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Pada prinsipnya penyelenggaraan penyiaran dituju-
kan untuk memberikan kesejahteraan bagi mas-
yarakat Indonesia.  Bukan sekedar melalui luasnya 

lapangan pekerjaan yang  dibuka oleh industri penyiaran, 
tapi lebih pada muatan program siaran yang diharapkan 
dapat memberikan ide, gagasan, dan pencerahan bagi mas-
yarakat untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Kare-
nanya Undang-Undang Penyiaran pun menuliskan berbagai 
fungsi luhur yang disematkan pada lembaga penyiaran, di-
antaranya fungsi: informasi,  pendidikan, perekat sosial serta 
hiburan yang sehat.

Bahkan untuk fungsi hiburan pun, undang-undang 
 mengamanatkan haruslah yang menyehatkan masyarakat 
selaku  konsumen penyiaran. Tak heran, setiap ada kecend-
erungan potensi  pelanggaran atas fungsi-fungsi penyiaran 
tersebut, masyarakat pun  dengan cepat memberikan perin-
gatan.

Evaluasi atas izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) 
dilakukan setiap sepuluh tahun bagi televisi dan lima tahun 
bagi radio. Untuk  memudahkan evaluasi pada proses per-
panjangan izin, KPI pun  melakukan evaluasi tahunan yang 
memang juga menjadi amanat dari Komisi I DPR RI. Tentunya 
evaluasi ini menjadi alat bagi KPI untuk  memberikan pe-
nilaian terhadap penyelenggaraan penyiaran yang sedang 
berjalan. Diharapkan jika ditemui ketidakselarasan antara 
amanat  regulasi dengan implementasi penyelenggaraan di 
lapangan,  perbaikan dapat segera dilakukan tanpa menung-
gu perpanjangan IPP.

Newsletter KPI kali ini membahas evaluasi tahunan 
yang dilakukan pada 14 (empat belas) stasiun televisi yang 
bersiaran jaringan secara  nasional. Meskipun format siaran 
umum mendominasi ke-14 (empat  belas) stasiun televisi 
tersebut, KPI memiliki catatan yang khas bagi 
 masing-masingnya. Harapannya, pengelola televisi memaha-
mi bahwa frekuensi yang dipinjamkan negara untuk dikelola, 
benar-benar  memenuhi fungsi-fungsi luhur yang telah ditu-
liskan dalam regulasi yang (masih) ada saat ini.
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[ FOKUS ]

Komisi Penyiaran  Indonesia (KPI) 
mulai  melakukan  penyampaian 
hasil evaluasi  tahunan 

 penyelenggaraan penyiaran  untuk 14 
 (empat belas) stasiun televisi  berjaringan. 

Wakil Ketua KPI Pusat Rahmat  Arifin 
menjelaskan bahwa dalam Peraturan 
 Menteri Komunikasi dan Informatika  nomor 
18 tahun 2016 mengatur  tentang evaluasi 
 tahunan yang  meliputi tiga aspek, yaitu: 
 aspek administratif, aspek teknis dan aspek 
isi siaran

Evaluasi tahunan ini juga menjadi 
 mandat dari Komisi I DPR RI pada tahun 
2016 saat 10 (sepuluh) televisi  berjaringan 
melakukan perpanjangan izin 
 penyelenggaraan penyiaran (IPP). “Atas 
mandat tersebut, KPI melakukan evaluasi 
tahunan dan sudah  melaporkan hasilnya 
pada DPR,”  ujarnya. 

Rahmat mengatakan, dalam  evaluasi 
kinerja televisi, KPI  menggunakan 

KPI Sampaikan Hasil Evaluasi Tahunan
Pada Setiap Televisi 

 parameter meliputi kepatuhan atas 
 Undang-Undang,  Pedoman Perilaku 
 Penyiaran dan  Standar Program Siaran (P3 
& SPS), dan Komitmen televisi yang dibuat 
jelang perpanjangan IPP pada tahun 2016 
lalu. 

Regulasi dan komitmen tersebut  
 diturunkan menjadi beberapa variabel 
 diantaranya, aturan internal tentang 
 netralitas lembaga penyiaran dan 
 konsistensi pemanfaatan frekuensi  untuk 
kepentingan publik, standar dan prosedur 
dalam menjalankan program siaran, serta 
penegakan sistem stasiun jaringan (SSJ) 
 dalam bentuk hadirnya siaran lokal. 

Dengan dilakukannya evaluasi  setiap 
tahun ini, KPI mengharapkan adanya 
 perbaikan-perbaikan signifikan atas  kualitas 
isi siaran. Sehingga, amanah dari publik 
 berupa pengelolaan frekuensi dapat 
 didayagunakan untuk mendorong arah 
bangsa ini  menuju lebih baik.R@
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Komisi Penyiaran  Indonesia  Pusat 
(KPI Pusat) meminta SCTV mening-
katkan frekuensi  penayangan si-

aran lokal dan iklan layanan masyarakat 
(ILM) dalam rencana program siaran pada 
tahun2018. 

Menurut Komisioner KPI Pusat, Hard-
ly  Stefano, frekuensi penayangan siaran 
konten lokal belum sesuai dengan harapan 
yang ada dalam regulasi, yakni minimal 
10% dari jam tayang per harinya. Mesti-
nya, dari 24 jam bersiaran per hari, SCTV  
berkewajiban menyiarkan 144 menit pro-
gram siaran lokal.  

“Rata-rata perhari SCTV baru 
 menayangkan 96 menit yang terdiri dari 
program lokal plus iklan yang tayang da-
lam program siaran  jaringan tersebut,” 
kata Hardly saat prosesi Evaluasi Tahunan 
Lembaga Penyiaran untuk SCTV yang ber-

langsung di Kantor KPI Pusat, (9/1.
Selain meningkatkan frekuensi siaran 

konten lokal, KPI juga meminta SCTV untuk 
 menempatkan jam tayang konten lokal 
pada waktu-waktu produktif.  Selama ini, 
rata-rata waktu penayangan konten lokal 
berada pada jam-jam tidak produktif  yakni 
dini hari menjelang subuh. 

Terkait evaluasi siaran ILM,  Komisioner 
KPI Pusat,  Nuning Rodiyah,  mengatakan 
komitmen SCTV  untuk melaksanakan 
amanah UU Penyiaran  untuk  menayangkan 
ILM patut diapresiasi  meskipun belum 
10%. “Kami yakin SCTV  sudah  menyiapkan 
slot 10% untuk iklan layanan  masyarakat 
tersebut,” tambahnya.

Deputi Direktur Programming PT SCTV, 
David Suwarto menyatakan  pihaknya 
siap melakukan menambah  frekuensi 
siaran  konten lokal pada 2018 dengan 

Evaluasi Tahunan: 
KPI Minta SCTV 
Tingkatkan Frekuensi Konten Lokal dan ILM 

[ LAPORAN UTAMA ]
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 mengoptimalkan  potensi lokal melalui 
 program siaran lokal SCTV yakni “Pesona 
Wajah Indonesia”. 

“Kami sudah menayangkan program 
 tersebut di Yogyakarta dan Semarang. 
Kami akan terus melakukan penambahan 
bertahap pada program tersebut untuk 
kota-kota lain. Diharapkan pada trimester 
awal 2018 seluruh kota siaran lokal SCTV 
sudah siap menayangkan program lokal 
“Pesona Wajah Indonesia”, janjinya. 

Upaya lain yang dilakukan SCTV  untuk 
memenuhi konten lokal yakni  dengan 
 memberi program dari rumah-rumah 
 produksi lokal. SCTV juga berencana 
 membeli  materi konten film dari Indonesia 
Short  Festival (ISFF) dari berbagai daerah 
di  Indonesia.  “Kegiatan-kegiatan off air 
 tttlokal yang  diproduksi secara sederhana 
akan juga  ditayangkan  secara lokal seperti 
festival tahunan di Jember  Festival, Bromo 

Jazz Festival, Banyuwangi dan kegiatan lo-
kal lainnya,” kata David.

Terkait dengan tayangan ILM, pada 
2018 ini SCTV berencana menayangkan 
iklan layanan masyarakat atau PSA (Public 
Service  Announcement) sebanyak  delapan 
kali  setiap  hari. Materi iklan yang akan 
 disampaikan  dijanjikan akan bervariasi.

Sementara itu, Gilang Iskandar, Vice 
 President Corporate Secretary PT SCTV, 
yang hadir dalam acara evaluasi tersebut 
mengapresiasi penilaian yang dilakukan 
KPI.  Dirinya berharap format penilaian 
ini dapat dibakukan untuk jadi alat ukur 
bagi lembaga penyiaran dalam melaku-
kan perbaikan. “Perlu ada juklak (petunjuk 
pelaksanaan) dan dibuatkan surat eda-
ran tentang cara penilaian yang dilakukan 
KPI,” jelasnya. Dia  berharap catatan dan 
 evaluasi ini dapat mendorong SCTV untuk 
terus melakukan perbaikan. RG

langsung di Kantor KPI Pusat, (9/1.
Selain meningkatkan frekuensi siaran 

konten lokal, KPI juga meminta SCTV untuk 
 menempatkan jam tayang konten lokal 
pada waktu-waktu produktif.  Selama ini, 
rata-rata waktu penayangan konten lokal 
berada pada jam-jam tidak produktif  yakni 
dini hari menjelang subuh. 

Terkait evaluasi siaran ILM,  Komisioner 
KPI Pusat,  Nuning Rodiyah,  mengatakan 
komitmen SCTV  untuk melaksanakan 
amanah UU Penyiaran  untuk  menayangkan 
ILM patut diapresiasi  meskipun belum 
10%. “Kami yakin SCTV  sudah  menyiapkan 
slot 10% untuk iklan layanan  masyarakat 
tersebut,” tambahnya.

Deputi Direktur Programming PT SCTV, 
David Suwarto menyatakan  pihaknya 
siap melakukan menambah  frekuensi 
siaran  konten lokal pada 2018 dengan 

Evaluasi Tahunan: 
KPI Minta SCTV 
Tingkatkan Frekuensi Konten Lokal dan ILM 
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Jakarta - PT Indosiar Visual  Mandiri atau 
yang dikenal dengan nama udara  Indosiar, 
mendapatkan giliran kedua dalam 

 penyampaian evaluasi  tahunan  penyelenggaraan 
penyiaran oleh Komisi  Penyiaran Indonesia (KPI). 
Koordinator bidang pengelolaan struktur dan 
sistem penyiaran (PS2P) KPI Pusat, Agung Suprio, 
 memaparkan hasil penilaian dari kiprah Indosiar 
 selama  tahun 2017, di kantor KPI, (9/1).

Menurut Agung, ada beberapa aspek yang  patut 
mendapatkan perhatian serius untuk  mendapatkan 
perbaikan. “Terutama pada pelaksanaan sistem 
 stasiun jaringan (SSJ) tentang alokasi 10  persen  konten 
 lokal,   alokasi program siaran pada jam prod uktif serta 
lokalitas program siaran,” ujarnya. Dari  penilaian KPI 
terhadap pelaksaan siaran  lokal di  Indosiar, ada tiga 
anak jaringan Indosiar yang  mendapatkan nilai tinggi. 
Ketiganya  adalah, Bali, Samarinda dan Palembang.

