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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri media informasi pada zaman sekarang ini di era 

reformasi dan demokrasi dengan sangat cepat dan pesat sekali. Bahkan terkesan tidak 

terkontrol dengan baik oleh pihak tersebut. Media elektronik merupakan media massa 

yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai lapisan sosial, terutama di 

masyarakat kota. Oleh karena itu, maka media massa sering digunakan sebagai alat 

mentransfomasikan informasi dari dua arah, yaitu dari media massa kearah 

masyarakat atau di antara masyarakat itu sendiri.1 

Sebagaimana sifat media informasi, maka media massa selain mengandung 

nilai manfaat sebagai alat transformasi, namun juga sering tidak sengaja menjadi 

media informasi yang ampuh menebarkan nilai-nilai baru yang tidak diharapkan 

masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan daya saing suatu media massa, maka tak 

jarang media massa menggunakan berita atau gambar erotica atau porno bahkan 

menampilkan kekerasan baik berbentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikis 

sebagai daya tarik media tersebut.2 Berita erotika atau porno yang dimaksud adalah 

                                                           
1Lilweri Alo, Memahami Peran Komunikasi Media Massa dalam Masyarakati, (Bandung, 

Cipta Aditya 1992), hal. 143 
2 Nasution Zulkarnain, Sosiologi Komunikasi Massa, (Jakarta,  Universitas Terbuka 1993)  

cet. Ke-1, hal.6   
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pemberitaan baik artikel, gambar atau film yang mengandung makna erotika atau 

porno.3  

Maraknya media massa yang bermunculan khususnya media penyiaran bak 

cendawan di musim hujan merupakan wujud dari kebebasan berekspresi yang sedang 

diagung-agungkan oleh seluruh pihak. Namun pada kenyataannya, sejalan dengan 

pesatnya pertumbuhan media penyiaran sehingga kebebasan berekspresi justru 

mengalami degradasi atau penurunan kontrol sosial baik oleh pemerintah maupun 

oleh masyarakat sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya dekadensi moral yang 

struktural.4 Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan 

memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.  

Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus 

dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, 

sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan 

tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi 

nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, 

serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam 

hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang 

                                                           
3Ibid, hal.7  
4Lilweri Alo, Op.cit, hal. 144  
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antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan 

masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan 

hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi 

masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Situasi ini kemudian oleh Onong Uchjana Efendi dalam bukunya Dinamika 

Komunikasi disebut “Revolusi Elektronik”.5 Dimana sebuah produk itu telah 

memanipulasi keinginan khalayak, tetapi tidak menciptakan cara-cara untuk 

memperolehnya. Informasi yang disebarkan oleh media massa elektronik terutama 

dilancarkan dari atas ke bawah, dari kaum elite ke masa khalayak, dari kota ke desa, 

dan dari yang sudah berkembang ke yang sedang berkembang.6 Dimana sebuah 

produk itu telah memanipulasikan keinginan khalayak, tetapi tidak menciptakan cara-

cara untuk memperolehnya. Informasi yang disebarkan oleh media massa elektronik 

terutama dilancarkan dari atas ke bawah, dari kaum elite ke masa khalayak, dari kota 

ke desa, dan dari yang sudah berkembang ke yang sedang berkembang.7 Bahkan 

secara analitik Effendi mengatakan kalau para ahli komunikasi telah menampilkan 

                                                           
5Efendy Uchjana Onong,  Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung, Remaja 

Rosdakarya 2006), hal. 41  
6Revolusi elektronik atau sering disebut Revolusi Industri kedua dalam abad ke-20, hal itu 

menurut pengamatan para ahli komunikasi menimbulkan revolusi meningkatkan frustasi (revolution of 
rising frustration).   

7Effendi Uchajana onong,  Dinamika Komunikasi,  (Bandung,  Remaja Rosda Karya 1986), 
hal. 119   
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pemikiran-pemikiran untuk mengubah orientasi komunikasi yang tidak sesuai dengan 

pembangunan yang sedang dilancarkan dimana-mana itu, agar dapat diselaraskan 

dengan strategi pembangunan. Salah satu adanya Voight dan Hanneman yang 

menyarankan agar orientasi pembangunan dan komunikasi diubah, misalnya dari 

orientasi dan komunikasi yang lama menjadi orientasi pembangunan dan komunikasi 

yang baru, ini diimplementasikan dalam pengawasan secara vertical, yaitu 

pengawasan yang dilakukan dari atas ke bawah menjadi pengawasan secara 

horizontal, yaitu pengawasan menyamping dan dari bawah ke atas.8 Tujuan orientasi 

yang baru ini adalah agar realisasi pembangunan dan komunikasi tidak tersentralisasi, 

linear dengan proses yang terisolasi, tetapi merefleksikan difusi, partisipasi, dan 

keberuntungan yang menyeluruh. idialnya harus mengandung informasi, pendidikan, 

hiburan dan bermanfaat dalam pembentukan dalam pembentukan intelektualitas, 

watak, moral, dan kemajuan. Karena sebuah siaran yang dipancarkan akan diterima 

secara serentak oleh para pendengar. Maka dari itu, penyelenggara penyiaran wajib 

bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan 

kesatuan bangsa serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. 

