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 Perhelatan peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 

ke-85 di Palu pada 1 April 2018 berhasil menggemakan semangat 

Bicara Baik lewat medium penyiaran. Dengan tema menjaga 

keutuhan NKRI melalui dunia penyiaran, Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) berharap betul agar televisi dan radio memberikan 

kontribusi yang optimal dalam menjaga negeri ini.  Kehadiran 

program s iaran  yang berkua l i tas  dan  mencerminkan

keberimbangan fungsi-fungsi penyiaran, merupakan salah satu 

cara memberikan pencerahan dan pencerdasan bagi anak 

negeri. 

 Newsletter kali mengulas kegiatan Harsiarnas dan 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2018. Kehadiran 

pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshiddiqie dalam seminar 

utama memberikan banyak masukan terkait terobosan hukum 

yang dapat diambil KPI dalam menjaga eksistensinya sebagai  

regulator penyiaran. 

 Selain itu, beberapa artikel tentang aktivitas KPI dalam 

menjaga layar kaca agar semakin bersih dari pelanggaran, juga 

ikut diturunkan. Termasuk diskusi mengenai eksploitasi kont-

en siaran yang mengandung muatan Lesbian Gay Biseksual dan 

Transgender (LGBT). 

Salam Penyiaran!
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“Dimensi sejarah penyiaran tahun ini 
menjadi inspirasi bagi semua kalangan 
untuk lebih banyak berbuat bagi 
bangsa dan negara serta menjadikan 
Indonesia bicara baik.

 Palu – Tak banyak yang tahu kalau 

provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi 

paling luas di pulau Sulawesi. Berbatasan 

dengan provinsi Gorontalo di sebelah utara, 

Sulawesi Tengah memiliki jumlah penduduk 

terbanyak kedua di pulau Sulawesi setelah 

Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Hari Penyiaran 

Nasional (Harsiarnas) ke-85 yang dipusatkan 

di ibukota Sulawesi Tengah, Palu tentu bukan 

tanpa alasan. Dukungan penuh dari pemerintah 

provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin Gubernur 

Longki Djanggola, menjadi alasan penting 

dipilihnya Palu sebagai tuan rumah perhelatan 

tahunan insan penyiaran. 

 B e r b a g a i  r a n g k a i a n  k e g i a t a n 

menjelang Harsiarnas dilakukan panitia lokal 

yang merupakan kerjasama penuh sinergi antara 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah 

dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD)  lainnya di Sulawesi Tengah. Sebut saja 

misalnya Bedah Buku 9 Elemen Jurnalisme 

yang mengupas dengan mewabahnya informasi 

hoax di masyarakat.  Festival Media yang 

menjadi ajang kumpul pelaku media di Sulawesi 

Tengah, Jalan Sehat Literasi Media yang turut 

dimeriahkan dengan kehadiran tim Siber Kreasi 
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dan Ketua Parfi, Marcela Zalianty. Tak ketinggalan pula, kampanye Indonesia Bicara Baik yang melibatkan 

pengelola masjid dan gereja di Sulawesi Tengah untuk menyiarkan kebaikan lewat mimbar-mimbar 

khutbahnya. 

 Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyampaikan apresiasi kepada KPI atas 

penyelenggaraan Harsiarnas dan Rakornas KPI 2018 ini.“Moment nasional ini memiliki makna istimewa 

bagi kami, karena bertepatan dengan beberapa hari ke depan tepatnya 13 April merupakan ulang tahun 

ke-54 Provinsi Sulawesi Tengah, usia yang terus memacu gerakan pembangunan untuk menjadikan visi 

Sulteng maju, mandiri, dan berdaya saing,’’ ungkap dalam acara Puncak Peringatan Harsiarnas ke-85, 

(1/4).

 Longki berpesan, Peringatan Harsiarnas harus diresapi makna sejarahnya karena di dalamnya 

banyak terkandung energi positif yang memberi nafas baru terhadap kehidupan bangsa melalui penyiaran 

yang berkualitas. “Saya mengajak lembaga penyiaran di Sulawesi Tengah sebagai mitra pemerintah 

daerah senantiasa meningkatkan peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan kodrat informasi yang 

terpercaya dan mengangkat kearifan lokal dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

penyiaran,” tandasnya. 

 Rasa bangga atas penyelenggaraan Harsiarnas di kota Palu ini juga disampaikan Sekretaris 

Daerah Provinsi Sulteng, Mohamad Hidayat Lamakarate. Ia mengatakan bahwa stigma negatif yang 

dahulu melekat di daerah ini sudah tidak lagi ada. Sulawesi Tengah saat ini adalah daerah yang indah 

dan aman.. “Kita tunjukan kepada dunia bahwa Sulawesi Tengah dengan kekayaan empat dimensinya, 

berupa laut, gunung, lembah dan sungai, merupakan provinsi yang aman,” terang Hidayat. Dari Palu, 

Sulawesi Tengah pula, keutuhan NKRI pun dijaga, dengan semangat Indonesia Bicara Baik.



 Pada kesempatan tersebut Yuliandre 

menyinggung pula rancangan undang-undang 

(RUU) penyiaran yang belum juga disahkan oleh 

DPR RI. Padahal dalam RUU tersebut diyakini 

menjadi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi 

oleh KPID terkait status kelembagaan dan 

implikasi penganggarannya. Selain itu, dirinya 

juga melihat adanya kebutuhan regulasi baru 

untuk menangkal banjirnya informasi bohong 

(hoax) dan hatespeech yang berpotensi 

memecah belah keutuhan bangsa. 

 Undang-Undang nomor 32 tahun 

2002 tentang Penyiaran sudah menegaskan, 

selain berfungsi ekonomi, media penyiaran 

seharusnya memberi informasi yang benar, 

mengedukasi publik, menjadi kontrol dan 

perekat sosial kebangsaan. Jika fungsi-fungsi 

ini dijalankan dengan seimbang maka lembaga 

penyiaran dapat telah menunjukkan peran 

dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, 

memperkokoh NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal 

Ika, dan UUD 1945. 

Optimalkan Kontribusi TV dan 
Radio Untuk Kuatkan Nilai 
Kebangsaan
 Palu – Penguatan ketahanan nasional 

dan budaya untuk memperkokoh identitas 

kebangsaan dalam percaturan dunia global 

saat ini membutuhkan kontribusi dari dunia 

penyiaran. Ranah frekuensi yang merupakan 

milik publik ini, menjadi sangat strategis dalam 

upaya penguatan tersebut. “Terutama dalam 

menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan institusi 

demokrasi”, ujar Yuliandre Darwis, Ketua Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat saat menyampaikan

sambutan pembuka di Seminar Utama Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2018 di 

Palu, awal April lalu. 

 Lewat media penyiaran inilah, penguatan 

institusi demokrasi dapat dilakukan lebih massif 

lagi, ujarnya. Termasuk dengan membangun 

Indonesia dari pinggiran, peningkatan kualitas 

hidup manusia Indonesia yang memiliki daya 

kompetisi di percaturan internasional, serta 

meningkatkan kemandirian masyarakat dalam 

perekonomian. 

 Yuliandre menjelaskan bahwa pola 

konsumsi informasi masyarakat telah berubah, 

akibat perkembangan teknologi yang demikian 

pesat. Hal ini tentu saja memiliki dampak yang 

cukup besar dalam kehidupan berbangsa. 

“Sehingga menjadi pekerjaan rumah yang sangat 

besar bagi dunia penyiaran untuk menyajikan 

informasi yang akurat dan sesuai kebutuhan 

masyarakat, serta sejalan dengan cita-cita 

pembangunan masyarakat Indonesia ke depan”, 

ujarnya. 
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RAKORNAS KPI 2018



memperhitungkan aspek politik atau ekonomi 

saja, maka pembangunan hanya akan bertumpu 

di Pulau Jawa. Selain Moeldoko, hadir sebagai 

narasumber antara lain Menteri Komunikasi dan 

Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Wakil 

Ketua Komisi I DPR-RI Asril Tanjung, dan pakar 

Hukum Tata Negara Prof. Dr Jimly Asshiddiqie, 

SH. Seminar ini dihadiri oleh anggota KPI Pusat 

dan KPI Daerah dari seluruh Indonesia.  

 Sementara itu, Menkominfo Rudiantara 

mengatakan, “penyiaran yang sehat hanya bisa 

diwujudkan jika industrinya sehat. Bisnisnya 

harus berjalan baik dan berkualitas”. Hal itu pula 

yang  menjadi dasar pemikiran diselenggarakannya 

proses pelayanan perizinan secara elektronik. 

Di samping itu menurut Rudi, Kemenkominfo 

mendapat tuntutan dari Komisi I DPR untuk 

meningkatkan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP), terutama dari sektor penyiaran. 

Menurut catatan Kemenkominfo, PNBP yang 

didapat kementerian yang dipimmpinnya 

mencapai 20 triliun. “Sumbangan PNBP dari 

sektor penyiaran sebesar 102 miliar dengan 

rincian 92 miliar dari televisi dan 10 miliar dari 

radio”, ujarnya.  

 Terkait penguatan KPI dalam regulasi 

penyiaran yang baru, Wakil Ketua Komisi I 

DPR-RI Asril Tanjung menegaskan bahwa DPR 

telah sepakat dengan hal tersebut. Termasuk 

rencana format  kelembagaan KPI  dan 

KPI  Daerah yang menjadi struktural.  Asril 

menegaskan, di negara demokratis manapun, 

media penyiaran senantiasa diatur oleh hukum. 

Media penyiaran memiliki regulasi ketat 

dibandingkan media cetak. Namun regulasi 

tersebut juga diharapkan bersifat demokratis 

bagi setiap pemangku kepentingan, pungkasnya.

 Palu - Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) baik di tingkat pusat ataupun di daerah, 

dapat menjadi pahlawan dalam mengawal 

perubahan di era Revolusi Industri 4.0. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, KPI harus menjadi 

berani bersuara guna menjaga keutuhan NKRI 

dalam menghadapi dunia yang berubah sangat 

cepat, kompleks dan penuh resiko. Hal tersebut 

disampaikan oleh  Kepala Staf Kepresidenan 

Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko yang menjadi 

pembicara kunci dalam Seminar Utama Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) dengan tema “Menjaga Keutuhan 

NKRI melalui Dunia Penyiaran yang Sehat dan 

Berkualitas” , di Palu, (2/4)
 

 Sekarang ini, menurut Moeldoko, 

masyarakat sering diombang-ambingkan 

dengan informasi yang simpang siur dan tidak 

benar. “Contohnya, seringkali pemerintah 

dituding hanya membangun fisik, membangun 

infrastruktur saja. Padahal, jika dipahami lebih 

jauh, dalam pembangunan fisik dan infrastruktur, 

di dalamnya terkandung upaya membangun 

konektivitas, membangun mentalitas masyarakat, 

membangun peradaban manusia. Jika hanya 
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antara media dan bisnis, media dan politik. Jimly 

menggambarkan tentang terjadinya gelombang 

baru yang dia namakan Quadro Politica Baru. 

Oleh  karena itu, pengaturan ulang mengenai 

media sebagai the fourth estate it’s a must, 

adalah keharusan, untuk kepentingan jangka 

panjang. ”Jadi mohon kiranya agar ada kesadaran 

bersama untuk memikirkan jangka panjang 

sistem demokrasi kita, dengan memisahkan 

mana politik, mana civil society, mana bisnis, 

dan mana media”, ujar pria yang pernah menjabat 

sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (DKPP).   Apalagi mengingat media itu 

menyangkut frekuensi milik publik, yang beda 

pengelolaannya dengan dunia bisnis pada 

umumnya yang semata-mata privat. 

 Tentang perubahan regulasi penyiaran 

menyangkut eksistensi KPI, dirinya menyarankan 

adanya efisiensi dalam kelembagaan. “Dia 

terpusat, diperkuat kewenangannya, fungsi 

regulasi, fungsi pembinaan, pra-perizinan, fungsi 

pengawasan, pasca-perizinan, fungsi ajudikasi, 

dan dengan keputusan yang mengikat tetapi 

efisien”, ujarnya. Hal tersebut, tambah Jimly, 

harus didukung pula oleh sistem layanan data 

base, layanan personalia terpusat, anggaran 

terpusat, dan lain-lain sebagainya.

 Terkait urgensi hadirnya regulasi 

penyiaran yang baru, jika draf undang-undang 

penyiaran tidak juga disahkan, Jimly 

berpendapat terobosan hukum yang dapat 

diambil untuk mengisi kekosongan hukum 

adalah Peraturan Presiden (Perpres). Menurutnya, 

kehadiran Perpres lebih mudah diwujudkan 

ketimbang Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu). 

“Penguatan KPI 

dengan memperkuat fungsi 

regulasi, pembinaan, pra-perizinan, 

pengawasan, pasca-perizinan, 

 dan ajudikasi.

-Jimly Asshiddiqie-

 Palu - Bicara soal regulasi penyiaran di 

Indonesia, Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly 

Asshiddiqie menilai bahwa Undang-Undang nomor 

32 tahun 2002 tentang penyiaran, lahir dengan 

penuh kontroversi. “Ini adalah salah satu 

Undang-Undang yang tidak diteken oleh Presiden 

pada waktu itu. Kenapa tidak diteken, sumber 

masalahnya ada pada ketidaksukaan industry 

penyiaran terhadap muatan Undang-Undang 

ini”, ujar Jimly yang menjadi Ketua Mahkamah 

Konstitusi saat undang-undang tersebut disahkan.  

Dalam Seminar Utama Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) tahun 2018 di Palu, (2/4), Jimly menyampaikan, 

ada tiga pasar bebas yang melanda dunia. Pertama 

bisnis pasar bebas. Di Indonesia, terdapat Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang 

berfungsi mengendalikan pasar yang bebas 

tersebut.

 Kedua, adalah politik pasar bebas. 

Mulai dari presiden sampai dengan kepala desa 

menjadi komoditas yang diperebutkan. 

“Artinya, jabatan politik itu diperebutkan. Itu 

perlu dikendalikan, sehingga Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) menjadi dibutuhkan,” papar Jimly. 

Ketiga adalah media pasar bebas. Pasar itulah 

yang seharusnya dikendalikan oleh KPI. Oleh 

karena itu, KPI tersebut harus diperkuat, karena 

keberadaannya merupakan amanat reformasi.  

 “Jadi kalau kita berpikir jangka panjang, 

keberadaan KPI ini sangat penting sekali”, ujar 

Jimly. Karenanya penguatan terhadap KPI itu 

harus dilakukan dengan instrumen regulasi. 

Jimly melihat undang-undang yang ada seka-

rang sudah 16 tahun usianya, untuk itu butuh 

adanya perbaikan. “Kalau tidak maju-maju di 

Baleg (Badan Legislatif), 

ya sudah diambil alih saja 

oleh pemerintah”, usulnya. 

 Penguatan KPI 

lewat regulasi menjadi 

hal yang sangat penting, 

karena ada masalah 

serupa yang dihadapi 

bukan hanya oleh Indonesia. 

Dunia sekarang menghadapi 

permasalahan serius 

tentang hubungan 
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 Palu - Diantara penyebab maraknya 

hoaks dalam pemberitaan di media massa dan 

media sosial, adalah munculnya “prinsip baru” 

di luar prinsip umum jurnalistik yang sudah ada. 

Prinsip 5 W (what, where, when, why, dan who) 

dan 1 H (who), pada masa kini ditambah dengan 

satu elemen W lainnya, yakni “Wow”. Hal ini 

menyebabkan jika satu informasi atau berita 

tidak punya nilai “wow” atau nilai sensasional, 

media cenderung tidak akan mempublikasikannya. 

“Karena dapat dipastikan bahwa masyarakat 

kurang tertarik”, ujar Masbait, Komisioner Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulawesi 

Tengah dalam diskusi dan bedah buku Bill 

Kovach dan Tom Resenstiel, “Sembilan Elemen 

Jurnalisme”, di Palu (20/3). 

Ketidaktertarikan masyarakat ini, menurut 

Masbait, mungkin dikarenakan adanya perubahan 

selera akan informasi yang dikarenakan berbagai 

alasan dan kepentingan.  Namun ada juga 

kecenderungan masyarakat yang terbelah menjadi 

dua kubu yang berbeda. MIsalnya, ada yang 

percaya pada suatu pemberitaan bila itu sesuai 

dengan pilihan politik, sekalipun akurasi berita 

masih meragukan.  Sejalan dengan itu, 

masyarakat pun cenderung menganggap 

sebuah informasi merupakan hoaks bila 

menyangkut pihak lawan. Dalam hal ini, nilai 

kebenaran di masyarakat menjadi tidak lagi bersifat 

mutlak, tapi tergantung pada kepentingan para 

pihak. 

 Diangkatnya tema jurnal isme 

dalam bedah buku tersebut dianggap penting 

mengingat pemberitaan yang diterima publik 

cenderung mengabaikan etika jurnalistik. Dalam 

diskusi tersebut, disepakati bahwa jurnalisme 

yang sehat haruslah berlandaskan kebenaran 

dan dibungkus hati nurani. “Kalau jurnalisme 

tidak tidak berlandaskan kedua hal itu, akan 

menjadi awal maraknya hoaks di berbagai media 

yang dapat menimbulkan ketegangan di 

masyarakat.”, ujarnya. 