Dalam kesempatan penyampaian  evaluasi 
 tahunan tersebut, Komisioner KPI  Pusat bidang 
 pengawasan isi siaran,  Nuning Rodiyah  berpesan 
agar Indosiar  lebih  berhati-hati  dalam memilih  talent 
artis  untuk tampil di layar kaca. Catatan Nuning 
 lainnya adalah pemilihan tema pada program  siaran 
Film Televisi (FTV) di Indosiar, baiknya  diselaraskan 
pula dengan jam tayang.

Dari pihak Indosiar sendiri,  evaluasi ini 
 dihadiri langsung oleh Direktur  Program SCM 
 Harsiwi  Ahmad yang didampingi  Pemimpin  Redaksi 
 Indosiar  Muhammad Teguh,  serta  jajaran   corporate 

 secretary. KPI  memberikan  kesempatan pada  Indosiar 
 untuk  melakukan pendalaman atas  evaluasi yang 
 disampaikan. Selain itu, Indosiar juga  memaparkan 
 kinerja yang dilakukan  setahun  belakangan, 
 diantaranya  penayangan Iklan Layanan  Masyarakat 
(ILM), dan  kerjasama dengan  rumah-rumah 
 produksi lokal  dalam  pembuatan  program lokal guna 
 memenuhi  kewajiban SSJ. Penjelasan  Harsiwi  tentang 
 program lokal ini juga didukung oleh  Muhammad 
Teguh yang menggawangi  redaksi. Teguh  menjelaskan 
pada tahun 2018 sudah  ditetapkan 10 wilayah 
 prioritas untuk hadirnya berita-berita lokal.

Sementara itu, Komisioner bidang  pengawasan 
isi siaran KPI Pusat  lainnya,  Mayong Suryo  Laksono 
mempertanyakan  pertimbangan Indosiar dalam 
 penempatan program-program lokal yang di luar 
 waktu-waktu produktif. Mayong menilai,  sekarang 
sedang muncul tren lokalitas di  berbagai tempat, 
 termasuk pada  obyek-obyek vital milik negara seperti 
Bandar Udara. Menurutnya, kehadiran program  lokal 
dalam siaran televisi menjadi bagian yang selaras 
dengan perkembangan zaman.

Catatan KPI sendiri memberikan  apresiasi 
pada Indosiar atas konsistensi format  siaran dan 
 standar  internal dalam penegakan  Pedoman Perilaku 
 Penyiaran dan Standar Program Siaran tv(P3 & SPS). 
Hal lain yang juga menjadi catatan positif adalah 
penayangan ILM yang melebihi ketentuan minimal. 
KPI berharap, pada 2018 stasiun televisi juga  mulai 
menayangkan ILM tentang penyiaran yang sehat.R@

Evaluasi Tahunan: 
Indosiar Terima Penilaian Tahunan Penyelenggaraan  
Penyiaran dari KPI
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Jakarta - Evaluasi tahunan  kinerja 
penyelenggaraan penyiaran  stasiun 
Metro TV menunjukkan  perlunya 

perbaikan atas aspek program siaran 
 politik dengan isu kepemilikan  televisi. 
 Ap alagi pada tahun 2018 ini terdapat 
agenda  politik pemilihan kepala daerah 
serentak di seluruh Indonesia. Metro TV 
 diharapkan juga  memberikan perhatian 
 terhadap  prinsip  independensi, netralitas 
dan  keberimbangan. Hal ini disampaikan 
dalam penyampaian evaluasi tahunan atas 
kinerja penyelenggaraan penyiaran Metro 
TV di kantor Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) Pusat, (15/1).

Komisioner KPI Pusat bidang 
 pengawasan isi siaran, Nuning Rodiyah 
mengatakan, secara kualitatif sanksi yang 
diperoleh Metro TV terkait pelanggaran 
program jurnalistik dan iklan. Lebih  khusus 
lagi, terkait program iklan ini, yang  dilanggar 
adalah iklan rokok dan iklan politik. Nuning 
mengingatkan Metro TV tentang adanya 
berita deklarasi yang muncul dengan durasi 
cukup lama, serta pemberitaan ulang tahun 
partai politik.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat 
bidang kelembagaan Ubaidillah menyoroti 
program religi yang ditayangkan oleh Metro 
TV. Ubaidillah mengusulkan kepada Metro 
TV untuk mengangkat kajian kitab-kitab 

Evaluasi Tahunan: 

Metro TV Harus Utamakan
Prinsip Independensi, Netralitas dan Keberimbangan 

klasik karya ulama terkenal pada program 
siaran religi yang ditayangkan stasiun 
 televisi tersebut. “Misalnya karya Imam Al 
Mawardi, Adabud Dunya wad Din,”  ujarnya. 
Menurut Ubaidillah, kajian kitab seperti 
itu dapat menjauhkan stasiun televisi dari 
pembahasan topik khilafiyah pada program 
religi yang kerap kali menimbulkan pro dan 
kontra di tengah masyarakat.

Catatan lain dari KPI terhadap Metro 
TV adalah penayangan program siaran lokal 
dalam pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan 
(SSJ). KPI berharap Metro TV melakukan 
peningkatan pada beberapa aspek yang 
masih dinilai kurang. Selain itu,  Komisioner 
bidang pengawasan isi siaran Dewi  Setyarini 
meminta Metro TV  meningkatkan jumlah 
program anak, dan penyediaan bahasa 
 isyarat agar tidak hanya ada di satu  program 
berita saja.

Hadir dalam pertemuan tersebut,  jajaran 
Metro TV yang  dipimpin Wakil  Pemimpin 
Redaksi Metro TV Nunung Setyani dan Head 
of Corporate  Communication Metro TV Fify 
Alyeda  Yahya. Pada  kesempatan tersebut 
Fifi,  menyambut baik usulan- usulan KPI 
diantaranya  pilihan tema program religi di 
 Metro, dan  usulan  hadirnya Iklan Layanan 
Masyarakat (ILM) Penyiaran Sehat pada 
momen Hari  P enyiaran Nasional 1 April 
mendatang. R@
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Evaluasi tahunan atas  kinerja 
 penyelenggaraan penyiaran PT 
 Rajawali Citra Televisi Indonesia 

(RCTI) yang dilakukan Komisi Penyiaran 
 Indonesia (KPI) disampaikan pada RCTI hari 
ini, di kantor KPI, (11/1). Dalam pertemuan 
tersebut, KPI menyampaikan bahwa RCTI 
harus  melakukan perbaikan pada program 
siaran politik yang terkait dengan 
 kepemilikan lembaga penyiaran dan 
 kepentingan  pribadi atau kelompok. 

Secara khusus,  Komisioner KPI Pusat 
bidang pengawasan isi siaran Nuning 
 Rodiyah meminta agar tayangan pemilu 
 dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan 
kampanye yang akan muncul di RCTI pada 
momen Pilkada 2018 ini, mengedepankan 
asas independensi, netralitas dan 
 keberimbangan serta tunjuk patuh pada 
peraturan perundang-undangan yang 
 berlaku. 

Pada pertemuan yang dibuka oleh 
 Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, 
 disampaikan pula penilaian KPI terhadap 
implementasi sistem stasiun jaringan (SSJ) 
yang dilakukan oleh RCTI. Secara umum, 
menurut Agung Suprio Koordinator bidang 
Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, 
pelaksanaan SSJ oleh RCTI masih butuh 
perbaikan agar sesuai dengan regulasi. 
 Diantaranya, alokasi jam tayang waktu 
 produktif, dan lokalitas program siaran. 

Sementara itu Komisioner KPI Pusat 
bidang Kelembagaan, Ubaidillah 
 memberikan masukan kepada RCTI terkait 
penayangan Iklan Layanan Masyarakat 

Evaluasi Tahunan: 

KPI Ingatkan RCTI
Pentingnya  
ILM Kebencanaan

(ILM) kebencanaan. Menurut Ubaidillah 
 selama ini ekspose lembaga penyiaran 
 terhadap bencana lebih besar pada saat 
terjadinya bencana, lewat siaran jurnalistik. 

Ubaidillah berharap, RCTI juga dapat 
memberikan kontribusi untuk mengurangi 
resiko bencana dengan menayangkan ILM 
tentang kebencanaan yang dapat 
 mengedukasi masyarakat yang tinggal di 
wilayah rawan. “Apalagi anak-anak jaringan 
RCTI di daerah juga meliputi banyak wilayah 
yang rawan bencana,” tambahnya. Jika 
 memang pengelola televisi menemui 
 kesulitan membuat materi ILM tersebut, 
dapat berkoordinasi dengan Badan  Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Pada penyampaian evaluasi tahunan 
tersebut, RCTI juga diberikan kesempatan 
mempresentasikan rencana kerja tahunan 
stasiun televisi tersebut ke depan. General 
Manager Programming RCTI, M Choirul 
Alam memaparkan pula beberapa 
 penghargaan untuk RCTI, termasuk yang 
 diperoleh sinetron Dunia Terbalik. Menurut 
Alam, sinetron Dunia Terbalik ini  merupakan 
bukti bahwa tontonan berkualitas yang 
mendapatkan penghargaan dari KPI pun 
dapat sejalan dengan rating.RG

[ LAPORAN UTAMA ]
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Siaran politik terkait  dengan 
 kepemilikan menjadi soro-
tan utama  dalam evaluasi 

tahunan lembaga  penyiaran yang 
diselenggarakan Komisi Penyiaran 
 Indonesia  Pusat (KPI Pusat) di hari 
ketiga, (12/1). PT Global Informasi 
 Bermutu yang dulu dikenal  Global 
TV, sekarang GTV,  memperoleh nilai 
kurang  memuaskan terkait aspek 
 program siaran politik  terkait 
 dengan kepemilikan di lembaga 
penyiaran.

Menurut Komisioner KPI Pusat, 

Evaluasi Tahunan: 

Siaran Politik Global TV Jadi Sorotan

 menempatkan waktu tayang konten lokal 
ada di jam kurang produktif antara dini hari 
menjelang subuh,” tambah Wakil Ketua KPI 
Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin.

Sementara itu, Komisioner KPI  Pusat 
 lainnya,Nuning Rodiyah, mengingatkan 
batasan kuota siaran asing sebesar 40%. 
“Konten asing yang  disiarkan sebagian be-
sar merupakan film.  Kekhawatiran saya da-
lam film-film tersebut  terdapat muatan ku-
rang baik seperti adegan  ciuman.” katanya.

Hal lain yang menjadi catatan  untuk 
GTV soal kekerasan dan bullying di  program 
 animasi,  sinetron dan program anak. “Jika 
konten  tersebut didominasi adegan ke-
kerasan,  sebaiknya  dinaikkan pada waktu 
tayang  program untuk  dewasa,” jelas Nun-
ing. 

Komisioner KPI Pusat  lainnya, Dewi 
 Setyarini, mendorong GTV  menambah 
 frekuensi penggunaan  bahasa  isyarat 
pada program lain. Selama ini  hanya satu 
 program saja yang  menggunakan  bahasa 
isyarat. Menurutnya,  penambahan ini tidak 
membuat rugi GTV justru sebaliknya.RG
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 Hardly  Stefano, penilaian tersebut diberi-
kan lantaran GTV belum  memiliki dokumen  
kebijakan  internal yang  mengatur siaran 
politik dengan muatan kepentingan pemi-
lik.