Namun Pada kenyataanya, baik dari sisi radio maupun televise sering 

ditemukan program-program siaran yang kurang berkualitas. Misalnya program 

siaran musik nonstop yang hanya menonjolkan fungsi menghibur tetapi tidak 

memperhatikan apakah ada fungsi mendidik, program lainya acara kuis sms yang 

masih banyak terjadi, padahal Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 
                                                           

8Ibid.,  
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fatwah bahwa acara kuis seperti itu adalah haram karena mengandung unsur 

perjudian. 

Walau insan pres bebas berekspresi memunculkan ide-ide mereka karena 

mereka selalu berpegang pada UU Pres yang menjamin kemerdekaan press sebagai 

hak azasi warga Negara, kebebasan pres dengan tidak diadakan penyengsoran, 

pembredelan, dan pelanggaran penyiaran. Namun, terlepas dari itu peraturan dalam 

system siaran pun juga harus selalu diperhatikan karena telah dibentuk juga Undang-

Undang No. 32 Th 2002 tentang penyiaran.   

Bagi Muhammad Mufid dalam bukunya Komunikasi dan Regulasi Penyiaran 

member tiga alasan hal mengapa regulasi penyiaran dianggap penting: Pertama, 

dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan 

regulasi penyiaran adalah hak azasi manusia tentang kebebasan berbicara (freedom of 

speech), yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan 

pendapatnya tanpa adanya intervensi, bahkan dari pemerintah. Namun pada saat yang 

bersamaan, juga berlaku regulasi pembatasan aktvitas media seperti regulasi UU 

Telekomunikasi yang membatasi penggunaan spectrum gelombang radio. Nilai 

demokrasi karenanya menghendaki kriteria yang jelas dan fair tentang pengaturan 

alokasi  akses media.9 Keterbatasan frekuensi, merupakan salah satu hal yang 

mengindikasikan urgensi pengaturan penyiaran. Tanpa regulasi, maka interferensi 

signal niscaya terjadi. Kedua, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang 

                                                           
9Mufid Muhammad, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, (Yogyakarta, UIN Press 2005), 

hal. 67  
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menjamin keberagaman (diversity), politik dan kebudayaan yang menjamin 

kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal lain adalah adanya hak 

privasi (right to prifasi) seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Dalam 

batas tertentu, kebebasan untuk menyampaikan informasi (freedom of information) 

memang dibatasi oleh pihak privasi seseorang (right to privasi). Yang perlu digaris 

bawahi dalam hal ini adalah limitasi keberagaman (diversity) sendiri, seperti 

kekerasan dan pornografi merupakan hal yang tetap tidak dapat eksploitasi atas nama 

keberagaman. Dalam perkembangannya aspek diversity, lebih banyak diafiliasikan 

sebagai aspek politik dan ekonomi dalam konteks ideology suatu Negara. 

Ketiga, terdapat alasan ekonomi mengapa regululasi media diperlukan. Tanpa 

regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkroniasi diperlukan 

bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan 

internasional, misalnya tentang pasar bebeas.10 

Berdasarkan UU Penyiaran No. 32 Th 2002 yang menyebutkan bahwa media 

dan penyiaran adalah sebagai ranah publik, sehingga intervensi pemerintah dibatasi, 

maka sebagai penggantinya, terbentuklah semacam komisi yang akan bertugas 

menangani segala macam urusan yang berhubungan dengan penyiaran yaitu KPI 

(Komisi Penyiaran Indonesia), yang terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat 

provinsi). KPI ataupun KPID yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 

tentang penyiaran adalah “Lembaga Negara independen yang mengatur hal-hal 

penyiaran”... Dalam menjalankan fungsinya, (menurut pasal 8 ayat 2) KPI 
                                                           

10Ibid, hal. 68  
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mempunyai wewenang: (1) Menetapkan standar program siaran; (2) menyusun 

peraturan dan pedoman perilaku penyiaran; (3) mengawasi pelaksanaan peraturan dan 

pedoman perilaku penyiaran standard program siaran, (4) memberikan sanksi 

terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standard 

program siaran; (5) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, 

lembaga penyiaran, dan masyarakat.11 

Namun dalam penyelengaraanya masih banyak terlihat siaran-siaran yg tidak 

terkontrol, misalnya ada berapa iklan yang disiarkan oleh PALTV seperti iklan alat-

alat olahraga dan pakaian yg bisa  melangsingkan tubuh yang tidak pantas untuk 

diperlihatkan untuk anak-anak di bawah umur. Berdasarkan perihal tersebut, penulis 

mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh tentang pengawasan penyiaran 

yang dilakukan Analisis Pelaksanaan Fungsi Komisi Penyiaran Daerah (KPID) 

Dalam Pengawasan Terhadap Sistem Penyiaran Di Kota Palembang 

 

B. Rumusan Masalah 

Berikut adalah rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 

Sumatera Selatan dalam pengawasan terhadap sistem penyiaran di Kota 

Palembang? 