 Diskusi dan bedah buku yang 

diselenggarakan KPID Sulawesi Tengah ini 

bekerjasama dengan Perpustakaan Nemu Buku, 

yang menghadirkan pimpinan organisasi 

jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen 

(AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), 

serta aktivis dari pers kampus. Kegiatan ini 

sendiri merupakan salah satu rangkaian dari 

peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 

ke-85 yang berlangsung di Palu, pada 1April 

2018. 

 Dengan mengusung tema “Menjaga 

Keutuhan NKRI Melalui Dunia Penyiaran yang 

Sehat dan Berkualitas”, diharapkan seluruh 

masyarakat ikut ambil bagian dalam peningkatan 

kualitas penyiaran di Indonesia. Komisioner KPI 

Pusat Ubaidilah mengatakan, diskusi dan bedah 

buku ini dapat menjadi momentum perbaikan 

kualitas jurnalistik di televisi dan radio. “Kita 

berharap berita yang hadir di televisi dan radio 

selain mengutamakan akurasi, juga menjunjung 

tinggi hati nurani”, ujarnya. Dengan demikian, 

keutuhan bangsa ini dapat senantiasa terjaga.
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B. Bidang Pengawasan Isi Siaran

 

1.    Implementasi, monitoring dan evaluasi  

 pengawasan siaran Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 

2019.

a.    KPI Pusat menyusun pedoman 

       pengawasan siaran Pilkada 2018 dan   

                 Pemilu 2019.

b.    KPI Pusat dan KPI Daerah menyampaikan  

        secara tertulis hasil pengawasan siaran  

        Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. 

c.    KPI Pusat menyelenggarakan rapat                

       koordinasi bidang Pengawasan Isi  

       Siaran dalam rangka membahas hasil 

       pengawasan siaran Pilkada 2018 dan 

       Pemilu 2019.

2.    Optimalisasi pengawasan iklan dan program 

siaran tentang produk dan jasa  kesehatan, 

melalui: 

a.    KPID melakukan kerjasama pengawasan 

      dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan 

REKOMENDASI
  A. Bidang Kelembagaan

1. KPI Meminta Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri) (melalui surat) mengeluarkan 

Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang

Pedoman Penyusunan APBD KPI Daerah 

se-Indonesia melalui hibah berkelanjutan. 

2. Mendesak Presiden untuk segera 

mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 

tentang penganggaran dan kelembagaan 

KPID. Desakan ini dilakukan dengan 

mengirimkan surat kepada Presiden yang 

dilakukan secara bersama-sama antara KPI 

Pusat dan Perwakilan KPI Daerah, dengan 

memberikan tembusan surat kepada Kepala 

Staf Presiden. 

3. KPI Pusat bersurat kepada Gubernur se-Indonesia untuk memfasilitasi KPI 

Daerah dengan Anggaran dan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) non struktural minimal berjumlah 6 

(enam) orang terdiri dari: 1 (satu) orang fasilitasi fungsi penyusunan program dan 

rencana kerja serta pelaporan, 1 (satu) orang fasilitasi pelayanan keuangan dan 

aset, 1 (satu) orang fasilitasi pelayanan fungsi bidang Isi Siaran, 1 (satu) orang 

fasilitasi pelayanan fungsi bidang PS2P, 1 (satu) orang fasilitasi pelayanan fungsi 

bidang kelembagaan, 1 (satu) orang SDM koordinator/penanggungjawab. 
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b.    KPID        

       melakukan 

       verifikasi   

              potensi 

       pelanggaran iklan 

       dan program siaran 

       tentang produk dan jasa kesehatan

c.    KPI Pusat dan KPI Daerah melakukan 

       penindakan bersama dengan Badan/

       Balai POM dan Kementerian/Dinas 

       Kesehatan terhadap pelanggaran iklan 

       dan program siaran tentang produk dan 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI Tahun 2019



        jasa kesehatan sesuai dengan kewenangan 

       masing-masing lembaga. 

3.    Mendorong terwujudnya penyiaran ramah anak dan perempuan dengan melakukan kerjasama 

antara KPI Pusat/ Daerah dengan Kementerian/Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (PPPA) atau lembaga terkait.

C. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P).

1.    Bimbingan teknis e-Penyiaran bagi seluruh KPID.

2.    KPI Pusat segera menyusun surat edaran, dengan mengakomodasi saran/masukan KPI Daerah  

tentang:

        a.    Legalitas Lembaga Penyiaran Berlangganan yang sedang dalam proses permohonan perizinan     

       (IPP Prinsip):

b.    Penyaluran program siaran di Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

3.    Membentuk Tim Finalisasi Rancangan PKPI tentang Tata Cara dan Persyaratan Berkenaan Program  

        Siaran Dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran, dengan target penetapan selambat-lambatnya 

        bulan April tahun 2018.

4.    Menerbitkan sistem monitoring Program Siaran Lokal (Sistem Stasiun Jaringan) SSJ, selambat-

       lambatnya bulan April tahun 2018.
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Penerima Penghargaan Tokoh Peduli Penyiaran 

Palu – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

memberikan penghargaan kepada K.H. Ma’ruf 

Amin sebagai Tokoh Penyiaran tahun 2018. KPI 

menilai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Pusat ini memiliki kepedulian besar terhadap 

dunia penyiaran di Tanah Air.  

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri 

Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 

Rudiantara, dan Ketua KPI Pusat Yuliandre 

Darwis, pada acara puncak Peringatan Hari 

Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 yang 

berlangsung di Ballroom Hotel Mercure, Kota 

Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), (1/4).

Menurut Komisioner KPI Pusat sekaligus 

Ketua Panitia Harsiarnas ke-85, Ubaidillah, 

alasan KPI mendaulat K.H. Ma’ruf Amin sebagai 

Tokoh Penyiaran tahun 2018 lantaran memiliki 

perhatian besar terhadap penangkalan hoax 

di televisi. “Beliau tak kenal lelah mengimbau 

televisi untuk tidak serta menggoreng informasi 

palsu atau hoax sebagaimana yang terjadi di 

sosial media,” jelas Ubaidillah. 

KH. Ma’ruf Amin, lanjutnya, selalu menekankan 

adanya pemberantasan terhadap radikalisme. 

Radikalisme dinilai Dia sebagai paham dan 

gerakan yang bisa merusak tatanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  Ra’is ‘Aam Pengurus 

Besar Nahdatul Ulama (PBNU) ini berkata bahwa 

kelompok yang ingin mengubah dasar negara 

muncul karena cara berpikir yang intoleran. 

Menurut Ma’ruf Amin intoleransi ini melahirkan 

radikalisme dan selanjutnya terorisme. Akar dari 

semua itu adalah cara berpikir tekstual dalam 

membaca dan memahami Kitab Suci .  

”Pandangan-pandangan K.H. Maruf Amin 

selalu menjadi rujukan baik oleh kelompok atau 

individu, tak terkecuali oleh KPI Pusat dalam 

memantau tayangan televisi yang berbau atau 

mendorong dengan peragaan visual menyebarkan 

paham-paham radikalisme,” tutur Komisioner 

KPI Pusat Bidang Kelembagaan ini.

Selain itu, Anggota Dewan 

Pert imbangan Presiden 

(Watimpres) bidang Hubungan 

Antar Agama Periode 2010 hingga 

2014 juga memiliki perhatian 

terhadap tayangan Ramadahan. 

“Beliau ingin memastikan 

bahwa lembaga penyiaran 

harus diawasi dan dikontrol 

atas konten siarannya, sehingga masyarakat 

benar-benar menerima tayangan yang edukatif, 

informatif serta menghibur. Keseriusan MUI 

tersebut dibuktikan dengan dibentuknya tim 

internal MUI bekerjasama dengan KPI untuk 

melakukan pengawasan terhadap konten siaran 

pada bulan Ramadhan,” kata Ubaidillah.

K.H. Ma’ruf Amin mendorong adanya kontrol 

kualitas terhadap Da’i yang bersiaran di televisi. 

Maraknya tayangan yang menyajikan program 

dakwah namun tidak diimbangi dengan kualitas 

pendakwah (da’i) atau materi dakwah yang 

cenderung menjurus pada persoalan khilafiyah 

yang menyebabkan pro dan kontra di masyarakat 

menjadi salah satu fokus perhatian MUI Pusat. 

“Pak Kyai memandang penting pelatihan 

dan standarisasi bagi da’i di TV. Hal tersebut 

menjadi bukti nyata bahwa KPI dan MUI yang 

dipimpin oleh KH. Ma’ruf Amin telah menjadi 

lembaga yang konsisten untuk terus membenahi 

permasalahan penyiaran nasional serta ikut 

serta dalam menjaga moral generasi bangsa,” 

kata Ubaid. 

Fenomena infotainment juga menjadi 

perhatian besar K.H. Ma’ruf Amin. Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) menunjukkan kepeduliannya 

dengan mengeluarkan fatwa haram untuk 

tayangan infotainment pada 2010 baik bagi 

televisi yang menayangkan maupun pemirsa 

yang menontonnya. Menurut ketentuan umum 

fatwa mengenai infotainment disebutkan bahwa 

menceritakan aib, kejelekan gosip, dan hal-hal 

lain terkait pribadi kepada orang lain dan atau 

khalayak hukumnya haram. 

Dalam rumusan fatwa tersebut juga disebutkan 

upaya  membuat  ber i ta  yang mengorek , 

membeberkan aib, kejelekan, dan gosip juga 

haram. Begitu juga dengan mengambil keuntungan 

dari berita yang berisi tentang aib dan gosip 

dinyatakan hukumnya haram oleh MUI.

“Hal-hal itu menjadi dasar kami ketika 

memutuskan Beliau sebagai Tokoh Penyiaran. 

Pemikiran dan perhatian berliau terhadap 

pengembangan penyiaran yang berkualitas, 

mendidik dan bermanfaat untuk umat sangat 

besar,” jelasnya usai acara Puncak Peringatan 

Harsiarnas ke-85, di Palu. 

TOKOH

KPI Daulat K.H. Ma’ruf Amin Sebagai 
Tokoh Penyiaran 2018 
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 JAKARTA, – Ketua DPR Bambang 
Soesatyo meminta Presiden Republik Indonesia 
Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Keputusan 
Presiden tentang Penetapan Hari Penyiaran 
Nasional (Harsiarnas) yang jatuh pada 
setiap tanggal 1 April, mengingat penetapan 
Harsiarnas menjadi bukti pengakuan Pemerintah 
atas eksistensi dunia penyiaran nasional.

 “Kami juga minta Badan Legislasi 
(Baleg) DPR dan Komisi I DPR untuk segera 
mempercepat proses persetujuan DPR RI 
terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran 
RI,” tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, 
Senayan Jakarta, Senin (2/4/2018).

 Sebelumnya Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) berharap Keputusan Presiden 
(Keppres) tentang Penetapan Hari Penyiaran 
Nasional pada 1 April segera ditandatangani 
oleh Presiden Jokowi. Menurut Ketua KPI 
Pusat Yuliandre Darwis, penetapan melalui 
keppres ini ditunggu oleh insan penyiaran 
tanah air karena penetapan tersebut menjadi 

bukti pengakuan pemerintah atas eksistensi 
dunia penyiaran nasional yang dimulai sejak 
berdirinya Solosche Radio Vereniging (SRV) di 
Solo 1 April 1933.

 Deklarasi hari penyiaran nasional 
dilakukan pertama kali dilakukan oleh 
masyarakat Solo pada 1 April 2009. Inisiatif 
tersebut dilanjutkan oleh Wali Kota Surakarta 
saat itu Joko Widodo yang mengirim surat 
kepada Menkominfo tentang usulan 
penetapan Hari Penyiaran Nasional sekaligus 
diakuinya KGPAA Mangkunegoro VII sebagai 
Bapak Penyiaran.

 Dukungan atas penetapan Hari 
Penyiaran Nasional di tanggal 1 April juga 
disampaikan anggota Komisi I DPR RI Arwani 
Thomafi. Dia berpendapat penetapan Hari 
Penyiaran 1 April ini penting untuk eksistensi 
penyiaran dalam konteks pembangunan 
bangsa dan negara. Sejauh ini, diketahui jika 
setiap Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas 
belum mendapatkan payung hukum berupa 
Keppres. Keppres hingga saat ini belum 
ditandatangani Presiden RI.

 Peringatan hari penyiaran ini diharapkan 
akan menjadi momentum penting untuk 
segera memperbaiki pembahasan Rancangan 
Undang-Undang Penyiaran yang salah satunya 
terkait dengan memperkuat kelembagaan 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

 “Lembaga ini agar (diharapkan) 
mampu mendemokratisasikan frekuensi publik 
untuk kepentingan khalayak,” terang Arwani. 
Selain itu, pihaknya juga mendorong KPI 
untuk lebih tegas terhadap tayangan-tayangan 
yang berisi promosi LGBT, pornografi, bulying, 
serta tayangan yang tidak memiliki nilai edukasi 
ke masyarakat. Sikap tegas ini penting untuk 
memastikan tayangan di frekuensi publik 
mencerminkan nilai budaya, agama dan hukum.
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KPI Dukung Wantimpres
Kembangkan Nilai Pancasila dan Karakter Bangsa

nilai dan etika bangsa ini,” katanya.

 Komisioner KPI Pusat bidang
kelembagaan, Ubaidillah mengatakan  KPI 
juga memiliki program pembangunan karakter 
dan nilai Pancasila melalui gerakan “Indonesia 
Bicara Baik”. Gerakan untuk mengajak 
masyarakat untuk berbicara baik ini dimulai 
dari kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), 
tempat KPI menyelenggarakan Peringatan 
Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 
dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 
2018, beberapa waktu lalu. 

 “Kami melibatkan banyak instansi, 
komunitas, lembaga swadaya masyarakat dan 
dunia pendidikan dalam gerakan “Indonesia 
Bicara Baik” ini. Dengan turun ke jalanan, 
gerakan khotbah bicara baik di masjid dan 
gereja, sosialisasi di media sosial, Kami ingin 
memantik kesadaran masyarakat untuk mulai 
berbicara baik . Itu bagian dari program 
pengembangan karakter yang kami lakukan,” 
kata Ubaidillah, usai pertemuan.

 Selain itu, KPI juga sudah meminta 
kepada lembaga penyiaran sesuai amanat UU 
32/2002 tentang Penyiaran untuk membuat 
Iklan Layanan Masyarakat (ILM) baik membuat 
sendiri atau menerima dari luar yang kontennya 
tentang penguatan ideologi Pancasila, karakter 
bangsa, semangat nasionalisme, bahaya 
narkoba, nilai-nilai keluarga, bahaya radikalisme. 
KPI meminta ILM ditayangkan pada jam-jam 
produktif, sehingga masyarakat bisa mengambil 
energi positif dari ILM tersebut.

 Jakar ta --  Komisi  Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat mendukung upaya 
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 
untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila 
dan penguatan karakter bangsa di masyarakat. 
Upaya tersebut sejalan dengan apa yang 
sedang dilakukan KPI yakni membangun 
karakter bangsa yang selaras dengan ideologi 
Pancasila melalui penyiaran yang sehat dan 
bermartabat. 

 Dukungan tersebut disampaikan 
Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, saat 
menghadiri pertemuan dengan Ketua 
dan Anggota Wantimpres, Menteri Agama, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
TVRI, MNC, SCTV dan Indosiar membahas 
diseminasi informasi terkait penguatan 
ideologi pancasila untuk menanggulangi 
konten bermuatan sara, radikalisme, hoax, 
ujaran kebencian, termasuk konten yang 
melanggar UU (Undang-undang) tentang 
informasi dan transaksi elektronik serta KUHP, 
di Kantor Wantimpres, Selasa (17/4).