“GTV masih saja menyajikan siaran poli-
tik  tersebut. Karenanya, nilai  terkait aspek 
ini sangat rendah,” kata  Hardly di depan 
 perwakilan GTV yang hadir  dalam  evaluasi 
tahunan.  

Hardly mengatakan, GTV harus segera 
 melakukan perbaikan supaya pada  evaluasi 
periode berikutnya nilai di aspek ini 
 meningkat. “Secara umum  aspek program 
GTV sudah baik.  Penilaian  untuk aspek 
 penegakan  Pedoman  Perilaku Penyiaran 
dan  Standar Program Siaran (P3&SPS) ser-
ta penayan gan Iklan Layanan Masyarakat 
(ILM) pun perolehannya sangat tinggi,” 
jelasnya.

GTV juga mendapatkan nilai rendah 
 dalam  aspek pengalokasian jam tayang 
 untuk siaran  lokal dalam konteks SSJ (sistem 
stasiun  jaringan). Nilai ini sama dengan 
yang  diperoleh stasiun  televisi yang sudah 
lebih dahulu  dievaluasi.  “Sebagian besar 
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Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat) memberi catatan  merah 
 terhadap program siaran  politik 

 terkait dengan kepemilikan di MNC TV.  Namun, 
 secara garis besar aspek program  siaran  t elevisi 
milik MNC Grup ini sudah baik.  Penilaian 
itu  disampaikan KPI Pusat dalam  evaluasi 
 tahunan lembaga penyiaran dengan MNC TV 
di kantor KPI Pusat,  (11/1). Menurut KPI  Pusat, 
 program siaran politik dengan  kepemilikan 
yang  ditayangkan MNC TV tidak  sesuai den-
gan  aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012.  Siaran 
itu  seharusnya dimanfaatkan utuh demi 
 kepentingan publik bukan untuk kepentingan 
kelompok atau  golongan tertentu.

Komisioner KPI Pusat, Hardly  Stefano 
 mengatakan, MNC TV harus melakukan 
 perbaikan dengan rujukan aturan penyiaran 
 yakni UU Penyiaran tahun 2002 dan P3 dan 
SPS KPI  tahun 2012. Isi siaran wajib  dijaga 
 netralitasnya dan tidak boleh  mengutamakan 
 kepentingan golongan tertentu. “Kami minta 
MNC TV  memperhatikan aturan-aturan 
 tersebut  karena bobot penilaian evaluasi untuk 
aspek  siaran politik dengan kepemilikan ini san-
gat  besar,” tegasnya.

KPI Beri Catatan MNC TV
Soal Siaran Politik

Berkaitan dengan siaran politik dan akan 
berlangsungnya Pilkada 2018 serentak, KPI 
 Pusat meminta perhatian MNC TV agar  tayangan 
pemilu dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan 
kampanye mengedepankan asas independensi, 
netralitas dan keberimbangan. 

Sementara itu, terkait aspek pelaksanaan 
sistem stasiun jaringan (SSJ), Wakil Ketua KPI 
Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin. meminta 
MNC membuat program siaran lokal dengan 
memanfaatkan secara penuh unsur lokalitasnya 
seperti sumber daya manusia. 

“Kami minta tayangan lokal dengan 
durasi minimal 10% jam tayang per hari dapat 
 terpenuhi dan alokasi jam tayang tersebut 
 ditempatkan pada waktu produktif. Kami akan 
terus melakukan pengecekan terkait  penerapan 
system  stasiun jaringan,” kata  Rahmat 
 menambahkan.

Dalam kesempatan itu, KPI Pusat 
 menyampaikan apreasiasi terhadap  upaya 
 internal MNC TV  menegakkan aturan P3 
dan SPS KPI serta penayangan iklan layanan 
 masyarakat (ILM).RG

Jakarta - Evaluasi tahunan atas kinerja penyelenggaraan penyiaran MNC TV yang dilakukan oleh 
KPI memberi catatan atas siaran politik di MNC TV.

Evaluasi Tahunan: 
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Trans TV sudah memenuhi kewajiban 
program siaran lokal sepuluh persen 

 sebagaimana yang diamanatkan oleh 
 Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem 
Stasiun Jaringan (SSJ). Namun demikian, Trans 
TV  diharapkan meningkatkan  penayangan 
 program siaran lokal pada jam tayang produktif, 
sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat 
menikmati program siaran dengan muatan lokal 
tentang wilayahnya masing-masing. Peraturan 
Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) nomor 1 
 tahun 2016  menyebutkan bahwa televisi 
 berjaringan wajib menyiarkan program  siaran 
lokal minimal sepuluh persen pada jam 
 produktif. Hal tersebut terungkap  dalam pen-
yampaian evaluasi kinerja  penyelenggaraan 
penyiaran Trans TV oleh KPI di kantor KPI, 
(15/9).

Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang 
pengelolaan struktur dan sistem penyiaran 
(PS2P) Agung Suprio  mengatakan, aturan yang 
dibuat oleh KPI tentang  penempatan program 
lokal tersebut  bertujuan agar program siaran 
dengan muatan lokal dapat tampil di jam-jam 
 terbaik di tengah masyarakat. 

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat bidang 
pengawasan isi siaran Nuning  Rodiyah 
 mengingatkan tentang  pelanggaran isu privat 
yang kerap kali muncul dalam   beberapa 
 tayangan di Trans TV. “Meskipun hal tersebut 
baru muncul belakangan, tapi isu ini menjadi 
 viral di tengah masyarakat,” ujar Nuning. 

 Dirinya berharap Trans TV  memperbaiki 
 kualitas  tayangan sehingga  tidak lagi sarat 
 dengan isu privat.

Pada sisi lain, disampaikan pula bahwa 
Trans TV merupakan televisi dengan 
 penyediaan program religi yang  signifikan. 
“Yakni sebesar 12 persen,”  ujar Nuning.  Namun 
demikian, ia memiliki catatan tersendiri 
 terhadap program religi yang diusung Trans TV. 
“Kami berharap Trans TV berhati-hati dalam 
pemilihan  narasumber dan tema bahasan 
 dalam  program religi,” pinta Nuning. Jangan 
 sampai  mengangkat isu-isu khilafiyah yang 
berpotensi memantik konflik horizontal di 
masyarakat. 

Sedangkan terkait siaran politik,  Nuning 
meminta Trans TV berhati-hati dalam 
 menyiarkan berita para artis yang menjadi 
 kontestan Pilkada. Dia berharap Trans TV 
mengecek terlebih dahulu apakah isu yang 
 melingkupi artis-artis  itu bebas dari pencitraan 
atau tidak.

Hadir dalam pertemuan tersebut hadir 
pula Direktur Operasional Trans TV Latief 
 Harnoko yang memberikan penjelasan  tentang 
upaya Trans TV dalam menjaga kualitas 
 siarannya. Bahkan, ujar Latief, Trans TV telah 
berkoordinasi dengan Majelis  Ulama Indonesia 
(MUI) untuk melakukan supervisi terhadap se-
tiap program religi.R@

Jakarta - Evaluasi kinerja penyiaran yang dilakukan KPI untuk Trans TV menunjukkan sudah terpenuhinya ke-
wajiban program siaran lokal  sesuai regulasi tentang Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). 

Evaluasi Tahunan: 

KPI Soroti Program Religi Trans TV
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Komisi Penyiaran  Indonesia 
 Pusat (KPI Pusat)  meminta 
 lembaga penyiaran 

 menempatkan spot iklan layanan 
 masyarakat (ILM) tentang penyiaran 
 sehat dalam setiap program siaran 
anak. Hal ini dalam rangka mengedukasi 
orang tua serta anak untuk bijak 
 menggunakan media. Hal itu 
 disampaikan Komisioner KPI Pusat, 
Hardly Stefano, saat evaluasi tahunan 
lembaga penyiaran Trans 7 di kantor KPI 
Pusat, Jumat (12/1/2018).

Permintaan untuk menempatkan 
ILM tentang penyiaran sehat dalam 
 setiap program anak dinilai Hardly 
 cukup efektif karena pesan yang dimuat 
dalam ILM tersebut bisa langsung 
 sampai ke anak-anak dan orang tua. 
“Kami akan terus mendorong lembaga 
penyiaran membuat ILM dan 
 menyediakan ruang bagi ILM dari 
 lembaga lain di luar lembaga  penyiaran,” 
katanya.

Hardly menjelaskan kewajiban 
penayangan ILM di lembaga penyiaran 
diatur dalam UU No.32 tahun 2002 
 tentang Penyiaran yakni di Pasal 46 ayat 
(7) bahwa lembaga penyiaran wajib 
menyediakan waktu untuk siaran iklan 

KPI Minta ILM Siaran Sehat Dalam Program Anak

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

Upaya peningkatan slot ILM apalagi 
jika ditempatkan pada waktu produktif, 
program penuh value, dan favorit akan 
menambah nilai pada saat KPI Pusat 
melakukan evaluasi tahunan lembaga 
penyiaran. 

Menurut Hardly, penyiaran itu harus 
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 
kepentingan publik artinya adalah 
 media penyiaran harus menjalankan 
fungsi pelayanan publik yang sehat 
salah satunya dengan menambah slot 
ILM edukatif. 

Sementara itu, di tempat yang sama, 
Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini 
meminta lembaga penyiaran  menambah 
program acara untuk anak.  Menurutnya, 
presentase program acara anak yang 
ada di lembaga penyiaran sangat minim 
dibanding dengan program lain.RG

Evaluasi Tahunan:
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Komisi Penyiaran Indonesia  Pusat (KPI 
Pusat) meminta ANTV  melakukan 
 pembatasan siaran asing  hingga 

 tidak  lebih 30% dari  total seluruh tayangan. 
 Pembatasan ini untuk  meminimalisir  terjadinya 
 pelanggaran dan memberi ruang program 
 siaran lokal yang memang selaras dengan nilai 
dan budaya  Indonesia. 

Komisioner KPI Pusat, Nuning  Rodiyah men-
gatakan, ANTV memiliki riwayat  sanksi  akibat 
pelanggaran yang dilakukan  dalam  program 
siaran asingnya. Kebanyakan  siaran asing yang 
tayang di ANTV  berasal dari  India. “Pasca  sanksi 
yang diberikan  terkait siaran  asing, ANTV 
 telah melakukan  upaya  pengurangan program 
 asing dengan menampilkan  sinetron-sinetron 
 produksi  dalam negeri, namun satu bulan 
 terakhir kembali memunculkan beberapa 
 program asing seperti Chandra Nandini, Ka-
vach, Mutya dan yang akan tayang Pardesh. 
Maka kami berharap ANTV bisa membatasi dan 
tetap memberi ruang yang lebih untuk program 
 produksi Indonesia,” pinta Nuning disela-sela 
kegiatan evaluasi tahunan lembaga penyiaran 
PT Cakrawala Andalas atau ANTV, di kantor KPI 
Pusat,  (16/1).