                                                           
11Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),  2002, UU Tentang Penyiaran no. 32 Tahun, hal. 5  



8 

 

2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Komisi Penyiaran 

Indonesia Daerah (KPID) dalam melakukan pengawasan terhadap sistem 

penyiaran di Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komisi 

penyiaran Indonesia daerah (KPID) apakah sudah sesuai dengan Undang-

Undang penyiaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap sistem 

penyiaran di Kota Palembang. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

(KPID) dalam pengawasan terhadap sistem penyiaran di Kota Palembang.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan terhadap sistem 

penyiaran di Kota Palembang. 

2. Diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi KPID Sumater Selatan dalam pengelolaan system siaran 

dan pengawasan isi siaran. 

3. Sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijaksanaan pola terhadap sistem 

penyiaran dalam rangka meningkatkan aktivitas kerja system dan membantu 

memecahkan berbagai hambatan. 
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4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi rekan-rekan 

mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap permasalah penyiaran 

dimasa yang akan datang. 

E. Tinjauan Pusataka 

Banyak opini maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti telah 

membahas tentang KPI, baik dalam peranannya maupun dalam pelaksanaan tugasnya. 

Salah satu penelitian membahas tentang KPI adalah Minfitratillah mahasiswi UIN 

syarif  Hidayatullah, konsentrasi Jurnalistik jurusan Komisi dan Penyiaran Islam pada 

tahun 2008 yang berjudul Peranan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawasi 

Tayangan Mistik di Televisi. Skripsi ini menyimpulkan, bahwa komisi penyiaran 

Indonesia (KPI) memiliki kegiatan dalam mengawasi tayangan mistik di televisi. KPI 

melakukan beberapa kegiatan yakni melakukan kajian, menerima aduan masyarakat, 

serta melakukan pengawasan lansung. Jika ditemukan tindakan pelanggaran, lankah 

pertama yang dilakukan oleh KPI adalah Memberikan sanksi administratife berupa 

teguran tertulis, KPI memberikan hak jawab terhadap pelaku. Namun apabila tidak 

ada perbaikan maka akan dilanjutkan dengan sanksi yang selanjutnya yang sudah 

ditentukan oleh Undang-undang 

Dan juga salah satu peneliti yang membahas tentang KPID adalah Khairul 

Anwar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta Fakultas Dakwah. Dia 

meneliti tentang peran KPID Yogyakarta terhadap Sistem Penyiaran, yaitu kegiatan 

melakukan regulasi/pengaturan, pengamatan, pengembangan terhadap sistem 

Penyiaran televisi. Sistem penyiaran yang dimaksud adalah penyiaran televisi dalam 
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kegiatan pemancarluasan acara siaran televisi melalui sarana pemancar yang 

disampaikan kepada masyarakat luas dangan terorganisir yang berfunsi, bekerja dan 

bergerak bersama dengan mengikuti control. 

Anggota KPID Kalimantan Barat Summarsono, dalam sebuah artikelnya juga  

membahas tentang peran KPID dalam era globalisasi. Dalam artikelnya summarsono 

menjelaskan bahwa pengembangan teknologi komunikasi dan informasi telah 

membawa implikasiterhadap dunia penyiaran. Perkembangan tersebut telah 

menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini tidak 

memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelengarakan sebagian tugas-tugas 

umum pemerintah, khususnya di bidang penyelenggaraan, tidak terlepas dari kaidah-

kaidah umum penyelanggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.  

Dalam perencanaan siaran perlu bertupu pada ketetapan diatas, karna 

ketetapan tersebut dirancamng sesuai dengan Undang-undangdan kebijakan lain dari 

pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Repoblik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2002 tentang penyaran. Dalam Undang-undang Penyiaran tersebut, Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi 

aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. 

Dalam penelitian ini tampak perbedaan dari nketiga penelitian diatas karena 

penelitian ini membahas tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Komisi Penyiaran 

Indonesia Daerah (KPID) dalam Mengawasi Media Elektronik di Sumatra Selatan. 
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F. Kerangka Teori 

1. Komunikasi  

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau sekelompok 

masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan linkungannya, pada 

umumnya komunikasi terjadi secara lisan atau verbal. Beberapa ahli mengungkapkan 

pendapatnya mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi menurut Carl I Hovland 

adalah “suatu proses yang memungkinkan seseorang atau kominikator 

menyampaikan pesan untuk mengubah prilaku orang lain atau komunikan” sdangkan 

menurut Onong Ochjah Effendy komunikasi adalah “proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seseorang kepada orang lain” gagasan opini yang muncul dari 

pemikirannya sendiri. 

2. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah proses dimana organisasi media membuat dan 

menyebarkan pesan kepada khalayak (publik). Organisasi - organisasi media ini akan 

menyebarluaskan pesan-pesan yang akan memengaruhi dan 

mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat, lalu informasi ini akan mereka 

hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi 

bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi masa, 

media masa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan 

menyampaikannya pada khalayak. 
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3. Media Massa 

Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada 

tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk 

mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini 

sering disingkat menjadi mediaMasyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki 

ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada 

masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. 

Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan 

akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli 

dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu. 

Menurut Oemar Seno Adji pengertian media massa atau per situ ada dua yaitu 

1. Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau 

berita-berita dengan kata tertulis 

2.  Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass 

communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik 

dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan. 