 Menurut Yuliandre, KPI Pusat 
memiliki sejumlah program penguatan dan
pengembangan karakter bangsa seperti 
l i terasi  media,  pembentukan forum 
masyarakat peduli penyiaran, hingga bimbingan 
teknis (bimtek) atau Sekolah P3SPS KPI. 
“Program-program tersebut mendorong 
penyadaran masyarakat untuk lebih bijak, 
berpikir positif dan bertindak sesuai dengan 

SINERGI
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KPI Terima Masukan ATVLI Terkait 
Surat Edaran Siaran Pilkada 2018

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
Pusat dan Pengurus Asosiasi Televisi Lokal 
Indonesia (ATVLI) melakukan pertemuan di 
Kantor KPI Pusat, guna mendengarkan sikap 
ATVLI atas surat edaran yang dikeluarkan KPI 
Pusat terkait aturan siaran Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) 2018.
 Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 
Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, 
didampingi Komisioner KPI Pusat Nuning 
Rodiyah dan Dewi Setyarini, Ketua Umum 
ATVLI, Santoso menyatakan, pihaknya 
menghormati ketentuan-ketentuan surat 
edaran yang dikeluarkan KPI juga peraturan 
yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) tentang aturan kampanye di media. 
Namun, secara khususnya ATVLI menilai KPI 
Pusat belum maksimal melibatkan pemangku 
kepentingan penyiaran termasuk masyarakat 
dalam membuat aturan terkait Pilkada 2018. 
“Kami merasa tidak dilibatkan dalam hal ini,” 
katanya.
 Jimmy Silalahi, Sekjen ATVLI, 
menambahkan agar ketentuan KPI terkait 
Pilkada 2018 tetap menjunjung tinggi spirit 
kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat, 
dan nilai-nilai edukasi. Menurutnya, media 
adalah salah satu pihak yang bertanggung 
jawab apabila masyarakat kurang teredukasi 
dan memahami terkait kontestan Pilkada, 
yang berpotensi menurunkan minat untuk 
terlibat dalam pesta demokrasi.  
 “Ketentuan yang dibuat KPI terkait 
aturan Pilkada 2018 sebaiknya mempertimbangkan 

nilai-nilai kearifan lokal, keberagaman kondisi 
dan kebutuhan informasi masyarakat di tiap 
daerah di Indonesia,” tambah Jimmy.
 Jimmy berharap aturan KPI tentang 
Pilkada 2018 tidak menghambat kesempatan 
media penyiaran di berbagai daerah untuk 
ikut merasakan dampak positif dari Pilkada 
yakni memperoleh keuntungan finansial 
secara konkrit, professional dan proposional. 
Menanggapi itu, Hardly Stefano mengatakan 
semangat surat edaran yang dikeluarkan 
adalah untuk memoderasi Peraturan KPU 
(PKPU). Edaran KPI Pusat menyesuaikan 
dengan aturan P3SPS KPI tahun 2012 dan 
kondisi yang ada di bidang penyiaran. 
“Semangat kami adalah adanya keberimbangan 
dan proposionalitas.
 Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah 
menjelaskan, pihaknya sudah melakukan 
komunikasi dengan KPU terkait pemanfaatan 
lembaga penyiaran lokal (televisi lokal) terkait 
siaran Pilkada seperti debat publik dan lainnya. 
Penekanan soal target audiensi agar tepat 
sasaran selalu disampaikan ke KPU.
 “Kami selalu mendorong agar televisi 
lokal menjadi media partner KPU di Pemilukada. 
Bahkan, jika tidak ada televisi lokal di daerah 
tersebut kami dorong pemanfaatan lembaga 
penyiaran berlangganan asalkan sesuai 
dengan ketentuan produksi konten oleh lembaga 
penyiaran berlangganan,” kata Nuning. ***
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Masyarakat Banyumas
 Keluhkan Cerita KDRT 
  di Program FTV

  akarta – Dewan Perwakilan Rakyat  
 Daerah (DPRD) Kabupaten 
 Banyumas, Provinsi Jawa Tengah 
(Jateng), melakukan kunjungan kerja ke 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Kamis 
(12/4). Dalam kesempatan itu, mereka 
menyampaikan aduan soal dugaan pelanggaran 
yang dilakukan lembaga penyiaran lokal di 
Banyumas terkait tayangan politik. Aduan 
tersebut diterima langsung Komisioner KPI 
Pusat, Dewi Setyarini.
 Ketua Komisi A DPRD Kabupaten 
Banyumas, Sardi Susanto mengatakan, 
pihaknya menemukan lembaga penyiaran 
lokal yang hanya menyiarkan tayangan salah 
satu calon pasangan yang ikut Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banyumas. 
“Bagaimana mekanismenya untuk melaporkan 
dugaan pelanggaran ini. Lalu siapa yang 
punya kewenangan memberi sanksi jika hal 
itu melanggar,” katanya.
 Sardi juga melaporkan keluhan 
masyarakat Banyumas 
terhadap program FTV 
(Film Televisi) di salah 
satu televisi swasta 
berjaringan nasional. 
Menurutnya, tema 
cerita yang diangkat 
program FTV itu tidak 
pantas karena memuat 
persoalan kekerasan 
dalam rumah tangga.
“Cerita-cerita film 
seperti itu memicu 
tingginya angka korban 
kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) di 
Kabupaten Banyumas. 
Uniknya, kekerasaan 

tersebut dilakukan oleh istri terhadap suami. 
Kami minta KPI menegur tayangan tersebut,” 
pinta Sardi meneruskan aduan dari Forum 
Ibu-Ibu Banyumas (FIIB). 
Menanggapi aduan itu, Komisioner KPI Pusat, 
Dewi Setyarini menjelaskan, aduan terkait 
tayangan televisi lokal yang diduga melakukan 
pelanggaran dapat ditujukan ke Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah setempat, 
dalam hal ini KPID Jateng. 
 “Untuk urusan lembaga penyiaran 
lokal kewenangannya ada di KPID dan itu 
termasuk sanksi yang akan diberikan jika lembaga 
penyiaran lokal tersebut terbukti melakukan 
pelanggaran. Adapun aduan terhadap televisi 
swasta berjaringan nasional dapat ke KPI 
Pusat. Untuk sanksinya berjenjang mulai dari 
peringatan, teguran, penghentian sementara 
hingga pengurangan durasi,” katanya.
 Dewi mengatakan, respon 
masyarakat Banyumas terhadap tayangan 
yang dianggap tidak pantas dan melanggar 
sebaiknya diwadahi dalam bentuk forum 
masyarakat peduli penyiaran (FMPP). 
 Terbentuknya  forum ini dapat 
memudahkan koordinasi antar anggota 
ketika ada masalah dengan tayangan media. 
Dalam kesempatan itu, Dewi juga mendorong 
pengembangan produksi konten lokal di 
lembaga penyiaran yang bersiaran di Banyumas. ***

SINERGI

Foto : Web Screenshot
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REGULASI PENYIARAN YANG ADIL, 
AKAN BANTU TINGKATKAN 
KUALITAS PROGRAM SIARAN

Jakar ta  -  Upaya  Komis i  Peny iaran 

Indonesia (KPI) dalam meningkatkan kualitas 

program siaran baik di televisi dan radio, tidak 

saja dalam bentuk penjatuhan sanksi. Kehadiran 

sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan 

Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang 

dilaksanakan KPI setiap bulan, menjadi 

salah satu perangkat yang dimiliki KPI dalam 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

(SDM) di bidang penyiaran. Lewat Sekolah P3 

& SPS ini, diharapkan pelaku industri penyiaran 

menjadi lebih paham tujuan terselenggaranya 

penyiaran, sebagaimana yang diamanatkan oleh 

regulasi. Hal ini tentu saja diharapkan berdampak 

pada membaiknya kualitas program siaran.  

 

Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan 

isi siaran, Dewi Setyarini menyampaikan hal 

tersebut dalam acara seminar Pekan Komunikasi 

2018 dengan tema Grasp the Endless Cycle: 

Dekonstruksi Selera Masyarakat Indonesia akan 

Konten Program TV Nasional yang diselenggarakan 

Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Indonesia (UI), (19/4). 

Langkah lain yang juga dilakukan KPI dalam 

meningkatkan kualitas program siaran yakni 

dengan melakukan pembinaan terhadap lembaga 

penyiaran. “Pembinaan merupakan metode 

d ia log is  antara  KPI  dan  p ihak  indust r i 

untuk mencari titik temu dalam menampilkan 

program siaran yang memiliki nilai atau value 

yang baik”, ujar Dewi. Namun demikian, sebagai 

regulator, tentu saja KPI tetap menjalankan 

tugasnya sebagai wasit yang menindak 

pelanggaran-pelanggaran P3 & SPS 

yang muncul di televisi dan radio.

Dalam seminar yang dihadiri 

mahasiswa Ilmu Komunikasi dari 

berbagai kampus ini ,  juga 

menghadirkan narasumber lainnya 

seperti peneliti dari London School 

of Public Relation, Lestari Nurhajati, 

Direktur Program dan Produksi SCTV 

dan Indosiar, Harsiwi Ahmad, serta 

Direktur Utama NET TV, Wishnutama 

Kusubandio.  

P a d a  k e s e m p a t a n  t e r s e b u t ,  D e w i 

menyampaikan bahwa setiap tahunnya sejak 

2017, KPI melakukan evaluasi tahunan pada 

seluruh stasiun televisi yang bersiaran jaringan 

secara nasional. Untuk itu, Dewi berharap, 

adanya peran serta dari publik untuk memberikan 

masukan pada KPI terkait kinerja penyelenggaraan 

penyiaran setiap stasiun televisi. “KPI sangat 

terbuka atas setiapmasukan dan krit ik 

masyarakat”, ujar Dewi. Hal ini dimaksudkan 

agar KPI dapat hadir sebagai lembaga yang 

selalu optimal menjadi wakil publik dalam 

pengelolaan penyiaran.

Tak lupa, Dewi juga menyampaikan 

perjuangan KPI dalam menjaga isi siaran agar 

bersih dari kepentingan politik tertentu, lewat 

keluarnya surat edaran yang melarang 

munculnya muatan kampanye politik, termasuk 

mars partai tertentu. “Sayangnya surat edaran 

tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN), dan KPI dinyatakan kalah!”, 

papar Dewi. Bahkan, tak menunggu lama, sehari 

setelah putusan tersebut keluar, mars partai 

tertentu yang hadirnya mengundang protes 

banyak pihak, kembali muncul di layar kaca. 

Menanggapi perjuangan KPI dalam menata 

layar kaca sebagai medium yang adil bagi 

seluruh kontestan politik, moderator seminar 

Hendriyani meminta KPI lebih terbuka pada 

publik atas setiap langkah yang diambil. 

“Sehingga publik juga dapat memberikan 

dukungan yang lebih besar atas kebijakan KPI 
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dalam menyuarakan kepentingannya”, ujar 

Hendri. 

Kehadiran survey Indeks Kualitas Program 

Siaran yang dilakukan KPI di 12 kota besar 

di Indonesia dengan melibatkan total 1200 

responden, merupakan cara KPI dalam menilai 

kualitas program televisi lewat kacamata 

masyarakat. “Tanpa bermaksud menjadi tandingan 

dari lembaga pemeringkat yang ada, survey 

yang dilakukan KPI ternyata menunjukkan 

selera masyarakat yang berbeda dari hasil yang 

ada selama ini”, ujar Dewi. 

Hasil survey KPI menunjukkan konsistensi 

penilaian masyarakat bahwa program siaran 

yang berkualitas terpusat pada tiga jenis 

program, yakni budaya, religi dan program 

anak. Sementara ketiga program ini justru tidak 

mendapatkan nilai yang bagus dari lembaga 

pemeringkat saat ini. Berbanding terbalik, 

program sinetron dan variety show yang dinilai 

rendah oleh Survey KPI, justru diapresiasi 

sangat baik oleh lembaga rating. Padahal pada 

program seperti inilah, muncul protes dan keluhan 

masyarakat tentang rendahnya mutu dan kualitas 

tayangan televisi. 

Harsiwi Achmad selaku praktisi senior di 

bidang penyiaran menyatakan, kehadiran 

KPI sangatlah mengubah wajah dunia 

penyiaran di Indonesia. “Dulu film 

horor dan komedi dewasa dapat 

dengan bebas hadir di televisi”, 

ujarnya. Sekarang, dengan 

aturan yang sangat ketat 

film-film seperti itu tidak lagi 

mendapat tempat di TV. 

Terkait aturan ketat yang 

melingkupi industri penyiaran, 

dalam hal ini televisi dan radio, 

Wisnutama menyampaikan 

perspektifnya sendiri. Wisnu yang 

sekarang menjadi Ketua Asosiasi Televisi 

Nasional Indonesia (ATVNI) 

memaparkan tentang bisnis dunia 

penyiaran yang mendapatkan 

persaingan kuat dari dunia digital. 

“TV adalah bisnis yang sangat 

diatur ketat, atau highly regulated”, 

ujarnya. Namun pada saat yang 

bersamaan TV harus bersaing 

dengan dunia maya yang 

sama sekal i  belum ada 

aturannya. Wisnu berharap, persaingan bisnis 

konten siaran ini harus dilakukan dengan sehat. 

“Baik televisi lewat Free To Air ataupun yang 

muncul lewat internet harus sama-sama diatur”, 

ujarnya. 

Apalagi, tambah Wisnu, pelaku industri 

penyiaran saat ini dimiliki oleh warga negara 

Indonesia, yang masih memiliki tanggung jawab 

moral terhadap keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan bisnis 

konten di internet sangat memungkinkan 

dimiliki oleh orang-orang asing, yang bisa jadi 

tidak peduli pada kewajiban menjaga keutuhan 

bangsa ini. 

Akhirnya, masalah kualitas siaran yang 

dinilai masih belum berkualitas harus dilihat 

secara menyeluruh penyebabnya. Kehadiran 

regulasi yang adil bagi seluruh pelaku bisnis 

penyiaran, menjadi salah satu jalan keluarnya. 

Menurut Lestari Nurhajati, termasuk dengan 

menghadirkan lembaga pemeringkat program 

siaran secara mandiri yang berada di bawah 

lembaga negara, sehingga tidak terpolusi pada 

kepentingan pemasang iklan.  

Lestari yang juga aktivis Koalisi Nasional 

untuk Reformasi Penyiaran (KNRP) secara khusus 

memberikan catatan agar regulasi penyiaran 

yang baru dapat mendukung terciptanya 

keberagaman konten dan keberagaman 

kepemilikan. 

“Harus ada regulasi untuk 
menciptakan persaingan bisnis 
yang sehat dalam industri konten, 
baik di ranah penyiaran yang 

menggunakan frekuensi ataupun 
internet. 

-Wishnutama Kusubandio- 
CEO NET



 Jakarta - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, 

Agung Suprio, menghadiri acara Focus Group Discussion 

(FGD) yang digelar oleh Fraksi Partai NasDem, dengan tema “Quo 

Vadis Sistem Penyiaran; Single Mux, Multi Mux atau Hybrid, (17/4). 

Pada pembukaan acara, Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra yang merupakan 

anggota Komisi I DPR menyampaikan bahwa FGD ini penting karena Indonesia sudah memasuki era 

digital. “Revisi UU No 32 Tahun 2002 didorong oleh fenomena masyarakat yang mulai berubah di era 

digital,” tuturnya.

 Dalam FGD  tersebut, Agung Suprio ikut mendesak RUU Penyiaran segera disahkan. Agung 

menilai bahwa Indonesia terbilang sebagai negara tertinggal dari negara lain yang telah migrasi ke 

digital. “Maka RUU Penyiaran penting untuk segera disahkan. Jika lamban, kita akan menjadi beban 

bagi negara-negara tetangga perbatasan. Seperti Malaysia dan Singapore yang telah migrasi ke 

digital,” ungkap koordinator Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat ini.

 Agung juga menilai bahwa jika tidak segera disahkan, negara akan mengalami kerugian 

triliunan rupiah. “Negara potensial kehilangan pemasukan negara dari digital deviden,” tambahnya. 

Acara ini juga dihadiri oleh Sulaeman L. Hamzah (Anggota Baleg RI), Ishadi SK (Ketua Asosiasi 

Televisi Swasta Indonesia) dan M. Mirdal Akib (Direktur Metro) sebagai narasumber.
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Ketua KPI Pusat 
Bertemu Menteri Kominfo Singapura 
Bahas Perkembangan Penyiaran Global

Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) Pusat, Yuliandre Darwis dan Komisioner 

KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono, melakukan 

pertemuan informal dengan Menteri Negara 

Senior bidang Kesehatan dan Komunikasi dan 

Informasi Republik Singapura, Chee Hong Tat, 

dan Duta Besar (Dubes) Republik Singapura 

untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, di Hotel 

Mandarin Jakarta, Selasa (10/4/2018). Pertemuan 

di sela-sela sarapan pagi ini membahas berbagai 

isu seputar dunia penyiaran di kedua negara. 

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, 

salah satu pokok pembicaraan dalam pertemuan 

itu mengenai regulasi penyiaran politik. Dia 

mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya 

(Indonesia) akan menyelenggarakan Pemilukada 

di 171 daerah. 

“Kami sudah membentuk gugus tugas dengan 

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan 

Pemilihan Umum dan Dewan Pers, untuk 

pengaturan kampanye, iklan dan tayangan 

politik selama Pemilukada 2018 di lembaga 

penyiaran,” jelasnya.

Menanggapi itu, Menteri Negara Senior bidang 

Kesehatan dan Komunikasi dan Informasi 

Republik Singapura, Chee Hong Tat mengatakan, 

pemerintah Singapura juga mengatur porsi iklan 

kampanye dan penampilan setiap calon dalam 

Pemilu, baik partai maupun individual. Upaya 

tersebut bertujuan agar terwujudnya keadilan 

bagi semua peserta. 

“Calon yang memiliki modal kuat tidak mengalahkan 

yang lemah,” katanya dikutip kpi.go.id dari 

keterangan yang diperoleh Komisioner KPI 

Pusat, Mayong Suryo Laksono.

Namun, kata Chee Hong Tat, pihaknya tidak 

mengalami kesulitan berarti untuk mengatur 

hal itu karena Singapura relatif tidak memiliki 

wilayah seluas Indonesia. “Karena itu, kami lebih 

mudah untuk menghandlenya,” katanya.

Chee Hong Tat mengatakan, Singapura 

tengah mengupayakan perubahan terhadap 

Undang-undang Penyiaran mereka yang dinilai 

perlu menyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi. Perubahan aturan ini sedikit berbeda 

dengan yang dilakukan Indonesia. “Kami 

memisahkan antara teknologi dan infrastruktur  

dengan konten. Kira-kira bobotnya lima puluh 

lima puluh,” tambahnya. 

