasar yang harus 
dijalankan oleh segenap awak media dalam 
kegiatannya. Dengan pedoman yang rinci, 
setiap awak media akan dipandu membuat 
program yang bagus dan benar. Dengan begitu 
kualitas program dan jurnalistik sebuah televisi 
tidak bergantung pada orang per orang namun 
pada prosedur baku yang dimilikinya. Ini akan 
menjamin konsistensi media dalam jangka 
panjang. Dua, prinsip independensi, netralitas 
dan keberimbangan. Parameter ini menjadi 
isu utama dalam perpanjangan izin penyiaran. 
Sebuah televisi selain diharapkan mempunyai 
S&P yang mengatur perihal independensi dan 
netralitas, juga harus mempunyai gugus tugas 
yang mengawasi pelaksanannya. Dalam media 
modern, gugus tugas itu idealnya berbentuk 
ombudsman media yang susunan pengurusnya 
terdiri dari internal dan eksternal perusahaan. 

Tiga, Implementasi sistem siaran berjaringan 
(SSJ). Sesuai amanat UU Penyiaran, hanya 
ada 2 sistem penyiaran nasional di Indonesia, 
yaitu LP jaringan dan LP Lokal. Pada LP 
jaringan mereka diwajibkan minimal bersiaran 
lokal 10 persen dari waktu siaran pada anak 
jaringannya. Dengan kata lain, anak jaringan 
tidak sepenuhnya boleh hanya menjadi stasiun 
relay dari induknya. Selain pemenuhan minimal 
10% konten lokal, penilaian sistem siaran 
jaringan (SSJ) juga meliputi jam tayang konten 
lokal, lokalitas konten dan SDM lokal. 

Sistem penilaian KPI dalam evaluasi ini 
didasarkan pada hasil pemantauan KPI, 
dokumen yang diserahkan oleh televisi dan 
kroscek pemantauan yang dilakukan oleh KPID 
seluruh Indonesia. Obyek yang dinilai adalah 
14 televisi jaringan yang secara rutin dipantau 
oleh KPI Pusat, yaitu RCTI, SCTV, ANTV, 
Indosiar, MNC TV, GTV, TV One, Metro TV, Trans 
TV, Trans 7, INews TV, Kompas TV, Net TV dan 

No. Lembaga 
Penyiaran

Nilai 
Kumulatif 

Aspek 
Program 

Siaran

Nilai 
Kumulatif 

Aspek 
Sistem 
Stasiun 
Jaringan

Nilai Total 
Kumulatif

Nilai 
Maksimal

Presentase 
Pemenuhan 

Komitmen LPS 
(dalam persen %)

1. ANTV 250 70 320 400 80
2. GTV 220 80 300 400 75
3. Indosiar 245 50 295 400 73.75
4. i News TV 205 55 260 400 65
5. Kompas TV 270 70 340 400 85
6. Metro TV 220 45 265 400 66.25
7. MNC TV 220 70 290 400 72.5
8. NET. 225 50 275 400 68.75
9. RCTI 205 50 255 400 63.75

10. RTV 255 40 295 400 73.75
11. SCTV 265 45 310 400 77.5
12. Trans TV 275 70 345 400 86.25
13. Trans 7 215 70 285 400 71.25
14. TV One 275 80 355 400 88.75
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RTV. 

Hasil Evaluasi Jauh Dari Ideal
Hasil evaluasi KPI, hampir semua televisi 

sudah mempunyai S&P sebagai panduan 
internal dalam pembuatan dan penayangan 
program. Bentuk S&P masih beragam dan 
secara umum belum detail mengatur tata cara 
produksi dan standar kualitas yang ditetapkan 
oleh televisi. Ada yang sudah relatif bagus 
membuat S&P menjadi buku paket praktis yang 
detail namun ada juga yang hanya membuatnya 
dalam beberapa lembar dokumen yang berisi 
instruksi umum. Idealnya sebuah S&P berisikan 
petunjuk detail mengenai visi program sebuah 
televisi hingga detail standar dan teknis 
pembuatan hingga penayangan programnya. 
Ia adalah hasil kristalisasi semua regulasi yang 
ada sekaligus mengawinkannya dengan cita 

ideal program di televisi tersebut.
Terkait pedoman penyiaran politik hampir 

semua televisi belum mempunyai pedoman dan 
belum membentuk gugus tugas (task force), 
sejenis ombudsman media, yang menjadi 
pengawas pelaksanaan pedoman itu. Hampir 
semua televisi juga belum memiliki kebijakan 
internal yang melarang siaran iklan politik yang 

berkaitan dengan pemilik dan kelompoknya. 
Bahkan hingga kini beberapa televisi masih 
saja menyiarkan iklan politik pemilik dan 
kelompoknya. Hal ini tentu menjadi rapor 
merah bagi televisi terkait dengan komitmen 
perpanjangan IPP setahun lalu. 