4. Pengawasan 

Menurut Robert J. Mockler pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan 

standard pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang system informasi 

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard, menentukan dan 

mengukur diviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa 
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semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.12 

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menjamin atau 

menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Setiap individu atau 

organisasi yang mempunyai tugas dalam pengawasan suatu kegiatan harus 

mempunyai rencana untuk mengapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

5. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya 

setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator 

penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) 

dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah 

setingkat Propinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi 

pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, 

Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. 

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama 

bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah 

pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah puplik harus dikelola oleh 

sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun 

                                                           
12Diakses dari: Xipemai http/xipemai.wordpress.com, makalah-manajemen-tentang-dasar-

dan-tekhnik-pengawasan-controling//2014/5/18  
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kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran 

sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi 

"Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan 

oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian 

dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan 

6. Sistem Penyiaran 

Sistem penyiaran merupakan subtansi dari sistem sosial yang ada di 

Indonesia. Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan 

yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.13 Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa 

mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control, 

dan perekat social.  

Disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bahwa siaran 

adalah pesan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan 

gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif ataupun 

tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.14 Selanjutnya semua 

siaran yang akan ditampilkan haruslah sesuai dengan kodek etik siaran, dan standar 

program siaran. Dalam peraturan Komis Penyiaran Indonesia No. 03 Tahun 2007 Bab 

I dan II dituliskan bahwa standar program siaran yang berkualitas sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. Standar program siaran merupakan panduan 

                                                           
13Tata Sutar, Sistem Informasi Manajemen, (Yogyakarta,ANDI 2005), hal. 8  
14Tim Komisi Penyiaran  Indonesia, Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia, (Yoyakarta,  

LKIS, KPI 2007), hal. 43  
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tentang batasan-batasan tentang apa yang boleh dalam penayangan program siaran. 

Standar program dan isi siaran ditetapkan berdasarkan pada nilai-nilai agama, norma-

norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar profesi, dan 

pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.15  

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

lokasi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan. 

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu 

prosedur yang menghasilakan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang 

dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi 

kutipan-kutipan untuk memberikan gamabaran penyajian laporan tersebut. 

Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen 

pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.16 

 

 

                                                           
15Ibid, hal. 34  
16
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b. Sumber Data 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang 

diperoleh melalui wawancara dan pengamtan (observasi) tentang kondisi 

subjek maupun objek penelitian tentang analisis pelaksanaan fungsi 

Komisi Penyiaran Daerah (KPID) dalam pengawasan terhadap sistem 

penyiaran Di Kota Palembang. Sedangkan, sumber data sekunder pada 

penelitian ini adalah berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sumatera Selatan, 

internet, berita, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan sebagaimana tersebut di atas diperoleh dengan metode: 

a. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi 

adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut  lingkungan 

fisiknya dan atau pengamtan langsung suatu kegiatan yang sedang 

berjalan. Menurit Satrio Aris Munandar dalam artikelnya yang berjudul 

Teknik Obserfasi Invistigasif. Teknik obserpasi secara garis besar terbagi 

atas dua macam yaitu (1) teknik obserpasi terbuka, adalah bentuk 

obserpasi yang edial dan paling bisa dipertanggungjawabkan. Maka orang 

yang dijadikan sumber berita tidak merasa di kecoh dan ditipu, dan jika 
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memberikan keterangan informasi maka informasi itu diberikan secara 

penuh kesadaran dengan semua konsekuensinya. Sedangkan observasi 

tertutup adalah cara memperoleh informasi secara diam-diam. Ia tidak 

mengungkapkan identitas pribadi maupun institusi yang diwakilinya 

secara jelas, bahkan merahasiakannya. 

Dalam observasi ini penulis mendiskripsikan fakta secara cermat, dan 

terperinci mengenai keadaan dilapangan, melihat kinerja KPID dalam 

proses pengawasan dan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam 

penyiaran. 

b. Metode Wawancara 

Menurut Lexy J. Moleong, kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang diperoleh 

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, 

pengambilan foto, atau film.17 Sebuah wawancara pada dasarnya bertujuan 

untuk menggali fakta, alasan dan opini atas sebuah peristiwa, baik yang 

sudah, sedang, maupun yang akan berlangsung . Dikemukakan oleh 

Patton, dikenal tiga jenis wawancara yaitu: 

1. Wawancara percakapan informal 

Yaitu wawancara yang cenderungs sangat terbuka dan sangat longgar, 

hubungan pewawancara dengan terwawancara dalam suasana biasa, 

                                                           
17Lexy J. Moleing, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Remaja Rosdakarya 2004),  hal. 157  
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belajar, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti 

pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (Interview 

Guide) 

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka 

dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan 

secara berurutan. Wawancara ini pada umumnya dimaksudkan untuk 

kepentingan wawancara yang lebih mendalam dengan lebih 

memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi pokok dari 

penelitian. 