Sementara itu, Dubes Anil Kumar Nayar 

mengharapkan KPI  dapat  d iperkuat 

kewenangannya untuk mengatur penyiaran 

khususnya menyangkut siaran Pemilu. Merujuk 

pada pengalaman Pemilihan Presiden (Pilpres) 

pada 2014 lalu, media televisi menjadi terbelah 

dua. “Semoga KPI memiliki perangkat hukum 

yang lebih kuat untuk bisa mengatur penyiaran 

Pemilu yang lebih berkualitas,” katanya.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan dinamis 

tersebut turut membahas lembaga penyiaran 

berlangganan, teknologi telekomunikasi  dan 

“new media”, OTT (over the top), serta maraknya 

media online.
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Eksploitasi Materi LGBT Marak di 
TV, KPI Diminta Utamakan 
Perlindungan Kepentingan Anak

Menurut Masduki, frekuensi yang digunakan 
televisi pada dasarnya merupakan milik publik. 
Untuk itu dirinya mengingatkan KPI akan 
kewenangannya untuk mengontrol muatan 
televisi agar sesuai dengan regulasi guna 
terciptanya siaran yang cerdas dan menjunjung 
etika. Masduki menyampaikan pula tentang 
keresahan publik terhadap konten siaran yang 
berunsur LGBT. Padahal, dalam ajaran agama 
mana pun, praktik LGBT merupakan perilaku 
menyimpang.  Ketua Bidang Informasi dan 
Komunikasi MUI ini mengatakan, hal penting 
dari rekomendasi Fatwa MUI adalah negara 
diharapkan membuat regulasi yang dapat 
mengatur dan melakukan pencegahan atas 
berkembangnya aktivitas 
LGBT. 

 Sementara itu 
dari industri penyiaran 
mengakui adanya potensi 
penyebarluasan gaya 
hidup LGBT lewat tayangan 
di televisi. Padahal, ujar 

Jakarta - Kehadiran tayangan televisi yang 
mengandung muatan Lesbian, Gay, Bisek-
sual dan Transgender (LGBT) dikhawatirkan 
memberikan efek duplikasi terhadap anak 
dan remaja. Hal ini diyakini karena televisi 
masih memiliki pengaruh yang besar dalam 
kehidupan bermasyarakat. “Sekalipun pada 
zaman sekarang, kecenderungan konsumsi 
televisi menurun, hasil riset menunjukkan 
bahwa televisi masih menjadi media dengan 
kekuatan paling besar dalam mempengaruhi 
masyarakat”, ujar Hardly Stefano Pariela saat 
mengantar diskusi terbatas di Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat tentang Pembatasan 
Konten Yang Mengandung LGBT Dalam Siaran 
Televisi, (17/4). 
 Dalam diskusi tersebut hadir pula 
narasumber dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Masduki Baidlowi, Lembaga Perlindungan 
Anak Indonesia (LPAI) Reza Indragiri Amriel,  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS 
HAM) Sandrayati Moniaga, dan dari praktisi 
media, Andi Chairil. Sedangkan komisioner 
KPI Pusat lainnya yang turut menghadiri
diskusi terbatas tersebut adalah Mayong 
Suryo Laksono, Dewi Setyarini dan Nuning 
Rodiyah. 
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Andi Chairil, Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI 2012 
mengatur tentang perlindungan terhadap 
kepentingan anak dan remaja, serta perlindungan 
kepada kelompok minoritas.  “Namun 
sayangnya kelompok inilah yang suka menjadi 
bahan olok-olokan dan celaan di televisi”, 
ujarnya Andi mengakui adanya eksploitasi 
konten LGBT oleh lembaga penyiaran di 
televisi. “Diantaranya muncul lewat gimmick 
dan personality atau gesture dari para pengisi 
acara”, ujarnya.  Beberapa contoh tayangan 
disampaikan Andi, termasuk kritiknya terhadap 
program jurnalistik yang menayangkan 
percakapan tentang LGBT tersebut secara 
vulgar. Jika bicara tentang karya dan prestasi 
oleh orang-orang atau figur terkenal yang 
ditengarai memiliki orientasi seksual tidak 
normal, Andi melihat tidak ada diskriminasi dari 
televisi. Namun dirinya melihat kecenderungan 
terjadinya eksploitasi hal-hal privat tentang 
LGBT di layar kaca, termasuk dengan fenomena 
kehadiran “alay” dalam memeriahkan acara 
televisi yang sangat erat dengan faktor 
keekonomian. 
 Terkait potensi penyebarluasan gaya 
hidup ini, Reza Indragiri Amriel menyampaikan 
pula hasil riset yang menunjukkan semakin 
tinggi pemirsa terpapar tayangan LGBT, maka 
akan semakin tinggi penerimaannya terhadap 
kehadiran LGBT. Selain itu, tambah Reza, 
semakin muda usia pemirsa saat terpapar 
tayangan LGBT, makan semakin mudah 
memberikan penerimaan terhadap LGBT. Reza 
pun sangat memaklumi kekhawatiran banyak 
pihak atas eksploitasi materi LGBT di televisi. 
“Apalagi jika merujuk pada pandangan para 
ahli kesehatan jiwa di Indonesia tentang 
LGBT”, ujarnya.
 Bicara tentang LGBT sendiri memang 
tidak bisa dilepaskan pada hak-hak setiap 
individu untuk diperlakukan sebagai manusia di 
sebuah negara yang merdeka. Sandrayati 
Moniaga mengungkapkan, warga LGBT 
diprediksi sudah mencapai sekitar 2-3 juta 
orang. Namun kelompok ini kerap kali 
mendapat berbagi bentuk kekerasan baik 
fisik, simbolik atau struktural. Komnas HAM 
sendiri merekomendasikan, sejalan dengan 
prinsip penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan HAM setiap warga, agar KPI 
merumuskan kebijakan yang didasarkan pada 
prinsip HAM secara komprehensif, utamanya 
mencakup rumusan indikator dan indeks 
untuk isu spesifik. 

 Masukan terhadap KPI terkait 
eksploitasi LGBT ini disampaikan pula oleh 
perwakilan organisasi agama, diantaranya 
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persekutuan 
Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu 
Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwalian 
Umat Budha Indonesia (Walubi) .  Pada 
prinsipnya semua agama hanya mengakui 
pernikahan antara laki-laki dan perempuan. 
Dari KWI memberikan catatan, pelaku LGBT 
tetap harus diperlakukan dengan belas kasih. 
“Namun perilakunya jangan menyimpang di 
depan publik”, ujar Catherine yang hadir 
mewakili KWI. Terkait kemunculan di televisi, 
Catherine berharap pengelola televisi 
menyadari betul bahwa tayangannya memiliki 
pengaruh yang sangat luar biasa pada 
masyarakat. 
 Sedangkan dari Dr Sopa dari 
Muhammadiyah mempertanyakan kenapa 
permisivisme seperti itu dibiarkan muncul di 
televisi. Menurutnya, KPI harus segera lakukan 
intervensi dan literasi pada pelaku kreatif 
di industri penyiaran, agar produk-produk 
siarannya bebas dari eksploitasi LGBT, demi 
melindungi kepentingan dan masa depan 
anak-anak Indonesia. 

“Eksploitasi muatan LGBT muncul di televisi 
lewat gimmick dan gesture (penampilan) 
pengisi acara.

-Andi Chairil-
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PERINTIS 
PENYIARAN

Oleh Hari Wiryawan*)
Direktur Lembaga Pers dan Penyiaran Surakarta (LPPS)

kan di sekolah juga tidak banyak mengungkap 

peran penting media penyiaran dalam sejarah 

perjuangan bangsa. Jika ada penulisan sejarah 

perjuangan bangsa yang berkaitan dengan 

”peran media penyiaran” biasanya merujuk pada  

peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Di 

sini tokoh Bung Tomo sangat menonjol. (Waid, 

2014; Arvian (peny). 201; Parera (peny).1982)

Para Perintis Penyiaran Indonesia
  

 Selain Mangkunagoro VII, terdapat sejumlah 

tokoh yang merintis dunia penyiaran pada akhir 

dekade 1920-an hingga dekade 1940-an antara 

lain adalah: 1. Sarsito Mangunkusumo (Ketua 

SRV) 2. Sutarjo Kartohadikusumo (Ketua PPRK; 

anggota Volksraad) 3. Abdulrahman Saleh 

Ketua VORO; Kepala RRI pertama) 4. Maladi 

(Kepala RRI kedua; Menteri Penerangan) 

5. Bung Tomo (orator peristiwa 10 November 

1945) 6. Jusuf Ronodipuro (penyiar naskah 

Proklamasi) 7. Haji Agus Salim (penyiar agama 

Islam) dan 8 Gusti Nurul (putrid MN VII).

 enetapan Harsiarnas oleh Pemerintah   

RI tidak disertai dengan penetapan 

Bapak Penyiaran Indonesia. Padahal 

dalam dua deklarasi Harsiarnas  se-

belumnya di Solo yaitu tanggal 1 April 2009 

dan 1 April 2010 usulan Harsiarnas dan BPI 

adalah satu paket. 

 Mangkunagoro VII diusulkan sebagai Bapak 

Penyiaran karena ia memprakarsai berdirinya SRV 

1 April 1933, sebagai stasiun radio pertama 

milik bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. 

Oleh karena itu 1 April layak dijadikan sebagai 

Harsiarnas, sebaliknya SRV bisa berdiri 1 April 

1933 karena prakarsa MN VII. SRV dan MN VII 

saling berkaitan, karena itu usulan Harsiarnas 

dan Bapak Penyiaran adalah satu paket.

Batalnya MN VII ditetapkan sebagai Bapak 

Penyiaran Indonesia lebih banyak disebabkan 

karena MN VII adalah sosok yang kurang dikenal, 

termasuk di kalangan penyiaran sendiri.  

Sebagian besar tokoh dalam perintisan 

dunia penyiaran di Indonesia kurang atau tidak 

dikenal masyarakat. Buku sejarah yang diajar-

OPINI

HARY WIRYAWAN
TOKOH PENY IARAN
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Generasi Sebelum dan setelah

Proklamasi Kemerdekaan 

Tokoh-tokoh tersebut memiliki perannya 

yang penting dalam bidang penyiaran pada awal 

perkembangan radio di Indonesia. Mereka berjasa 

dalam dunia penyiaran atau menggunakan 

penyiaran sebagai alat perjuangan bangsa.   

 Para tokoh itu ada yang dikenal sebagai 

praktisi radio yaitu Maladi, Abdulrahman Saleh, 

Jusuf Ronodipuro, Bung Tomo, dan Haji Agus 

Salim, tapi ada pula yang bukan praktisi radio 

namun berperan penting dalam pengembangan 

radio yaitu Sarsito Mangunkusumo, Sutarjo 

Kartohadikusumo, Gusti Nurul.   

Jika kedelapan orang tersebut dikelompokkan 

dalam generasi “sebelum kemerdekaan” dan 

“setelah kemerdekaan”, maka akan terbagi 

sebagai berikut: 

 Sarsito Mangunkusumo, Sutarjo 

Kartohadikusumo, Haji Agus Salim dan Gusti 

Nurul. Para tokoh ini bergiat dalam bidang 

penyiaran pada masa penjajahan Belanda. 

Sarsito Mangunkusumo 

 (1897-1987) adalah tangan kanan MN VII 

dalam bidang penyiaran. Ia mengenal radio

sejak akhir dekade 1920-an. Sarsito berjasa 

meletakkan dasar-dasar pengelolaan (manajemen) 

radio Ketimuran (radio pribumi), membantu dan 

membina sejumlah radio Ketimuran di Jakarta, 

Bandung, Semarang, Jogjakarta dan Surabaya. 

Sarsito menjadi tempat bertanya para aktivis 

Radio Ketimuran yang baru mendirikan stasiun 

radio. Sarsito memimpin berbagai pertemuan Radio 

Ketimuran baik di Solo maupun di luar kota. Ia 

berpengalaman luas karena memimpin SRV selama 

9 tahun, 1933-1942. Ia juga memiliki hubungan 

yang luas dengan kalangan perusahaan pos dan 

telegrap Belanda-PTT Bandung. Sebagai seorang 

insinyur lulusan Delft University, Belanda ia juga 

sebagai  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Praja 

Mangkunegaran. Bersama Sutarjo Kartohadikusumo 

mengelola asosiasi radio“Perikatan Perkumpulana 

Radio Ketimuran” (PPRK).

 

OPINI



Dutch Queen Wilhelmia, Juliana and fiance watch...... .... a Javanese Princess dance in the Dutch Royal Palace. Brown Princess Adjengsiti curtsies to her white Queen.
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Sutarjo Kartohadikusumo
 

 (1892-1976) adalah seorang politisi yang terkenal. Ia menjadi anggota Volksraad, sebuah parlemen 

bentukan Pemerintah Hindia Belanda. Ketika Sutarjo di Volksraad, Radio Ketimuran menghadap masalah 

dalam hubungannya denganNIROM (Netherlands Indicshe Radio Oemroep Maschappij). Pada saat 

itulah Sutarjo membantu memperjuangkan Radio Ketimuran untuk memperolah hak-haknya dalam 

perundingan dengan NIROM. Sutarjo dianggap berhasil menjembatani konflik Radio Ketimuran yang 

diwakili oleh PPRK dengan NIROM. Soetarjo kurang lebih berusia sebaya dengan Sarsito, namun dalam 

percaturan politik di tingkat nasional Sutarjo lebih menonjol dari para Sarsito. Oleh karena itu ketika 

pemilihan Ketua PPRK, Sutarjo terpilih sebagai ketua.

Sementara Sarsito menjadi sekretaris/ bendahara. Sarsito berpengalaman dalam masalah penyiaran, 

Sutarjo berpengalaman dalam bidang politik, karena Sutarjo adalah anggota Volksraad bersama Haji 

Agus Salim.

Haji Agus Salim 

 Juga dikenal sebagai politisi ulung di Volksraad. Pengalaman hidupnya lengkap dari mulai 

sebagai pegawai Konsulat Belanda di  Arab Saudi yang direkrut Snouck Hurgronje sampai menjadi 

pimpinan partai politik. Agus Salim adalah orang kedua setelah Cokroaminoto dalam Partai Sarekat 

Islam Indonesia (PSII). Setelah Cokroaminoto wafat, Agus Salim malah tersingkir dari PSII. Dia lalu 

mencoba untuk beralih melakukan kegiatan dakwah. Kegiatannya sebagai mubaligh ini mengantarkan 

Agus Salim berkenalan dengan radio yang digunakan sebagai media dakwah. Agus Salim menggunakan 

Radio Ketimuran Vereeniging Oostersche voor Radio Oemroep (VORO) dan radio Belanda (NIROM)

untuk menyampaikan dakwahnya. Jika Haji Agus Salim dikenal dengan suaranya maka Gusti Nurul 

dikenal dikalangan radio karena tariannya. (Panitia Buku 1984; Zulkifli dkk (Peny). 2013).

Gusti Nurul

 Adalah putri MN VII. Gadis cantik itu dikenal dalam dunia penyiaran radio karena banyak mewakili 

ayahandanya. Ia melakukan sejumlah seremoni penyiaran atas nama MN VII pada usia remaja, antara 

lain adalah: meresmikan peletakan batu pertama gedung studio SRV, meresmikan penggunaan gedung 

studio radio SRV, meresmikan penggunaan pemancar baru SRV. Peran yang paling fenomenal adalah 

menari di negeri Belanda dengan iringan gamelan dari Solo yang dipancarkan melalui SRV. Karena 

apa yang dilakukan itu atas perintah ayahandanya maka Gusti Nurul mengatakan bahwa dirinya seperti 

wayang yang digerakkan ayahnya sebagai dalang, ”saya ini hanya sebagai kelinci percobaan,” katanya. 

(Wawancara 2006, 2009 dan 2013). 

Setelah Jepang masuk, Gusti Nurul tak pernah lagi mewakili ayahnya di SRV.  Haji Agus Salim tidak 

lagi bersiaran di NIROM maupun VORO karena keduanya ditutup Jepang. Sutarjo sebagai Ketua PPRK 

tidak terdengar lagi kegiatannya karena seluruh radio dibreidel  1942 dan digantikan radio Jepang Hoso 

Kanry Kyoko. Sarsito Mangunkusumo menyerahkan seluruh kendali penyiaran di SRV kepada Maladi.
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yang siang sebelumnya dibaca oleh Bung 

Karno. Naskah proklamasi itu ia dapat dari 

seorang wartawan kantor berita Jepang Domei 

bernama Syachrudin yang memasuki gedung 

studio radio Hosokyoku dari tembok belakang. 

Jusuf Ronodipuro dkk kemudian disiksa secara 

fisik. (Kemenpen RI (1953) dan Hendri F Isnaeni 

(2015). Namun Jusuf  Ronodipuro selamat 

sehingga ketika para aktivis radio dari berbagai 

kota berkumpul di Jakarta, Jusuf bisa ikut rapat 

pendirian RRI. Jusuf Ronodipuro adalah salah satu 

tokoh penyiaran yang muncul sebagai di samping 

nama lain yaitu Bung Tomo (Sutomo).