Dalam pelaksanan SSJ pun televisi masih 
compang-camping dalam melaksanakannya. 
Dari 14 televisi yang dinilai, hanya 4 televisi 
yang memenuhi durasi minimal 10% jam 
tayang siaran lokal tiap harinya. Selain itu 
hanya 7 televisi yang memenuhi alokasi jam 
tayang di waktu produktif alias bukan di jam 
“hantu”. Secara umum tafsir “lokalitas”nya pun 
masih beragam. Ada televisi yang menyiarkan 
program yang sebenarnya nasional, tapi di 
klaim lokal dengan dalih “cross culture”.

Secara keseluruhan, kepatuhan atas 
regulasi dan komitmen yang mereka buat, 
ke-14 televisi memang masih jauh dari ideal. 
Evaluasi tahunan ini setidaknya menjadi lampu 
kuning bagi televisi untuk terus berbenah 
sebelum jatuh tempo perpanjangan izin agar 
tak lagi memantik kegaduhan seperti tahun 
kemarin. Televisi harus makin menyadari 
bahwa sebagai industri padat modal mereka 
harus melindungi investasinya dengan cara 
sepatuh mungkin dalam melaksanakan 
regulasi. Disisi lain, amanah frekuensi dari 
publik harus didayagunakan buat mendorong 
arah peradaban bangsa kita menuju lebih baik. 
Lantas jika medianya sendiri malas berbenah, 
karakter masyarakat seperti apa yang hendak 
kita ciptakan?

Layaklah jika antologi puisi Hamdi Akhsan 
ini kita jadikan renungan di akhir tulisan ini;

Tuhan Tuhan baru bermunculan di bumi
Atas nama sihir peradaban
Wajah wajah tanpa dosa terpaku
Dengan layar televisi di depan
Dimana engkau wahai ayah bunda, yang 
miskin keteladanan
Yang ada hanya harta telah 
dipertuhankan.......

Televisi harus makin menyadari 
bahwa sebagai industri padat 
modal mereka harus melindungi 
investasinya dengan cara sepatuh 
mungkin dalam melaksanakan 
regulasi. Disisi lain, amanah 
frekuensi dari publik harus 
didayagunakan buat mendorong 
arah peradaban bangsa kita 
menuju lebih baik. 
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Televisi Media
Pendidikan Publik

Peran pendidikan televisi sejalan 
dengan amanah Undang-
Undang No.32 tahun 2002 
tentang Penyiaran Pasal 4 ayat 
1 penyiaran sebagai kegiatan 
komunikasi massa mempunyai 

fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 
hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. 
Dalam ayat 2 juga disebutkan bahwa penyiaran 
mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

UU Penyiaran menegaskan fungsi penyiaran 
sangat luas. Penyiaran bukan sekadar memberi 

informasi atau menyampaikan hiburan belaka 
yang kadangkala tidak jelas maksud ataupun 
nilai-nilai yang ingin disampaikan. Tayangan 
joget-jogetan maupun hiburan yang tidak 
mendidik kerap ditampilkan televisi pada jam-
jam prime time pukul 18.00-21.00. Padahal 
jika saat-saat penting itu siaran televisi diisi 
hiburan sehat dan cerdas yang memiliki value 
ke-Indonesian, kebhinekaan, penanaman nilai-
nilai Pancasila tentu akan jauh lebih baik. Selain 
itu penyiaran memiliki fungsi kontrol, perekat 
sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Pemahaman akan fungsi media massa khususnya televisi sebagai sarana pendidikan 
publik masih membutuhkan pengawalan berbagai pihak agar implementatif secara 
optimal melalui program siaran televisi di Indonesia. Tanggung jawab pendidikan 
kepada peserta didik tidak saja dilakukan melalui pendidikan formal mulai tingkat 
Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Konsepsi pendidikan sebagai hal yang 
fundamental bagi bangsa ini sudah sangat jelas dalam regulasi Undang-Undang 
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat 1 dinyatakan 
bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. 
Pada konteks itu, keberadaan televisi yang memiliki pengaruh besar di masyarakat 
harusnya dapat maksimal memainkan peran strategis sebagai media pendidikan 
publik melalui jalur pendidikan informal.
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Oleh:
Yuliandre Darwis, Ph.D