3. Wawancara baku terbuka (Open-opended) 

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan 

seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan 

cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Dalam 

wawancara ini bersifat lebih mendetail dan terstruktur.18 

Dalam wawancara ini penulis menggunakan jenis wawancara baku 

terbuka (Interview guide) dimana wawancara bebas tetapi terarah, 

dengan tujuan informan merasa tertarik, sehingga mereka diharapkan 

dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk interview guide. Adapun 

                                                           
18Ibid, hal. 187  
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informan yang akan kita wawancarai adalah KPID Sumsel, pihak dari 

Televisi dan radio dan juga masyarakat umum 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis tertutama berupa arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil/hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data atau 

dokumen yang ada hubungannya dengan buku anggara dalam rumah 

tangga (AD/ART), program kerja, laporan kerja, buku anggota, struktur 

organisasi serta arsip lainnya yang dimiliki Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah (KPID) Sumatera Selatan. 

3. Teknik Analisis Data 

Dalam usaha mentucapai tujuan penelitian, data yang sudah terkumpul 

perlu dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teknik analisis data. Data 

penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan sejak awal bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Menurut Bogdan dan Bikle (1982), analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 
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Menurut Lexy J. Moleong, gambaran singkat proses analisis data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang dihasilkan dari berbagai sumber, 

yaitu wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan, dokumentasi 

pribadi, fhoto, dan sebagainya, serta berbagai dokumen yang terkait dengan 

penelitian. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian langkah 

berikutnya yaitu mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan 

melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang 

inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 

berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-

satuan. Satuan-satuan tersebut kemudian dikategorikan pada langkah 

berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap 

akhir dari analsis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 

Setelah selesai tahap ini, mulailah dengan tahap penafsiran data dalam 

mengelolah hasil sementara menjadi teori subtansif dengan menggunakan 

beberapa metode tertentu.19 

Miles dan Hubermen, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara tuntas, 

sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak 

diperolehnya lagi data atau informasi baru. Analisis data yang peneliti 

gunakan adalah analsis data kualitatif model Miles dan Hubermen, aktivitas 

dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubermen meliputi tiga 
                                                           

19 Ibid., 
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tahap, yaitu: 1) tahap reduksi data, 2) tahap penyajian, 3) tahap penarikan 

kesimpulan dan verifikasi data. Setelah semua tahap selesai dilakukan, 

peneliti menganalisis dengan cara menguraikan atau menjelaskan secara 

keseluruhan permasalahan berdasarkan data yang didapat.20 

4. Validasi Data 

Keabsahan data merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan 

data dalam suatu penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 

keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi, yaitu: (1) 

mendemontrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat 

diterapkan, (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya.21 

Teknik keabsahan data/validitas yang digunakan adalah tringulasi, 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Tekhnik triangulasi pengumpul data yaitu peneliti 

mengomparasikan hasil data yang diperoleh dari hasil obeservasi dengan 

wawancara. Sedangkan jenis teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan 

triangulasi dari sumber, yaitu mengomparasikan hasil hasil temuan data dari 

informan yang satu dengan lainnya di tempat dan waktu yang berbeda. 

                                                           
20

 Ibid., 
21Ibid, 320-321  
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Triangulasi dengan sumber juga berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dapat tercepai dengan berbagai cara 

berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil observasi. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan prespektif orang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa atau orang berpendidikan. 

5. Membadingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.22 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi, dengan tujuan agar bisa 

mengetahui jika ada alasan-alasan terjadinya suatu perbedaan dalam hasil 

validitas data penelitian tersebut. Menurut peneliti jenis triangulai yang 

gunakan relevan dan hasilnya akan efektif terhadap penelitian yang dilakukan. 

 

 

 
                                                           

22Ibid.,  
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H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skeripsi ini, penulis menguraikan pokok-pokok pembahasan 

secara sistematik yang terdiri dari  

BAB I Berisi  tentang pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode 

penelitian 

BAB II Merupakan kajian tentang Pengawasan media Elektronik di Sumatra 

Selatan yang terdiri dari: KPID Sumsel, pengawasan, Pedoman Prilaku 

Penyiaran, Setandar Program Siaran dan media elektronik di Kota 

Palembang  

BAB III  Merupakan diskrifsi wilaya yang meliputi alamat kantor KPID Sumsel 

perkembangan KPID Sumsel keanggotaan visi dan misi serta tugas dan 

fungsi dari KPID sumsel 

BAB IV Dalam bab ini terfokus pada analisis dan pembahasan yang meliputi cara 

kerja yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatra 

Selatan dalam mengawasi Sistem penyiaran di Kota Palembang 

BAB V  Bab ini merupakan bagian penutup yang meliputu : kesimpulan kritik 

saran, kata penutup dan lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI PELAKSANAAN FUNGSI KPID 

A. Pelaksanaan  

 Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau 

wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan 

selain itu pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan terdiri atas pengambilan 

keputusan, langkah yang strategis maupun oprasianal atau kebijakan menjadi 

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula.23 

Sedangkan pegertian lain mengenai pelaksanaan adalah sebuah proses yang sistematis 

dan berkesinambungan dimana orang dapat membuat keputusan-keputusan tentang 

tujuan yang ingin dicapai pada masa depan dan bagaimana tujuan tesebut harus 

tercapai dan bagaimana pula keberhasilan akan diukur.24 

Dari pengertian para ahli diatas penulis menyimpukan bahawa pelaksanaan 

adalah suatu program yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau organisasi hasrus 

sejalan dengan pondasi atau aturan-aturan yang telah ditetapkan baik itu di lapangan 

maupun diluar lapangan yang mana dalam kegiatannya melinatkan beberapa unsure 

disertai dengan usaha-usaha yang didukung dengan alat-alat yang menunjang dan 

perlu adanya batasan waktu serta penentuan tatacara pelaksanaan. 