Ketua VORO I (1934-36) : Gunari Wiryodinoto, Ketua VORO III 

(1939-42)  : Adang Kadarusman.

 Ketika suatu hari melawat ke Jakarta, Bung 

Tomo kecewa melihat kendaraan Sekutu  lalu 

lalang, tanpa hambatan. Pemerintah dan rakyat 

tidak berbuat apa-apa. Bung Tomo tidak rela jika 

kota asalnya yaitu Surabaya juga diinjak-injak

Sekutu. Ia lalu pulang mendirikan stasiun radio 

di Surabaya untuk menggerakan semangat 

juang rakyat agar situasi itu (leluasanya tentara 

Sekutu) tidak terjadi di Surabaya. (Tim Tempo, 

20I6). 

Bung Tomo waktu itu adalah Kepala Seksi 

Penerangan organisasi gerilyawan bernama 

Pemuda Republik Indonesia (PRI). Ia lalu 

mendirikan Barisan Pemberontakan Rakyat 

Indonesia (BPRI), 12 Oktober 1945. BPRI juga 

mendirikan stasiun radio yang bernama “Radio 

Pemberontakan”. Melalui siaran radio itu Bung 

Tomo menggerakkan arek-arek Surabaya melawan 

Sekutu. Ketika stasiun radio Pemberontakan 

belum rampung dibangun, Bung Tomo berpidato 

di studio RRI, namun dibuat seolah-olah RRI 

merelay dari Radio Pemberontakan Rakyat milik 

Bung Tomo. (50 tahun RRI Yogyakarta, 1995 ). 

Maladi dan Abdulrahman Saleh

 Adalah dua tokoh yang yang telah tercatat 

sebagai orang radio yang masuk dalam Generasi 

sebelum Kemerdekaan, tapi sekaligus juga 

masuk dalam Generasi setelah Kemerdekaan.

Abdulraman Saleh tercatat sebagai Ketua stasiun 

radio VORO periode 1936-1939 Abdulrahman Saleh, 

adalah seorang yang multi talenta, di bidang 

radio ia ahli tehnik, ia juga dikenal sebagai dokter. 

Setelah Indonesia  merdeka Abdulrahman 

Saleh masuk sebagai anggota Angkatan Udara 

RI. Ketika para aktivis radio dari berbagai kota 

berkumpul di Jakarta, mereka rapat di rumah 

Adang Kadarusman, lalu mendirikan Radio Republik 

Indonesia (RRI), 11 September 1945 dan 

memilih Abdulrahman Saleh sebagai ketuanya. 

Dalam pertemuan itu hadir pula penggerak 

pertemuan: Maladi.

Maladi

Sebelumnya telah aktif bekerja di SRV Solo, 

khususnya penyiar olah raga (Berita Sport). 

Tidak lama kemudian posisi Maladi naik menjadi 

pengurus di SRV, yang diketuai Sarsito 

Mangunkusumo. Ketika Jepang menduduki 

SRV, Maladi yang menghadapinya. Maladi 

segera melapor ke Sarsito untuk urusan dengan 

radio Jepang. Maladi menjadi satu-satunya 

Pribumi yang mengepalai stasiun Hosokyoku. 

Setelah Indonesia merdeka, Maladi punya 

gagasan perlunya memiliki organisasi radio. 

Ia lalu menghubungi teman-temanya di berbagai 

kota. Komunikasi ini  bisa lancar karena sebagian 

besar mereka telah bekerjasama di PPRK ketika 

masa Radio Ketimuran. Setahun setelah RRI 

berdiri,  Maladi menggantikan Abdulrahman 

Saleh sebagai Kepala RRI Pusat, ketika itu yang 

bertindak sebagai Kepala RRI Jakarta adalah 

Jusuf Ronodipuro.  

Jusuf Ronodipuro 

Mulai bekerja di bidang radio pada zaman

Jepang. Pada waktu itu ia sedang mencari 

pekerjaan di Jakarta dan bertemu dengan 

Sukarni (pemuda yang menculik Bung Karno ke 

Rangkasdengklok). Jusuf lalu bekerja di Barisan 

Propaganda Jepang (Sendenbu). (Isnaeni (ed) 

2015 h. 129). Setelah bekerja di situ, lalu pindah 

di kantor kebudayaaan Jepang dan kemudian 

pindah ke Hosso Kyoku Jakarta. Namanya 

melambung setelah Proklamasi Kemerdekaan 

yaitu ketika malam hari 17 Agustus 1945 sekitar 

pukul 19.00, ia membacakan naskah Proklamasi
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Refleksi HARSIARNAS ke - 85  (1 April 1933 – 1 April 2018)

Netralitas Media 
Penyiaran

Diskursus tentang netralitas media massa di 

Indonesia, pada paruh satu dekade terakhir ini 

menyisakan trauma mendalam di benak publik. 

Masih segar dalam memori kita, saat jelang 

hingga pasca pemilihan presiden 2014 silam. 

Kala itu, terjadi kubu-kubuan. Bukan hanya di 

lingkup antar partai politik (parpol) pengusung 

calon presiden semata, namun sudah merembet 

jauh ke tengah massa pemilih, akibat pemberitaan 

“berat sebelah” dari  media,  terutama 

media penyiaran. Berbagai media elektronik ini 

kemudian pecah menjadi dua kutub. Muncul 

pro-kontra yang berujung dikotomi. Ini televisi 

kita, sedangkan itu televisi mereka. Terjadi 

polarisasi pembentukan opini publik dalam berbagai 

segmen pemberitaan. Padahal tugas utama 

media adalah menyampaikan fakta dan data 

secara akurat. Menjunjung akuntabilitas tanpa 

embel-embel.

Menyebut kata media, saya jadi ingat 

dengan kemeja pria. Analogi sederhana ini 

muncul sebab kemeja itu terdiri dari tiga ukuran 

standar. Ada ukuran S (small), M (medium), 

dan L (large). Sesuai dengan namanya, maka 

media itu berada di tengah. Bukan S. Bukan 

pula L. Tidak kekecilan serta tidak kebesaran. 

Jadi ia tidak ke kiri. Juga tidak ke kanan. Poin ini 

mengindikasikan bahwa media bergerak pada 

tataran tengah (baca; netral). 

Hingga menjadi penengah 

dari dua sisi yang 

berbeda. Otomatis ia 

harus menjunjung 

tinggi tatanan 

informasi yang 

adil, merata, 

berimbang, 

serta ber-

tanggung 

jawab 

tentunya.

Bahaya Media Partisan

Betapa dahsyatnya dampak dari pemberitaan 

yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. 

Terutama media part isan.  Bukan hanya 

mengobrak-abrik rasa keadilan publik. Lebih dari 

itu, akan mengacaukan sendi-sendi kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Di sini dapat saya 

kemukakan suatu bentuk “kecerobohan” media 

penyiaran yang melahirkan suatu peristiwa 

tragis (genosida) terjadi di Rwanda, sebuah negara 

kecil di Afrika Tengah, medio 1994 silam. Suku 

Hutu sebagai  suku mayoritas “membantai” 

suku Tutsi yang minoritas. Lewat siaran Radio 

Television Libre des Mille (RTLM) milik suku 

Hutu, dipancarkan berita-berita agitatif nan 

provokatif menggunakan siaran transmisi milik 

pemerintah. Hingga dapat menjangkau khalayak 

pendengar ke seantero negeri.

Materi beritanya khusus menyebarkan

propaganda tentang rasisme terhadap suku Tutsi. 

Siaran kebencian “digarap” secara inten dan 

masif. Hampir setiap menit terdengar seruan dan 

lagu yang dapat membakar amarah suku mayoritas. 

Dalam kurun waktu relatif singkat, akhirnya 

ertumpahan darah pun tak terelakkan. Suku 

Hutu secara brutal membunuh setiap orang 

dari suku Tutsi yang ditemuinya. Tua-muda, 

besar-kecil, pria-wanita, semuanya 

d ihabis i  tanpa ampun.  Data 

Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) menyebutkan aksi 

genosida ini memakan 

korban sia-sia lebih 

dari satu juta jiwa. 

Kisah nyata ini 

telah difilmkan 

oleh pihak 

Hollywood 

(2004) , 

dan diberi 

judul ‘Hotel 

Rwanda’.
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(Jika Anda mengatakan kebohongan yang 

cukup besar dan terus menerus mengulangnya, 

pada akhirnya publik  akan memercayainya).  

Kutipan sepenggal kalimat di atas pernah dicetuskan 

Joseph Goebbels, Menteri Penerangan Publik 

dan Propaganda Jerman, tahun  1933, di bawah 

komando diktator Adolf ‘Fuhrer’ Hitler. Sebagai 

seorang propagandis ulung, Goebbels banyak 

disegani oleh para ilmuwan, bahkan hingga 

kini. Itu karena ia dianggap sebagai pelopor 

dan pengembang teknik propaganda modern. 

Racikan jitu hasil kepiawaiannya dijuluki teknik 

Big Lie (kebohongan besar).

Prinsip dari teknik ini adalah menyebarluaskan 

berita bohong via media massa sebanyak dan 

sesering mungkin. Hingga kemudian kebohongan 

tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran. 

Cukup sederhana, namun mematikan! Itulah 

kata yang tepat untuk menggambarkan aksi 

propaganda yang disebarkan tangan kanan 

sang Fuhrer ini. Dalam menjalankan misinya, 

Goebbels menggunakan siaran radio dan film 

sebagai media propaganda massal. Asumsinya, 

kedua alat ini dianggap ampuh serta mampu 

menjangkau berbagai belahan bumi untuk 

menyebarluaskan doktrin Nazi.

Butuh Siaran Sehat 

Berkualitas

 Kini, di era kebebasan pers serta paparan 

informasi yang tinggi. Masih  ada sejumlah lembaga 

penyiaran televisi dan radio swasta yang coba-coba 

bertindak subjektif. Khususnya yang bersegmentasi 

berita dan informasi. Para pemiliknya – yang 

kebetulan petinggi parpol tertentu – secara  

terang-terangan terus ‘mencitrakan’ diri dan 

parpolnya. Sambil menyudutkan parpol lain yang 

secara kebetulan tidak sealiran. Apakah para 

owner itu lupa bahwa frekuensi itu bukan milik 

mereka? Hanya dipinjamkan secara periodik saja. 

Sebab frekuensi adalah sumber daya alam yang 

sangat terbatas. Mestinya digunakan sebesar-

besarnya untuk kepentingan publik, sebagai 

pemilik sah frekuensi di negeri ini. 

Bagaimana menciptakan siaran televisi dan 

radio yang sehat dan berkualitas? Tentu 

berawal dari faktor regulasi. Sejauh mana 

aturan itu mampu menjadi guidance bagi praktik 

penyiaran dan bagaimana penegakkannya? 

Berikutnya, faktor produksi. Aspek ini terkait 

dengan komitmen dan profesionalisme insan 

penyiaran, dengan harapan akan menghasilkan 

produk siaran yang baik dan berorientasi pada 

kepentingan publik. Terakhir, faktor konsumsi. 

Ini berkaitan erat dengan sikap, selera, dan 

partisipasi masyarakat terhadap penciptaan 

penyiaran yang sehat dan berkualitas. Publik 

harus memiliki kesadaran untuk bersikap tepat 

dan tegas di hadapan media. Intinya, pekerja 

media massa harus selalu menjunjung tinggi 

kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.

#Indonesia Bicara Baik 

 

Awal Apri l  ini ,   masyarakat penyiaran 

Indonesia kembali memperingati Hari Penyiaran 

Nasional/HARSIARNAS ke-85 (1 April 1933 – 

1 April 2018). Momentum  HARSIARNAS  dikaitkan 

dengan Rapat Koordinasi Nasional Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) mengangkat tema 

besar, “Menjaga Keutuhan NKRI melalui Dunia 

Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas”. Ada hal 

baru dan menarik pada event HARSIARNAS  

kali ini yang dilaksanakan di Kota Palu, Provinsi 

Sulawesi Tengah, yaitu kampanye tentang 

Indonesia Bicara Baik. Pesan moral ini memiliki 

tujuan besar agar dalam berkomunikasi, baik 

itu  pada tataran masyarakat, pemerintah, dan 

terlebih khusus media penyiaran harus selalu 

berbicara baik yang berujung pada keutuhan 

NKRI.

Oleh : Alwi Sagaf Alhadar, Komisioner KPID Maluku Utara

“If You tell a lie big enough and keep repeating it, people will 

eventually come to believe it”,
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Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

Media Komunikasi Publik dan Pemisahan 

Empat Cabang Kekuasaan Dalam rangka 

Menjaga Keutuhan NKRI melalui Media

Penyiaran yang sehat dan Berkualitas

Disampaikan sebagai Pembicara dalam Rapat Kerja 

Nasional (Rakornas) dan Peringatan Hari Penyiaran 

Nasional (Harsianas) ke-83 yang diselenggarakan 

oleh Komisi Peniaran Indonesia (KPI), Senin, 2 April, 

2018, di kota Palu, Sulawesi Tengah.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas 

Indonesia. Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda 

Kehormatan Republik Indonesia (DGTK, 2009-2014, 

dan 2015-2020), Pendiri/Ketua Pertama Mahkamah 

Konstitusi (2003-2008), Pendiri/Ketua Pertama 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI, 

sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan KPU, 2009-

20011), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM 

(2 periode, 2009-2012, dan 2012-2017), Anggota 

MPR-RI 1997 dan Tim Ahli Perubahan UUD 1945 

2001-2003, Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan 

dan Sistem Hukum (DPKSH) yang langsung diketuai 

oleh Presiden (1998-1999), Asisten Wakil Presiden 

Republik Indonesia 1998-1999, Staf Ahli Mendikbud 

1993-1998. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan 

Muslim Se-Indonesia (ICMI, 2015-2020, sebelumnya 

Pengurus Harian 1990-2000, Ketua Dewan Pakar 

2000-2005, dan Ketua Dewan Penasihat 2005-2015, 

Ketua Dewan Penasihat Dewan Masjid Indonesia 

2000-2010). Sebagai guru besar, sampai sekarang 

telah menerbitkan lebih dari 65 judul buku tentang 

hukum, etika, konstitusi dan konstitusionalisme 

berbangsa dan bernegara. Di antaranya, Konstitusi 

Ekonomi (Kompas, 2010, dst), Konstitusi Sosial 

(LP3ES, 2014 dst), Etika Konstitusi dan Peradilan 

Etik (Rajagrafindo, 2015 dst). Yang akan terbit dalam 

waktu dekat, antara lain Perkembangan Baru dalam 

Konstitusi dan Konstitusionalisme ((Genta, 2018), 

Konstitusi Keadilan Sosial (Kompas, 2018), dan 

The Living and Evolving Constitution of Indonesia 

(Konpres, 2018). Buku teks berbahasa Inggeris yang 

menjadi rujukan di perlbagai universitas di luar negeri, 

“The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive 

Overview” (Maxwell, 2009).

Forum Komisi Penyiaran Indonesia 2018 

ini mengambil tema yang sangat penting, 

yaitu: “Menjaga Keutuhan NKRI melalui Media 

Penyiaran yang sehat dan Berkualitas”. Pasti 

banyak sekali aspek yang perlu dikembangkan 

dan diperbaiki ke depan, agar bangsa kita lebih 

efektif lagi dalam upaya pengembangan media 

penyiaran yang sehat dan berkualitas untuk 

maksud menjaga keutuhan NKRI. Namun, salah 

satu aspek yang penting mendapat perhatian 

dewasa ini adalah bagaimana menjaga agar 

media penyiaran dan media massa, termasuk 

media sosial yang bersifat massif lainnya, dapat 

dikelola secara terpisahkan dari potensinya 

untuk terlibat benturan kepentingan dengan 

organ-organ penentu lainnya dalam perikehidupan 

berbangsa dan bernegara. Karena itu, diperlukan 

pengaturan-pengaturan baru dengan undang-

undang untuk memastikan pemilik dan pengelola 

institusi penyiaran tidak terlibat konflik atau 

benturan kepentingan dengan kepemilikan dan 

kepengelolaan institusi yang beradalam dalam 

ranah kekuasaan politik, dunia bisnis, dan 

institusi-institusi masyarakat madani yang masing-

masing dibutuhkan dalam hubungan-hubungan 

yang bersifat independen dan profesional di 

bidangnya masing-masing.

Namun, sebelum undang-undang yang 

semacam itu dapat dilahirkan dalam ruang politik 

legislasi yang semakin menyadari pentingnya 

pemisahan antar cabang kekuasaan secara 

tepat sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

zaman kini dan mendatang, Pemerintah bersama 

dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang 

hari ini menyelenggarakan forum ini dapat

memulai suatu prakarsa baru untuk  pengaturan-

pengaturan minimal dan penerapan-penerapan 

bertahap mengenai prinsip-prinsip pokok 

pemisahan kekuasaan dan larangan benturan 

kepentingan tersebut di atas
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sesuai dengan kewenangannya sendiri berdasarkan 

UU dan berdasarkan prinsipkepentingan umum. 