Menurut Nuning, mendominasinya  siaran 
asing yang terkait dengan identitas  kebudayaan 

tertentu dinilai tidak sesuai dengan arah 
 penyiaran yang diamanahkan UU Penyiaran 
 tahun 2002. Isi siaran harus mengutamakan dan 
memajukan kebudayaan nasional.

Pendapat senada turut disampaikan 
 Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini. 
 Menurutnya, konten siaran asing terkadang ada 
yang tidak sesuai dan bernilai negatif.  “Memang 
rating program asing sedang naik daun tapi 
saya khawatir jika isinya tidak memuat hal-hal 
yang positif ini akan berakibat tidak baik bagi 
 penonton. Kita harus menghindari hal-hal yang 
tidak sesuai dan bernilai negatif tersebut,” 
 jelasnya.

Selain itu, Dewi meminta ANTV  melakukan 
pengembangan konten anak dengan 
 memproduksinya sendiri. Saat ini, siaran anak 
yang tayang di televisi paling banyak hanya tiga 
program dan kebanyakan didominasi siaran 
 asing. 

Usulan Dewi mendapat  dukungan 
 Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio. 
 Menurutnya, program acara anak lokal belum 
 terlalu banyak dan cenderung kalah di bawah 
bayang-bayang konten anak dari luar negeri. 
Dia berharap ANTV mau melakukan upaya itu 
agar kekayaan siaran lokal dan nasional terus 
meningkat.RG

Evaluasi Tahunan:    
ANTV Harus Utamakan
Pengembangan Budaya Nasional
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Kehadiran program lokal dalam 
 implementasi sistem stasiun jaringan 
(SSJ) sangat memungkinkan disiarkan 

pada  waktu produktif sebagaimana yang 
ditetapkan  dalam  Peraturan Komisi Penyiaran 
Indonesia (PKPI)  nomor 1 tahun 2016 tentang 
Penayangan Pada  Waktu Yang sama Program 
 Siaran Lokal Bagi  Lembaga  Penyiaran Swasta 
Sistem Stasiun Jaringan. Hasil  evaluasi  tahunan 
atas kinerja penyelenggaraan  penyiaran  Kompas 
TV menunjukkan terpenuhinya  aspek-aspek 
 penting dalam SSJ, diantaranya  lokalitas 
 program siaran dan alokasi waktu tayang di jam 
 produktif.

Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan 
isi  siaran, Nuning Rodiyah mengapresiasi usaha 
 Kompas TV yang konsisten menegakkan regulasi 
ini.  Nuning memahami bahwa penempatan 
 program lokal pada waktu produktif memiliki 
implikasi signifikan pada aspek bisnis setiap 
lembaga  penyiaran. Namun  kebijakan Kompas 
TV  menempatkan program lokal pada waktu 
tersebut, merupakan langkah yang cerdas. 
Apalagi jika bicara prespektif  eksistensi televisi 

di tahun 2018 dengan agenda Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada), tentunya akanmengundang 
animo  pemasang iklan pada program politik 
 daerah. “Ini tentumenjadi sangat strategis 
 untuk menghidupkan TV lokalnya Kompas TV,” 
ujar Nuning.

Terkait pelaksanaan SSJ secara umum, 
 Nuning menilai seharusnya tidak menjadi 
 masalah bagi televisi yang sudah eksis sejak 
lama. “Dengan jaringan dan infrastruktur yang 
kuat serta pembiayaan yang stabil, penayangan 
program lokal sebagaimana perintah regulasi, 
bukanlah hal yang sulit diterapkan,” terangnya. 
Nuning  berharap, seluruh televisiyang  eksis 
 secara nasional lewat jaringan, tidak lupa 
 den gan muatan daerah yang masih harus 
 didorong untuk diinformasikan serta dihadirkan 
pada  masyarakat.

Selain membahas program lokal, dalam 
 rapat evaluasi  tahunan KPI juga memberikan 
beberapa catatan  penting terkait aspek  program 
siaran. Komisioner KPI Pusat bidang 
 kelembagaan, Ubaidillah mengingatkan Kompas 

Evaluasi Tahunan: 

KOMPAS TV Penuhi Aspek Lokalitas Pada Program Siaran Lokal KOMPAS TV Penuhi Aspek Lokalitas Pada Program Siaran Lokal 
Evaluasi Tahunan: 
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TV tentang pentingnya variasi muatan Iklan 
Layanan Masyarakat (ILM). Ada beberapa tema 
yang  diharapkan KPI dapat ditayangkan oleh 
 Kompas TV lewat ILM, yakni tentang 
 kebencanaan dan penyiaran  sehat. Selain itu 
Ubaidillah juga  berharap dipertahankannya  
 konten-konten kebangsaan dan tayangan religi 
dengan narasumber yang mutawatir secara 
keilmuan.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat bidang 
pengawasan isi siaran lain, Dewi Setyarini 
 mengapresiasi keberhasilan Kompas TV 
mendapat banyak penghargaan dari KPI terkait 
kualitas isi  siaran. Namun demikian, Dewi 
 berharap  Kompas TV  menambah hadirnya 
 bahasa isyarat pada  program-program jurnalis-
tik di jam produktif  serta meningkatkan porsi 
tayangan program anak  sebagai bagian 
 menempatkan ruang-ruang untuk anak 
 berekspresi, Terkait kepentingan anak ini, Dewi 
juga mengatakan  sebagai televisi berita,  Kompas 
TV harus berhati-hati dalam penggunaan 
 anak-anak di bawah umur sebagai narasumber 
terkait musibah. 

Mengenai pemberitaan politik di Kompas 
TV, Nuning berharap ditingkatkannya 
 kehati-hatian  dalam kemunculan calon-calon 
kepala  daerah yang akan berkompetisi dalam 
Pilkada 2018. “ Jangan  sampai yang muncul dia 
lagi-dia lagi  dengan  berlindung pada dalih nilai 
berita”, ujarnya.  Nuning  menjelaskan  adanya 
beberapa perubahan  definisi kampanye  dalam 
peraturan terbaru tentang  Pemilu. “Jangan 
sampai ekspos berlebihan dan tidak  berimbang 
di televisi merugikan kandidat,”tegasnya.

Dalam forum tersebut, Kompas TV diwakili 
oleh jajaran direksi diantaranya Mochamad 
 Riyanto dan Deddy Risnanto. Kepada KPI, Deddy 
memaparkan implementasi SSJ yang dilakukan 
oleh Kompas TV. “Hingga saat ini Kompas TV 
 sudah memiliki 34 anak jaringan,” ujarnya.  
 Deddy juga memaparkan  konsep yang 
 diterapkan Kompas TV sehingga program  lokal 
dapat disiarkan di waktu produktif  dengan 
 perhitungan bisnis yang tetap menguntung-
kan.R@

KOMPAS TV Penuhi Aspek Lokalitas Pada Program Siaran Lokal KOMPAS TV Penuhi Aspek Lokalitas Pada Program Siaran Lokal 
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Komisi Penyiaran Indonesia 
 Pusat (KPI Pusat) meminta RTV 
 membuat  kebijakan khusus dalam 

kaitan penayangan program acara bertema 
_keagamaan. Kebijakan tersebut  menyangkut 
pelibatan organisasi masyarakat (ormas) 
 keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang memiliki kompetensi melakukan 
seleksi dan kontrol terhadap konten keagamaan 
sebelum tayang. 

Komisioner KPI Pusat Agung Suprio 
 menjelaskan, RTV dapat merekrut sumber daya 
manusia (SDM) yang ahli melalui persetujuan 
lembaga seperti MUI. Orang tersebut tugasnya 
melakukan proses seleksi dan kontrol terhadap 
konten keagamaan. “Beberapa stasiun  televisi 
sudah melakukan hal itu dengan merekrut 
orang dari MUI,” katanya di sela-sela kegiatan 
evaluasi tahunan lembaga penyiaran RTV di 
kantor KPI Pusat, Kamis (18/1/2018).

Menurut Agung, adanya kontrol  kualitas 
dari para ahli yang memiliki kompetensi 
 terhadap tayangan keagamaan dapat  memberi 

rasa aman dan damai pada isi konten serta 
membuat tayangan menjadi lebih menarik 
 ditonton. 

Pendapat yang disampaikan Agung 
didukung Komisioner KPI Pusat Ubaidillah. 
Menurut Ubai, panggilan akrabnya, konten 
 religi atau keagamaan harus disiapkan dengan 
baik dan penuh kehati-hatian supaya informasi 
yang diterima publik juga baik dan benar. 

“RTV dapat berkonsultasi dengan  pihak yang 
memiliki kemampuan ilmu agama  seperti MUI 
untuk memberi penilaian  sekaligus  melakukan 
kontrol terhadap isi konten  keagamaan  apakah 
memang laik dan pantas  disiarkan,” kata 
 U baidillah, di tempat yang sama.

Dalam kesempatan itu, Agung meminta 
RTV memberi alokasi lebih terhadap  konten 
lokal hingga tercukupi 10% sesuai  dengan UU 
 Penyiaran tahun 2002. “Penerapan sistem 
 stasiun jaringan juga menekankan soal 
 penggunaan sumber daya manusia lokal dan 
budaya lokalnya,” katanya.RG

RTV Diminta Libatkan Ahli 
untuk Siaran Agama

Evaluasi Tahunan: 
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Menghadapi tahun politik  di 2018,  Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) berharap 
pengelola televisi dan radio 

 mengedepankan prinsip netralitas dan 
 keberimbangan dalam setiap siaran yang 
 mengandung pesan politik. Hal ini tentu saja lebih 
ditekankan pada  televisi yang mengambil format 
 program berita,  seperti TV One. Redaksi harus 
 memastikan  terjaganya netralitas dan  keberimbangan 
tersebut sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan 
adanya sikap partisan.

Hardly Stefano Pariela, Komisioner KPI Pusat 
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran 
 menyampaikan hal tersebut dalam evaluasi tahunan 
penyelenggaraan penyiaran untuk TV One, (19/1). 
Meskipun dari hasil evaluasi KPI menunjukkan sanksi 
yang didapat tidak banyak, bukan berarti TV One 
bersih dari pelanggaran jurnalistik. Secara khusus, 
KPI juga meminta TV One memperhatikan betul 
pemilihan narasumber dalam setiap program 
 talkshow politik. Jangan sampai adanya salah pilih 
 narasumber malah menjadikan talkshow tersebut 
seperti kampanye terselubung. 

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat bidang 
Pengawasan Isi Siaran Nuning Rodiyah meminta 
 kehati-hatian TV One dalam siaran Pilkada. 

 “Sebenarnya, secara khusus program Kabar Pilkada 
yang disiarkan TV One dapat dikategorikan sebagai 
konten lokal,” ujar Nuning. Beberapa hal yang 
menurutnya patut mendapatkan perhatian serius 
agar siaran Pilkada ini memberikan manfaat besar 
bagi masyarakat dalam menggunakan hak politik dan 
bukan malah berpotensi memecah belah.  Diantaranya 
soal penyiaran quick count yang baru dapat tayang 
setelah pukul 13.00 WIB dan hasil jajak pendapat 
 tidak dapat ditayangkan pada masa tenang. 

