
1September - Oktober 2017  |  PENYIARANKITA  



2 PENYIARANKITA  |  September - Oktober 2017



3September - Oktober 2017  |  PENYIARANKITA  

[ DAFTAR ISI ]

6Persembahan Anak Bangsa
untuk Satu Indonesia

38

30

5 22

OPINI

FOKUS LAPORAN KHUSUS

SINERGI

Pentingnya Empati 
Sebelum Membuat 
Program Acara

Siaran Politik jadi Perhatian 
Utama dalam Evaluasi 
Tahunan Siaran KPI

MONITOR SIARAN

DINAMIKA SIARAN

KPI DAERAH

25

26

28
36

40

42

44

KPI Sanksi “Lensa 
Indonesia Malam” RTV

KPI Sanksi Metro TV 
Karena Menayangkan 
Iklan “Partai Nasdem” 

Dewi Setyarini: Lindungi 
Anak dari Informasi 
Pangan Tidak Sehat 

Agung Suprio:
Aturan Kepemilikan dan 
Pemanfaatan Frekuensi 
Harus Jelas dalam UU 
Penyiaran Baru 

Gubernur Minta KPID 
untuk bina dan Tertibkan 
Lembaga Penyiaran Tak 
Berizin

Nonton Lebih dari 2,5 Jam 
buat Anak Jadi Malas

Lembaga Penyiaran Wajib 
Miliki Izin Penyelengaraan 
Penyiaran

Mewaspadai Siaran Iklan 
Pengobatan Tradisional

KPI Banding Hasil PTUN 
atas Surat Edaran Larangan 
Siaran Partai Politik

Foto Kulit Muka:
Rianzi Gautama

Apresiasi atas hasil karya insan pertelevisian kembali diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam 
ajang Anugerah KPI 2017. Penghargaan tersebut diberikan pada lembaga penyiaran baik televisi maupun 

radio yang telah menghadirkan program-program siaran berkualitas di tengah masyarakat. 
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PENYIARANKITA
Edisi September - Oktober 2017

Jadikan Penyiaran Indonesia yang Sehat,
Bermanfaat dan Bermartabat

Penganugerahan bagi karya-karya insan 
penyiaran kembali diberikan KPI tepat 
pada hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 
2017. Tahun ini KPI menambah jumlah 
penghargaan dengan hadirnya kategori 
Program Peduli Perempuan dan 

Penyandang Disabilitas, Televisi Ramah Penyandang 
Disabilitas, dan Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran. 
Namun demikian pada tahun ini pula, KPI menghapus 
kategori infotainment dengan beberapa pertimbangan, 
diantaranya merujuk pada hasil Survey Indeks Kualitas 
Program Siaran Televisi  yang diselenggarakan KPI 
dalam tiga tahun terakhir. 

Newsletter Penyiaran Kita edisi kali ini juga 
menurunkan berita tentang sikap KPI terhadap Putusan 
Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas 
gugatan terhadap surat edaran yang dikeluarkan KPI 
tentang Larangan Siaran Partai Politik. Hingga berita ini 
diturunkan, pengajuan Banding atas putusan tersebut 
sudah disampaikan.

Berita lain yang diulas pada edisi ini adalah tentang 
Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang tengah 
digodok di DPR.  Untuk topik ini, secara khusus dibahas 
pula dalam rubrik Opini. Selain tentu saja, berita dari 
KPID yang menyelenggarakan kegiatan literasi media di 
berbagai daerah. Selamat Membaca 
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[ FOKUS ]

KPI BANDING HASIL PTUN ATAS SURAT 
EDARAN LARANGAN SIARAN PARTAI 
POLITIK

K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan 
mengajukan banding atas putusan 
Pengadilan Negeri Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) yang 

mengabulkan gugatan atas keluarnya Surat 
Edaran Larangan Siaran Iklan Partai Politik. 
Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang 
Pengawasan Isi Siaran, Hardly Stefano Pariela 
mengatakan KPI telah bersepakat untuk 
mengajukan banding. Hal tersebut disampaikan 
Hardly usai rapat penjatuhan sanksi di kantor 
KPI Pusat (4/10).

“KPI menyayangkan putusan PTUN 
meski tetap menghormati keputusan hakim 
tersebut”, ujar Hardly. Hal ini dikarenakan 
keberadaan surat edaran tersebut merupakan 
upaya KPI dalam rangka melindungi publik 
dari penggunaan frekuensi siaran untuk 
kepentingan kelompok  dan kepentingan partai 

politik tertentu.
Surat edaran KPI yang melarang siaran iklan 

partai politik digugat oleh Partai Berkarya dan 
Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia di 
PTUN. Hasil sidang PTUN yang diselengarakan 
pada 3 Oktober lalu itu, mengabulkan gugatan 
dan menyatakan surat edaran tidak berlaku 
sampai ada keputusan yang berkekuatan 
hukum tetap.

Padahal, ujar Hardly, surat edaran KPI ini 
pada dasarnya bertujuan mendorong lembaga 
penyiaran menciptakan iklim penyiaran 
yang independen, berimbang dan netral, 
sebagaimana  yang diperintahkan oleh Undang-
Undang.  Apalagi, KPI sebagai perwakilan 
publik juga harus mendengarkan aspirasi dari 
masyarakat yang menyampaikan keluhan dan 
keberatan atas siaran-siaran iklan politik di 
luar tahapan kampanye. [RA]
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PERSEMBAHAN 
ANAK BANGSA
UNTUK SATU 
INDONESIA

A
presiasi atas hasil karya insan 
pertelevisian kembali diberikan 
Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) dalam ajang Anugerah 
KPI 2017. Penghargaan tersebut 
diberikan pada lembaga penyiaran 

baik televisi maupun radio yang telah menghadirkan 
program-program siaran berkualitas di tengah 
masyarakat. Ketua Panitia Anugerah KPI 2017 Nuning 
Rodiyah, menjelaskan bahwa pada tahun ini tema 
yang diusung pada Anugerah KPI 2017 kal ini adalah 
Persembahan Anak Bangsa untuk Satu Indonesia. 
Menurut Nuning, tema ini dimaknai bahwa produksi 
program siaran baik televisi ataupun radio, merupakan 
karya terbaik yang diperuntukkan bagi kemaslahatan 
dan persatuan bangsa. 

ANUGERAH KPI 2017:
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Yang menarik, pada penyelenggaraan 
Anugerah KPI 2017 kali ini, KPI tidak lagi 
mengikutsertakan program infotainment untuk 
mendapatkan apresiasi. “Hal ini didasarkan 
atas hasil Survey Indeks Kualitas Program 
Siaran Televisi yang diselenggarakan KPI 
dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yang 
menunjukkan bahwa program infotainment 
masih di bawah standar program berkualitas 

yang ditetapkan KPI,” ujar Nuning. KPI 
mengharapkan lembaga penyiaran dapat 
melakukan perubahan yang fundamental 
atas konsep program infotainment sehingga 
mencapai indeks yang berkualitas dan dapat 
diikutsertakan kembali dalam Anugerah KPI 
selanjutnya. 

Nuning menjelaskan pula, bahwa Anugerah 
KPI bertujuan meningkatkan kesadaran 
lembaga penyiaran untuk menyuguhkan 
program siaran yang berkualitas, memacu 
persaingan yang sehat antar lembaga 
penyiaran, mendorong lembaga penyiaran 
memproduksi dan menyiarkan program 
siaran yang dapat membentuk jati diri bangsa, 
serta memberi penghargaan kepada Lembaga 
Penyiaran, khususnya radio, yang peduli pada 
masalah-masalah perbatasan.

Selain menghilangkan kategori 
infotainment, dalam Anugerah KPI 2017 
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Ketua KPI Pusat
Yuliandre Darwis

‘

‘

terdapat penghargaan tambahan, diantaranya 
untuk Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran, 
Lembaga Penyiaran Peduli Perbatasan dan 
Daerah Tertinggal, Televisi Peduli Penyandang 
Disabilitas, serta program siaran peduli 
perempuan dan penyandang disabilitas. 

Penilaian atas setiap kategori dilakukan oleh 
dewan juri yang terdiri atas praktisi penyiaran, 
anggota DPR RI, lembaga negara terkait seperti 
Dewan Pers dan Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI), akademisi, dan Komisioner 
KPI Pusat. Di antara anggota dewan juri 
tersebut adalah Yosep Adi Prasetyo (Ketua 
Dewan Pers), Syamsudin Noer Moenadi 
(Pengamat Film), Iwan Persada (Sutradara), 
Mariana Amiruddin (Komnas Perempuan), 
Wahyu Dhyatmika (TEMPO), Ruli Nasrullah 
(Akademisi), dan Hery Margono (Dewan 
Periklanan Indonesia). 

Perhelatan Anugerah KPI 2017 ini disiarkan 

secara langsung dari Studio EMTEK CITY, 
(28/10). Dalam kesempatan tersebut selain 
dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Muhadjir Effendy, juga 
datang Megawati Soekarno Putri. Presiden 
kelima Republik Indonesia itu turut serta 
menyampaikan penghargaan pengabdian 
seumur hidup (Lifetime Achievement) kepada 

KPI telah memutuskan 
untuk menghapus 
program infotainment 
dari kategori yang 
dilombakan pada 
Anugerah KPI 2017.
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keluarga Alex Kumara. Megawati berharap, 
akan hadir sosok Alex Kumara-Alex Kumara 
lainnya dalam industri penyiaran di Indonesia. 
Lebih jauh, Megawati berharap dengan 
semakin berkembangnya teknologi saat ini, 
maka diperlukan perubahan-perubahan aturan, 
untuk menjaga kelancaran dan ketepatan 
informasi yang sampai kepada masyarakat. 
“Dengan komunikasi yang positif dan dengan 
bangsa yang besar, komunikasi kita adalah 
komunikasi perdamaian secara nasional 
maupun dunia,” imbuh Megawati.