Ketua KPI Pusat

Tulisan ini dimuat di Koran Sindo, Selasa 10 Januari 2017

Membatasi ruang gerak penyiaran 
televisi sebatas media informasi atau 
hiburan bukankah hal ini merupakan wujud 
ketidakkonsistenan pada perintah konstitusi? 
Apalagi jika tidak mengutamakan fungsi 
televisi sebagai media pendidikan merupakan 
konstruksi berpikir yang tidak tepat. Penulis 
dan publik memahami stasiun televisi swasta 
mengemas informasi atau siaran hiburan untuk 
mengejar rating dan share dengan tujuan 
ekonomi. Realitas ini merupakan fenomena 
televisi yang menjadi industri sehingga konten 

Tayangan joget-jogetan 
maupun hiburan yang tidak 
mendidik kerap ditampilkan 
televisi pada jam-jam prime 
time pukul 18.00-21.00. 
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diproduksi memiliki motif-motif ekonomi. 
Theodor Adorno dan Marx Horkheimer 
(2012) dalam buku Dialectic of Enlightenment 
menggambarkan industri budaya seperti 
sebuah pabrik dengan ideologi bisnis. Tapi 
apakah elok bila fungsi pendidikan, ataukah 
fungsi kontrol, perekat sosial, kebudayaan—
hanya diposisikan sebagai pelengkap?

Media dan Pendidikan
Penulis sekadar mengingatkan kembali 

tentang jalur pendidikan seperti disebutkan 
di atas dalam Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional. Jalur pendidikan terdiri 
atas pendidikan formal, nonformal, dan 
informal yang dapat saling melengkapi dan 
memperkaya. UU ini ditafsirkan sederhana 
bahwa jalur pendidikan formal, nonformal, dan 
informasi harus saling melengkapi satu dengan 
yang lain. 

Proses pendidikan tidak saja 
bertumpu pada pendidikan 
formal di sekolah atau di rumah. 
Proses pendidikan tanpa 
dikuatkan melalui pendidikan 
informal seperti diperankan 
media massa televisi, jalur 
pendidikan formal berjalan 
terseok-seok bahkan dapat 
terjadi paradoks. 
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Proses pendidikan tidak saja bertumpu 
pada pendidikan formal di sekolah atau 
di rumah. Proses pendidikan tanpa 
dikuatkan melalui pendidikan informal 
seperti diperankan media massa televisi, 
jalur pendidikan formal berjalan terseok-
seok bahkan dapat terjadi paradoks. 
Guru di sekolah atau orang tua di rumah 
mengajarkan tentang pengetahuan, nilai-
nilai, etika, adat istiadat, aturan, norma-
norma masyarakat yang harus inheren 
dalam diri peserta didik baik dalam 
pemahaman maupun perilaku. Dengan 
penanaman nilai-nilai tersebut, harapanya 
anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi 
unggul, memiliki kemampuan yang kuat 
sehingga dapat menjadi kebanggaan 
orang tua dan sekolah. Bersyukur jika 
generasi itu menjadi generasi penerus 
yang mengharumkan nama negeri di 

pentas internasional dengan prestasi dan karya 
gemilang dimiliki anak didik. 

Proses pendidikan formal seolah kurang 
memiliki arti ketika anak didik menonton 
televisi yang isinya hiburan tidak jelas dan 
asal joget. Yang penting bisa ketawa-ketawa. 
Belum lagi bila mereka menonton tayangan 
menggambarkan realitas sekolah di televisi 
dipenuhi kisah-kisah ironis; dominasi 
percintaan remaja, kisah cinta guru dengan 
murid, guru kurang dihormati muridnya, 
perkelahian, malas belajar, gaya hidup hedon, 
budaya instan, perempuan menggunakan rok 
mini di atas lutut, berpakaian ketat, budaya 
alay diboomingkan, dan lain-lain. 