Apresiasi kepada TV One disampaikan Nuning 
pada program religi yang dianggap cukup mewarnai 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski 
 demikian, Nuning meminta TV One berhati-hati 
 dalam mengangkat tema yang khilafiyah di kalangan 
ummat. 

Sementara itu, Agung Suprio Komisioner KPI 
 Pusat Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan 
Sistem Penyiaran (PS2P) turut mengapresiasi kinerja 
TV One dalam pemenuhan kewajiban siaran lokal 
minimal 10 % dari jumlah siaran sehari. Catatan KPI 
menunjukkan TV One diharapkan meningkatkan 
kualitas siaran lokal dengan menempatkannya pada 
jam yang produktif, sehingga lebih banyak lagi 
 masyarakat yang dapat ikut menikmati siaran lokal. 
R@

Hadapi Tahun Politik,
TV One Harus Kedepankan
Prinsip Netralitas dan Keberimbangan

Evaluasi Tahunan: 
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Lembaga penyiaran diminta  tidak meli-
batkan anak-anak dengan menjadikan 
mereka  narasumber dalam kasus per-

ceraian,  perselingkuhan, kematian, bencana, 
dan kekerasan. Anak-anak dinilai  belum 
 memiliki kapasitas dijadikan narasumber untuk 
kasus yang disebutkan di atas.  Pertimbangan 
psikologis, keamanan dan masa depan mereka 
menjadi salah satu  faktor  penyebabnya.

Permintaan dan penilaian tersebut 
 disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat) dalam evaluasi tahunan lembaga 
penyiaran I-News TV di kantor KPI Pusat, Jumat 
(19/1/2018).

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah 
mengatakan, lembaga penyiaran harus 
 melindungi anak-anak dengan tidak  melibatkan 
mereka sebagai narasumber. “Mereka belum 
memiliki kapasitas untuk mengomentari kasus 
perceraian  orangtuanya atau juga jika dimintai 
 keterangan soal bencana alam. Janganlah 
 menjadikan mereka untuk alasan  mendapatkan 
empati,” katanya saat  evaluasi tersebut.

Pasal 29 P3 (Pedoman Perilaku  Penyiaran) 
KPI tahun 2012 menyatakan lembaga penyiaran 
dalam menyiarkan  program yang melibatkan 
anak-anak dan/atau remaja  sebagai  narasumber 
wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

 
a. tidak boleh mewawancarai anak-anak dan/

atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun 
 mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka 

untuk  menjawabnya, seperti: kematian, 
 perceraian, perselingkuhan orangtua dan 
keluarga, serta    kekerasan, konflik, dan 
 bencana yang  menimbulkan dampak 
 traumatik. 

b. wajib mempertimbangkan keamanan dan 
masa depan anak-anak dan/ atau remaja 
yang menjadi narasumber; dan 

c. wajib menyamarkan identitas anak-anak 
dan/atau remaja dalam peristiwa dan/atau 
penegakan hukum, baik sebagai pelaku 
 maupun korban.

“Saya minta lembaga penyiaran  menjadikan 
P3 dan SPS KPI sebagai  pedoman siaran. Aturan 
di dalamnya  menjelaskan soal perlindungan 
 terhadap anak-anak dalam kaitan penyiaran,” 
jelas Nuning.

Tentang perlidungan anak, Komisioner KPI 
Pusat Dewi Setyarini, meminta lembaga 
 penyiaran memperbanyak dan memproduksi 
tayangan anak yang berkualitas dan bernafas 
nasional. Saat ini, kuantitas  program anak di  
 layar kaca belum sesuai harapan. Rata-rata 
 paling banyak tiga  program acara anak setiap 
lembaga  penyiaran. 

“Memang ada program anak alternatif dari 
luar tetapi yang kita harapkan adalah program 
anak produksi Indonesia punya keselarasan nilai 
dan budaya. Produksi  tayangan lokal harus 
 ditingkatkan,” kata Dewi.RG

Hentikan Pelibatan 
Anak Sebagai 
N a r a s u m b e r 

Di Luar Kapasitas

Evaluasi Tahunan: 
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Selamatkan Eksistensi KPI Daerah,
KPI Pusat Koordinasi Dengan Instansi Terkait

yang dianggap mengancam keutuhan integrasi 
nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner 
KPI Daerah Jawa Tengah Rofiuddin 
 menyampaikan kondisi terakhir yang dihadapi 
lembaganya saat ini. “Jawa Tengah memiliki leb-
ih dari 300 lembaga  penyiaran, baik televisi dan 
radio, yang harus  diawasi muatannya oleh 
KPID,” ujar Rofiuddin. Selain itu,  dalam proses 
pemberian izin penyelenggaraan penyiaran, 
KPID menjadi lembaga yang pertama kali 
ditemui oleh pemohon. “KPID juga harus 
melakukan verifikasi faktual ke setiap lokasi 
yang mengajukan IPP, serta meminta masukan 
masyarakat atas  rencana kehadiran lembaga 
penyiaran tersebut,” tambahnya. Rofiuddin me-
mahami adanya tuntutan proses perizinan yang 
lebih cepat demi  memperbaiki iklim  usaha. Na-
mun dengan terbatasnya frekuensi yang terse-
dia, menjadi kewajiban KPI Daerah untuk me-
mastikan pengelolaannya diberikan pada pihak 
yang kompeten. “Tentunya hal  seperti ini 
 membutuhkan ketelitian dan  kecermatan 
 penilaian,”tegasnya. 

Kemendagri yang diwakili Direktorat Bina 
Keuangan Daerah, Ihsan Dirgahayu memahami 
adanya perbedaan tafsiran atas regulasi  terbaru 
 tentang perangkat daerah. Namun  demikian, Ih-
san menilai penganggaran untuk KPI Daerah 
masih  memungkinkan lewat hibah. “Apalagi 
 Undang-Undang Penyiaran secara  tegas 
menyebutkan bahwa pendanaan KPI Daerah 
dibebankan pada APBD!” ujar Ihsan. Karenanya 
dapat disimpulkan bahwa  penganggaran KPID 
tetap melalui APBD  lewat mekanisme hibah, 
yang dapt diulang setiap  tahun.

Sementara itu Kepala Biro Perencanaan 
 Kemenkominfo, Arifin Lubis menyampaikan 
pendapatnya tentang tugas pokok dan fungsi 
 (tupoksi) yang beririsan antara KPI dan 
 Kemenkominfo. Arifin mengatakan harus ada 
 sinkronisasi pada anggaran dan program antara 
KPI Daerah dan Dinas Kominfo di daerah, seh-
ingga tidak ada tumpang tindih. “Termasuk juga 
tupoksi literasi media yang harusnya dapat 
dipecah antara Kominfo dan KPI,”ujarnya. Selain 
itu Arifin juga  menyampaikan target yang dibe-
bankan Menteri Kominfo terkait  pelayanan per-
izinan untuk penyiaran yang harus dapat 
diselenggarakan dengan waktu yang lebih  cepat 
lewat e-licensing.

Dalam pertemuan tersebut Paskalis Baylon 
dari jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 

Penguatan kelembagaan Komisi 
  Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah  pasca 
terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 

18 tahun 2016 tentang Perangkat  Daerah, terus 
dilakukan KPI Pusat dengan melakukan koordi-
nasi dengan kementerian dan lembaga terkait. 
Dalam rapat koordinasi antara KPI Pusat, Ke-
menterian Komunikasi dan Informatika (Kem-
kominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 
Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri), dan 
Badan Perencanaan  Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS), di kantor KPI (7/2), dibahas ten-
tang posisi KPI Daerah  dalam struktur pemerin-
tahan daerah termasuk  pembebanan anggaran-
nya.

Merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang 
 nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, 
 dinyatakan bahwa pendanaan KPI Pusat  berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) dan  pendanaan KPI Daerah berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Namun  sejak diberlakukan 
 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan PP 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah, anggaran KPI  Daerah 
tidak lagi dibebankan pada APBD.  Tafsiran inilah 
yang mengakibatkan pelemahan pada 
 kelembagaan KPI Daerah. “Fungsi  pelayanan 
publik berupa pelayanan perizinan dan penga-
wasan isi  siaran oleh KPI Daerah, menjadi ber-
henti”, ujar Yuliandre Darwis Ketua KPI Pusat.

Padahal, Yuliandre mengatakan, dalam 
waktu dekat bangsa Indonesia menghadapi 
agenda politik nasional yang membutuhkan 
kontribusi KPI Daerah dalam melakukan 
 pengawasan konten-konten  siaran dari radio 
dan televisi lokal di seluruh daerah. Momen 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),  misalnya, 
tambah Yuliandre. Dengan ketiadaan  anggaran, 
tentulah menyulitkan KPI Daerah  melakukan 
pengawasan atas netralitas,  independensi dan 
keberimbangan lembaga  penyiaran pada 
momen politik  ini.

Selain itu ada pula ancaman terhadap 
 integrasi  nasional dan radikalisme yang muncul 
 lewat  ruang-ruang udara, jika tidak dilakukan 
pengawasan dan pembinaan oleh KPI Daerah. 
“KPI Pusat  memang melakukan pemantauan 
pada televisi dan radio yang berjaringan 
 nasional,” ujar Yuliandre. Namun masih ada 
ribuan radio dan televisi lokal yang tidak 
 dijangkau KPI Pusat untuk pengawasannya. Tak 
 heran pula, pada wilayah-wilayah di perbatasan 
yang dilaporkan, terdapat radio dengan siaran 
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 Kemendagri, ikut menyampaikan pendapat. 
Pask alis setuju bahwa pada prinsipnya pe-
layanan terhadap masyarakat harus tetap ber-
jalan, dan pengawasan isi siaran juga harus 
tetap dilakukan KPI Daerah.  Dirinya berpesan 
agar KPI Daerah menjaga  hubungan baik den-
gan pada kepala daerah, sehingga mereka pa-
ham urgensi tupoksi KPI di daerah, dan dapat 
memberikan dukungan anggaran yang baik.

Hadir dalam rapat koordinasi yang merupa-
kan amanat dari Rapat Dengar Pendapat antara 
Komisi I DPR dan KPI Pusat, Komisioner KPI Pu-
sat bidang kelembagaan Ubaidillah. Dirinya 
menyampaikan kondisi terakhir beberapa KPI 
Daerah yang tidak lagi memiliki anggaran seper-
ti Sumatera Barat dan  Jambi. “Ketiadaan angga-
ran tentunya mengganggu pelayanan perizinan 
yang merupakan amanat  Undang-Undang,” ujar 
Ubaidillah. Selain itu,  terdapat beberapa daerah 
yang melakukan penundaan terhadap proses 
seleksi KPID ataupun pelantikan anggota yang 
sudah terpilih lantaran  tidak adanya kejelasan 
anggaran. Karenanya KPI sangat berharap 
segera didapat kepastian tentang bolehnya ang-
garan dalam bentuk hibah dari APBD yang ber-
gulir setiap tahun. “Jika sudah ada  kepastian, 
dengan sendirinya KPI Daerah di berbagai 
provinsi dapat menjalankan  peran-peran 
strategisnya yang dipercayakan regulasi!” 
pungkasnya.