Dengan diberikannya penghargaan pada 
program siaran baik produksi televisi maupun 
radio ini, KPI berharap dapat menjadi role 
model bagi pengelola lembaga penyiaran 
untuk senantiasa meningkatkan kualitas 

siarannya menjadi lebih baik. Tidak hanya 
itu, Nuning selaku komisioner KPI Pusat 
bidang pengawasan isi siaran juga berharap 
masyarakat ikut serta meningkatkan angka 
kepemirsaan atas program-program siaran 
yang dinilai terbaik dalam Anugerah KPI 2017 
ini. “Tentunya dengan dukungan masyarakat 
yang menjadi pemirsa dan pendengar setia 
program-program tersebut, maka program-
program siaran yang berkualitas akan memiliki 
jaminan kebersinambungannya,” ujarnya. 
Dengan hadirnya program-program siaran 
berkualitas di televisi dan radio, masyarakat 
Indonesia akan mendapatkan inspirasi 
kebaikan untuk memperbaiki dan membangun 
bangsa menjadi lebih baik. [RA]

[ LAPORAN UTAMA ][ LAPORAN UTAMA ]
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Komisioner KPI Pusat
Nuning Rodiyah

‘

‘

Tentunya dengan 
dukungan 
masyarakat [...]
program-program 
siaran yang 
berkualitas akan 
memiliki
jaminan kesinam-
bungannya



12 PENYIARANKITA  |  September - Oktober 2017

[ LAPORAN UTAMA ]

PENGHARGAAN UNTUK 
PEMERINTAH DAERAH PEDULI 
PENYIARAN 

ANUGERAH KPI 2017:

A nugerah Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) 2017 merupakan 
ajang penghargaan bagi insan 
pertelevisian di Indonesia atas 

kiprah mereka mewarnai dunia penyiaran 
lewat karya-karya berkualitas yang selaras 
dengan tujuan terselenggaranya penyiaran 
menurut Undang-Undang. Namun demikian 
pada Anugerah KPI ke-12 ini, KPI memiliki 
kategori penghargaan khusus yakni pemerintah 
daerah peduli penyiaran. 

Menurut Nuning Rodiyah, Ketua Panitia 
Anugerah KPI 2017, KPI berkepentingan 
memberikan penghargaan tersebut untuk 
memberikan stimulasi pada pemerintah daerah 
dalam mendukung kerja KPID mengawasi isi 
siaran. Penghargaan tersebut diberikan pada 
pemerintah daerah dengan dengan kriteria 
hadirnya regulasi penyiaran daerah, fasilitasi 

penyiaran daerah lewat penganggaran, sumber 
daya manusia dan infrastruktur pengawasan 
penyiaran, serta prestasi yang diraih 
pemerintah daerah dalam bidang penyiaran 
diantaranya bagaimana pemerintah daerah 
mendorong hadirnya lembaga penyiaran publik 
lokal. 

Dijelaskan Nuning, pemerintah daerah 
punya peran yang sangat penting untuk 
mengembangkan penyiaran di daerahnya 
masing-masing. “Undang-Undang yang 
ada sekarang sangat memberi ruang bagi 
pemerintah daerah untuk menjadikan 
penyiaran sebagai sarana peningkatan ekonomi 
dan sumber daya manusia lokal,” ujar Nuning. 
Pengelolaan frekuensi lewat pengawasan isi 
siaran, pemenuhan kewajiban siaran lokal pada 
televisi swasta yang bersiaran jaringan, hingga 
pendidikan bagi masyarakat terhadap dampak 
siaran dalam bentuk literasi media oleh KPID, 
merupakan peluang yang dapat diambil 
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan 
potensi penyiaran untuk kesejahteraan 
masyarakat daerah.

“Sehingga tidak selalu kesejahteraan dinilai 
dari peningkatan pendapatan asli daerah,” ujar 
Nuning. Jika penyiaran dikelola dengan baik, 
tentunya dapat mencegah munculnya beban 
biaya akibat kerusakan yang muncul lantaran 
tidak terkontrolnya muatan siaran.

KPI mengapresiasi beberapa provinsi 
dan juga pemerintah kabupaten/ kota yang 
sudah menerbitkan peraturan daerah tentang 
penyiaran. Tentunya hal tersebut dapat 
membantu mewujudkan hadirnya siaran sehat 
di tengah masyarakat yang sesuai dengan 
kearifan lokal setempat. [RA]
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A nugerah Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) 2017 
menghadirkan beberapa kategori 
baru, diantaranya Kategori Televisi 

Ramah Penyandang disabilitas. Kategori ini 
merupakan bentuk apresiasi kepada lembaga 
penyiaran swasta (LPS) yang menunjukkan 
komitmen dan konsistensi dalam menyertakan 
juru bahasa isyarat dalam program siaran 
terutama dalam program berita. Hal ini bahkan 
telah menjadi salah satu butir komitmen dari 7 
komitmen yang ditandatangani 10 LPS televisi 
saat perpanjangan Izin Penyelenggaraan 
Penyiaran (IPP) yang ditandatangani per 16 
oktober 2016. 

Nuning Rodiyah selaku Ketua Panitia 
Anugerah KPI 2017 mengatakan, pasca 16 
Oktober 2016, KPI menilai hanya satu televisi 
(LPS) yang konsisten menyertakan juru bahasa 
isyarat pada program berita. Sedangkan 

stasiun televisi lain baru menyertakan juru 
bahasa isyarat setelah kembali diingatkan 
dengan kebijakan yang dirumuskan KPI pada 
17 Agustus 2017. “KPI mewajibkan televisi 
menyertakan juru bahasa isyarat sekurang-
kurangnya pada satu program berita per hari,” 
ujar Nuning. 

Berdasarkan penilaian tersebut, maka 
kategori ini tidak ada nominasinya. KPI 
menilai langsung seluruh LPS televisi dalam 
memenuhi hak-hak informasi masyarakat yang 
menyandang disabilitas. Pada Anugerah KPI 
2017, penghargaan Televisi Ramah Penyandang 
Disabilitas diberikan kepada ANTV. Nuning 
berharap, ke depannya penghargaan ini dapat 
dikembangkan dengan menambah kategori 
untuk menilai program peduli penyandang 
disabilitas dengan kriteria penilaian seberapa 
banyak program siaran yang memberdayakan 
dan peduli penyandang disabilitas. [RA]

ANTV RAIH ANUGERAH KPI 
TELEVISI RAMAH PENYANDANG 
DISABILITAS

ANUGERAH KPI 2017:
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P enghargaan Anugerah Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 
2017 telah diberikan kepada 
masing-masing pemenang, (28/10). 

Dari 19 penghargaan yang diberikan KPI, 
17 di antaranya diperebutkan oleh lembaga 
penyiaran baik televisi dan radio. Sedangkan 
2 penghargaan lainnya diberikan secara 
khusus oleh KPI kepada pemerintah daerah 
Lampung yang didaulat sebagai pemerintah 
daerah peduli penyiaran, dan Alex Kumara 
yang menerima penghargaan seumur hidup 
(Lifetime Achievement). 

Anugerah KPI merupakan penghargaan 
yang diberikan KPI kepada program-program 
siaran yang dihadirkan televisi dan radio di 
tengah masyarakat. Secara teknis, pengelola 
televisi dan radio mengajukan program-
program unggulannya untuk dinilai oleh 

dewan juri. Ketua Panitia Anugerah KPI 2017, 
Nuning Rodiyah menjelaskan, mekanisme 
awal penilaian yang dilakukan KPI adalah 
melakukan screening atas setiap program yang 
diajukan. “Screening untuk melihat apakah 
program tersebut sejalan dengan regulasi 
penyiaran, yakni Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3 & SPS),” ujar 
Nuning.  

Dengan pangkalan data sanksi lembaga 
penyiaran yang dimiliki oleh KPI, tentunya 
dapat dipastikan program-program yang 
pernah mendapatkan sanksi baik berupa 
teguran, penghentian sementara ataupun 
pengurangan durasi, gugur dalam seleksi awal. 
Baru setelah screening dilakukan, panitia 
menyerahkan penilaian pada dewan juri yang 
telah ditunjuk untuk menentukan program 
terbaik pada setiap kategori. 

ANUGERAH KPI HARUS 
MENDORONG MENINGKATNYA 
KUALITAS PROGRAM SIARAN
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Anugerah KPI harus dapat 
mendorong kualitas 
sinetron dan film di televisi 
makin baik dan variatif,

Sutradara/Juri Anugerah KPI 2017 
Ichwan Persada

‘

‘

Dewan juri yang ikut serta dalam Anugerah 
KPI 2017 kali ini terdiri atas kalangan 
akademisi, praktisi penyiaran, sutradara 
film, pengamat pertelevisian, perwakilan 
kementerian dan lembaga negara terkait,  
hingga anggota DPR RI.  Salah satu dewan juri 
yang merupakan sutradara film, Syamsoedin 
Noer Munadi menyampaikan bahwa sudah 
ada perkembangan yang baik terhadap 
kualitas sinetron dan film televisi. “Selama ini 
kelemahan ada di pembuatan skenario cerita, 
namun sekarang sudah ada perbaikan,” ujarnya.  
Namun demikian, baik Syamsudin ataupun 
Ichwan Persada sepakat bahwa nilai dan pesan 
yang ada dalam sinetron dan film televisi harus 
mendidik dan memberikan contoh yang baik. 
Sedangkan catatan dari Ichwan adalah tema 
dari film televisi masih sangat tipikal dan tidak 
mengangkat tema yang baru. Dirinya bahkan 
memandang bahwa kualitas film di Indonesia 
sudah semakin bagus, namun kualitas film di 
televisi masih jalan di tempat. “Anugerah KPI 
harus dapat mendorong agar kualitas sinetron 
dan film di televisi makin baik dan variatif,” 
tegas Ichwan. 