                                                           
23  Abdullah. pelaksanaan kebijakan pemerintahan.(Jakarta: permata bangsa. 2007) hal. 05 
24 Ruky. Pengelolaan Pembangunan di Indonesia. (Bandung: Alfabeta. 2007). Hal. 73 



25 

 

B. Komunikasi  

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata 

Latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama 

disini maksudnya adalah sama makna.Jadi, kalau dua terlibat dalam komunikasi, 

misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung 

selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa 

yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan 

makna. Dengan lain perkataan, mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna 

yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas bahwa percakapan kedua orang tadi dapat 

dikatakan komunikatif apabila kedua-duanya, selain mengerti bahasa yang 

dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan.25 Komunikasi 

berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasan tepenuhinya kebutuhan 

berintraksi denga manusia-manusia lainya.26 

Sebuah definisi lain yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi 

menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu transaksi proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan 

antarsesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikapdan 

                                                           
25 Onong Uchjana Effendy. Ilmu Komunikasi teori dan praktek. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2007) hal. 9 
26. Jalaludin Rahmad. Komunikasi antar budaya panduan berkomunikasi dengan orang-orang 

berbeda budaya. (Bandung: Remaja Rosda karya 2009) hal. 12 
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tingkah laku orang lain.27 Sedangkan menurut Lawrence Kincaid mengungkapkan 

“komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain, yang pada gilirannya akan 

tiba pada saling pengertian yang mendalam”28 carl I Hovland mengatakan “ilmu 

komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas 

penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap”. Definisi menurut 

Hovland ini menunjukan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan 

saja hanya menyampaikan informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum 

(public opinion) dan sikap public (public attitude) yang dalam kehidupan social dan 

kehidupan publik memainkan peranan yang amat penting.29 

 komunikasi secara umum ada tiga. Pertama, pengertian secara etimologis 

atau asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa latin communicatio, yang 

bersumber dari kata communis yang berarti sama, dalam arti kata sama makna , 

communication yang berarti memberi tahu atau bertukar pikiran tentang pengetahuan, 

informasi atau pengalaman seseorang (through communication people share 

knowledge, information or experience). Kedua, pengertian secara terminologis adalah 

komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada 

orang lain. Pengertian ini menjelaskan bahwa komunikasi ini melibatkan sejumlah 

orang dengan seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain dan orang yang 

                                                           
27  H. Hafied Canggara. Pengantar ilmu komunikasi. (Jakarta: rajagrafindo persada. 2010)  

hal. 19 
28 . Ibid. hal. 20 
29 Onong Uchjana Effindi Op.Cit. hal. 10 
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terlibat dalam komunikasi disebut human communication. Ketiga, pengertian secara 

paradigmatik yaitu komunikasi yang berlangsung menurut suatu pola dan memiliki 

tujuan tertentu, dengan pola komunikasi yang sebenarnya memberi tahu, 

menyampaikan pikiran dan perasaan, mengubah pendapat maupun sikap. 

C. Proses Komunikasi 

komunikasi sebagai proses yang denamis dimana pesan ditransmid melalui 

proses encoding dan decoding. Encoding adalah traslasi yang dilakukan oleh sumber 

atas sebuah pesan, dan decoding adalah translasi yang dilakukan oleh penerima 

terhadap pesan yang berasal dari sumber. Hubungan antara encoding dan decoding 

adalah hubungan antara sumber dan penerima secara simultan dan saling 

mempengaruhi satu sama lain.30 

Proses komunikasi tebagi menjadi dua tahap, yaitu secara premer dan sekunder.  

a. Proses Komunikasi secara premer 

Proses komunikasi secara peremer adalah proses penyampaian pikiran dan 

atau perasaan seseorang kepada orang lain dengn menggunakan lambing 

(symbol) sebagai media. Lambing sebagai media peremer adalah proses 

komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya 

yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan 

komunikator kepada komunikan. Bahwa bahasa yang paling banyak 

                                                           
30 H.Hafied cangara Op. Cit. hal 45 
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dipergunakan dalam komunikasi adalah jelas karena hanya bahasalah yang 

mampu “menerjemahkan” pikiran seseorang kepada orang lain. Apakah itu 

berbentuk idea, informasi atau opi; baik mengenai hal yang kongkret maupun 

yang abstrak; bukan saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi pada saat 

sekarang, melainkan juga pada waktu yang lalu dan masa yang akan datang 

b. Proses Komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai 

media kedua setelah memakai lambing sebagai media pertama. Seseorang 

komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya 

karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau 

jumlahnya banyak.31 

Adapun jenis-jenis dari komunikasi iyalah; komunikasi personal (personal 

kommonication), komunikasi kelompok (group communication), komunikasi massa 

(mass communication) dan komunikasi medio (medio communication).32 Menurut 

wayne pace dan teman-temannya di daklam bukunya techniquis for Effective 

Communication menyebutkan membagi komunikasi atas tiga tipe, yakni komunikasi 

dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi serta komunikasi khalayak33. Hafied 

candra dalam bukunya mengungkapkan ada empat tipe komunikasi yaitu: 