Sementara  perwakilan dari 
 BAPPENAS, Wariki Sutikno 
 menegaskan, bahwa sudah menja-
di tugas semua untuk mengawal 
 substansi penyiaran di tanah air. 
Melihat peliknya persoalan 
yang dihadapi secara 
 kelembagaan, Wariki 
 berharap dengan adanya 
kepastian soal hibah di 
APBD, KPI Daerah 
melakukan penga-
walan pada APBD Pe-
rubahan 2018. Den-
gan demikian pada 
tahun ini 
 program-program KPI 
Daerah dapat segera 
 dianggarkan melalui 
 mekanisme hibah di APBD.  Pertemuan yang 
 dimoderatori oleh Sekretaris KPI Pusat Maruli 
 Matondang ini, ditutup dengan merumuskan 
 beberapa kesimpulan yang akan ditindaklanjuti 
oleh KPI Pusat kepada instansi terkait.R@
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Puncak peringatan Hari Penyiaran 
Nasional (Harsiarnas) ke-85 pada 
tahun 2018 akan  dipusatkan di 

kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan men-
gusung tema Menjaga  Keutuhan NKRI 
Melalui Dunia Penyiaran Yang Sehat dan 
Berkualitas, peringatan Harsiarnas akan 
dirangkai dengan  pelaksanaan Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) se-Indonesia. 

Komisioner KPI Pusat bidang 
 kelembagaan, Ubaidillah mengatakan, 
dari tema tersebut KPI berharap melalui 
kota Palu, Sulawesi Tengah inilah pesan 
damai dapat diserukan untuk Indonesia. 
Hal tersebut disampaikan Ubaidillah 
 dalam rapat persiapan peringatan 
 Harsiarnas ke-85 tahun 2018, di kantor 
Gubernur Sulteng, bersama jajaran 
 pemerintah provinsi yang dipimpin 
langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) 
Provinsi Sulteng Mohammad Hidayat 
 Lamakarate.

Menurut Ubaidillah, ada banyak 
 rangkaian kegiatan yang akan dilakukan 
dalam memeriahkan Harsiarnas ini. 
 Diantaranya Kampanye Indonesia Bicara 
Baik, yang diharapkan mengikutsertakan 
berbagai elemen masyarakat di kota Palu, 
termasuk kalangan aktivis masjid dan 
 gereja, serta jalan santai dan literasi 
 media yang melibatkan siswa sekolah di 
Palu.

“KPI juga sudah menyiapkan program 
Sekolah P3SPS untuk praktisi penyiaran di 
kota Palu dan sekitarnya”, ujar Ubaidillah. 
Sekolah P3SPS selama ini menjadi 
 program andalan KPI Pusat dalam 
 memberikan standarisasi memahami 
 regulasi penyiaran bagi kalangan pelaku 
industri penyiaran. Dengan 

 diselenggarakannya Sekolah P3SPS di 
Palu, KPI berharap, dapat menjangkau 
lebih banyak peserta, terutama dari 
 pengelola televisi lokal di Sulawesi  Tengah 
dan sekitarnya. 

KPI mengagendakan pada peringatan 
Harsiarnas kali ini, Presiden Republik 
 Indonesia Joko Widodo hadir. “Kami 
 berharap Presiden dapat sekaligus 
 mencanangkan secara resmi tanggal 1 
April sebagai Hari Penyiaran Nasional 
 serta menandatangani prasasti tugu 
penyiaran”, ujar Ubaidillah. Hingga saat 
ini, KPI masih menanti ditandatanganinya 
Keputusan Presiden (Kepres) tentang 
penetapan 1 April sebagai Hari Penyiaran 
Nasional. 

Dalam rapat yang turut dihadiri 
 jajaran KPI Daerah Sulawesi Tengah, Hary 
Aziz selaku Ketua KPID menyampaikan 
tengah mempersiapkan kegiatan 
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Ankara - Dewan Tinggi Pengawas Radio dan 
Televisi Turki (Radyo ve Televizion Ust Kurulu - RTUK)  
menjatuhkan denda pada saluran TV8 sebesar 1 juta 
lira atau setara dengan Rp 3,5 miliar, karena 
 mempertontonkan gadis muda dengan pakaian 
 minim dalam lomba bakat. Keputusan tersebut juga 
diambil setelah masuk keluhan dari pemirsa tentang 
pelecehan anak pada program tersebut. 

Dengan menyebutkan tentang bahaya kejiwaan 
bagi anak-anak, RTUK memutuskan program Yetenek 
Sizsiniz (Kamu Punya Bakat) telah melanggar 
 peraturan siaran etisnya dan mendenda saluran 
 televisi tersebut dua persen dari pendapatan 
 ikla nnya, yang hampir mencapai 1 juta lira.

Peraturan negara tersebut menyatakan bahwa 
“program yang mengandung konten yang dapat 
membahayakan perkembangan fisik, mental dan 
moral anak-anak dan remaja tidak dapat disiarkan.” 

RTUK mengatakan dalam sebuah laporan, 
 mereka telah menerima keluhan bahwa saluran 
tersebut telah mengeksploitasi anak-anak dalam 
 sebuah pertunjukan “tidak bermoral”. “Terdapat 
reaksi dari masyarakat karena membuat anak kecil, 
berusia 7-8, menari setengah telanjang demi 
 penilaian, yang merupakan pelecehan anak-anak,” 
demikian laporan tersebut.

Kementerian Kebijakan Keluarga dan Sosial Turki 
mengatakan bahwa anak-anak tersebut “menari 
 dengan pakaian yang tidak sesuai dengan usia dan 
tingkat perkembangan mereka.”

Surat kabar “Hurriyet”melaporkan, RTUK juga 
mendenda beberapa saluran musik untuk  menyiarkan 
video musik yang digambarkannya sebagai “satu 
 tingkat di bawah film erotis.”

Video lagu “Sifir Tolerans” (Tiada Tenggang 
Rasa) oleh penyanyi kelahiran Belgia, Hadise, 
menampilkan artis tersebut dalam adegan intim 
 dengan lawan main pria. Video tersebut mencakup 
adegan penyanyi di tempat tidur dengan aktor pria 
dan di bak mandi. (dari berbagai sumber)

Tayangkan  Anak-Anak 
 Perempuan 

 Berpakaian  Minim, 
RTUK Jatuhkan Sanksi 

1 Juta Lira
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 Kampanye Indonesia Bicara Baik. 
 “Kegiatan ini akan melibatkan berbagai 
elemen pegiat media dan LSM di Palu,” 
ujarnya. Selain itu, kampanye ini akan 
dilakukan bekerjasama dengan 
 masjid-masjid dan gereja-gereja yang ada 
di kota Palu, agar dalam khotbahnya 
dapat disisipkan pesan-pesan kepada 
seluruh umat untuk hanya menyebarkan 
informasi-informasi yang baik dan 
 membangun, bukan informasi yang 
 sifatnya hoax.

Selain itu, tambah Hary, KPID juga 
tengah menjajaki kerjasama dengan 
 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) 
 untuk menggelar festival media. Sehingga 
Hari Penyiaran Nasional ini juga menjadi 
sebuah momen penting bagi insan media, 
untuk melakukan perbaikan kualitas demi 
terwujudnya dunia penyiaran yang sehat 
dan memberikan penguatan pada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). R@
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Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
melih at adanya  kecenderungan 
 eksploitasi konflik keluarga dalam 

 program Pagi-Pagi Pasti Happy yang tayang di 
Trans TV. Pad aha l,  pro gr a m   siaran  te rsebut 
 ditayangkan pada pagi hari yang  masih m erupa-
kan waktu tayang untuk  program anak. Semen-
tara KPI  sendiri  tenga h  berusaha untuk mem-
bersihkan  program  sinet  ro n yang hadir pada 
jam tayang anak, dari  muatan  konflik  rumah 
tangga. Hal  terseb ut  disampaikan  Komisioner 
KPI Pusat  ko ordinator bidang  pengawasan isi 
siaran Hardly Ste fano Pariela dalam acara 
 pembinaan program  siara n Pagi-Pagi Pasti 
 Happy di  Trans TV, (22/1). 

Di hadapan jajaran Trans TV yang juga 
 dihadiri Direktur Operasional Trans TV, Latief 
Harnoko dan Kepala Departemen  Produksi 
Trans TV  Bisma Ali Satari, Hardly  memaparkan 
 beberapa tayangan program Pagi-Pagi  Pasti 
Happy yang mendapatkan  teguran dan 
 peringatan dari KPI. Selain itu, aduan dari 
 masyarakat yang  sampai ke KPI atas  program 
siaran ini  mencapai 266  aduan. Hardly 
 mengatakan  bahwa  dirinya  tid a k dapat  melihat 
pada  bagian mana  program  siaran ini dapat 
membuat  pemirsanya senang atau  happy, 
 sebagaimana tujuan program ini  disiarkan.

Pada kesempatan tersebut, Bisma 
 menjelaska n konsep dasar program  Pagi-Pagi 
Pasti  Happy yang sudah tayang selama satu 
 tahun.  Beberapa waktu belakangan, ujar 
 Bisma,  progra m ini memang banyak  mengambil 
isu yang viral di media sosial. “Harapannya, di 

• Pagi-Pagi Pasti Happy
KPI Lakukan Pembinaan Program Siaran

program inilah isu-isu yang  viral di media  sosial  
bisa di   luruskan, ”katanya. 

Namun demikian, Nuning Rodiyah 
 (Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi 
siaran)  justru melihat program ini sarat dengan 
masalah privat yang dibuka ke  publik pada jam 
tayang anak. “Anak-anak tentu akan melihat 
bahwa konflik rumah tangga dan  pertengkaran 
yang vulgar di layar kaca  menjadi hal yang 
 lumrah dan berpotensi  untuk ditiru,” ujarnya.

Sedangkan catatan dari Mayong Suryo 
 Laksono (Komisioner KPI Pusat bidang 
 pengawasan isi siaran) adalah tentang 
 kehadiran anak-anak di studio yang tidak 
 sesuai dengan konsep  acara. “Anak-anak yang 
 hadir pada  program ini tentunya  memiliki 
resiko  berbicara yang  tidak sesuai dengan 
 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
 Program  Siaran (P3 & SPS),” kata  Mayong. Ia 
bahkan  berharap  konsep dasar dari Pagi- Pagi 
Pasti Happy  direview ulang. Mayong menilai, 
 kebijakan mengambil tema gosip dari  dunia 
 artis  berpotensi “membunuh” para artis 
 tersebut.

Di akhir acara, Hardly meminta  pengelola 
program Pagi-Pagi Pasti Happy  memberikan 
penguatan pada program ini agar  terlihat jelas 
nilai/ value yang dibawa. “Program  siaran harus 
punya tujuan yang jelas,  serta  kemanfaatannya 
bagi publik, jangan  sampai program ini justru 
menjadi sarana  mereproduksi gosip,” tegas 
Hardly. R@
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Komisi Penyiaran  Indonesia  Pusat (KPI 
 Pusat) melayangkan  peringatan tertulis 
untuk program  acara “Dahsyat” di 

 stasiun RCTI.  Acara yang  ditayangkan RCTI pada 
19 Januari 2018 menampilkan visualisasi yang 
 berpotensi  melanggar norma kesopanan. Hal itu 
 ditegaskan Koordinator bidang Isi  Siaran KPI  
 Pusat, Hardly  Stefano, usai acara pembinaan 
 program acara “Dahsyat” di kantor KPI,  (23/1).