Anggota dewan juri lainnya, Yosep Adi 
Prasetyo  melihat bahwa program berita 
harus didukung dengan infografis dan 
variasi narasumber untuk memperkaya 
sebuah tayangan berita di televisi. Yosep  
yang merupakan Ketua Dewan Pers juga 
menekankan bahwa berita yang tidak 
memiliki impact  apapun, menjadi tidak ada 
nilainya sama sekali. Karenanya pemilihan 
berita haruslah yang menghasilkan impact 
dan memiliki nilai yang berkaitan dengan 
kepentingan publik dan masalah nasional. 
Senada dengan Yosep,  Wina Armada yang 
juga menjadi juri berharap wartawan  televisi 
lebih rajin dalam mencari data. “Masih terlihat 
adanya ketidaksinkronan antara narasi dan 
gambar yang muncul pada program berita di 
televisi”, ujar Wina. Selain itu Wina melihat 
kurangnya narasumber yang memperkaya 
sebuah berita, menjadi catatan tersendiri bagi 

sebuah produk jurnalistik. 
Sedangkan Iwan Achmad Sudirwan 

mengevaluasi mengenai tayangan talkshow 
di Anugerah KPI 2017. Menurutnya, program 
talkshow harus diperkaya dengan tim riset 
yang kuat serta kemampuan host dalam 
menguasai topik talkshow. Di lain pihak, Iwan 
menyatakan sebenarnya televisi dan radio tidak 
perlu melulu mengangkat tokoh-tokoh besar, 
banyak tema-tema sederhana di sekitar kita 
yang dapat dapat diangkat untuk mengungkap 
tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada 
bangsa ini.

Nuning berharap, penyelenggaraan 
Anugerah KPI ini dapat mendorong lembaga 
penyiaran baik radio maupun televisi untuk 
memproduksi dan menayangkan program 
siaran berkualitas, bersih dari unsur horot, 
mistik, supranatural, kekerasan, dan eksploitasi 
seksual. Selain itu, seluruh pemenang yang 
menerima penghargaan Anugerah KPI 2017 
ini dapat menjadi role model bagi program-
program siaran lainnya. [RA]
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SIARAN POLITIK JADI PERHATIAN 
UTAMA DALAM EVALUASI TAHUNAN 
SIARAN KPI 

K omisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat) meminta lembaga 
penyiaran untuk mensterilkan 
layak kaca televisinya dari siaran 

politik yang terindikasi dimanfaatkan untuk 
kepentingan pemilik dan kelompoknya. Hal 
itu disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, 
Sujarwanto Rahmat Arifin, dalam diskusi 
kelompok bertema “Evaluasi Tahunan Program 

Siaran Lembaga Penyiaran” yang dihadiri 
perwakilan 15 lembaga penyiaran televisi 
berjaringan di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Selasa 
(29/8/2017).

“Kalau televisi sudah berhasil membereskan 
siaran politik artinya televisi sudah netral 
dan saya yakin televisi tidak akan mengalami 
kesulitan dalam evaluasi tahunan ini serta 
evaluasi 10 tahun menjelang perpanjangan izin 



21September - Oktober 2017  |  PENYIARANKITA  

penyiaran 2026 nanti,” kata Rahmat. 
Rahmat menilai, secara umum konten 

televisi sekarang sudah cukup bagus. 
Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya 
tayangan bersifat kekerasan dan 
pornografi.

Menurutnya, yang menjadi titik tekan 
KPI saat ini dan sangat krusial dari evaluasi 
penyiaran tahunan ada pada penyiaran 
politik. Penyiaran itu, lanjut Rahmat, 
melingkupi tiga hal yakni penyiaran 
itu sendiri yang variatif, iklannya dan 
pemberitaan. Rahmat menyampaikan 
pihaknya akan fokus pada isi siaran dalam 
evaluasi tahuna lembaga penyiaran.

Menurutnya, elemen yang masuk dalam 

isi siaran ada dua yakni aspek-aspek yang 
masuk dalam isi siaran seperti sanksi dan SSJ 
(Stasiun Siaran Jaringan). “Dua elemen ini yang 
akan dipakai menilai sejauh mana lembaga 
penyiaran sudah menjalankan perintah UU 
Penyiaran,” katanya. 

Rahmat berharap jika parameter penilaian 
sudah disosialisaikan dan sudah ada masukan 
dari lembaga penyiaran, penilaian yang 
dilakukan oleh kami sudah objektif dan 
terukur. Karena kita tidak ingin parameter yang 
digunakan menjadi pertanyaan dan diterima. 
Kami juga berharap data ini sudah tersedia 
sebelum tanggal 16 Oktober 2017. 

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, 
Agung Suprio, mengingatkan pentingnya 

Kalau televisi sudah berhasil 
membereskan siaran politik 
artinya televisi sudah netral 
dan saya yakin televisi tidak 
akan mengalami kesulitan 
dalam evaluasi tahunan 
ini serta evaluasi 10 tahun 
menjelang perpanjangan izin 
penyiaran 2026 nanti,

Wakil Ketua KPI Pusat
S. Rahmat M. Arifin

‘

‘
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aspek program siaran seperti siaran jaringan 
yang diatur dalam UU Penyiaran. Menurutnya, 
setiap anak jaringan wajib menyiarkan konten 
lokal sebanyak 10%. “Hakekat dari regulasi 
itu adalah untuk pemerataan dan tumbuhnya 
industri penyiaran di berbagai daerah,” 
katanya.

Di tempat yang sama, Pengamat penyiaran 
Pinckey Triputra, yang menjadi salah satu 
narasumber diskusi megatakan, keberadaan 
KPI selain mengawal lembaga penyiaran juga 
mendorong semua lembaga penyiaran itu 
bersiaran baik dan berkualitas. 

Menurut Pinckey, jika menilik maksud 
itu secara filosofi artinya semua pihak pasti 
ingin programnya ditonton pemirsa. Karena 
itu, apa yang dilakukan KPI dengan survey 
dapat memberikan informasi kepada lembaga 
penyiaran keinginan dari masyarakat seperti 
apa kualitas tayangan yang mereka inginkan. 

Dalam kesempatan itu, sejumlah 
perwakilan lembaga penyiaran menyampaikan 
sejumlah usulan terkait parameter yang akan 
digunakan dalam penilaian tersebut dan 
berharap parameter itu bisa fleksibel seiring 

perkembangan teknologi. Mereka juga meminta 
adanya kesamaan persepsi dalam melakukan 
pemantauan untuk menghindari perberdaan 
standar masing-masing pengawas. 

Rencananya, diskusi mengenai evaluasi 
tahunan program siaran lembaga penyiaran 
akan kembali diselenggarakan  untuk 
mendapatkan lebih banyak masukan dari 
lembaga penyiaran. [RG]

Apa yang dilakukan KPI 
dengan survey dapat 
memberikan informasi kepada 
lembaga penyiaran keinginan 
dari masyarakat seperti 
apa kualitas tayangan yang 
mereka inginkan. 

Pengamat Penyiaran
Pinckey Triputra

‘
‘
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IBRAF SIAPKAN 
OBSERVATORIUM LAYANAN 
MEDIA AUDI-VISUAL

O IC-Broadcasting Regulatory 
and Authorities Forum (IBRAF) 
mendapatkan tugas dan tanggung 
jawab baru dari lembaga yang 

memayunginya, Organisasi Kerjasama Islam 
(OKI), sebagai Observatorium Layanan Media 
Audio-Visual. Hal tersebut disampaikan 
Sekretaris Jenderal IBRAF, Hamit Ersoy dalam 
pertemuan Steering Committee IBRAF di 
Istanbul (29/9). Menurut Hamit, tanggung 
jawab yang dibebankan pada IBRAF ini 
untuk menghimpun data semua lembaga 
penyiaran yang ada serta penyedia layanan 
media audivisual di negara-negara peserta 
untuk memungkinkan kerjasama strategis 
dalam rangka pertukaran konten siaran 
dan pertukaran informasi terkait regulasi 
penyiaran.

Merujuk pada forum regulator penyiaran 
antar negara di Eropa (EPRA), keberadaan 

layanan media audio visual sangat mendukung 
terciptanya kerjasama antara otoritas 
penyiaran di tiap negara. Dalam industri 
penyiaran yang bergerak sangat dinamis saat 
ini, adanya pertukaran konten siaran antar 
negara perlu disikapi pula dengan kerjasama 
yang saling mendukung dari regulator 
penyiaran. “Hal ini untuk menjamin terciptanya 
iklim penyiaran yang sehat dan kondusif di 
semua negara anggota,” ujar Hamit. 

Pendapat Hamit ini disetujui oleh Presiden 
National Council for Audio-Visual Media 
dari Libanon, Abdel Hadi Mahfouz. Dirinya 
juga menilai bahwa IBRAF selayaknya dapat 
dikembangkan menjadi sebuah lembaga 
konsultatif bagi seluruh anggota. “Jika ada 
masalah terhadap konten siaran yang didapat 
dari pertukaran antar negara, maka IBRAF 
dapat menjadi mediatornya”, ujar Mahfouzh. 
Masukan dari Libanon ini mendapatkan 
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persetujuan dari sebagian peserta rapat. 
Hal ini tentu sejalan dengan misi yang 

diemban oleh IBRAF itu sendiri. Hamit 
menjelaskan bahwa IBRAF memiliki tugas 
penting terutama untuk dua isu dunia Islam. 
Yang pertama, terangnya, adalah membuat 
platform untuk kerjasama antar negara 
anggota dengan bertukar pengetahuan dan 

pengalaman di bidang audiovisual. Yang kedua, 
menyediakan kerjasama dan pertukaran 
produk budaya dengan produksi audiovisual 
seperti film, serial, documenter, dan lain lain. 
Dalam konteks ini tentunya dengan keyakinan 
bahwa agama Islam adalah penjamin untuk 
kesetaraan bagi semua manusia, terlepas dari 
latar belakang social, politik, etnis, sektarian 
dan perbedaan agama. 

IBRAF sendiri memiliki tujuan utama untuk 
memperkuat solidaritas dan persaudaraan 
dalam dunia Islam. Hamit menegaskan bahwa 
dengan hadirnya Layanan Media Audiovisual 
untuk menjamin bahwa hak semua orang 
termasuk kelompok rentan seperti perempuan 
dan anak, serta  promosi atas nilai-nilai 
toleransi dan  persaudaraan, dan hal itu juga 
sejalan dengan konsep Islam Rahmatan Lil 
Alamin, Islam sebagai rahmat bagi semesta 
alam. 