 

                                                           
31

 Onong Uchajana Effindy. Op. Cit. hal. 11-16 
32 Ibid.  hal. 7 
33 H. Hapied cangara. Op. Cit. hal. 30 
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a. Komunikasi Dengan Diri Sendiri 

Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi di 

dalam individu, atau kata lain berkomunikasi dengan diri sendiri, misanya 

ketika ingin menentukan pilihan. 

b. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Comunication) 

Komunikasi antarpribadi yang dimaksud ialah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. 

c. Komunikasi Publik (Public Communication) 

Komunikasi publik biasa disebut pidato, komunikasi kolektif, komunikasi 

retorika dan komunikasi khalayak 

d. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dapat di definisikan sebagai proses komunikasi yang 

berlangsungdimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada 

khalayak yang sipatnya masal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti 

radio, televisi, surat kabar dan felm.34 

 

 

 

 

 

 
                                                           

34 Ibid. hal 31-37 
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D. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa jelasnya 

merupakan singkatan dari (mass media communication). 35 Muncul pada artikel yang 

berjudul The People’s Choice tahun 1944 yang ditulis oleh Paul Lazarsfeld, Benard 

Bereleson, dan H. Gaudet. Mereka mengatakan bahwa komunikator yang 

mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. 

Dengan kata lain, ketika ada informasi baru dan inovatif, laludisebarkan (difusi) 

melalui media massa, maka akan sangat kuat mempengaruhi massa untuk 

mengikutinya.36 

Dan juga organisasi - organisasi media akan menyebarluaskan pesan-pesan 

yang akan memengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat, lalu 

informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal 

ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. 

Dalam komunikasi masa, media masa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, 

memproduksi pesan, dan menyampaikannya pada khalayak.  Ciri-ciri dari komunikasi 

massa ialah sumber dan penerima di hubungkan oleh seluruh yang telah dip roses 

secara mekanik. Sumber juga merupakan sutu lembaga atau institusi yang terdiri dari 

bayak orang, misalnya reporter, penyiar, editor, teknisi dan lainsebagaimya.37 

                                                           
35 Onong Uchajana Effindy. Op. Cit. hal. 20 
36  Nurudin. Komunikasi Massa. (Malang: Cespur,2003). hal. 177  

37  H. Hafied Cangara. Op. Cit. hal. 37 
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Selain itu Komunikasi massa juga salah satu aktivitas sosial yang berfungsi di 

masyarakat.  Robert K.Merton mengemukakan bahwa fungsi aktivitas sosial memiliki 

dua aspek, yaitu fungsi nyata (manifest function) adalah fungsi nyata yang 

diinginkan, kedua fungsi tidak nyata atau tersembunyi (latent function), yaitu fungsi 

tidak diinginkan.  Sehingga pada dasarnya setiap fungsi sosial dalam masyarakat itu 

memiliki efek fungsional dan disfungsional. Sedangkan menurut Werner I. Severin 

dan james W. Tankard komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagai seni 

dan sebagian ilmu.38 

a. Fungsi Pengawasan 

Media massa merupakan sebuah medium di mana dapat digunakan untuk 

pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. Fungsi 

pengawasan ini bisa berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan 

persuasif.  Pengawasan dan kontrol sosial dapat dilakukan untuk aktivitas 

preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.  

Seperti, pemberitaan bahaya narkoba dan lain sebagainya 

b. Fungsi Sosial Learning 

Fungsi utama dari komunikasi massa melalui media massa adalah 

melakukan guiding dan pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat.  

Media massa bertugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada 

masyarakat   di mana komunikasi massa itu berlangsung 

                                                           
38

 Onong Uchajan Effindi. Op. Cit. hal. 21 



32 

 

c. Fungsi Penyampayan Informasi 

Komunikasi massa yang mengandalkan media massa, emiliki fungsi 

utama, yaitu menjadi proses penyampaian informai kepada masyarakat 

luas.  Komunikasi massa memungkinkan informasi dari institusi publik 

tersampaikan kepada masyarakat secara luas dalam waktu cepat sehingga 

fungsi informasi tercapai 

d. Fungsi Hiburan 

Fungsi lain dari komunikasi adalah hiburan, bahwa seirama dengan 

fungsi-fungsi lain, komunikasi massa juga digunakan sebagai medium 

hiburan, terutama karena komuniasi massa menggunakan media massa.39 

 

E. Pengawasan 

Menurut Robert J. Mockler pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan 

standard pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang system informasi 