Ray Wijaya mewakili pihak RCTI  menyatakan, 
telah melakukan  permintaan maaf atas adegan 
yang terjadi di  program “Dahsyat” beberapa 
 waktu lalu. Dia  menegaskan tidak ada niat  sengaja 
untuk  melecehkan kehormataan instansi terkait 
 ataupun secara personal. Setelah kejadian itu, 
 pihaknya telah melakukan permintaan maaf 
 secara langsung kepada instansi TNI dan juga 
 permintaan maaf secara  terbuka kepada  publik.

Hardly menegaskan bahwa  permintaan 
maaf kepada pihak terkait, harus disertai  dengan 
 upaya perbaikan atas program  siaran. Oleh  sebab 
itu KPI Pusat juga meminta RCTI  melakukan 
evaluasi  secara menyeluruh,  sehingga dapat 
 mengembalikan “Dahsyat”  sebagai program 
yang menghibur,  edukatif,  ins piratif dan penuh 
 manfaat.  

“Evaluasi ini dimaksudkan supaya  dikemudian 
hari kejadian yang sama tidak terulang dan 
 program “Dahsyat” tidak lagi menampilkan 
 hal-hal yang mengandung  muatan negatif. Kami 
minta evaluasi  meliputi kinerja team produksi, 
manajemen acara,  konsep acara hingga pengisi 
acara,” tegas  Hardly  kepada perwakilan RCTI yang 
hadir pada pembinaan tersebut. 

Menurut Hardly, proses perbaikan  tidak 
bisa dilakukan sambil jalan karena dinilai kurang 
efektif. “Seluruh tim produksi harus  melakukan 
 perenungan yang mendalam, agar program 

“Dahsyat” dapat tetap  menjadi  siaran hiburan, 
namun dengan lebih  banyak  menghadirkan  value 
yang positif kepada  penonton.” kata Hardly.

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah 
 menambahkan, RCTI harus juga  melakukan 
 recovery internal khususnya pada tim “dahsyat” 
agar  kembali mengingat aturan P3 dan SPS KPI 
yang di  dalamnya  termaktub soal  norma-norma 
yang  harus  diperhatikan. “ Koridor-koridor 
 tersebut harus  menjadi  perhatian tim “Dahsyat”,” 
tegasnya.

Pernyataan senada juga disampaikan 
 Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini. 
 Menurutnya, RCTI harus dapat  mengantisipasi 
dampak yang  ditimbukan dari setiap  acara yang 
akan  mereka tayangkan . Antisipasi ini dapat 
meminimalisir  terjadi pelanggaran  dalam  sebuah 
program. 

Pihak RCTI mencatat dan ber-
komitmen  untuk  menjalankan 
semua arahan KPI. “Kami 
sepakat soal siaran itu ha-
rus  menghibur dan berman-
faat.  Karena itu, kami akan 
 benar-benar  memper-
baiki dan  berusaha 
keras agar hal 
seperti itu 
tidak ter-
jadi lagi,” 
kata Ray 
Wijaya.
RG

Peringatan dan Evaluasi
Menyeluruh

Program “Dahsyat” RCTI

Peringatan dan Evaluasi
Menyeluruh

Program “Dahsyat” RCTI
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Seorang produser dari perusahaan 
film ternama yang biasa 
 memproduksi film layar lebar 

 bergenre horor, saat ini begitu aktif 
 membuat sinetron horor untuk beberapa 
stasiun televisi sekaligus. Bukan tanpa 
 sebab ia beralih lahan, karena selama ini 
dikenal pembuat film horor untuk bioskop 
yang hampir selalu sukses di pasar.

Ihwal pembuatan produk serupa 
 namun untuk format televisi, ia 
 menyampaikan alasan, “Ini peluang, dan 
peluang itu tidak akan saya sia-siakan. 
 Kenyataan, dan ini pun faktta, rating 
 sinetron horor saat ini sangat bagus. Saya 
sampai kewalahan diminta beberapa 
 stasiun televisi untuk membuat sinetron 
horor, serial, yang setiap episode cerita 
mesti tamat.“

Sinetron horor yang ditayangkan di 
televisi, dari waktu ke waktu tidaklah 
 beranjak dari pola bertutur yang sama: 
sengaja menakut-nakuti pemirsa. Sama 
halnya film horor untuk bioskop, juga 
 mencoba menakuti penonton. Pola 
 bertutur ini lantas dikemas dengan aneka 
bumbu agar tambah menghibur, yakni 
 memasukkan osok perempuan cantik 
 sehingga membuat pemirsa kesengsem. 

 Umumnya sinetron horor, berarti 

juga kisah mengenai hantu, pada tayangan 
televisi  di Indonesia, lebih mengarah pada 
tontonan komedi. Hal ini bisa dimengerti, 
mengingat televisi adalah kotak ajaib yang 
ditempatkan secara khusus di ruang  rumah 
kita, sehingga  pemirsanya adalah seluruh 
anggota keluarga atau tamu dan siapa pun  
yang saling berseliweran datang silih 
 berganti. Bagaimanapun mereka  
 memerlukan hiburan dan bukan ingin 
 menonton tayangan yang mengharuskan 
mereka berpikir keras atau mengernyitkan 
dahi.

Sinetron horor memang produk dari 
industrialisasi tayangan televisi dengan ibu 
kandung modernitas. Sebuah fakta yang 
tidak mengherankan karena televisi tidak 
mempunyai jenis kelamin, tetapi mampu 
memainkan peran ideologis secara halus. 
Televisi membentuk selera, membangun 
trend dan kecenderungan genre acara, 
 termasuk sajian yang membuat pemirsa 
terperanjat serta terkaget-kaget.

 Genre horor yang saat ini merebak 
lagi di beberapa sinetron maupun acara 
lain jelas berkiblat pada industrialisasi. 
Mendapat sambutan baik, secara nyata 
menaikkan rating dan sharing  kepemirsaan, 
maka reproduksi pun terjadi. Secara 
 berulang oleh sebuah sinetron yang 

Tulisan ini dikirimkan ke Redaksi Penyiaran Kita pada Jumat (2/2/2018), atau tiga hari sebelum Syamsudin Noer Moenadi meninggal 
dunia karena serangan jantung, di Jakarta pada Senin 5/2/2018. Wartawan, penulis, pengamat yang juga mengajar di Institut 

Kesenian Jakarta ini pergi  meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.
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 memang bergenre itu, atau tak jarang pula 
diikuti sinetron dan acara lain yang 
 sebetulnya tidak memiliki unsur horor 
 namun tiba-tiba memasukkan unsure 
horor dan mistik, atau bumbu-bumbu hal 
supranatural. Kiranya inilah hukum dagang 
yang menghasilkan peluang, dan tidak 
 disia-siakan bagi sang produser.

 Sesungguhnya tayangan sinetron 
bergenre apa pun kebanyakan masih jauh 
dari urusan estetika, kecuali mengarah 
pada bentuk komoditas semata. Memang, 
sepanjang tahun 2017 sejumlah 
 pencapaian dalam tayangan sinetron,  tidak 
terkecuali sinetron horor, cukup bagus 
dengan menyuguhkan tontonan yang 
menorehkan penjelajahan melawan lakon 
klise.  Setidaknya tim produksi berhasil 
melakukan eksplorasi dan tidak stagnan 
atau beku dalam gagasan.

 Sinetron seri–horor bertajuk Kisah 
Nyata yang ditayangkan di salah satu 
 stasiun televisi terpandang, pada malam 
hari,  merupakan bukti adanya gairah 
 keberanian menjelajahi wilayah artistik 
baru, khususnya dalam penggalian ide 
 cerita. Sekadar menyebut judul episode, 
“Korban Buaya Mistis Sungai Mahakam” 
dan “Fitnah Wanita Ular Berbisa” yang 
 ditayangkan Oktober 2017, misalnya,  patut 

mendapat perhatian karena agak berbeda 
dengan cerita horor stereotip. Memang 
tertangkap kesan, sinetron berbumbu 
horor itu dibuat dengan pertimbangan dan 
gagasan yang cukup matang, tidak asal 
berbeda, memiliki keunggulan dalam 
 eksekusinya walaupun belum layak disebut 
terobosan.

 Lalu apa yang bisa kita lakukan?
Menurut saya, biarkan saja sinetron 

horor alias sinetron hantu bergentayangan 
di stasiun televisi, sejauh memiliki 
 kelayakan sebagai tontonan dan tidak 
 melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) 
KPI. Sinetron dengan genre itu akan 
 bergulir secara alamiah, dan pemirsalah 
yang bakal menyeleksi untuk menentukan 
pilihan program yang diminati. Bagi tim 
produksi, sinetron bergenre itu bisa 
 menjadi langkah terobosan sekaligus 
 peluang bisnis yang tidak bisa dianggap 
 s epele dalam meraup keuntungan. Namun 
haruslah dipahami, selera penonton akan 
berubah dari waktu ke waktu, dan 
 kebosanan adalah sebuah keniscayaan.

Oleh Syamsudin Noer Moenadi (Wartawan, Pengamat Film dan Acara Televisi)

Tulisan ini dikirimkan ke Redaksi Penyiaran Kita pada Jumat (2/2/2018), atau tiga hari sebelum Syamsudin Noer Moenadi meninggal 
dunia karena serangan jantung, di Jakarta pada Senin 5/2/2018. Wartawan, penulis, pengamat yang juga mengajar di Institut 

Kesenian Jakarta ini pergi  meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.

SINETRON HOROR MEREBAK LAGI:  
TEROBOSAN ATAU MENGHITUNG PELUANG?

Januari - Februari  2018     PENYIARANKITA      29 



[ OPINI ]

    PENYIARANKITA     Januari - Februari  2018     30

Penayangan program siaran  “Kisah Nya-
ta” episode “Misteri Rumah Tjong A 
Fie” di Trans 7 menuai protes dari pihak 

keluarga yang merasa keberatan  dengan materi 
tayangan tersebut. Komisi  Penyiaran Indonesia 
(KPI) Pusat melakukan  mediasi antara keluarga 
Tjong A Fie dan pihak Trans 7, (12/2) di kantor KPI 
Pusat. 

Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang 
Pengawasan Isi Siaran, Hardly Stefano, yang 
 memandu jalannya mediasi mengatakan, kasus 
ini harus menjadi pembelajaran untuk Trans 7 
dan televisi lain untuk lebih berhati-hati dan teliti 
sebelum  menayangkan sebuah program acara. 
“Kami berharap keberatan yang disampaikan 
 pihak keluarga dapat menjadi masukan untuk 
pembuatan tayangan ulang program yang sama,” 
katanya yang diamini Komisioner KPI Pusat 
 lainnya, Nuning Rodiyah dan Mayong Suryo 
 Laksono. 