Sekretaris Jendral IBRAF Assoc. Prof.  Hamit Ersoy bersama Prof. Dr. Erol Nezih Orhon dari Anadolu University dalam 
seminar “Rapidly Changing Technology and Consistency of Legislation” di International Istanbul Film and Television 
Forum, (29/10/2017).
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 IBRAF akan 
mengundang 
forum kerjasama 
internasional 
lainnya seperti 
EPRA, MRNA, & 
ACRAN dalam 
pertemuan 
tahunan di Benin, 
2018 mendatang.

Rapat Steering Committee yang diikuti 
15 negara anggota seperti Indonesia, Turki, 
Maroko, Lebanon, Pakistan, Albania, Benin, 
Somalia, Afrika Tengah, Azerbaijan, Gambia, 
Chad, Sudan, Senegal, dan Mauritania, juga 
dihadiri perwakilan dari Islamic Broadcasting 
Union (IBU) dan Organization of Islamic 
Cooperation (OIC). Dalam kesempatan tersebut 
diusulkan kepresidenan IBRAF selanjutnya 
setelah Indonesia adalah Benin, sebagai 
wakil dari Afrika. Presiden Haute autorité de 
l’audiovisuel et de la communication (HAAC) 
Benin, Adam Boni Tessi yang juga menjadi 
Presiden African Communication Regulatory 
Authorities Network (ACRAN) menerima 
penunjukkan penujukkan tersebut.  

Untuk pertemuan tahunan IBRAF 
selanjutnya di Benin, disepakati pula untuk 
mengundang perwakilan forum kerjasama 
internasional lainnya seperti European 

Platform Regulatory Authorities (EPRA), 
the Mediterranean Regulatory Authorities 
Network (MRNA), the Affrican communication 
Regulatory Authorities (ACRAN), dan lain lain 
yang merupakan organisasi setara dengan 
IBRAF.

Adapun usulan agenda yang akan dibahas 
pada pertemuan tahunan IBRAF di Benin 
pada 2018 mendatang, diantaranya dari 
Maroko mengusulkan tentang literasi media. 
Sedangkan dari Libanon mengusulkan tema 
tentang perubahan pesat teknologi informasi 
dan konsistensi perundang-undangan. Dari 
Indonesia, secara tertulis disampaikan usulan 
tentang pentingnya platform bersama untuk 
berbagi informasi antar negara IBRAF. Hal ini 
dikarenakan potensi penyebaran berita palsu, 
hoax, yang kerap kali merugikan kepentingan 
ummat Islam. Apalagi, banyak informasi yang 
dimonopoli dalam perspektif barat sehingga 
membangun citra Islam yang buruk. Dengan 
adanya platform bersama ini, diharapkan 
informasi terbarukan terkait kondisi negara 
anggota IBRAF dapat diperoleh lewat saluran 
resmi dan terpercaya. [RA]
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Mengkaji Plus Minus Single 
atau Multi Operator

Satu masalah yang kenyal tak 
kunjung mendapat mufakat 
adalah soal sistem pengelolaan 
infrastrukturnya, apakah operator 
tunggal (single operator) -yang 
dalam perdebatan sering 

dikacauan dengan istilah single mux- atau 
sebaliknya, multi operator. Kubu operator 
tunggal mendapat penyokong utamanya 
dari ATSDI (Asosiasi Televisi Siaran Digital 
Indonesia), sementara multi operator 
mendapat dukungan dari ATVSI (Asosiasi 
Televisi Swasta Indonesia). Kedua kubu sangat 
aktif melobi parlemen untuk memenangkan 
konsepnya. Terlepas dari pertarungan sengit 
itu, tulisan ini akan mengkaji kelebihan dan 
kelemahan kedua sistem tersebut.

Operator tunggal mengasumsikan bahwa 
berapapun alokasi frekuensi digital dalam 
suatu wilayah, hanya akan dikelola oleh 

satu operator. Operator tunggal ini dalam 
wacananya mengacu pada TVRI sebagai 
lembaga penyiaran publik negeri ini. Banyak 
argumentasi yang mendukung konsep ini, 
diantaranya: Pertama, transisi analog ke 
digital harus menjadi momentum kembalinya 
kedaulatan frekuensi di tangan publik. Setelah 
28 tahun televisi swasta diberikan hak 
pengelolaan atas frekuensi, kecenderungan 
pemakaian lembaga penyiaran untuk 
kepentingan pribadi dan kelompok terkesan 
menguat. Frekuensi harus kembali ditarik ke 
tangan Negara untuk mengatasi kesewenangan 
pemodal yang mengingkari hakikat demokrasi 
penyiaran itu sendiri. Kedua, dengan operator 
tunggal, diharapkan akan ada kesetaraan antar 
lembaga penyiaran karena semua lembaga 
penyiaran akan menjadi content provider yang 
bersaing ketat di urusan kualitas program. 
Ketiga, ide operator tunggal mendukung 

Ibarat senam poco-poco, setapak maju kemudian surut ke belakang. Hanya jalan 
di tempat. Begitulah nasib RUU Penyiaran kita yang saat ini tengah digodok di 
parlemen. Ketika rancangan undang-undang itu masih di tangan Komisi 1 DPR, 
optimisme publik sempat membuncah. Namun saat dinamika undang-undang 
sampai di tangan Badan Legislasi (Baleg), kontroversipun menyeruak. 
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Oleh:
Sudjarwanto Rahmat M. Arifin

Wakil Ketua KPI Pusat

keinginan pemerintah menyisihkan pita 
frekuensi selebar 112 MHz untuk digital 
dividen sebagai prasyarat penopang Indonesia 
menjadi bagian komunitas ekonomi digital 
dunia. Migrasi digital tidak semata tentang 
perbaikan kualitas siaran televisi saja, tapi juga 
soal mitigasi bencana, early warning system, 
e-commerce dan pengembangan media baru 
seperti OTT (Over The Top).

Para pengkritik operator tunggal juga 
memiliki argumentasinya. Mereka lebih 
keberatan pada institusi TVRI jika lembaga 
tersebut ditunjuk sebagai pengelola 
infrastruktur digital. TVRI dinilai masih 
memiliki mentalitas lama yang ditakutkan 

Migrasi digital tidak semata 
tentang perbaikan kualitas 
siaran televisi saja, tapi juga 
soal mitigasi bencana, early 
warning system, e-commerce 
dan pengembangan media 
baru seperti OTT (Over The 
Top).
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tak kan mampu mengikuti ritme swasta yang 
butuh kualitas dan kecepatan. Birokrasi yang 
njlimet dan politicking masih kerap membelit 
lembaga plat merah ini. Positioning yang tegas 
untuk berada pada pihak rakyat dan Negara 
juga masih acap bias ketika tangan kekuasaan 
masuk ke dalamnya. Alih alih jadi instrumen 
kembalinya kedaulatan rakyat di bidang 
frekuensi, sebagian pihak khawatir kelak 
TVRI justru jadi instrument baru kekuasaan. 
Di samping itu, operator tunggal oleh TVRI 
berarti anggaran Negara yang tidak sedikit  
harus dikucurkan ke lembaga penyiaran publik 
untuk pembangunan infrastruktur digital. 
Disaat pemerintah sedang gencar membangun 
infrastruktur, akankah penyiaran menjadi 
prioritas pemerintah?

Lantas jika TVRI tak jadi pilihan, 
mungkinkah swasta berpeluang mengambil 
alih pengelolaan mux? Sebagaimana praktek 
di Malaysia, operator pengelola jaringan 

digital televisi dikelola oleh perusahaan 
telekomunikasi. Proses penentuan 
pemenangnya melalui tender yang lama dengan 
masa konsesi hingga 30 tahun. Operator 
harus mematuhi road map yang dibuat 
oleh pemerintah Malaysia dengan tata kala 
yang ketat. Jika swasta jadi pilihan, akankah 
menjamin tak kan ada kegaduhan terkait isu 
monopoli atau kepemilkan saham asing di 

[ OPINI ]

Teknologi adalah karunia 
Tuhan, Ibu dari peradaban, 
seni dan ilmu pengetahuan. 
Digitalisasi televisi adalah 
keniscayaan dan kita patut 
merayakannya.  
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perusahaan telekomunikasi kita?

Multi Operator
Di pihak lain, pengusung multi operator 

beralasan, setelah 28 tahun membangun 
infrastruktur dan konten yang berkontribusi 
bagi kemajuan bangsa, serasa tak adil jika tiba 
tiba televisi swasta kehilangan konsesinya atas 
pengelolaan frekuensi. Infrastruktur yang telah 
mereka bangun niscaya hanya akan menjadi 
besi tua yang tak berguna. Ibarat kata, dulu 
pemilik rumah sekarang hanya menjadi anak 
kost. Perubahan status ini bagi TV swasta 
bukan masalah sederhana, apalagi yang sudah 
berstatus perusahaan publik (Tbk). Aset 
infrastruktur yang tak lagi bernilai otomatis 
akan menurunkan nilai sahamnya. Migrasi 
ini akan menjadi kiamat kecil bagi tv swasta 
yang telanjur membangun infrastruturnya.  
Lantas, jika kubu multi operator tetap keukeuh 
mengimani prinsipnya, apakah hal ini secara 
teknis mungkin dilaksanakan sembari tetap 
menyisihkan digital dividen sebesar 112 MHz?

Ambil contoh untuk wilayah layanan Jakarta 
dan sekitarnya. Saat ini ada 24 televisi yang 
bersiaran analog. Jika satu frekuensi yang 
dipakai satu tv analog selebar 8 MHz, maka 
kebutuhan pemerintah untuk digital dividen 
sebanyak 112 MHz atau setara dengan 14 
frekuensi yang dipakai tv analog saat ini. 
Artinya untuk pelaksanaan tv digital di Jakarta 
pemerintah hanya mampu mengalokasikan 
maksimal 10 frekuensi. Dengan beragam skema 

pembagian mux, baik per grup televisi apalagi 
didasarkan pada televisi yang sudah memiliki 
IPP tetap, konsep multi operator tetap sulit 
direalisasi. Terkecuali secara perhitungan 
teknis pengaturan frekuensi dapat dilakukan 
dengan memanfaatkan kanal ganji-genap 
sekaligus alias adjacent channel. Dengan 
kalkulasi di atas, maka pilihan multi operator 
lebih terkendala pada ketersediaan frekuensi 
yang akan dibagi serta sistem pembagiannya. 