Realitas paradox itu seringkali ditemukan 
dalam siaran televisi. Bukankah fenomena 
ini terjadi karena media yang mempunyai 
fungsi pendidikan dianggap pelengkap dari 
fungsi media informasi maupun hiburan. 
Aspek-aspek fundamental dari proses 
pendidikan yang menggairahkan pengetahuan 
(kognitif), menguatkan jiwa, mental, perasaan 
(afektif), memunculkan perilaku yang 
baik (psikomotorik)—kurang tumbuh dan 
berkembang akibat tidak saling melengkapi 
antara jalur pendidikan formal, nonformal dan 
informal.

Televisi sebagai media pendidikan 
sejatinya tidak lagi sebatas wacana. Tidak 
saja melalui proses pendidikan formal seperti 
pernah digagas Departemen Pendidikan 
Nasional (Depdiknas) melalui Pusat Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang 
mencanangkan siaran Televisi Edukasi pada 
tahun 2003. Sinergi melalui jalur pendidikan 
informal termasuk dilakukan stasiun televisi 
merupakan langkah sangat baik yang didorong 
bersama dalam rangka mewujudkan generasi 
berkualitas. Jika ini terwujud, media massa 
telah memberi sumbangsih besar sebagai pilar 
demokrasi ke empat yang membentuk mental 
kuat pada peserta didik melalui kebijakan 
strategis Lembaga Penyiaran yang tidak 
melalaikan fungsi pendidikan televisi. 
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K eberadaan televisi di tengah 
masyarakat hingga saat ini masih 
sangat signifikan. Hasil survey 
Nielsen Cross-Platform 2017 

menunjukkan, meski keberadaan internet 
sebagai media yang dikonsumsi masyarakat 
semakin tinggi, namun belum menggeser 
keberadaan televisi yang masih memiliki 
pengaruh hingga 96%. Mengingat pengaruhnya 
yang sangat besar inilah, tentulah konten yang 
ada di dalam televisi harus dipastikan sesuai 
dengan arah dan tujuan terselenggaranya 
penyiaran. Dewi Setyarini, anggota Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Bidang 

Pengawasan Isi Siaran menyampaikan hal 
tersebut dalam acara Literasi Media di kampus 
La Tansa Mashiro, Rangkasbitung, Banten, 
(23/11). 

Kepada peserta literasi media yang 
merupakan mahasiswa di kampus La Tansa 
Mashiro tersebut, Dewi menyampaikan pula 
urgensi hadirnya KPI di tengah masyarakat. 
Salah satunya untuk memastikan program 
siaran yang hadir pada televisi dan radio 
memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, 
kontrol sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 
Namun demikian Dewi menjelaskan bahwa 
pada keenam fungsi penyiaran tersebut, 

MEDIA HARUS HADIRKAN ENAM 
FUNGSI PENYIARAN SECARA 
SEIMBANG 



31November - Desember 2017  |  PENYIARANKITA  

Apalagi anak-anak 
cenderung menirukan 
apa saja yang dilihat dan 
didengar dari lingkungan

Komisioner KPI Pusat
Dewi Setyarini

‘

‘

memiliki syarat-syarat yang khusus. “Fungsi 
informasi haruslah yang layak dan benar, fungsi 
hiburan pun harus menjadi hiburan yang 
sehat”, ujar Dewi.

Secara khusus Dewi juga menjelaskan 
tentang pentingnya perlindungan anak dalam 

media penyiaran. “Jumlah anak Indonesia 
mencapai 87 juta jiwa atau setara dengan 
sepertiga penduduk Indonesia”, ujar Dewi. 
Karenanya sangat wajar jika tayangan televisi 
pun harus menjamin hak-hak anak untuk 
mendapatkan informasi yang sehat guna 
tumbuh kembangnya. “Apalagi anak-anak 
cenderung menirukan apa saja yang dilihat 
dan didengar dari lingkungan”, tambahnya. 
Sehingga, televisi yang memiliki pengaruh 
demikian besar dalam hidup masyarakat, 
tentulah harus memuat konten yang aman bagi 
anak-anak. 

Dewi menjelaskan tren muatan siaran saat 
ini yang banyak mengambil produk-produk 

luar negeri. “Berapa banyak sinetron asing 
yang ikut membuat populer artis-artis asing 
di Indonesia, sedangkan yang sebaliknya 
tidak terjadi? Masyarakat Indonesia kenal 
dengan artis-artis impor, mulai dari Tao 
Ming She, Shaheer Seikh, dan bintang Korea. 