Di awal pertemuan, wakil dari keluarga Tjong 
A Fie, Anggiea Putra Prawira, meminta klarifikasi 
dari perwakilan Trans 7 atas  penayangan acara 
tersebut. Menurutnya, Tjong A Fie merupakan 
 tokoh yang ikut andil dalam pembangunan kota 
Medan. Informasi yang menyatakan rumah Tjong 
A Fie angker adalah tidak benar dan menyakiti 

KPI Pusat Mediasi 
Trans 7 dan Keluarga Tjong A Fie 

perasaan  keluarga besar. “Keluarga kami merasa 
 keberatan atas informasi yang ada dalam 
 tayangan tersebut. Kami menilai hal itu tidak 
 sesuai dengan sejarah aslinya. Harusnya  tayangan 
itu mengandung unsur edukasi,” kata Anggiea.

Sementara itu, pihak Trans 7, yang diwakili 
Kepala Divisi Programing Trans 7, Leona 
 Anggraeni, menyatakan permintaan maaf  secara 
langsung kepada keluarga Tjong A Fie atas 
 kesalahan dalam tayangan “Misteri  Rumah Tjong 
A Fei” pada 29 Januari 2018. Trans 7  berjanji akan 
menayangkan ulang tayangan yang sama untuk 
melurusnya informasi dengan mencantumkan 
penjelasan sebagai bentuk klarifikasi atas 
 kesalahan tayangan  sebelumnya.

“Kami minta maaf atas kesalahan yang telah 
terjadi karena kurang teliti dalam pemeriksaan 
materi muatan tayangan. Kami juga menyadari 
adanya kesalahan karena tidak memiliki izin dari 
pihak keluarga atas penayangan program siaran 
tersebut,” kata Leona di depan  perwakilan 
 keluarga besar Tjong A Fie yang menghadiri 
 mediasi. Tidak hanya itu, Leona mengatakan, 
 pihaknya akan menyampaikan permintaan maaf 
secara  terbuka melalui media cetak yang ada di 
Kota Medan.RG
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Teguran Tertulis Program Siaran “Ekspedisi Merah” ANTV 
 

Teguran Tertulis Program Siaran Jurnalistik “iNews Pagi” I-News TV

Tgl Surat 11 Januari 2018

No. Surat 05/K/KPI/31.2/1/2018

Status Teguran Tertulis

Stasiun TV ANTV

Program Siaran “Ekspedisi Merah”

Deskripsi Pelanggaran 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 “Ekspedisi Merah” yang ditayangkan oleh stasiun ANTV pada tanggal 28 Desember 2017 
pukul 15.29 WIB.

Program siaran tersebut menampilkan adegan penampakan seorang wanita yang tiba-tiba menghilang dan 
seorang peserta wanita tiba-tiba merasa kesakitan pada tengkuk lehernya saat tusuk konde yang dipercaya 
 mempunyai kekuatan supranatural dibuang oleh salah seorang temannya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas penggolongan program siaran yang mendorong remaja percaya pada kekuatan 
 supranatural dan/atau mistik.

Selain itu, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 15.22 WIB memuat adegan seorang pria yang mengalami 
kesurupan dan penampakan manusia aneh. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar 
Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program 
Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 37 Ayat (4) huruf b. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI 
Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis. 

Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah 
program siaran. Demikian agar surat sanksi administratif teguran tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima 
kasih.

Tgl Surat 11 Januari 2018

No. Surat 06/K/KPI/31.2/1/2018

Status Teguran Tertulis

Stasiun TV I-News TV

Program Siaran Jurnalistik “iNews Pagi”

Deskripsi Pelanggaran 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 “iNews Pagi” yang ditayangkan oleh stasiun iNews pada tanggal 23 Desember 
2017 pukul 06.24 WIB. 

Program siaran jurnalistik tersebut menampilkan wajah seorang wanita yang diduga sebagai pekerja seks 
komersial. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran jurnalistik 
untuk menyamarkan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial.

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 44. Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif Teguran 
 Tertulis. 

Kami meminta saudara segera melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama, 
baik pada program sejenis maupun program lainnya. Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 
 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. Demikian agar sanksi administratif teguran 
tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.
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Teguran Tertulis Program Siaran “Selebrita Siang” Trans7

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “Breaking News” Metro TV 

Deskripsi Pelanggaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) berdasarkan Undang-Undang No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap 
pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran 
pada Program Siaran “Selebrita Siang” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS 7 pada tanggal 10 Januari 2018 
pukul 11.18 WIB.

Program siaran tersebut menampilkan rekaman video stand up comedy Joshua Suherman yang berpotensi 
menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan.

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi 
 Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 6 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 
Pasal 6 Ayat (1). Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis. 

Saudari wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah 
 program siaran. Demikian agar surat sanksi administratif teguran tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima 
kasih.

Tgl Surat 18 Januari 2018

No. Surat 17/K/KPI/31.2/1/2018

Status Teguran Tertulis

Stasiun TV TRANS 7

Program Siaran “Selebrita Siang”

Deskripsi Pelanggaran 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 pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis, KPI Pusat telah 
menemukan pelanggaran pada Program Siaran Jurnalistik “Breaking News” yang ditayangkan oleh stasiun Metro 
TV pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 14.17 WIB.

Program siaran tersebut menayangkan video sebuah truk di atas kapal yang berguncang akibat gempa 
 tanggal 23 Januari 2018. Diinformasikan bahwa kejadian tersebut terjadi di Merak, namun setelah ditelusuri 
ternyata merupakan video peristiwa lain yang terjadi tujuh bulan sebelum gempa yang dimaksud. KPI Pusat 
 menilai muatan tersebut tidak dapat ditampilkan karena mengandung materi yang keliru sehingga dapat 
 menyesatkan dan menambah kepanikan di masyarakat. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas ketentuan tentang kewajiban program siaran jurnalistik untuk memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, 
yakni akurat dan tidak membuat berita bohong.

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi 
 Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 22 Ayat (2) dan (3) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran 
 Indonesia Tahun 2012 Pasal 40 huruf a dan b. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi 
 administratif Teguran Tertulis. 

Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah 
program siaran. Demikian agar surat sanksi administratif Teguran Tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Atas 
 perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tanggal Surat 1 Februari 2018

No. Surat 50/K/KPI/31.2/2/2018

Status Teguran Tertulis

Stasiun TV METRO TV

Program Siaran Jurnalistik “Breaking News”
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Teguran Tertulis Program Siaran Jurnalistik “Kompas Siang” Kompas TV 

Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Indika Pagi” Radio Indika FM 

Tgl Surat 18 Januari 2018

No. Surat 17/K/KPI/31.2/1/2018

Status Teguran Tertulis

Stasiun TV TRANS 7

Program Siaran “Selebrita Siang”

Deskripsi Pelanggaran 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 pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis, KPI Pusat telah 
menemukan pelanggaran pada Program Siaran Jurnalistik “Kompas Siang” yang ditayangkan oleh stasiun Kompas 
TV pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 12.00 WIB.

Program siaran tersebut menayangkan beberapa pasangan yang berciuman bibir saat merayakan  pergantian 
tahun di New York. KPI Pusat menilai muatan eksplisit tersebut tidak dapat ditampilkan. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang larangan menampilkan ciuman bibir.

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan 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 pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis. 

Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah 
program siaran. Demikian agar surat sanksi administratif Teguran Tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Atas 
 perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Deskripsi Pelanggaran 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 “Indika Pagi” yang disiarkan oleh stasiun radio Indika FM pada tanggal 18 Januari 2018 
 mulai pukul 07.45 WIB.

Program siaran tersebut menyiarkan perbincangan dengan topik “Cinta dan Orgasme”. KPI Pusat menilai 
perbincangan yang membahas isu seksualitas secara eksplisit tersebut tidak layak disiarkan pada jam siar 
 anak-anak dan remaja. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang 
 perlindungan anak-anak dan remaja serta program siaran yang berisikan pembicaraan mengenai masalah seks. 

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi 
 Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 16 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran 
Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1). Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat 
 memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis. 

Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah 
program siaran. Demikian agar surat sanksi administratif Teguran Tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Atas 
 perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tgl Surat 1 Februari 2018

No. Surat 50/K/KPI/31.2/2/2018

Status Teguran Tertulis

Stasiun TV METRO TV

Program Siaran Jurnalistik “Breaking News”
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Indonesia Dukung Deklarasi Cotonou untuk Al Quds Indonesia Dukung Deklarasi Cotonou untuk Al Quds 
 Sebagai organisasi yang berada di bawah  

Organisasi Kerjasama Islam (OKI), IBRAF 
 berkomitmen kuat mendukung prinsip dan 
tujuan yang tercantum dalam Piagam OKI 
tentang Al Quds.  Karenanya, dalam naskah 
deklarasi juga menekankan pentingnya 
 pelestarian kesucian dan status sejarah Al 
Quds dan Haram al-Sharif untuk dunia Islam, 
serta mempertahankan sifat multi-agama Al 
Quds. Untuk itulah, IBRAF menilai penting 
adanya kerjasama dan koordinasi dalam 
membela Palestina dan Al Quds melalui 
bidang media audio visual.

Cotonou - Pertemuan Tahunan ke-6 
OIC-Broadcasting Regulatory and 
Authority Forum (IBRAF) di 

 Cotonou, Benin, ditutup dengan disepakatinya 
Cotonou Declaration on Al Quds, (20/2). 
Deklarasi tersebut hadir dengan pertimbangan 
penolakan terhadap penetapan Yerussalem 
sebagai ibukota Israel. Penolakan ini dilandasi 
alasan kemanusiaan dalam sejarah berdirinya 
negara Palestina, dan demi menjaga 
 keberadaan historis dan kesakralan Al Quds 
dan Haram Al-Sharif sebagai pusat tiga agama 
besar di dunia. 
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Indonesia Dukung Deklarasi Cotonou untuk Al Quds Indonesia Dukung Deklarasi Cotonou untuk Al Quds 
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

Yuliandre Darwis yang hadir dalam  pertemuan 
tersebut menjelaskan, deklarasi Cotonou 
menyepakati agar otoritas pengawas 
 penyiaran di seluruh negara anggota IBRAF 
memastikan lembaga penyiaran di bawah 
 kewenangannya untuk menggunakan bahasa 
audio visual yang peka dan penuh 
 pertimbangan dalam pembuatan program 
tentang Al Quds. Deklarasi ini juga, tambah 
Yuliandre, mendorong lembaga penyiaran 
 untuk menyediakan ruang di media untuk 
menggarisbawahi pentingnya perlindungan 
karakter multi-budaya dan multi-agama di Al 
Quds untuk membangun perdamaian dan 

stabilitas di wilayah tersebut secara khusus 
dan di dunia secara keseluruhan. 

Yuliandre yang baru saja meletakkan 
jabatan sebagai Presiden IBRAF 
 menegaskan pula komitmen Indonesia 
 untuk mendukung deklarasi Cotonou. 
Apalagi pemerintah Indonesia sudah 
 menyatakan sikap yang tegas atas  eksistensi 
Palestina dan Al Quds. “Kami meyakini, 
dengan memberikan ruang yang adil dan 
proporsional terhadap masalah Palestina 
dan Al Quds di media, menjadi salah satu 
kontribusi dunia penyiaran dalam 
 menjunjung hak asasi manusia serta 
 menjaga keharmonisan antar ummat 
 bera gama dan masyarakat dunia”, pungkas 
Yuliandre. R@
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