UU Penyiaran Mendesak Disahkan.
Lantas dengan plus minus itu, pilihan 

manakah yang paling tepat? Meminjam tagline 
iklan Teh Botol, apapun pilihannya single 
atau multi setidaknya ada beberapa catatan 
yang tak boleh diabaikan. Satu, sesuai tujuan 
utama migrasi digital, migrasi harus mampu 
mengefisienkan frekuensi sehingga realisasi 
digital dividen akan terwujud. Digital dividen 
inilah yang akan menjadi pintu masuk digital 
ekonomi yang akan menopang ekonomi kreatif 
Indonesia. Dua, jika pilihan jatuh pada operator 
tunggal, harus bisa dipastikan pelayanan atas 
televisi eksisting berjalan baik dan akuntabel. 
Perkembangan teknologi yang seturut deret 
ukur jangan dibelit oleh lambannya birokrasi. 
Selain itu potensi kerugian yang besar dipihak 
televisi eksisting harus dapat diminimalisir. 
Namun apabila multi operator yang dipilih, 
pastikan pembagiannya berdasarkan pada 
prinsip keadilan, bukan yang kuat yang 
mengendalikan. Tiga, terlepas dari dari 
dua pilihan itu, keberadaan RUU Penyiaran 
memang menggesa buat disahkan. Molornya 
pembahasan RUU Penyiaran akan makin 
mengucilkan Indonesia dari masyarakat digital 
dunia. 

Mengutip pepatah bijak nominator Nobel, 
Freeman Dyson, “Technology is a gift of God. 
It is the mother of civilizations, of arts and of 
sciences,” teknologi adalah karunia Tuhan, Ibu 
dari peradaban, seni dan ilmu pengetahuan. 
Digitalisasi televisi adalah keniscayaan dan kita 
patut merayakannya. ***

Keberadaan RUU Penyiaran 
memang menggesa 
buat disahkan. Molornya 
pembahasan RUU Penyiaran 
akan makin mengucilkan 
Indonesia dari masyarakat 
digital dunia. 
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LINDUNGI 
ANAK DARI 
INFORMASI 
PANGAN 
TIDAK SEHAT 

K omisioner Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat (KPI Pusat), Dewi 
Setyarini menegaskan, perlindungan 
terhadap anak merupakan target 

utama KPI dalam pengawasan isi siaran di 
lembaga penyiaran termasuk di dalamnya 
perlindungan untuk mendapatkan siaran atau 
informasi kesehatan yang benar. 

Menurut Dewi, siaran kesehatan, baik itu 
yang berupa siaran iklan atau program acara, 
harus berisikan informasi yang benar, dapat 
dipertanggungjawabkan dan transparan jika 
target marketnya anak atau bayi. 

“Anak-anak jadi yang paling di kedepankan 
dalam semua kepentingan. Karena itu, di 
dalam aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012 
terdapat banyak pasal untuk melindungi 
kepentingan anak,” kata Dewi didampingi 
Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, saat 
menerima kunjungan pengurus Yayasan 
Abhipraya Insan Cendekia Indonesia 
atau YAICI di Kantor KPI Pusat, Selasa 
(17/10/2017).

Sebelumnya, di awal pertemuan, 
perwakilan dari YAICI menyampaikan 
maksud tujuan mereka melakukan audiensi 
dengan KPI Pusat yakni soal pemenuhan 
hak kesehatan anak dalam informasi yang 

tepat dalam rangka untuk memperingati Hari 
Kesehatan Nasional tahun 2017 yang jatuh 
pada 12 November 2017 nanti.     

Arif, salah satu perwakilan YAICI 
mengatakan, pihaknya memiliki kepentingan 
dalam perlindungan terhadap anak khususnya 
informasi mengenai pangan yang tidak benar. 
“Karena itu, pertemuan dan kesepakatan 
dengan KPI sangat penting untuk perlindungan 
anak di layar kaca. Kita ingin melakukan 
edukasi kepada masyarakat mengenai 
informasi pangan yang sehat pada saat Hari 
Kesehatan Nasional nanti,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, 
Ubaidillah, yang ikut dalam pertemuan tersebut 
mengatakan, pihaknya akan melakukan 
tindakan koordinatif dengan pihak terkait 
seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan jika 
ditemukan adanya informasi atau iklan soal 
pangan yang tidak jelas atau sumir. “Kami ada 
kerjasama dengan instansi terkait siaran atau 
iklan pangan dan obat,” katanya. [RG]

DEWI SETYARINI:
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Siaran kesehatan, baik itu 
yang berupa siaran iklan atau 
program acara, harus berisikan 
informasi yang benar, dapat 
dipertanggungjawabkan 
dan transparan jika target 
marketnya anak atau bayi. 

Komisioner KPI Pusat
Dewi Setyarini

‘

‘
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Amerika

Pembajakan 
Film akan 
Semakin 
Melambung 
dalam 5 Tahun 
ke Depan

Pembajakan film dan TV online akan 
terus meningkat, dan diperkirakan 
meningkat menjadi $ 51,6 miliar 
dalam lima tahun, sebuah penelitian 

TV Digital mengatakan bahwa pendapatan 
yang akan hilang dari pembajakan online 
hampir dua kali lipat antara tahun 2016 dan 
2022. Penelitian ini mencakup 138 negara 
dengan cara menganalisis episode TV online 
dan film saja mereka tidak melakukan 
pada program olahraga atau program TV 
berbayar.

Amerika menjadi negara dengan 
kerugian pembajakan terbesar dengan 
perkiraan $ 11,6 miliar pada 2022 - naik dari 
$ 8,9 miliar pada 2016. Negara Berikutnya 
adalah China kerugian akan pembajakan 
akan meningkat dari $ 4,2 miliar menjadi $ 
9,8 miliar.

Banyak negara yang mengalami 
permasalahan akan pembajakan ini. Pada 
tahun 2017 saja masalah pembajakan India 
meningkat menjadi $ 3,1 miliar (dari $ 700 
juta), Brasil meningkat menjadi $ 2,6 miliar 
(dari $ 1,5 miliar). [RV]

Sumber: www.mediapost.com
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Mewaspadai Siaran Iklan 
Pengobatan Tradisional

Sesungguhnya aduan mahasiswa 
tadi bisa jadi merupakan potret 
kegundahan dan kegelisahan 
banyak orang. Suka atau tidak suka, 
maraknya pengobatan tradisional/
alternatif yang menjamur di 

sudut-sudut kota di daerah ini ternyata turut 
mendongkrak ramainya promosi melalui media 
massa termasuk melalui lembaga penyiaran. 
Tentu saja hal tersebut cukup menggembirakan 
bagi pengelola radio dan televisi lokal, di 
tengah makin berkurangnya pendapatan 

dan kue iklan akibat persaingan yang ketat, 
ditambah lagi pilihan media yang kian beragam 
termasuk media sosial (online). Kenyataannya, 
beberapa lembaga penyiaran justru membuat 
program-program khusus yang diisi oleh 
penyedia jasa pengobatan tradisional/alternatif 
dan obat herbal lainnya untuk keperluan 
promosi. 

Dibandingkan daerah-daerah lain di 
Indonesia, jenis iklan pengobatan tradisional 
yang banyak disiarkan stasiun radio dan TV 
lokal di Nusa Tenggara Barat lebih banyak 

Ketika memberikan materi kuliah Kebijakan Sistem Penyiaran pada Mahasiswa 
Semester 7 Komunikasi Penyiaran Islam UIN Mataram, salah seorang mahasiswa 
bertanya kepada penulis tentang kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
Daerah Nusa Tenggara Barat memberikan sanksi terkait maraknya siaran iklan 
pengobatan tradisional atau alternatif yang dinilai sangat meresahkan dan 
menyesatkan. Pasalnya, menurut aduan mahasiswa tadi, beberapa jasa pengobatan 
alternatif yang didengarkan pada sejumlah radio swasta lokal berisi materi jasa 
pengobatan untuk vitalitas dengan bahasa yang vulgar, bermuatan porno dan 
disiarkan pada jam yang tidak tepat.”Saya sering mendengarnya pagi, sore dan 
siang hari Pak. Padahal setahu saya, iklan obat untuk vitalitas itu kan hanya boleh 
disiarkan pada jam dewasa, diatas jam 10 malam,”keluhnya.
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Oleh:
Sukri Aruman

Ketua KPID Nusa Tenggara Barat

didominasi oleh jenis pengobatan alternatif 
berbasis pijat refleksi tanpa injeksi/operasi, 
herbal/jamu/obat-obatan alami dan kombinasi 
beberapa metode penyembuhan lainnya.

Persoalannya adalah, apakah promosi iklan 
pengobatan alternatif dan sejenisnya tersebut 
telah sesuai atau tidak dengan regulasi yang 
ada? Apakah pemasang iklan atau penyedia 
jasa layanan pengobatan alternatif tersebut 
telah memenuhi legalitas atau tidak? Apakah 
obat-obatan yang diiklankan tersebut telah 
mendapat izin edar dari Pengawas Obat dan 
Makanan atau tidak? Dan masih banyak lagi 
pertanyaan yang bisa dikembangkan terkait 
siaran iklan pengobatan alternatif.

jenis iklan pengobatan tradisional 
yang banyak disiarkan stasiun radio 
dan TV lokal di Nusa Tenggara 
Barat lebih banyak didominasi oleh 
jenis pengobatan alternatif berbasis 
pijat refleksi tanpa injeksi/operasi, 
herbal/jamu/obat-obatan alami 
dan kombinasi beberapa metode 
penyembuhan lainnya.
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Mengapa hal ini patut dipertanyakan 
dan diwaspadai? Ini semata-mata untuk 
memastikan bahwa apapun produk dan materi 
siaran termasuk iklan hendaknya memberi 
nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
masyarakat, bukan justru membawa mudharat, 
merugikan dan menyesatkan. Fenomena siaran 
iklan pengobatan alternatif menjadi menarik 
untuk dikaji lebih mendalam.