Tapi berapa banyak artis sinetron kita yang 
dikenal di luar negeri?”tanya Dewi. Masuknya 
program-program asing melalui televisi juga 
berpengaruh pada gaya hidup yang berimbas 
pada motif ekonomi masyarakat. Padahal, 
Indonesia punya kekayaan budaya yang 
seharusnya dapat dieksplorasi sedemikian 
melalui program-program siaran. Mestinya, 
kekayaan suku dengan masing-masing budaya 
dan bahasa tersebut justru bisa menjadi modal 
besar industri media untuk menjual konten 
lokal ke internasional.

Dewi berharap, dalam mengonsumsi media, 
masyarakat dapat memilah dan memilih 
muatan yang sesuai dengan kebutuhan 
dan memang memberikan manfaat. “Pada 
hakikatnya, frekuensi yang digunakan 
untuk siaran adalah ranah publik yang 
seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya 
bagi kepentingan publik,” ujarnya. Untuk itu, 
sekalipun penyiaran merupakan kegiatan 
bisnis, tetap saja harus muncul keseimbangan 
orientasi antara sosial dan profit, tutur Dewi 
menutup pembicaraan. 
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NUNING RODIYAH TERPILIH 
SEBAGAI TOKOH PEDULI 
BUDAYA LOKAL 

T idak mudah untuk berkiprah dan 
berperan di level nasional. Banyak 
tokoh yang awalnya bersinar di 
daerah, begitu berkiprah di level 

nasional peran dan suaranya nyaris tidak 
terdengar. Namun tidak dengan perempuan 
satu ini. Kematangan berorganisasi dan 
berkiprah di daerah, membuat Nuning Rodiyah 
tidak gagap ketika harus berperan dan 

berinteraksi dengan tokoh-tokoh di level 
nasional.

Nuning, demikian biasanya 
teman-temanya memanggil 

adalah salah satu pemain 
utama yang berperan 

penting dalam menata 
pelayanan publik di Jatim 
lewat Komisi Pelayanan 
Publik (KPP) Jatim. 
Namun diluar aktivitasnya 
yang menumpuk di KPP 
Jatim saat itu, aktivis 
perempuan ini juga aktif 
di organisasi seperti, 
Korps HMI-wati (Kohati), 
KNPI, Koalisi Perempuan 
Indonesia (KPI), ICMI 
dan sebagainya.

Setelah sempat 
bertahun-tahun 
berkiprah melalui KPP 
Jatim, Nuning pun 
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Banyak persoalan kebangsaan yang sesungguhnya sangat 
berkaitan dengan kebijakan penyiaran kita. ...maka kini fokusnya 
adalah bagaimana menata dan memaksimal fungsi penyiaran 
dalam ikut serta memperbaiki kondisi kebangsaan yang sedang 
karut marut ini.

Komisioner KPI Pusat
Nuning Rodiyah

‘

‘

naik kelas dengan menjadi komisioner di 
level nasional yakni sebagai anggota Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun 2016.

“Banyak persoalan kebangsaan yang 
sesungguhnya sangat berkaitan dengan 
kebijakan penyiaran kita,” kata Nuning kepada 
Bhirawa dalam suatu kesempatan. Oleh karena 
itu, maka kini fokusnya adalah bagaimana 
menata dan memaksimal fungsi penyiaran 
dalam ikut serta memperbaiki kondisi 
kebangsaan yang sedang karut marut ini.

Dalam konteks budaya misalnya, jelas 
Nuning sesungguhnya ada kekhawatiran di 
tengah masyarakat tentang mulai tercerabutnya 
budaya lokal akibat serbuan budaya-budaya 
asing lewat terpaan media penyiaran.

“Kekhawatiran itu tentu harus dijawab 
dengan desakan kepada dunia penyiaran untuk 
mengakomodasi potensi budaya lokal,” kata 
Nuning. Maka dirinya bersama anggota KPI 
yang lain pun mendorong dunia penyiaran agar 
peduli terhadap nasib dan masa depan budaya 
lokal.

Keberpihakan Nuning terhadap budaya 
lokal ternyata mendapat apresiasi dalam 
ajang International Celaket Cross Culture 
Festival (ICCCF) digelar pekan kemarin 

33

di Malang. Dalam acara yang melibatkan 
1500 seniman dan dihadiri. sejumlah tokoh, 
seniman dan budayawan ternama kaliber 
nasional, Nuning mendapat penghargaan atas 
dedikasinya mendorong lembaga penyiaran 
untuk menyiarkan siaran yg mengangkat 
potensi-potensi budaya lokal. Penghargaan 
diserahkan langsung oleh Menteri perdagangan 
Enggartiasto Lukito.