Pengaturan semacam itu dapat dituangka dalam 

bentuk PP (Peraturan Pemerintah) yang dijabarkan 

lebih lanjut dengan peraturan KPI sendiri Bahkan, 

bilamana dapat disepakati, KPI dapat pula 

diperkuat dengan kewenangan regulatori yang 

langsung diberikan oleh undang-undang (legislative 

delegation of rule-making power), seperti halnya 

komisi-komisi negara yang bersifat independen 

lainnya, misalnya KPU, Bawaslu, KPPU, KPK, 

ORI, KIP, dan lain sebagainya.

JANGKAUAN KEKUASAAN ORGANISASI 

NEGARA

1.Terbentuknya Negara

Ada banyak sekali teori yang dikembangkan 

oleh para ahli ilmu politik dan ilmu negara 

(staatslehre) mengenai proses terbentuknya 

negara (state formation) dalam sejarah. Di 

antaranya adanya empat teori yang dibedakan 

antara: (i) Divine Right Theory (Teori Kehendak 

Tuhan), (ii) Social Contract Theory (Teori 

Perjanjian Masyarakat), (iii) Evolutionary Theory 

(Teori Evolusi), dan (iv) Force Theory (Teori 

Kekuatan). Menurut Teori Kekuatan (Force 

Theory), negara diciptakan melalui suatu 

perjuangan tertentu atau karena agresi atau 

melalui pemaksaan tertentu di mana orang lain 

ditundukkan dan dikuasai atau diasimilasi ke 

dalam komunitas yang memaksa. Menurut Teori 

Divine Right, negara dibentuk karena kehendak 

Tuhan dan hanya mereka yang berdarah biru 

yang dapat memerintah atas nama Tuhan 

(teokrasi). Jika raja atau ratu tidak ditaati, maka 

yang bersangkutan akan berdosa karena sama 

dengan melanggar perintah Tuhan.

Teori lain adalah teori kontrak sosial. Negara 

dibentuk karena kesepakatan bersama seluruh 

warga untuk membentuk pemerintahan untuk 

kepentingan bersama. Menurut teori ini, negara 

dibentuk atas dasar kesepakatan bersama warganya 

untuk maksud melindungi dan mewujudkan 

kepentingan bersama. Mereka bersepakat untuk 

membentuk pemerintahan dan hidup bersama 

menurut aturan-aturan yang disepakati bersama 

selama pemerintahan itu menjamin perlindungan 

bagi kepentingan setiap warga, yaitu hidup, 

kebebasan, dan hak milik (Life, liberty and property). 

Sementara  i tu ,  menurut  Teor i  Evo lus i 

(Evolutionary Theory), negara tumbuh dari 

struktur keluarga inti dan kepala keluarga. 

Pengertian keluarga kemudian berkembang 

meluas ke keponakan, sepupu, menantu dan 

seluruh sanak saudara beserta tetangga dan 

teman-temannya membentuk suatu kesatuan 

komunitas dan organisasi kekuasaan dan 

dukungan kekayaan untuk hidup bersama 

secara lebih luas dengan wilayah pengaruh 

yang juga meluas yang ketika kepala keluarga 

meninggal dunia, posisinya diteruskan oleh 

salah satu keturunannya, dan seterusnya. Proses 

inilah yang dalam jangka panjang melahirkan 

negara kerajaan, yaitu negara yang dimulai oleh 

satu keluarga.

Di samping itu, ada pula teori yang dibedakan 

antara teori sukarela (voluntary theory) dan teori 

konflik (conflict theory). Teori-teori sukarela 

(voluntary theories)

  Elman R. Service 1978, “Classical and Modern The-

ories on the Origins of Government”, 1978, hal. 25-26 

dalam Ronald Cohen dan Elman R. Service, Origins 

of the State: The Antrhopology of Political Evolution. 

Philadelphia, PA: ISHI. Hal. 21-34. 

   Salah satu teori yang tergolong tua tentang hal ini 

yang berbasis pada bukti-bukti anthropologis adalah 

seperti yang diajukan oleh Friedrich Engels sebagai 

teori negara dalam “The Origin of the Family, Private 

Property and the State”, 1884. 
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   Robert Leonard Carneiro, “A Theory of the Origin 

of the State”, From Science, 21 August 1970, Vol. 

169, hal. 733-738. Reprinted in 1977 Studies in 

Social Theory, No. 3 by the Institute for Humane 

Studies, Menlo Park, California. doi:10.1126/

science.169.3947.733. JSTOR 1729765. PMID 

17820299.

 Ibid., hal. 734.

berpandangan bahwa aneka ragam kelompok 

warga bersama-sama membentuk negara 

sebagai hasil dari kepentingan rasional bersama 

(shared rational interest). Sedangkan Teori 

Konflik berpandangan bahwa pembentukan 

negara itu didorong oleh adanya konflik dan 

dominasi sekelompok penduduk dengan 

kelompok penduduk lainnya yang menjadi 

pemicu utama atau kunci bagi terbentuknya 

negara. Selain itu, teori-teori tersebut secara 

umum juga mencakup berbagai variasi teori 

lainnya, seperti adanya faktor stratifikasi sosial 

ekonomi (economic stratification), penaklukan-

penaklukan oleh sekelompok orang terhadap 

kelompok lainnya, konflik-konflik di daerah-

daerah atau kawasan-kawasan tertentu, dan 

juga adanya faktor pertumbuhan evolusi birokrasi 

atau susunan organisasi negara itu sendiri yang 

mempengaruhi pembentukan organisasi negara, 

seperti karena separatisme dan sebagainya. 

Dalam pelbagai teori tersebut di atas, 

terdapat unsur yang sama, yaitu diterbentuknya 

organisasi negara bermula dari kesadaran 

warganya untuk berogranisasi guna mencapai 

tujuan bersama, sebagaimana teori pembentukan 

organisasi pada umumnya. Dengan kata lain, 

negara itu tidak lain merupakan organisasi

dalam mana manusia saling bekerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai 

organisme manusia, negara itu tumbuh dari 

dinamika kehidupan bersama yang kemudian 

dikonstruksikan dengan sebutan negara.

2. Kekuasaan Negara Terpusat versus 

     Kekuasaan Terurai

Terlepas dari berbagai aneka teori 

pembentukan organisasi negara itu, yang jelas 

dalam kenyataan sejarah, umat manusia pernah 

berkenalan dengan ide negara teokrasi, di mana 

para Raja-nya berkuasa secara turun temurun 

dan sekaligus mengklaim dirinya sebagai wakil 

Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kekuasaan 

para penguasa negara menjadi sangat absolut 

atas nama Tuhan, karena kekuasaan negara

terpusat di tangan Raja atau Ratu, sedangkan 

orang tunduk lain wajib tunduk dan taat secara 

mutlak kepadanya. Selama ribuan tahun 

perjalanan sejarah umat manusia yang tercatat 

dan diketahui, sistem kekuasaan negara selalu 

terpusat di tangan seorang Raja atau Ratu yang 

dapat direspons secara baik dan mendapatkan 

dukungan multak dari rakyatnya atau dapat pula 

direspons tidak baik atau bahkan dilawan oleh 

rakyatnya.

Perlawanan-

perlawanan itu muncul 

dari inisiatif-inisiatif dari 

bawah yang dapat mengambil 

berbagai bentuk yang lembut 

ataupun yang keras, dan bahkan 

dalam bentuk konflik yang melahirkan 

pemberontakan dan bahkan kudeta. 

Pelbagai bentuk perlawanan berkaitan pula 

dengan perkembangan tingkat kesadaran 

masyarakat akan kebebasan yang melahirkan 

gerakan liberalisme. Gerakan liberalisasi inilah 

yang dalam sejarah memisah dan mendistribusikan 

kekuasaan terpusat menjadi terurai ke dalam 

banyak fungsi yang dilembagakan secara sendiri. 

Pemisahan kekuasaan dimulai dengan adanya 

pemisahan agama (gereja) dari negara, atau 

pemisahan otoritas negara dari otoritas 

keagamaan secara horizontal yang melahirkan 

doktrin 

sekularisme. Pemisahan kekuasaan 

dilanjutnya dengan munculnya praktik duo-poltica 

yang membedakan dan kemudian memisahkan 

fungsi pembuatan kebijakan (policy making) 

dan pelaksanaan kebijakan (policy executing). 

Kemudian muncul pula doktrin ‘tris politica’ yang 

memisahkan pula fungsi-fungsi peradilan secara 

tersendiri sehingga kekuasaan dibedakan antara 

fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bahkan, pada akhir abad ke-18 dan ke-19 

sebagai akibat banyaknya terjadi perpecahan 

dan kemunculan kerajaan-kerajaan kecil di 

Eropah sebelumnya, muncul pula berbagai 

bentuk organisasi antar negara, yang melahirkan 

doktrin tentang susunan organisasi negara 

federal, konfederasi, dan organisasi negara 

kesatuan yang terbagi atas pemerintahan-

pemerintahan daerah. Dengan adanya perkem-

bangan-perkembangan yang bers i fat 

struktural 
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ini, kekuasaan negara yang semula terpusat di tangan Raja atau Ratu berubah menjadi terurai ke dalam 

banyak fungsi yang dilembagakan dalam bentuk organ-organ yang semakin lama semakin kompleks 

yang tercermin dalam struktur organisasi pemerintahan di masing-masing negara. 

Semua itu disebabkan oleh derasnya arus liberalisasi di mana-mana di dunia. Sebagai akibat dari 

gerakan liberalisasi yang bersifat massif ini, format politik kenegaraan dan format ekonomi kemasyarakatan 

mengalami pula proses liberalisasi yang mengurangi beban negara di satu pihak dan mengurangi intervensi

pemerintahan  dalam dinamika kebebasan yang tumbuh dan berkembang. Kebebasan ini, di bidang 

politik memperkembangkan doktrin-doktrin baru tentang demokrasi liberal yang berusaha mengurangi 

kekuasaan pemerintahan sesedikit mungkin dan doktrin-doktrin baru tentang kapitalisme yang mempercayakan 

segala sesuatu yang berkenaan dengan perekonomian kepada mekanisme pasar bebas (free market). 

Gelombang liberalisasi politik dan ekonomi inilah yang melahirkan doktrin ‘nachwachtersstaat’ atau negara 

jaga malam dan doktrin tentang kapitalisme klassik.

 1. ‘Nachwachtersstaat’ versus ‘Welvartsstaat’

Negara yang telah mengalami liberalisasi 

yang bersifat massif tersebut di atas, memunculkan 

pula gerakan-gerakan perlawanan rakyat yang 

menghasilkan gelombang pemisahan kekuasaan 

antara agama dan negara, antara fungsi-fungsi 

horizontal, antar pusat versus daerah, dan 

sebagainya dan akhirnya melahirkan doktrin 

‘nachwachtersstaat’. Negara dinilai cukuplah 

berfungsi melindungi warganya alias cukuplah 

berfungsi sebagai negara minimal (minimal 

state) yang bertugas sebagai penjaga malam 

 Baca Frank Johnson Goodnow dalam “Politics 

and Administration: A Study of Government, 1900” 

yang dapat dibandingkan dengan pengertian “policy 

making” (politics) dan administrasi penyelenggaraan 

pemerintahan (administration) yang tidak lain 

merupakan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy 

executing). Buku babon Frank Johnson Goodnow 

tersebut diterbitkan ulang oleh Transaction Publishers 

pada tahun 2009 dengan pengantar oleh John A. 

Rohr. 

   “Nachtwächterstaat” berarti negara penjaga malam 

atau ‘night watchman state’. Istilah ini pertama kali 

digunakan oleh tokoh Sosialis Jerman Ferdinand 

Lassalle dalam pidatonya di Berlin pada tahun 1862. 

Lassalle mengkritik pemikiran kaum Bourgeois yang 

mengidealkan prinsip negara liberal yang sangat 

membatasi peran negara (liberal limited government 

state) yang ia bandingkan dengan penjaga malam 

(a night watchman) yangtugasnya hanya mencegah 

adanya pencuri. Pandangan seperti inilah yang disebut 

‘minarchism’ yang berpendapat bahwa negara tidak 

berhak ikut campur dalam urusan transaksi bebas 

antar warga and memandang bahwa tanggungjawab 

negara hanya menjamin agar traksaksi antar warga 

itu berlangsung dengan bebas. Kaum bourgeois 

yang disebut ‘minarchist’ ini sangat percaya pada 

pendekatan ‘laissez-faire’ dalam ekonomi pasar yang 

kapitalistik. 

news

news

news

 1. ‘Nachwachtersstaat’ versus ‘Welvartsstaat’

  Jonathan Wolff dan Robert Nozick, Property, Jus-

tice, and the Minimal State. Cambridge, U.K: Polity 

Press, 1991.
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mengalami differensiasi 

struktural yang harus 

dilembagakan dalam 

pembagian-pembagian dan 

bahkan pemisahan-pemisahan 

antar cabang atau antar fungsi-fungsi 

kekuasaan, baik secara horizontal, vertikal, 

maupun diagonal. mana-mana muncul 

kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan 

bahkan privatisasi pengelolaan fungsi-fungsi 

kekuasaan negara pada bidang-bidang tertentu. 

Akibatnya struktur organisasi negara berkembang 

semakin terurai ke dalam postur kelembagaan 

yang semakin terdistribusi. 

Bahkan, kebebasan yang sejak sebelumnya 

pada abad ke-20 telah melahirkan fenomena 

kebebasan pers yang berperan sangat besar 

dalam memperkuat ruang publik yang bebas 

mengumandangkan pula jargon baru, yaitu

k e b e b a s a n  p e r s  s e b a g a i  p i l a r  k e e m p a t 

demokrasi, ‘the fourth pillars of democracy’ 

di samping cabang-cabang kekuasaan eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif.

  Lihat Arny H. Sturgis, The Rise, Decline, and 

Reemergence of Classical Liberalism, The LockSmith 

Institute, 1994.

William A. Robson, Welfare State and Welfare 

Society: Illusion and Reality, George Allen & 

Unwin, London-Boston-Sidney, 1977; M.L. Harrison 

(ed.), Corporatism and teh Welfare State, Gower, 

Hampshire, England, 1986; Ian Gough The Political 

Economy of Welfare State, The Macmillan Press, 

London, 1979;

 Lihat Jimly Asshiddiqie, Undang-Undang Dasar 

1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas 

Masa Depan, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998. Juga 

lihat D.C. Marsh, The Welfare State: Concept and 

Development, Longman, London and New York, 

1980; Ramesh Mishra, The Welfare State in Crisis: 

Social Thought and Social Change, Harvester 

Wheatsheaf, London, 1984; M. Donald Hancock and 

Gideon Sjoberg (eds.), Politics in the Post-Welfare 

State: Responses to the New Individualism, Columbia 

University Press, New York and London, 1972; dan 

lain sebagainya.

saja bagi seluruh rakyatnya. 

Yang diidealkan disini adalah prinsip ‘the 

best government is the least government’, yaitu 

pemerintahan yang paling sedikit memerintah, yang 

paling sedikit melakukan intervensi terhadap 

dinamika kehidupan bermasyarakat, baik 

dibidang ekonomi maupun di bidang sosial.

Namun, gelombang liberalisme yang 

mengidealkan ‘non-intervensionist state’ ini 

berakibat buruk pada kondisi kemiskinanan dan 

keterbelakangan mayoritas warga negara. Di 

mana-mana di seluruh kawasan Eropah muncul 

kantong-kantong kemiskinan sebagai akibat tidak 

meratanya kemajuan ekonomi dan kesejahteraan 

antar warga yang dipaksa untuk berkiompetisi 

secara bebas dalam sistem demokrasi dan 

kapitalisme klasik. Kesadaran baru inilah yang 

kemudian mendorong lahirnya doktrin baru 

lagi, yaitu ‘welvaartstaat’ atau ‘welfare state’ 

(negara kesejahteraan) karena pengaruh aliran 

sosialisme dalam sejarah. Doktrin negara 

kesejahteraan ini mengidealkan negara justru 

harus bertanggungjawab atas kemiskinan yang 

terjadi di kalangan rakyatnya. Untuk itu, negara 

justru diidealkan untuk melakukan intervensi 

(intervensionist state) dalam urusan-urusan 

yang rakyatnya sendiri tidak sanggup berkompetisi 

secara bebas antar sesama. Tidak semua orang 

memiliki kemampuan yang sama untuk menikmati 

kebebasan dan mendapatkan keuntungan dari 

kebebasan. Bagi mereka yang tidak mampu, 

d iper lukan uluran tangan negara untuk 

mengintervensi.

Namun dalam praktik, upaya intervensi oleh 

negara yang diidealkan oleh paham sosialisme 

ini juga berkembang secara ekstrim. Inilah yang 

melahirkan ajaran komunisme pada akhir abad 

ke-19 dan awal abad ke-20 di mana-mana. 

Bentuk esktrim ini cukup lama bertahan sampai 

akhirnya ambrug mulai sejak dasa warsa kedua 

pertengahan abad ke-20. Kehancuran komunisme 

diawali dengan runtuhnya tembok Berlin dan 

bubarnya Uni Soviet menjadi banyak negara 

merdeka di kawasan Eropah Timur. Sejak itu, 

kritik terhadap ide negara kesehateraan terus 

meningkat dan paham neoliberalisme berkembang 

semakin agresif seakan tidak ada lagi tandingannya 

sampai sekarang. 