Etika Siaran Iklan Pengobatan Tradisional
Setiap orang dan lembaga pada dasarnya 

memiliki hak yang sama untuk berpromosi 
di lembaga penyiaran. Tentunya jasa atau 
produk yang dipromosikan harus memenuhi 
legalitas. Legalitas menjadi penting sebagai 
tanggungjawab sosial bagi lembaga penyiaran 
terhadap masyarakat atas iklan atau informasi 
yang disampaikan. 

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 
2002 tentang penyiaran, terutama Pasal 5 
huruf (i) menyebutkan bahwa penyiaran 
diarahkan untuk memberi informasi yang 
benar, seimbang dan bertanggungjawab. 

Sementara  pada pasal 36 ayat (5) huruf a 
ditegaskan bahwa “isi siaran dilarang bersifat 
fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau 
bohong”. Pelanggaran terhadap pasal 36 ayat 
(5) seperti yang tertuang dalam padal 57 
adalah berupa pidana penjara 5 tahun dan 
atau denda Rp.1 miliar untuk penyiaran radio. 
Sedangkan untuk penyiaran televisi pidana 
penjara selama 5 tahun dan atau denda Rp. 10 
miliar. 

Aturan terkait siaran kesehatan pada 
lembaga penyiaran juga telah dituangkan 
dalam peraturan Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang 
Standar Program Siaran. Pada pasal 11 ayat (3) 
disebutkan program siaran yang berisi tentang 
kesehatan masyarakat dilarang menampilkan 
penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat 
yang tidak memiliki izin dari lembaga 
berwenang. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, 
maka lembaga penyiaran berhak menanyakan 
izin dari jasa pelayanan kesehatan yang ingin 
berpromosi. Lembaga penyiaran hanya boleh 
menyiarkan (program atau iklan) seputar jasa 
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pelayanan kesehatan masyarakat (pengobatan 
alternatif atau pengobatan modern) yang 
sudah melalui proses perizinan dari lembaga 
yang berwenang. Langkah ini merupakan 
upaya untuk memberikan perlindungan kepada 
publik. Menanyakan legalitas juga merupakan 
langkah proteksi bagi lembaga penyiaran. 
Sebab jika diperhatikan dalam Pasal 46 Ayat 
5 UU Penyiaran menyebutkan bahwa “siaran 
iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung 
jawab lembaga penyiaran”. Klausul pasal 
ini menjelaskan bahwa lembaga penyiaran 
mempunyai konsekuensi hukum dalam 
menyiarkan iklan niaga, tak terkecuali iklan 
pengobatan alternatif.

Ada beberapa kecenderungan umum 
pelanggaran iklan pengobatan alternatif 
diantaranya adalah mengandung pesan bersifat 
superlatif, berlebihan dan menggunakan 

testimoni pengguna/klien. Dalam beberapa 
kasus iklan pengobatan alternatif yang 
ditegur KPI, ditemukan adanya muatan iklan 
pengobatan tradisional bermasalah, 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 atau tenaga kesehatan 

atau seakan-akan menyerupai dokter/tenaga 
kesehatan. 

Pada kenyataannya, tidak sedikit keluhan 
publik justru mempersoalkan maraknya siaran 
iklan pengobatan alternatif yang bombastis dan 
tendensius. Misalnya, ada pengobatan alternatif 
yang mampu mengobati dan menyembuhkan 
segala macam penyakit, menjanjikan 
kesembuhan dalam hitungan bulan bahkan 
hari.  Testimoni tidak jujur karena meminta 
kesaksian orang yang belum tentu pasien dan 
hanya pemain bayaran.   Selain itu Penggunaan 
bahasa yang vulgar, apalagi menyangkut obat 
untuk vitalitas pria dan wanita, kerapkali 
disajikan dalam format dialog iklan yang 
romantis, penuh gairah dan asosiatif, termasuk 
jam tayang atau jam siar yang tidak tepat.

Bila dikaji dari sudut hukum positif 
sebenarnya telah banyak peraturan yang 
cukup memadai berkaitan dengan periklanan. 
Misalnya UU Nomor 32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran Pasal 46 ayat (5) yang menjelaskan 
tentang iklan niaga yang disiarkan menjadi 
tanggungjawab lembaga penyiaran. Peraturan 
yang terkait dengan periklanan juga terdapat 
pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen Pasal 7, 8, dan 17 
(Ayat 1). Selain memang juga ada peraturan 
yang dilahirkan oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia dan yang harus dipatuhi oleh seluruh 
lembaga penyiaran tak terkecuali TV dan Radio 
adalah Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) 
pada Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang secara jelas 
mengatur tentang siaran iklan. Di samping itu 
terdapat Standar Program Siaran (SPS) yang 
juga dirumuskan oleh KPI khususnya Pasal 49 
ayat 1, 2, dan 3 tentang siaran iklan.

Sementara itu, etika siaran iklan sebenarnya 
telah diatur secara rinci untuk dipatuhi 
dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga 
penyiaran baik TV maupun Radio dengan 
mengacu pada Etika Pariwara Indonesia (EPI), 
yang diantaranya disebutkan pada bagian 
2.11 bahwa “Iklan penyembuhan alternatif 
tidak boleh menyalahgunakan simbul, ayat 

Ada beberapa kecenderungan 
umum pelanggaran iklan 
pengobatan alternatif 
diantaranya adalah 
mengandung pesan bersifat 
superlatif, berlebihan dan 
menggunakan testimoni 
pengguna/klien.
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atau ritual keagamaan sebagai prasyarat 
penyembuhannya”.

Selanjutnya, iklan obat tradisional tidak 
boleh menggunakan kata-kata super, ultra, 
istimewa, tokcer, cespleng, manjur, dan kata-
kata yang semakna yang menyatakan khasiat 
dan kegunaan berlebihan atau memberi 
janji bahwa obat tradisional tersebut pasti 
menyembuhkan. Juga tidak boleh menawarkan 
hadiah atau pernyataan garansi tentang 
khasiat dan kegunaan obat tradisional.  Iklan 
Pengobatan tradisonal juga tidak boleh 
memuat pernyataan kesembuhan dari 
seseorang, anjuran atau rekomendasi dari 
profesi kesehatan peneliti,sesepuh, pakar, 
panutan dan lain sebagainya.

Dalam kode etik Standar Profesional Radio 
Siaran PRSSNI pada Bab X.b jelas berbunyi 
“Jasa-jasa pengobatan dan perawatan, 
termasuk klinik spesialis, klinik kecantikan dan 
pengobatan alternatif tidak boleh diiklankan, 
kecuali merupakan pengumuman tentang buka, 
tutup dan pindah praktek, sesuai dengan Kode 
Etik Profesi masing-masing”.

Selain itu terdapat rujukan etika siaran 
iklan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga 
berkepentingan lainnya. Kode Etik Jurnalistik 
Dewan Pers, dan juga kode etik dari asosiasi 
Radio dan periklanan semacam Persatuan 
Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia 
(PRSSNI), Asosiasi Radio Swasta Indonesia 
(ARSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 

(ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia 
(ATVSI), maupun Persatuan Perusahaan 
Periklanan Indonesia (PPPI) dan lain 
sebagainya.

Aksi dan Rekomendasi
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah 

Nusa Tenggara Barat berkomitmen kuat 
untuk melakukan pengawasan terhadap isi 
siaran radio dan televisi lokal. Secara berkala, 
melakukan supervisi, brifing dan bimbingan 
teknis berkaitan dengan regulasi penyiaran 
khususnya Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3/SPS). Sedangkan 
dari sisi normatif, penjatuhan sanksi terhadap 
pelanggaran isi siaran juga dilakukan secara 
bertahap mulai teguran, pengurangan durasi 
siaran, penghentian sementara program 
bermasalah hingga rekomendasi pencabutan 
Izin Penyelenggaran Penyiaran. 

Ketika ditemukenali adanya dugaan 
pelanggaran isi siaran seperti iklan pengobatan 
tradisional dan yang sejenis,  maka berbagai 
upaya preventif dilakukan dan bila perlu 
memanggil penanggungjawab media terkait. 
Semua dilakukan bukan untuk mematikan 
industri penyiaran ataupun pengobatan 
tradisional. Ini adalah usaha penataan agar 
masyarakat mendapat manfaat sebesar-
besarnya dari informasi yang dikonsumsi dari 
media penyiaran. Selain itu, untuk melindungi 
masyarakat dari potensi terpapar informasi 

[ OPINI ]

Iklan obat tradisional tidak boleh menggunakan kata-kata 
super, ultra, istimewa, tokcer, cespleng, 
manjur, dan kata-kata yang semakna yang 

menyatakan khasiat dan kegunaan berlebihan atau 
memberi janji bahwa obat tradisional tersebut pasti 

menyembuhkan.
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yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
secara keilmuan dan regulasi. Mewaspadai 
pengobatan iklan alternatif merupakan sebuah 
keharusan, tentu bukan untuk menolak 
pengobatan alternatif yang sudah menjadi 
warisan leluhur dan bagian komplementer 
dari pengobatan medis. Melainkan bagaimana 
lembaga penyiaran, produsen obat dan pelaku 
jasa pengobatan tradisional juga memahami 
regulasi yang ada sehingga tercipta iklan 
pengobatan yang lebih informatif, edukatif, 
kreatif, inovatif dan  menarik. 

Ke depan jalinan kemitraan akan terus 
digalakkan dan menggandeng berbagai 
kalangan guna mengambil peran sesuai tupoksi 
masing-masing. Sebagai sebuah ilustrasi, Ketika 
KPID membutuhkan kajian tentang dugaan 
pelanggaran isi siaran berbau SARA, maka 
tentu saja menjadi penting meminta masukan 
dan kajian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Demikian juga dengan dugaan pelanggaran 
iklan pengobatan alternatif.  Masukan dari 
sejumlah instansi terkait seperti Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan (BB POM), 
Dinas Kesehatan, Kejaksaan, Ikatan Dokter 
Indonesia dan institusi lainnya menjadi sebuah 
keniscayaan.  Sejauh ini, sedikitnya ada 40 
lembaga yang telah menjalin kemitraan dengan 
KPID NTB dalam rangka ikut serta memberikan 
kontribusi bagi penyiaran daerah yang sehat, 
bermanfaat dan bermartabat.