Bagi Nuning yang juga Wakil Ketua Ikatan 
Alumni Lemhannas (IKAL Lemhannas) 
Komisariat Jatim ini, penghargaan yang 
diterimanya sesungguhnya mencerminkan 
bahwa apa yang dikerjakan telah memberikan 
dampak kepada masyarakat luas.

“Diberi pengharagaan atau tidak tentu 
bukan itu yang utama. Bagi saya, dimana pun 
kita berada dan berposisi maka harus bisa 
memberi kemanfaatn kepada masyarakat luas, 
termasuk saat menjadi komisioner penyiaran,” 
tegas dosen Universitas Muhammdiyah 
Sidoarjo ini. Peran dan aktivitas yang sudah 
menasional tersebut akhirnya memuluskan 
langkahnya untuk terpilih menjadi salah satu 
anggota Majelis Nasional Korps HMI-wati 
(Kohati) yang baru selesai Munas beberapa 
waktu lalu. (Harian Bhirawa)
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KPI PUSAT BERHARAP KOMINFO 
PERHATIKAN TINGKAT 
KEEKONOMIAN DAERAH 

K omisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat) berharap peluang usaha 
radio pada frekuensi FM yang dibuka 
oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kemenkominfo) memperhatikan 
tingkat keekonomian daerah. Harapan itu 
disampaikan Komisioner KPI Pusat, Agung 
Suprio, disela-sela Fokus Grup Diskusi (FGD) 

dengan tema “Implementasi Permenkominfo 
No.18 tahun 2016 dalam Menghadapi Peluang 
Usaha Penyelenggaraan Penyiaran” di Hotel 
Ibis, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Agung beralasan saat ini bisnis radio 
kondisinya sedang decline atau turun di tengah 
digitalisasi media.  “Jangan sampai peluang 
usaha yang dibuka Kemenkominfo menjadi 

[ DINAMIKA SIARAN ]

PELUANG USAHA PENYIARAN:
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mubazir atau dimiliki oleh pihak swasta yang 
tidak serius untuk mengembangkan bisnis 
radio,” katanya kepada para peserta FGD yang 
berasal dari KPID, PRSSNI dan JRKI. 

Sementara itu, lanjut Agung, Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) harus 
menyeleksi secara ketat para pemohon yang 
ingin memiliki frekuensi FM ini. Pada titik 
ini, KPID mempunyai tanggung jawab untuk 
memberikan rekomendasi kepada pemohon 
yang mempunyai daya dukung finansial dan 
konten yang berkualitas.

Menurut Agung, ketatnya seleksi untuk 
menyaring pemohon yang memang serius 
menjalankan usaha penyiaran radio. Jangan 

sampai ketika izin tersebut sudah diperoleh 
tapi dikemudian hari radionya justru mati di 
tengah jalan. “Kita tidak ingin mubazir atau jadi 
sia-sia izin yang sudah diberikan,” katanya.   

Agung Suprio juga menyarankan agar 
pemerintah provinsi memberikan prasarana 
dan sarana kepada KPID untuk menunjang 
kerja KPID dalam proses perizinan, apalagi 
pada tahun 2018, KPI dan Kemenkominfo 
sepakat bahwa proses perizinan dalam 
menyambut peluang usaha memakai 
e-Licensing.

Sementara itu, di tempat yang sama, 
Direktur Penyiaran Kemenkominfo, 
Geryantika mengatakan, pihaknya akan segera 
menerapkan e-Licensing awal tahun 2018. Saat 
itu, proses permohonan izin sudah tidak lagi 
menggunakan hardcopy semuanya memakai 
softcopy. 

“Mulai Januari nanti sistem permohonan 
yang lama sudah tidak lagi berlaku. 
Karena itu, kami harap semua daerah 
sudah mempersiapkan teknologi untuk 
mempermudah proses pelayanan ini,” katanya 
di depan peserta FGD. 

Gery menjelaskan, keuntungan sistem 
ini akan mempercepat proses permohonan 
izin penyiaran. Selain itu, birokasi yang 
memperlambat pelayanan dipangkas atau 
jadi lebih pendek. “Sekarang tidak perlu 
paraf-paraf cukup internal penyiaran sudah 
jalan, izinnya selembar menggunakan 
e-Licensing. Percepatan e penyiaran ini akan 
menghilangkan interaksi pemohon dengan 
pihak yang melayani,” katanya. 