Semua perkembangan ini ,  terutama 

setelah runtuhnya rezim komunisme pada tahun 

1970-an, semakin menyebabkan organisasi negara 
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1. Munculnya 

media sebagai the Fourth 

Estate of Democracy dan Quadru-

Polit ica Sejak pertengahan abad ke-20, 

dengan pesatnya kemajuan teknologi media 

komunikasi cetak, peranan pers bebas (freedom 

of the press) yang membuka ruang publik 

yang semakin bebas juga berkembang pesat. 

Buku pertama yang menuliskan hal ini, bahkan 

menjadikannya judul, adalah buku Douglass 

Cater pada tahun 1959, yaitu “The Fourth 

Branch of Government”. Prinsip kebebasan 

pers terus berkembang semakin menonjol 

s e b a g a i  s a l a h  s a t u  b e n t u k  k e b e b a s a n 

berekspresi yang dianggap paling menentukan 

wajah demokrasi modern. Bahkan, karena itu, 

muncul pula doktrin media pers bebas sebagai 

‘the fourth estate of democracy’, di samping 

ketiga cabang kekuasaan konvensional, yaitu 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan 

negara yang sejak sebelumnya dipahami 

terdiri atas tiga cabang kekuasaan yang saling 

terpisah dan saling mengendalikan (checks 

and balances), ditambah pula dengan peranan 

media pers bebas sebagai cabang kekuasaan 

keempat dalam sistem demokrasi modern. 

Kebebasan pers ini semakin memperkuat 

kebebasan di ruang-ruang publik, sehingga 

semua pusat-pusat kekuasaan dalam struktur 

organisasi negara dapat dikendalikan dari 

potensi dan kemungkinan disalahgunakan 

oleh para pejabat pemegang kekuasaan.

Sebenarnya, istilah ‘the fourth estate’ 

yang dikaitkan dengan pers ini pertama kali 

digunakan oleh Edmund Burk di parlemen 

Inggris pada tahun 1787 yang menyebut 

pentingnya peran media pers di samping tiga 

kekuatan politik lainnya di House of Lords, 

yaitu Lords Spiritual (the first estate), Lords 

Temporal (second estate), dan the Commoners 

(the thrid estate). Hal ini berkaitan dengan 

prinsip perwakilan rakyat yang terwakili di 

dalam keanggotaan House Lords. Kelompok 

per tama ada lah  ‘Lords  Sp i r i tua l ’ ,  ya i tu 

tokoh-tokoh agama dan gereja. Kelompok 

kedua adalah Lords Temporal, yaitu anggota 

yang tidak tetap dari golongan bangsawan tetapi 

bukan tokoh agama. Sedangkan kelompok 

ketiga adalah perwakilan rakyat biasa atau ‘the 

commoners’ yang kemudian dilembagakan 

tersendiri menjadi House of Commons. Karena 

pentingnya peranan media dalam komunikasi 

publik,  oleh Edmund Burk, ketiga cabang 

perwakilan itu ditambahnya dengan peranan 

media pers sebagai ‘the fourth estate’ dari 

fungsi perwakilan rakyat.

Di kemudian hari, istilah ini diadopsi dan 

digunakan juga di Amerika Serikat, dikaitkan 

dengan penger t ian  cabang kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan yudisial, ditambah 

yang keempat, yaitu media pers sebagai ‘the 

fourth estate of democracy’. Namun, sebelum 

dikaitkan dengan media seperti Edmund Burk 

di Inggris pada tahun

news

news

   Douglass Cater, The Fourth Branch of Government, 

Randon House, Houghton Mifflin, 1959..
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Menjelang 

berakhirnya abad 

ke-20, pelbagai teori 

tentang ‘civil society’ yang 

disandingkan dengan negara 

dan peranan mekanisme pasar 

semakin berkembang pula secara 

luas. Karena itu, muncul pula pengertian 

yang saya sendiri mengistilahkannya 

dengan ‘trias politica baru’, yaitu negara 

(state), masyarakat madani (civil society), dan 

pasar (market). Ketiga cabang kekuasaan baru 

ini semakin disadari menjadi realitas baru di 

mana-mana di seluruh dunia sebagai ranah 

kehidupan yang memberikan peran-peran 

yang diidealkan bersifat seimbang kepada 

institusi-institusi yang terbentuk dan berperan 

di masing-masing cabang atau ranah. Organ-

organ negara, organisasi-organisasi masyarakat 

madani dan korporasi-korporasi yang bergerak 

di dunia usaha dipandang sama-sama penting 

dan memberikan sumbangan yang diidealkan 

seimbang bagi kemajuan suatu bangsa. Karena 

itu, peranan pers bebas yang semula disebut 

sebagai ‘the fourth estate of

democracy’ bersama dengan cabang kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sekarang 

dapat kita sebut sebagai ‘the fourth estate of 

democracy’ di samping cabang kekuasaan negara 

(state), masyarakat (civil society), dan dunia 

usaha (market). 

Inilah yang saya namakan sebagai ‘quadru-

politica’ atau ‘the four branches of government’ 

atau ‘the four estates of democracy’ dalam 

pengertian yang baru, yaitu negara, masyarakat, 

dunia usaha, dan media pers bebas yang satu 

sama lain harus dipandang sebagai cabang-

cabang kekuasaan yang terpisah dan tidak 

boleh dikelola oleh satu tangan untuk mencegah 

konflik kepentingan di antara keempatnya. Jika 

keempat cabang kekuasaan baru atau 

‘quadru-politica’ baru tersebut 

tidak

1787, di Amerika Serikat, istilah “the fourth 

branch of government” ini mula-mula tidak 

dikaitkan dengan pers, tetapi dengan kekuasaan 

lembaga-lembaga ekstra yang bersifat campuran 

antara eksekutif, legislatif, dan semi-yudisial. 

Istilah ini muncul ke permukaan pertama kali 

pada tahun 1930-an, ketika banyak kalangan 

mengeritik kebijakan New Dealnya Franklin 

Delano Roosevelt (FDR) yang mengakibatkan 

banyaknya dibentuk komisi-komisi negara yang 

bersifat independen dan menjalankan fungsi 

‘self-regulatory’ yang diangkat oleh pemerintah. 

Selain ‘self-regulatory’, lembaga-lembaga ini 

juga sebagian berfungsi semi-yudisial yang 

tidak secara langsung bertanggungjawab 

kepada rakyat. Lembaga-lembaga yang bersifat 

campuran antara fungsi eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif inilah yang disebut pada tahun 1930-

an sebagai ‘the fourth branch of government’. 

Karena itu, di Amerika Serikat sendiri, istilah 

‘the fourth estate of democracy’ dan ‘the fourth 

branch of government’ semula tidak dikaitkan 

dengan pers sama sekali. Istilah ini dikaitkan 

dengan demokrasi baru muncul sesudah peranan 

media massa terus meningkat pada awal abad 

ke-20, sehingga istilah ‘the fourth estate 

of democracy’ dikaitkan dengan pers seperti 

yang pertama kali diperkenalkan oleh Edmund 

Burk pada tahun 1787. Kembali populernya 

istilah dimulai oleh Herbert Brucker pada tahun 

1949 yang menuliskan pemikirannya tentang 

kebebasan pers dalam bukunya “Freedom of 

Information”. Herbert Brucker adalah editor 

Hartford Courant dan bukunya ini lah yang 

dapat dikatakan pertama kali menggunakan 

istilah ‘the fourth estate of democracy’ atau ‘the 

fourth branch of government’ di zaman modern 

sekarang. Pengertian istilah ini dikaitkan dengan 

peran media pers sebagai cabang keempat 

sesudah cabang-cabang kekuasaan eksekutif, 

legislatif, dan yudisial. Sejak itu, istilah ini semakin 

sering dipakai sampai kemudian Douglass Cater 

menulis buku khusus tentang hal ini, yaitu: “The 

Fourth Branch of Government”, pada tahun 

1959.

   Herbert Brucker, Freedom of Information, New 

York: Macmillan, 1949, pp. 9-16; Douglass Cater, The 

Fourth Branch of Government, Boston: Houghton 

Mifflin, 1959; Lucas A. Powe, Jr., The Fourth Estate 

and the Constitution: Freedom of the Press in Amer-

ica, Berkeley: University of California Press, 1991; 

Lyrissa B. Lidsky and R. George Wright, Freedom of 

the Press: A Reference Guide to the United States 

Constitution, Westport, CT: Praeger, 2004. 

   Dapat dikatakan buku inilah yang pertama 

menggunakan istilah ‘the fourth estate of democracy’ 

di Amerika Serikat yang dikaitkan dengan pentingnya 

peranan media pers dalam demokrasi, Herbert Brucker, 

“Freedom of Information”, 1949.

   Douglass Cater, The Fourth Branch of Government, 

Boston: Houghton Mifflin, 1959..
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terpisah, tetapi 

berada di dalam genggaman 

satu tangan, maka niscaya masa depan 

sistem demokrasi akan mengalami kemacetan dan 

kembali ke era kekuasaan negara terpusat di satu 

tangan penguasa. Karena itu, standar-standar 

demokrasi di tiap-tiap kurun zaman haruslah 

berbeda-beda ukurannya disesuaikan dengan 

perkembangan-perkembangan dan kebutuhan-

kebutuhan baru yang muncul dalam dinamika 

sejarah. Apa yang dulu sudah dianggap 

demokratis, dengan menggunakan ukuran-

ukuran yang sama belum tentu mencukupi 

untuk tetap dianggap demokratis dengan ukuran-

ukuran baru di masa depan.

Di masa kini, umat manusia tidak lagi 

merasa cukup dengan mempraktikkan 

demokrasi yang bersifat formalistik dan  

prosedural. Zaman sekarang menghendaki 

diterapkannya standar-standar yang lebih 

tinggi, sehingga demokrasi tidak hanya bersifat 

formalistik dan prosedural, melainkan harus 

pula bersifat substansial dan berintegritas. 

Demokrasi tidak lagi cukup hanya diimbangi 

oleh tegaknya prinsip ‘rule of law’, tetapi juga 

harus diimbangi oleh tegak dan berfungsinya 

‘rule of ethics’ dengan sebaik-baiknya.

3. Quadru Politica Makro dan Mikro 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa 

pengertian ‘trias politica’ Monstesquieu yang 

terdiri atas cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif telah mengalami perubahan menjadi 

‘trias politica’ baru yang terdiri atas cabang 

kekuasaan negara (State), masyarakat (civil 

society), dan pasar (market). Hal itu terjadi 

karena kompleksitas pelembagaan kekuasaan 

dalam pelbagai ragam organ kelembagaan 

negara selama abad ke-20 dan abad ke-21 

telah mengubah polarisasi fungsi-fungsi 

kekuasaan i tu t idak lagi  terbagi  ke 

dalam cabang-cabang seperti yang dibayangkan 

semula oleh Montesquieu yaitu tercermin 

dalam fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif 

semata. Ketiga fungsi ini dewasa ini sudah 

mengalami percampuran yang sangat dinamis 

dan tidak berpola. Apalagi dalam hubungan 

antara cabang kekuasaan eksekutif dan 

legislatif, dinamikanya sangat kompleks dan 

melahirkan pelbagai model sistem pemerintahan yang 

terus berkembang, seperti sistem presidentil, 

sistem parlementer, sistem quasi presidentil, 

sistem quasi parlementer, ataupun sistem 

campuran yang berkembang sesuai dengan 

kebutuhan dan pengalaman praktik di tiap-tiap 

negara di dunia yang tidak lagi menggambarkan 

polarisasi fungsi kekuasaan sebagaimana 

dimaksudkan dulu oleh Montesquieu sendiri. 

Sekarang, pengertian ‘trias politica baru’ 

yang mencakup pengertian negara, masyarakat, 

dan dunia usaha tersebut di atas terus berkembang 

menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. 

Namun, esensi ‘trias politica’ baru dan lama itu 

tetap sama, yaitu adanya pemisahan kekuasaan 

untuk mencegah terjadinya penumpukan 

kekuasaan di satu tangan, dan konflik kepentingan 

yang merugikan kepentingan umum. Karena 

itu, ketiga cabang kekuasaan yang baru itu 

juga harus bersifat terpisah dan menjamin tidak 

terjadinya konflik kepentingan antara satu 

dengan yang lain. Bahkan, oleh karena sejarah 

umat manusia telah pula memperkenalkan 

adanya peran baru yang dimainkan oleh media 

pers bebas dalam perikehidupan bersama, 

maka peran pers bebas yang sebelum disebut 

sebagai ‘the fourth estate of democracy’  di 

  Istilah ‘the fourth estate’ ini semula digunakan 

oleh Edmund Burk di parlemen Inggris pada tahun 

1787 yang menyebut pentingnya peran media pers 

di samping tiga kekuatan politik lainnya di House of 

Lords, yaitu Lords Spiritual (the first estate), Lords 

Temporal (second estate), dan the Commoners (the 

thrid estate). Di kemudian hari, istilah ini digunakan di 

Amerika Serikat dikaitkan dengan cabang kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan yudisial, ditambah yang 

keempat, yaitu media pers sebagai ‘the fourth estate 

of democracy’.

  Di Amerika Serikat, istilah “the 4th branch of 

government” ini semula tidak dikaitkan dengan pers. 

Istilah ini muncul ke permukaan pertama kali pada 

tahun 1930-an, ketika banyak kalangan mengeritik 

kebijakan New Dealnya Franklin Delano Roosevelt 

(FDR) yang mengakibatkan banyaknya dibentuk 

komisi-komisi negara yang bersifat independen dan 

menjalan fungsi ‘self-regulatory’ yang diangkat oleh 

pemerintah. Selain ‘self-regulatory’, lembaga-lembaga 

ini juga sebagian bersfungsi semi-yudisial yang tidak 

secara lngsung bertanggungjawab kepada rakyat. 

Lembaga-lembaga yang bersifat campuran antara 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif inilah yang disebut 

pada tahun 1930-an sebagai ‘the fourth branch of 

government’. Seperti dikemukakan pada ‘footnote’ di 

atas, pengaitan istilah ini dengan pers baru dimulai 

sejak terbitnya buku Hartford Courant editor Herbert 

Brucker pada tahun 1949 dengan judul “Freedom of 

Information”. 

   Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konsti-

tusi: Perspektif Baru tentang ‘Rule of Law and Rule 

of Ethics’ dan ‘Constitutional Law and Constitutional 

Ethics’, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
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dalam sistem 

pelembagaan dalam 

masyarakat madani 

dan di lingkungan dunia 

usaha (market). Semua bentuk 

pelembagaan perikehidupan bersama 

di bidang politik, ekonomi, dan sosial 

memerlukan sistem norma yang disepakati 

bersama dan sekaligus berfungsi sebagai 

pegangan atau sistem rujukan bersama bagi 

seluruh warga bangsa. 

Baik struktur maupun sistem aturan normatif 

tersebut terlembagakan dalam pengertian baru 

tentang institusi negara dalam arti yang luas, 

persis seperti pengertian klasik yang tidak 

melihat organisasi negara dengan pendekatan 

organisme manusia biasa. Sekarang dalam 

konterks lingkup pengertian Negara dalam arti 

luas juga meliputi semua jenis institusi kekuasaan 

yang hidup dan bergerak dalam dinamika masyarakat 

madani maupun dalam ranah ekonomi pasar. 

Jangkauan kekuasaan yang mendominasi kehidupan 

bersama meluas bukan saja dari negara dalam 

arti sempit tetapi semua institusi kekuasaan dalam 

arti yang luas, yaitu institusi politik, ekonomi, dan 

juga sosial dalam masyarakat madani.

PEMISAHAN ASET 

MEDIA PENYIARAN 

SEBAGAI ‘THE FOURTH 

ESTATE’
Media penyiaran, bersama-sama dengan media 

sosial, dewasa ini telah berubah sangat drastis 

dan dramatis sebagai raksasa baru, tidak saja 

dalam memberitakan dan menyebarkan-luaskan 

informasi tetapi juga dalam mendidik dan bahkan 

membentuk sikap dan perilaku masyarakat luas, 

yang yang secara sengaja dirancang oleh redaktur 

dan penyiarnya ataupun yang sama sekali 

tidak disengaja atau disadari oleh redaktur dan 

penyiarnya sendiri. Sudah terlalu banyak yang 

menjelaskan hal ini, termasuk dalam pembicara 

dan makalah-makalah lain dalam forum ini, 

sudah pasti hal ini juga akan diberi tekanan yang 

tersendiri. Yang penting untuk diberi tekanan 

dalam makalah ini adalah bahwa dewasa ini dan 

apalagi di masa-masa yang akan datang, 

media komunikasi publik 

samping cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif, tetapi dapat diteruskan dalam 

konstelasi pengertian yang baru, yaitu sebagai 

‘the fourth estate of new democracy’ di samping 

kekuasaan negara (state), masyarakat madani 

(civil society), dan pasar (market). Ini saya 

namakan sebagai ‘quadru-politica’ baru dalam 

arti makro (macro quadru-politica).