Yang terpenting dari semua itu, adalah 
bagaimana membangun kesadaran masyarakat 
untuk tidak ragu melaporkan dan mengadukan 
dugaan pelanggaran isi siaran termasuk iklan 
kesehatan dan pengobatan tradisional. Walau 
sesungguhnya ada atau tidak ada aduan, KPID 
tetap akan bekerja menjalankan kewajiban dan 
kewenangannya. Setidaknya penulis perlu dan 
penting mengingatkan bahwa, membiarkan 
media tanpa kontrol, sama artinya membiarkan 
penyelewengan terus berlangsung di depan 
mata. Wallahualam. ***

Highlight

Azerbai jan

Satelit 
Azerbaijan 
Siarkan Satu 
Saluran TV Baru

Satelit telekomunikasi Azerbaijan 
yang bernama Azerspace-1/
Africasat-1a mulai menyiarkan 
saluran TV Georgia baru yang 

bernama Iberia TV, hingga saat ini Jumlah 
total saluran TV dan radio yang disiarkan 
melalui satelit Azerbaijan mencapai 130. 

Saat ini, sejumlah saluran TV Georgia 
disiarkan melalui satelit antara lain seperti 
Ajara TV HD, Imedi TV HD, TV GDS, Imedi 
News, TV Pirveli, Palitra News, Obieqtivi, TV 
25 Georgia, Saperavi TV, Trialeti TV, Radio 1 
Georgia, Radio Ajara, Radio Saz.Mau, Radio 
Imedi dan Radio Iveria

Dalam sejarahnya Peluncuran satelit 
telekomunikasi Azerbaijan Azerspace-1 
/ Africasat-1a dilakukan pada 8 Februari 
2013. Cangkupan Area layanan Azerspace-1 
/ Africasat-1a mencakup negara-negara di 
Eropa seperti Kaukasus, Asia Tengah, Timur 
Tengah dan Afrika.

Satelit telekomunikasi Azerbaijan 
Azerspace-1 / Africasat-1a dirancang 
untuk memberikan layanan penyiaran 
digital, akses internet, dan transmisi data, 
menciptakan jaringan VSAT multiservice 
dan memberikan komunikasi kepada 
pemerintah. [RV]

Sumber: www.en.trend.az
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[ DINAMIKA SIARAN ]

ATURAN KEPEMILIKAN DAN 
PEMANFAATAN FREKUENSI HARUS 
JELAS DALAM UU PENYIARAN BARU 

K omisioner KPI Pusat, Agung Suprio, 
mengusulkan Undang-undang 
Penyiaran yang baru mengatur 
secara tegas pasal soal kepemilikan 

lembaga penyiaran dan pemanfaatan frekuensi 
milik publik oleh lembaga penyiaran. 
Penegasan itu diperlukan untuk menghapus 
adanya praktek monopoli atau kepemilikan 
tunggal serta penyalahgunaan frekuensi publik 
untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Menurut Agung, aturan soal kepemilikan 
lembaga penyiaran dapat mengadopsi aturan 
kepemilikan saham dalam regulasi Bank 
Indonesia (BI). Dalam aturan BI itu dijelaskan 
kepemilikan Bank umum tidak boleh dikuasai 
oleh satu orang atau dimonopoli.

“Aturan BI mengenai kepemilikan sangat 
jelas dan tegas dan itu saya kira bisa diterapkan 
dalam aturan di UU Penyiaran,” kata Agung di 
depan peserta fokus grup diskusi (FGD) dengan 
tema ““Frekuensi Publik dalam Perspektif Fiqh”, 
yang berlangsung di kantor Pengurus Besar 
Nahdatul Ulama (PBNU), Senin (2/10/2017).

UU Penyiaran yang baru harus tegas 
menjelaskan bahwa frekuensi publik tidak 
boleh dimanfaatkan untuk kepentingan 
pribadi atau kelompok tertentu. Frekuensi ini 
merupakan sumber daya terbatas dan karena 
itu harus dimanfaatkan dengan benar dan tepat 
untuk kepentingan masyarakat.

“Di dalam UU Penyiaran tahun 2002 
pengaturan mengenai kepemilikan dan 

AGUNG SUPRIO:
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pemanfaatan frekuensi tidak tegas dan itu 
menjadi kelemahan UU Penyiaran sekarang,” 
jelas Agung yang diamini Komisioner KPI Pusat, 
Ubaidillah, yang hadir dalam diskusi tersebut.

Agung juga mengusulkan supaya UU 
Penyiaran baru dapat memasukan pasal soal 
sanksi denda terhadap pelanggar aturan P3 
dan SPS. “Pasal soal denda akan memberi efek 

jera bagi lembaga penyiaran yang melakukan 
pelanggaran karena secara finansial mereka 
akan mengalami kerugian. Jika ini diterapkan 
besar kemungkinan kualitas konten di lembaga 
penyiaran akan membaik,” jelasnya.

Adapun soal pengawasan konten, lanjut 
Agung, hal itu merupakan kewenangan mutlak 
yang harus dimiliki KPI dalam UU Penyiaran 
baru. Karena itu, pengawasan konten ini harus 
selaras dengan adanya penguatan pada sanksi 
terhadap pelanggaran, kelembagaan serta 
anggaran.

Diskusi yang berlangsung dinamis dan 
hangat di ruang rapat lantai 4 Gedung 
PB NU itu juga dihadiri Dirjen Dirjen PPI 
Kemenkominfo, Ahmad M. Ramli, dan Dirjen 
SDPPI Kemenkominfo, Ismail. [RG]

Highlight

Perancis

Prancis 
menjadi 
Negara Eropa 
dengan 
Program Acara 
Multibahasa 
Terbanyak

Perancis adalah “raja konten 
multibahasa”, menurut penelitian 
‘linguistic diversity’ of the European 
TV market. Studi yang dilakukan 

oleh Media Asset Capital atas nama TVT 
Media, menemukan bahwa 18 bahasa 
tersedia di Prancis di 567 saluran TV - 
termasuk bahasa Arab, Mandarin, Khmer, 
Turki, Armenia, Romani dan Tamil.

Ini lebih dari pasar lainnya, inggris 
merupakan negara tertingi nomor dua 
dengan 15 bahasa yang tersedia di 568 
saluran. Di sisi lain Spanyol ditemukan 
sebagai salah satu pasar yang paling tidak 
beragam dengan hanya lima bahasa yang 
tersedia - meskipun negara ini memiliki 
jumlah saluran linier tertinggi di eropa 
dengan jumlah 686.

Secara keseluruhan, penelitian tersebut 
menemiukan fakta bahwa bahasa Inggris 
adalah bahasa yang paling banyak disiarkan 
di Eropa dan merupakan bahasa kedua 
yang paling umum di negara-negara Eropa, 
mencakup 792 dari 8.236 saluran linier di 
eropa. [RV]

Sumber: www.digitaltveurope.net
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Komisioner KPI Pusat
Agung Suprio

‘

‘

Pasal soal denda akan 
memberi efek jera bagi 
lembaga penyiaran...
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[ SINERGI ]

PENTINGNYA EMPATI SEBELUM 
MEMBUAT PROGRAM ACARA

P resenter kawakan yang juga ahli 
komunikasi terkenal, Helmy Yahya, 
menilai kreatifitas program acara di 
televisi Indonesia perlu ditingkatkan 

melalui pendekatan kemanusiaan dengan 
mendorong rasa empati kru produksi di 
lembaga penyiaran. Adanya rasa empati ini 
akan memberi sudut pandang yang sama 
dengan pemirsa mengenai isi tayangan yang 
mereka inginkan.

Hal itu disampaikan Helmy Yahya saat 
menjadi narasumber Sekolah P3SPS KPI 
Angkatan XXIII di Kantor KPI Pusat, Selasa 

(10/10/2017).
Menurut Helmy, rasa empati 

para pembuat program dapat 
mendorong adanya ide atau 

kreasi sehingga tayangan 
yang dibuat memiliki 
nilai dan informasi yang 
memang benar-benar 
dibutuhkan penonton di 
rumah. 

Membuat program 
jangan hanya untuk 
dilihat orang tapi 
bagaimana program 
tersebut dapat 
memberikan pencerahan 
dan menuntun penonton 
untuk berbuat positif.

Dalam kesempatan 
itu, Helmi mengatakan 
supaya tontonan banyak 
dilihat orang harus ada 
analisis dan survey 

HELMY YAHYA:
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Membuat program jangan 
hanya untuk dilihat 
orang tapi bagaimana 
program tersebut dapat 
memberikan pencerahan 
dan menuntun penonton 
untuk berbuat positif.

Helmy Yahya

‘

‘

lapangan secara detail.  “Kita harus melihat 
jenis kelaminnya dulu. Kemudian dikategorikan 
dari status pendidikannya, kelompok umur dan 
yang lain,” katanya.

Selain itu, membuat program merupakan 
kerja secara tim,  bukan perorangan. “Ide cerita 
memang terkadang dari satu orang. Tapi itu 
hanya 20 persen saja. Sisanya yang 80 persen 
dari tim. Jadi jangan pernah menganggap 
program tersebut buatan individu atau kita,” 
jelas Helmy.  [RG]

Highlight

Thai land

Asosiasi 
Penyiaran 
Thailand
Desak Revisi 
Undang-Undang

Lima asosiasi penyiaran TV thailand 
akan mengajukan proposal mereka 
kepada komite reformasi media dan 
teknologi informasi dan komunikasi 

pemerintah hari ini untuk merevisi undang-
undang penyiaran agar sesuai dengan 
teknologi yang berubah dengan cepat. 