Dalam kesempatan diskusi yang 
dimoderatori Kepala Sekretariat KPI Pusat, 
Maruli Matondang, hadir Wakil Ketua 
KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin. 
Dalam kesempatan itu, Rahmat berharap 
penyederhanaan pelayanan perizinan 
penyiaran ini dapat memberikan kepuasan 
kepada masyarakat pemohon. Meski begitu, dia 
meminta Kominfo terus melakukan sosialisasi 
mengenai sistem sampai ke daerah. [RG]

Jangan sampai peluang 
usaha yang dibuka 
Kemenkominfo menjadi 
mubazir atau dimiliki 
oleh pihak swasta 
yang tidak serius untuk 
mengembangkan bisnis 
radio

Komisioner KPI Pusat
Agung Suprio

‘

‘
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PEMBENTUKAN POKJA MINIMALISIR 
SIARAN DAN IKLAN KESEHATAN 
PANGAN BERMASALAH

K omisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat) melakukan pertemuan 
dengan Menteri Kesehatan Nila 
Moeloek membahas permasalahan 

siaran dan iklan kesehatan dan makanan di 
media penyiaran di Kantor Menteri Kesehatan, 
di Jalan Rasuna Said, Selasa (7/11/2017). 
Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya 
Pokja (Kelompok Kerja) antara KPI, 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM 
yang nantinya melibatkan Lembaga Sensor 
Film (LSF).

Menteri Kesehatan Nila Moeloek 
mengatakan, dibentuknya kelompok kerja 
untuk menghindari tumpang tindih dalam 
penanganan siaran dan iklan kesehatan 

atau pangan di media penyiaran. Pokja akan 
membuat semacam aturan atau prosedur 
pencegahan dan penindakan terhadap siaran 
atau iklan pangan dan kesehatan yang tidak 
sesuai dengan aturan dan kebenarannya tidak 
bisa dipertanggungjawabkan.

Secara prinsip, Nila meminta agar iklan 
yang berkaitan dengan kesehatan jangan 
menyesatkan publik dan harus sesuai regulasi 
yang ada. Harapannya, televisi dan radio 
dapat menjadi corong edukasi kesehatan 
bagi masyarakat. Menkes menyadari iklan 
kesehatan menjadi sumber pendapatan, namun 
media penyiaran semestinya dapat mematuhi 
peraturan dan ketentuan

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis 

[ DINAMIKA SIARAN ]
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menyatakan sangat mendukung langkah 
Menkes yang ingin membentuk Pokja 
terkait persoalan siaran dan iklan 
kesehatan dan pangan di media penyiaran. 
Menurutnya, Pokja ini akan mempermudah 
kinerja KPI terutama dalam kaitan 
kebutuhan data dan kajian para pakar 
atau ahli dibidang kesehatan dan pangan. 
“Kita bisa mensinergikan hal ini,” katanya 
yang diamini Komisioner KPI Pusat yang 
hadir pada pertemuan tersebut antara lain 
Hardly Stefano, Nuning Rodiyah, Ubaidillah 
dan Dewi Setyarini.

“Dengan adanya Pokja ini, KPI akan 
sangat terbantu dalam menganalisa suatu 
iklan kesehatan di televisi dan radio yang 
terindikasi melanggar ketentuan,” ujar 
Yuliandre. 

Sementara itu, Koordinator Tim 
Pengawasan Iklan Terpadu Bidang 
Kesehatan di Media Massa Oscar Primadi 
menyampaikan Kementerian Kesehatan 
telah proaktif menyiapkan pengaduan 
terhadap iklan dan publikasi kesehatan 
yang melanggar peraturan kepada KPI 
Pusat dan KPI Daerah Jakarta. “Selain 
regulasi dan pembinaan teknis, kita telah 
laporkan penyehat tradisional dan produk 

mengklaim kesehatan yang melanggar aturan 
ke KPI,’ kata Oscar.

Oscar yang juga Kepala Biro Komunikasi 
dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes 
menyampaikan iklan dan publikasi yang telah 
dilaporkan kepada KPI Pusat dan KPI Daerah 
Jakarta yang melanggar peraturan. Iklan 
penyehat tradisional ini tayang terutama di 
televisi daerah, diantaranya Ratu Givana, Jeng 
Ana, Eyang Gentar dan Klinik Herbal Putih. 
Sementara itu iklan produk yang mengklaim 
kesehatan yang juga sudah dilaporkan 
diantaranya Matras Jeido Power Mat, Jade Mat 
Voye, Tasbih Al Aswad Luxima dan Ginsamyong. 