Sedangkan pengertian ‘trias politica’ dan 

‘quadru-politica’ dalam arti mikro tetap terkait 

dengan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif. Namun, cabang yang keempat 

bukan lagi media pers bebas, melainkan fungsi 

penyelenggara pemilihan umum sebagai 

‘core-business’ sistem demokrasi. Pemilihan 

umum sebagai sarana penyaluran prinsip 

kedaulatan rakyat merupakan ciri pokok atau 

pilar demokrasi yang sesungguhnya. Karena 

itu, penyelenggara pemilu harus diposisikan 

secara tersendiri di luar cabang kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang 

kekuasaan legislatif diisi oleh para peserta 

pemilu. Demikian pula cabang kekuasaan 

eksekutif dipimpin oleh Presiden dan Wakil 

Presiden, serta oleh Gubernur, Bupati, dan 

Walikota yang adalah pula peserta pemilu. 

Sedangkan cabang kekuasaan yudikatif adalah 

cabang kekuasaan yang akan mengadi l i 

proses pemilu oleh Mahkamah Agung dan 

jajajrannya, dan hasil pemilu oleh Mahkamah 

Konstitusi. Karena itu, penyelenggara pemilu 

haruslah dilihat sebagai cabang kekuasaan 

keempat melengkapi pengertian ‘quadru-politica’ 

dalam arti yang mikro, di samping cabang 

kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif 

dalam pengertian yang lazim.

Dari semua uraian di atas dapat dikatakan 

bahwa bentuk dan jangkauan kekuasaan negara 

dewasa telah mengalami perubahan yang 

sangat mendasar.

Domain of power berubah dinamis dan kompleks 

melahirkan aktor-aktor yang beraneka ragam 

bentuknya dan pola hubungannya secara vertikal, 

horizontal, dan diagonal. Bahkan kehidupan 

kita sebagai satu bangsa tidak cukup lagi hanya 

dilembagakan dalam organisasi negara melalui 

organ-organ kelembagaannya di segala lapisan 

supra-struktur dan infra-struktur kehidupan 

bernegara, melainkan harus pula tercermin

  Baron de Montesquieu, (translated by Thomas 

Nugent and revised by J. V. Prichard), London: G. Bell 

& Sons, Ltd., 1914.
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harus dipahami 

sebagai suatu kekuatan 

atau bahkan sebagai suatu cabang 

kekuasaan yang tersendiri dalam perikehidupan 

berbangsa dan bernegara yang harus dibedakan 

dan bahkan dipisahkan agar tidak berbenturan 

kepentingan dengan cabang-cabang kekuasaan 

lainnya, yaitu politik bernegara dalam arti sempit 

(state), dunia usaha yang dikendalikan oleh para 

pemilik modal (market oriented corporations), 

organisasi-organisasi masyarakat madani (civil 

society organizations atau CSO’s).

Pengaturan mengenai hal ini idealnya 

haruslah dengan undang-undang. Namun, 

jikalau KPI dan Pemerintah dapat mencapai kata 

sepakat, langkah-langkah strategis untuk mengatur 

pemisahan kekuasaan media elektronik, baik 

aspek kepemilikan maupun kepengelolaannya, 

dapat saja dimulai dengan disusunnya PP dan 

Peraturan KPI. Namun, pengaturan-pengaturan 

itu hendaknya dimulai dengan disusunnya suatu

cetak biru dalam jangka panjang untuk memastikan 

bahwa arah pengembangan media elektronik, 

khususnya media penyiaran publik di Indonesia 

sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di 

dunia ini sejalan dengan upaya mengembangkan 

sistem dan praktik demokrasi yang semakin 

berkualitas dan berintegritas sesuai dengan 

tuntutan perkembangan zaman searang dan 

masa-masa mendatang.

 Konkritnya, pemilik dan pengelola media 

penyiaran di masa mendatang harus dipastikan 

tidak berbenturan kepentingan dengan (1) 

politik, yaitu dengan pengurus partai politik dan 

pejabat penyelenggara negara atau aparatur 

sipil negara (ASN); (2) bisnis, yaitu dengan 

status pemilik saham, komisaris, atau direksi 

perusahaan; dan (3) organisasi masyarakat, 

yaitu dengan status kepengurusan dalam organ 

berbadan hukum yayasan, perkumpulan, dan 

organisasi kemasyarakatan lainnya. Jika pemilik 

saham suatu lembaga penyiaran, misalnya, adalah 

pejabat negara atau menjadi pengurus partai 

politik, maka status saham yang bersangkutan di 

dalam akta perusahaan industri penyiaran yang 

bersangkutan harus diserahkan kepada institusi 

manajemen asset yang bersifat independen 

   Jack H. Nagel, The Descriptive Analysis of Power, 

Yale University Press, New Haven, 1975, hal. 14. 

Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan 

Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 

Indonesia, Ichtiar Baru – van Hoeve, Jakarta, 1994, 

hal. 9-10.

yang dapat dibentuk dengan undang-undang, 

misalnya seperti di Amerika Serikat, dinamakan 

“Blind-Trust Management”. Dengan mekanisme 

demikian, hendak dipastikan bahwa pemilik atau 

pemegang saham di perusahaan media, jika 

misalnya ia juga menjadi pejabat negara atau 

pejabat di partai politik, tidak akan menghadapi 

masalah benturan kepentingan dalam membuat 

keputusan di lingkungan internal perusahaan 

media penyiaran dengan pembuatan keputusan 

di lingkungan jabatan politik yang dipegangnya.

Di Amerika Serikat, mekanisme ‘Blind Trust 

Management’  diatur dalam UU “Ethics in 

Government Act” Tahun 1978 yang mengatur 

adanya “The Qualified Blind Trust” (QBT). Agar 

suatu ‘blind trust’ dapat memenuhi kualifikasi 

sebagai QBT, ‘trustee’ tidak boleh terafiliasi, 

berhubungan, atau berpotensi untuk tunduk 

di bawah kendali atau pengaruh dari pejabat 

penyelenggara negara (government officials).

Menurut UU “Ethics in Government Act 1978” 

tersebut, para pejabat penyelenggara negara 

diharuskan mengumumkan kekuasaan saham-

saham yang dimilikinya di perusahaan swasta 

ataupun di perusahaan publik, atau ditempatkan 

di bawah seorang QBT. Mereka tidak diharuskan 

menjual saham atau aset, melainkan cukup 

menyerahkan pengelolaannya kepada QBT yang 

bersifat professional dan independen tersebut 

untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

QBT bertanggungjawab atas semua amanah 

(trust) atas semua kepentingan atas kekayaan 

saham atau asset dan pendapatan atau penghasilan 

individu pelapor (reporting individual), pasangannya, 

atau anak atau orang yang dibawah pengampuannya 

dapat diwajibkan untuk bersikap (i) independen, 

tidak tunduk kepada pengaruh, terafiliasi 

dengan, atau berhubungan dengan pejabat 

penyelenggara negara; (ii) asset yang ditransfer 

kepada QBT tidak dibatasi, sehingga QBT dapat 

bertindak bebas untuk menjual atau mentransfer 

asset tersebut secara bebas, tanpa campur 

tangan pemilik; (iii) Amanah atau trust diberikan 

atas dasar persetujuan bersama antara “Trust” 

dan “Trustee” yang mendapat persetujuan resmi 

dari Komisi Etika sebagai kantor pemerintahan 

federal yang resmi yang bertindak sebagai 

pengawas (the government official’s supervising 

ethics office); dan (iv) dalam naskah persetujuan 

itu, harus termuat ketentuan eksplisit bahwa 

amanah (trust) dimaksudkan untuk mencegah 

pejabat penyelenggara negara “ berkomunikasi 

dengan “Trustee” dan berusaha untuk mempengaruhi 

mekanisme pengambilan keputusan terkait 

dengan pengelolaan asset atau saham miliknya 
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yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Di 

hampir semua negara bagian di Amerika Serikat, 

keempat hal itu juga diadopsi dengan mengacu 

kepada UU Federal yang berlaku, yaitu Ethics in 

Government Act Tahun 1978 tersebut di atas.

 Namun, dewasa ini, UU juga dipandang 

sudah sangat ketinggalan zaman. Sekarang 

Presiden Amerika Serikat dijabat oleh seorang 

Konglomerat, Donald Trump, yang ternyata tidak 

termasuk ke dalam pembatasan dan pengaturan 

konflik kepentingan menurut UU tersebut. Karena 

yang diatur di dalam UU ini hanya pejabat 

penyelenggara negara di luar jabatan presiden 

menurut Konstitusi. Akibatnya, Presiden Donald 

Trump dapat dengan seenaknya bekerja sebagai 

Presiden tetapi juga tetap bebas sebagai pemegang 

saham dan menjadi penguasa di lingkungan 

kerajaan bisnisnya sendiri. Perkembangan ini 

membangunkan kesadaran baru, tidak saja di 

Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia, 

mengenai telah munculnya era baru dalam 

perkembangan sistem demokrasi pasca modern 

yang sama sekali tidak dapat lagi mengandalkan 

ukuran-ukuran kualitas dan integritas yang 

diwarisi dari teori dan praktik dari abad ke-20 dan 

apalagi dari abad-abad sebelumnya. Sekarang, 

muncul kebutuhan yang sangat serius untuk 

benar-benar membuat aturan-aturan hukum dan 

etika (the rule of law and the rule of ethics) yang 

memisahkan antara cabang kekuasaan kepemilikan 

dan kepengelolaan media komunikasi publik yang 

bersifat massif dengan tiga cabang kekuasaan 

lainnya, yaitu cabang organ-organ kekuasaan 

politik bernegara (state), organisasi masyarakat 

madani (CSO’s), dan dunia usaha (corporate 

markets). 

Untuk itu, mari kita memulai reformasi 

pengaturannya di Indonesia untuk mendorong 

agar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) sebagai Negara Demokrasi Pancasila 

yang merupakan ‘the third larges democracy 

in the world’ dapat memprakarsai pemisahan 

k e e m p a t  c a b a n g  k e k u a s a a n  i t u  ( t h e 

quadru-politica macro) dengan sebaik-baiknya 

dan dengan seimbang di bawah kepemimpinan 

kepala negara. Pemisahan keempatnya dilakukan 

dengan rujukan sistem nilai Pancasila dan UUD 

1945, dengan mengembangkan pengertian Negara 

dan Bangsa dalam HURUF BESAR, yang di 

dalamnya, terdapat empat organ kekuasaan, yaitu 

pemerintahan negara, penyelenggaran dunia 

usaha oleh korporasi, penyelenggaraan kegiatan 

kemasyarakatan oleh organisasi masyarakat 

madani (CSO’s), dan penyelenggaraan komunikasi 

massa oleh institusi penyiaran publik dan 

penyelenggara 

media sosial sebagai 

cabang kekuasaan 

keempat, dengan dipimpin 

oleh Presiden sebagai Kepala 

Negara dengan huruf kecil maupun 

dengan huruf besar yang mengatasi 

semua ranah keempat cabang kekuasaan 

itu secara bersama-sama dan sekaligus 

sebagai Pemimpin Bangsa yang memperkuat, 

memberdayakan, dan menggerakkan roda-roda 

organisasi dari keempat cabang kekuasaan baru 

itu (the new quadru-politica) untuk saling bersinergi 

positif guna mewujudkan empat tujuan berbangsa 

dan bernegara dengan didasarkan atas dan 

dituntun oleh lima sila Pancasila yang tercermin 

dalam aturan-aturan konstitusional UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
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SANKSI

Program siaran tersebut menampilkan adegan 

pria dan wanita berciuman bibir. KPI Pusat 

menilai muatan tersebut tidak dapat ditayangkan. 

Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 

pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan 

terhadap norma kesopanan dan kesusilaan serta 

pelarangan adegan ciuman bibir. 

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut 

telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 

9 dan Pasal 16 serta Standar Program Siaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 

9 Ayat (1) dan Pasal 18 huruf g. Berdasarkan 

pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan 

sanksi administratif Teguran Tertulis.

  erdasarkan pemantauan, dan hasil   

  analisis, KPI Pusat telah menemukan 

  pelanggaran pada Program Siaran   

 “Marimar” yang ditayangkan oleh stasiun GTV 

pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.42 WIB.

Teguran Tertulis untuk 
Program Siaran “Marimar” GTV

TEGURAN DAN SANKSI

Deskripsi Pelanggaran :

Tgl Surat        : 17 April 2018
NO. Surat        : 236/K/KPI/31.2/04/2018
Status        : Teguran Tertulis
Stasiun TV        : GTV
Program Siaran : “Marimar”

Program siaran tersebut menampilkan seorang 

wanita (Eli Sugigi) yang berkata kasar “TAI” kepada 

temannya. KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak 

dapat ditampilkan karena memberikan pengaruh 

buruk terhadap anak-anak dan remaja. Jenis 

pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 

atas penghormatan terhadap norma kesopanan 

dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak 

dan remaja.

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut 

telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 

9 dan Pasal 14 serta Standar Program Siaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 

dan Pasal 15 Ayat (1). Berdasarkan pelanggaran 

tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif 

Teguran Tertulis
  Berdasarkan pemantauan dan hasil  

  analisis, KPI Pusat telah menemukan 

  pelanggaran pada Program Siaran 

  “Pesbukers” yang ditayangkan oleh 

stasiun ANTV pada tanggal 28 Februari 2018 

pukul 16.27 WIB.

Teguran Tertulis untuk Program 
“Pesbukers” ANTV 

Deskripsi Pelanggaran :

Tgl Surat        : 13 Maret 2018
NO. Surat        : 126/K/KPI/31.2/3/2018
Status        : Teguran Tertulis
Stasiun TV        : ANTV
Program Siaran : “Pesbukers”



Tgl Surat        : 23 Maret 2018
No. Surat        : 16/K/KPI/31.2/3/2018
Status        : Teguran Tertulis
Stasiun TV        : TRANS 7
Program Siaran : “Anak Cerdas Indonesia”
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Gubernur Jawa Tengah dan ikut berpartisipasi 

dalam kuis. Selain itu, muatan serupa juga 

ditemukan pada program siaran “Slank in Love” 

tanggal 27 Februari 2018 pukul 20.29 WIB yang 

menampilkan Ganjar Pranowo saat 

menyampaikan kesannya tentang lagu Slank. 

KPI Pusat menilai program siaran demikian tidak 

memenuhi prinsip adil dan proporsional karena 

hanya menampilkan salah satu calon gubernur 

Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Jenis 

pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 

atas kewajiban program siaran untuk bersikap 

adil dan proporsional terhadap para peserta 

Pemilihan Kepala Daerah dan kewajiban untuk 

tunduk pada peraturan perundang-undangan 

serta peraturan dan kebijakan teknis tentang 

Pemilihan Kepala Daerah yang ditetapkan lembaga 

berwenang.

KPI Pusat memutuskan bahwa program siaran 

tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku 

Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 

2012 Pasal 50 Ayat (2) dan (5) serta Standar 

Program Siaran Pasal 71 Ayat (2) dan (5). Atas 

dasar ini, KPI Pusat memberikan sanksi administratif 

Teguran Tertulis. 

  Berdasarkan pemantauan dan hasil   

  analisis, KPI Pusat telah menemukan 

  pelanggaran pada Program Siaran

  “Anak Cerdas Indonesia” yang 

ditayangkan oleh stasiun Trans 7 pada tanggal 

11 Maret 2018 pukul 17.59 WIB. 

Program siaran tersebut menampilkan Ganjar 

Pranowo dengan keterangan gambar sebagai 

Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Anak 
Cerdas Indonesia” Trans7

Deskripsi Pelanggaran :

Program siaran tersebut menampilkan muatan 

yang membahas isu transgender. Kami juga 

menemukan muatan serupa pada:

1.    Brownis Siang tanggal 2 April 2018 pukul    

       13.31 WIB;

2.    Rumpi No Secret tanggal 21 Maret 2018  

       pukul 16.42 WIB dan tanggal 26 Maret 2018 

       pukul 16.28 WIB; dan

3.    Pagi-Pagi Pasti Happy tanggal 27 Maret 

       2018 pukul 09.24 dan tanggal 29 Maret 

       2018 pukul 08.41 WIB.

Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 

pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan 

terhadap hak privasi, perlindungan anak, dan 

perlindungan kepada orang dengan identitas 

gender tertentu.

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut 

telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 

13, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 15 Ayat (1) 

huruf b serta Standar Program Siaran Komisi 

Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13 Ayat 

(1), Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 17 

Ayat (2) huruf b. Berdasarkan pelanggaran tersebut, 

KPI Pusat memberikan sanksi administratif 

administratif Teguran Tertulis.

  erdasarkan pengaduan masyarakat,  

  pemantauan, dan hasil analisis, KPI 

  Pusat telah menemukan pelanggaran 

pada Program Siaran “Brownis Tonight” yang 

ditayangkan oleh stasiun Trans TV pada tanggal 

28 Maret 2018 pukul 19.00 WIB dan tanggal 29 

Maret 2018 pukul 18.52 WIB.

Teguran Tertulis untuk Program Siaran 
“Brownis Tonight” Trans TV 

Deskripsi Pelanggaran :

Tgl Surat        : April 2018
NO. Surat        : /K/KPI/31.2/4/2018
Status        : Teguran Tertulis
Stasiun TV        : TRANS TV
Program Siaran : “Brownis Tonight”

SANKSI