Kelima asosiasi tersebut adalah 
the Association of Digital Television 
Broadcasting (Thailand), the Satellite 
Television Association (Thailand), Thailand 
Cable TV Association, Cable TV Operators 
Association, dan the Association of Cable 
and Satellite TV Network Providers.

Kemarin mereka mengajukan usul 
mereka ke panitia Dewan Legislatif Nasional 
yang sedang mempelajari undang-undang 
alokasi frekuensi dan penyiaran. Mereka 
telah meminta panitia untuk meninjau 
undang-undang alokasi frekuensi dan 
Undang-Undang Penyiaran tahun 2008. 
Mereka berpendapat bahwa undang-
undang itu gagal mengimbangi teknologi 
komunikasi yang cepat berubah. [RV]

Sumber: www.nationmultimedia.com
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GUBERNUR MINTA KPID UNTUK 
BINA DAN TERTIBKAN LEMBAGA 
PENYIARAN TAK BERIZIN

G ubernur Sulawesi Selatan, 
Syahrul Yasin Limpo. Mendukung 
penuh langkah Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah ( KPID) Sulawesi 

Selatan untuk membentuk tim terpadu sebagai 
salah satu upaya KPID untuk membina dan 
menertibkan lembaga Penyiaran di Sulawesi 
Selatan yang belum memiliki izin.

“Prinsipnya saya mendukung penuh langkah 
KPID, untuk menertibkan serta membina 
lembaga penyiaran yang tidak berizin. Sebagai 
bentuk idealisme kita sebagai penyelenggara 
Negara,”ujar SYL saat Komisioner KPID 

Sulawesi Selatan, melakukan audiensi di 
Rumah Jabatan Gubernur , Kamis (7/9/2017).

Ia juga berharap KPID sebagai regulator 
Penyiaran turut mendorong pelestarian budaya 
dan kearifan lokal Sulawesi Selatan melalui 
penyiaran.

“Kita pertahankan budaya dan kearifan 
lokal Sulsel. Karena ini menjadi pembeda dan 
sebagai identitas kita sebagai masyarakat yang 
memiliki akar budaya yang kuat,’tuturnya.

Sementara itu Ketua KPID Sulawesi Selatan 
Mattewakkan, mengatakan berdasarkan 
undang undang 32 tahun 2002, KPID 

[ KPI DAERAH ]
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bertanggung jawab terhadap Gubernur dan 
diawasi oleh DPRD. Mengapresiasi dukungan 
Pemerintah Sulawesi Selatan.

“Alhamdulillah dari 33 KPID yang ada 
di Indonesia. Sulawesi Selatan salah satu 
KPID yang mendapat dukungan penuh dari 
Pemerintah Daerah. Di tengah kesimpangsiuran 
Kelembagaan KPI di beberapa Daerah di 
Indonesia “ kata Mattewakaan.

Pada kesempatan itu, 7 Komisioner 
KPID Sulawesi Selatan, juga melaporkan 
perkembangan iklim penyiaran di Sulawesi 
Selatan, serta kinerja Komisioner KPID Sulsel 
sejak dilantik 29 Maret lalu.

Highlight

Prinsipnya saya mendukung 
penuh langkah KPID, untuk 
menertibkan serta membina 
lembaga penyiaran yang 
tidak berizin. Sebagai bentuk 
idealisme kita sebagai 
penyelenggara Negara,

Gubernur Sulawesi Selatan 
Syahrul Yasin Limpo

‘

‘

Amerika

Disney 
Pertimbangkan 
Pengurangan 
Tenaga Kerja 
Besar-besaran

Walt Disney Co berada di bawah 
tekanan untuk dapat segera 
meningkatkan keuntungan 
dalam bisnis televisinya. 

Bahkan mereka mempertimbangkan 
untuk melakukan pemotongan  anggaran 
sebanyak 10 %  dari program Disney di 
unit ABC Television. Langkah lain yang 
diambil pihak Disney termasuk melakukan 
pengurangan tenaga kerja secara besar 
– besaran, walaupun hal tersebut belum 
menjadi keputusan akhir karena saat ini 
masih tahap diskusi pihak direksi, 

Disney’s networks  merupakan acara 
yang menjadi sumber pendapatan terbesar 
Disney yang besarannya hampir setengah 
dari seluruh keuntungan perusahaan 
tersebut di tahun  2016. Namun saat 
ini  mereka kehilangan sebagian besar 
penonton karena adanya pilihan tayangan 
online seperti Netflix Inc., YouTube dan 
Snap Inc. Menurut data Nielsen pada tahun 
ini, ABC television masuk kedalam empat 
besar stasiun TV dalam hal jumlah penonton 
dengan kelompok usia berkisar 18 sampai 
49 tahun. Angka ini menunjukkan rating 
mereka terjun bebas sebesar 11 %  dari 
tahun sebelumnya. [RV]

Sumber: www.bloomberg.com

www.inikata.com

43September - Oktober 2017  |  PENYIARANKITA  



44 PENYIARANKITA  |  September - Oktober 2017

NONTON LEBIH DARI 2,5 JAM 
BUAT ANAK JADI MALAS

M enonton 2,5 jam lebih 
membuat anak malas. Untuk 
itu para orang tua harus lebih 
membatasi kebiasaan anak 

menonton TV secara berlebihan. Anggota 
Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera 
Utara Jaramen Purba menyampaikan itu 
pada Sosialisasi Edukasi dan Literasi Media 
Bagi Masyarakat dan Lembaga Penyiaran 
di Sumatera Utara Tahun 2017, di aula 
Kantor Walikota Padangsidimpuan, Kota 
Padangsidimpuan, Selasa (5/9).

Dikatakan Jaramen, dari hasil kajian di 
Amerika, konsumsi menonton TV hanya 2-2,5 
jam dalam sehari. “Namun Indonesia di atas 

rata-rata 4 jam dalam sehari”, ujarnya. Untuk 
itu Jaramen mengingatkan, peranan orang tua 
sangat penting untuk memberikan pemahaman 
terhadap alasan pembatasan menonton siaran 
TV.

Para ahli psikologi telah memberi 
peringatan bahwa anak yang menonton TV 
secara berlebihan dapat menyebabkan anak 
malas belajar.

Anak malas belajar karena sulit untuk 
beralih ke pelajaran dan cenderung menonton 
acara favoritnya. Anak yang rutin menonton TV 
secara berlebihan juga cenderung konsumtif 
dan berperilaku imitatif. Selain itu, Jaramen 
menyampaikan bahwa menonton TV secara 
berlebihan juga menimbulkan jarak atau 

[ KPI DAERAH ]
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merenggangkan hubungan kekeluargaan.
Tugas KPID sendiri selain melakukan 

pengawasan terhadap muatan siaran televisi 
dan radio, juga memberikan perlindungan agar 
penyiaran semakin sehat. Melalui sosialisasi 
ini diharapkan masyarakat  di kota Salak 
ini memahami betul tentang hak-hak yang 
dimilikinya atas informasi yang sesuai dengan 
kebutuhannya.  “Termasuk hak mendapatkan 
isi siaran yang menyehatkan”, ujarnya. 

Sosialisasi Edukasi dan Literasi Media 
bagi masyarakat ini dibuka Sekretaris Daerah 
Kota Padangsidimpuan, Freddy Simamora 
dan dihadiri sekitar 50 peserta dari bebagai 
unsur, di antaranya tokoh masyarakat, media, 
kepolisian, dan akademisi. [RA]

Anak yang rutin 
menonton TV secara 
berlebihan juga 
cenderung konsumtif 
dan berperilaku imitatif. 

Komisioner KPID Sumatera Utara
Jaramen Purba

‘

‘

Highlight

Nigeria

Sanksi untuk 
Stasiun 
Televisi yang 
Menayangkan 
Hate Speech

Pemerintah Federal  Nigeria 
memerintahkan National 
Broadcasting Commission (NBC) 
untuk memberi sanksi pada 

setiap stasiun radio maupun televisi 
yang menyiarkan ujaran kebencian yang 
berpotensi merusak keaman dalam negeri 
Nigeria . Menteri Informasi dan Kebudayaan, 
Alhaji Lai Mohammed, mengeluarkan 
arahan tersebut di Abuja pada kuliah sesi 
umum yang diadakan NBC yang bertepatan 
juga dengan  Peringatan ke 25 tahun NBC. 
Alhaji mengatakan bahwa perintah tersebut 
merupakan bagian dari usaha untuk 
membendung peningkatan gelombang 
ujaran kebencian di negara tersebut. 

Alhaji juga mengatakan bahwa tantangan 
yang dihadapi NBC saat ini menjadi 
sangat berat, mengingat kecenderungan 
meningkatnya jumlah ujaran kebencian di 
stasiun radio dan televisi di seluruh negeri.  
“NBC harus memastikan pelaksanaan 
regulasi penyiaran, Kode Penyiaran,” ujar 
Alhaji. Bagi lembaga penyiaran yang masih 
bersikukuh menayangkan hal tersebut maka 
sanksi berat telah menanti mereka. [RV]

Sumber: www.guardian.ng
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[ SANKSI ]

Teguran Tertulis

Teguran Tertulis

Program Jurnalistik“Lensa 
Indonesia Malam”

Program Jurnalistik
“Seputar Indonesia Pagi”

RTV

Trans7

8 September 2017

20 Oktober 2017

No. Surat:549/K/KPI/31.2/09/2017

No. Surat: /K/KPI/31.2/10/2017

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 
“Lensa Indonesia Malam” yang ditayangkan 
oleh stasiun RTV pada tanggal 19 September 
2017 pukul 00.31 WIB. 

Program siaran jurnalistik tersebut 
menampilkan adegan beberapa pasangan 
yang berciuman bibir. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
pelarangan adegan ciuman bibir pada program 
siaran.

KPI Pusat memutuskan bahwa program 
tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 
2012 Pasal 16 serta Standar Program Siaran 
Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 
18 huruf g. Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat 
memutuskan menjatuhkan 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 15 Oktober 2017 pukul 04.30 WIB. 

Program siaran jurnalistik tersebut 
menampilkan surat keterangan psikolog yang 
memuat identitas anak korban pelecehan 
seksual beserta kedua orangtuanya. 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.
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