Iklan merupakan sumber pendapatan 
yang menopang operasionalisasi televisi dan 
radio. Penyedia atau produsen membutuhkan 
iklan dan publikasi untuk menjual jasa atau 
produknya. Namun demikian iklan yang baik 
dan benar harus sesuai peraturan perundang-
undangan, ketentuan dan etika. Hingga 
kini masyarakat masih menyaksikan iklan 
atau publikasi kesehatan yang memberikan 
informasi salah dan berpotensi menyesatkan. 
Beberapa ciri umum iklan tersebut bersifat 
superlatif atau melebih-lebihkan. Selain itu, ada 
pelanggaran iklan yang menggunakan endorser 
dokter atau tenaga kesehatan dan testimoni 
pengguna produk atau jasa.

Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran 
iklan atau publikasi kesehatan di televisi 
dan radio kepada KPI Pusat atau KPI Daerah 
setempat. Jika pelanggaran dilakukan oleh 
penyehat tradisional atau panti sehat dapat 
menyampaikan pengaduan kepada Dinas 
Kesehatan setempat atau Kementerian 
Kesehatan.

Pengawasan terhadap siaran dan iklan 
kesehatan dan pangan juga akan melibatkan 
KPID di 33 Provinsi. Keterlibatan KPID 
juga dinilai sangat penting karena lembaga 
inilah yang memiliki kewenangan terhadap 
pengawasan media penyiaran lokal (TV dan 
Radio) yang notabene banyak menyiarkan 
tayangan dan iklan yang dipermasalahkan. [RG]

iklan yang berkaitan 
dengan kesehatan 
jangan menyesatkan 
publik dan harus 
sesuai regulasi yang 
ada.

Menteri Kesehatan
Nila Moeloek 

‘

‘
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[ SANKSI ]

Teguran Tertulis Pertama

Teguran Tertulis Kedua

Entertainment News

Program Jurnalistik
“Seputar Indonesia Pagi”

NET.

RCTI

30 November 2017

2 November 2017

No. Surat: 658/K/KPI/31.2/11/2017

No. Surat: 623/K/KPI/31.2/11/2017

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 “Entertainment News” yang ditayangkan 
oleh stasiun NET. pada tanggal 26 November 2017 pukul 
16.31 WIB.

Program siaran tersebut menayangkan 
wawancara Shafa setelah konflik dengan 
Jennifer Dunn serta menampilkan Sarita yang 
menceritakan konflik rumah tangga yang 
dialaminya. Selain itu, terdapat pula muatan 
yang menceritakan kisah Jennifer Dunn 
terlibat kasus narkoba dan pencucian uang. KPI 
Pusat menilai muatan privasi dan wawancara 
terhadap anak di bawah umur tersebut 
tidak dapat ditampilkan. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
ketentuan penghormatan terhadap hak privasi, 
perlindungan anak serta perlindungan anak-
anak dan remaja sebagai narasumber.

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan 
tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 
2012 Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 29 huruf a 
serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran 
Indonesia Tahun 2012 Pasal 13 Ayat (1), Pasal 15 
Ayat (1). Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI 
Pusat memberikan sanksi administratif Teguran 
Tertulis. 

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 “Seputar Indonesia Pagi” yang 
ditayangkan oleh stasiun RCTI pada tanggal 18 Oktober 2017 
pukul 04.39 WIB. 

Program siaran jurnalistik tersebut menampilkan identitas 

nama pelaku yang sekaligus merupakan ayah 
kandung korban kejahatan seksual. KPI Pusat 
menilai muatan tersebut dapat mengungkap 
identitas korban kejahatan seksual di bawah 
umur. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas kewajiban program 
siaran jurnalistik untuk menyamarkan identitas 
korban kejahatan seksual.

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

Sebelumnya program ini telah 
mendapatkan sanksi administratif teguran 
tertulis No. 592/K/KPI/31.2/10/2017 tanggal 20 
Oktober 2017 perihal kewajiban penyamaran. 
KPI meminta RCTI segera melakukan evaluasi 
internal serta tidak mengulangi kesalahan 
yang sama, baik pada program sejenis maupun 
program lainnya. 
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