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard, menentukan dan 

mengukur diviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa 

semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.40 

                                                           
39  Ibid. hal 29-31 
40Diakses dari: Xipemai http/xipemai.wordpress.com, makalah-manajemen-tentang-dasar-

dan-tekhnik-pengawasan-controling//2014/5/18  
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Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menjamin atau 

menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Setiap individu atau 

organisasi yang mempunyai tugas dalam pengawasan suatu kegiatan harus 

mempunyai rencana untuk mengapai tujuan yang telah ditetaplkan. Dalam sekeripsi 

ini penulis menggunakan teori pengawasan jenis Concurrent dan feedback control: 

1) Pengawasan Concurrent (concurrent control) yaitu yaitu rangkaian kegiatan 

pengawasan dan pengendalian baik secara aktip maupun pasif terhadap 

pelaksanaan penyiaran yang sedang berjalan. Pengawasan secara pasif 

dilakukan dengan mewajibkan para pelaku penyiaran untuk membuat laporan 

penyiaran dan diserakan kepada lembaga yang berwenang. Sedangkan 

control aktif dilakukan dengan melakukan peninjauan-peninjauan secara 

langsung dilapangan khususnya untuk mendapatka informasi secara factual 

tentang bagaimana proses penyiaran itu di jalankan. 

2) Pengawasan Umpan Balik (feedback control, past-action controls) yaitu 

mengatur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur 

penyimpangan yang munkin terjadi atau tidak sesuai dengan setandar. 

Sedangkan maksud pengawasan umpan balik, merupakan serangkaian 

kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap akses-akses 

dari kegiatan penyiaran, karena dalam prakteknya sangat mungkin muncul 
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permaslahan-permashalan atau pelanggaran-pelanggaran diluar jangkauan 

hukum atau tidak sesuai dengan UU yang berlaku.41 

F. Komisi Penyiaran Indonesia 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara independen yang 

mengatur hal-hal mengenai penyiaran baik radio maupun televise yang memang 

sudah di tentukan oleh  UU No. 32 tahun 2002 tentang Pasal 7 (ayat 2). Komisi 

Penyiaran Indonesia bertugas dan berkewajiban mengawasi seluruh penyiaran secara 

nasional sedangkan untuk pengawasan di propinsi ada yang namanya Komisi 

Penyaran Indonesia Daera (KPID) akan tetapi tugas dan wewenangnya sama yang 

membedakannya hanayala porsi pengawasanya saja kalau KPI itu melakukan 

pengawasan secara nasianal sedangkan KPID mengawasi penyiaran yang ada di daera 

saja. Berkaitan dengan tugas dan kewajibannya, KPI mempunyai wewenang dalam 

pengaturan system penyiaran radio dan televisi. 

Pengaturan atau regulasi dalam penyiaran ini berkaitan dengan suatu system. 

Sistem merupakan sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk 

melakukan maksud.42 Istilah system telah digunakan David Easton (1965) di kutip 

oleh Masduki “a system analysis of political life”, bahwa teori ini sebenarnya 

menjelaskan keseluruhan dari interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian 

nilai-nilai dalam masyarakat. Sistem seringkali digandengkan dengan prosedur, 

                                                           
41Xipemai//makalah-manajemen-tentang-dasar-dan teknik-pengawasan-

ontroling/http/xipema.wordpress.com/2014/5/18  
42 W.J.S. Poerwodarminto, 1984,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pusataka, 

hal. 95 
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dimana memiliki pengertian bahwa penyelenggaraan yang teratur atas kegiatan yang 

saling terkait. Oleh karena itu prosedur merupakan serangkaian langkah yang harus 

ditempuh dalam memenuhi, melaksanakan, mengendalikan, dan menyelesaikan 

berbagai kegiatan yang dilakukan berualang-ulang.43 

Pengaturan dalam konteks KPID adalah mengatur system penyiaran media. 

Sedangkan media penyiaran terbagi dalam dua peran, yaitu service provider dan 

contain provider. Untuk itu, undang-undang telekomunikasi diperlukan untuk 

mengatur penyiaran sebagai telecommunication service provider dan undang-undang 

penyiaran diperlukan untuk menata penyiaran sebagai infrastruktur dan contet 

provider. 

Unsur kulutural dalam pengaturan media penyiaran perlu diatur karena 

efeknya begitu besar terhadap khalayak. Efek media penyiaran meliputi tiga hal: 

Pertama, efek dikotomi yaitu efek kehadiran media itu sendiri dan efek pesan 

yang ditimbulkannya kepada masyarakat dalam bentuk kognitif, afektif dan 

behavioural. 

Kedua, efek trikotomi yaitu efek sasaran yang terdiri dari individual, 

interpersonal dan system dalam bentuk kognitif, efektif, dan behavioural. Efek 

kognitif mempengaruhi pengetahuan, pemahaman, dan presepsi masyarakat 

yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan. Efek afektif 

mempengaruhi perasaan, seperti perasaan senang dan benci yang menyangkut 

                                                           
43Masduki, 2007, Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal, Yogyakarta,  LKIS,  hal. 3   
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emosi, sikap dan nilai. Efek behavioural mempengaruhi perilaku, seperti pola 

tindakan dan kebiasaan. 

Ketiga, efek itu pada gilirannya mengakibatkan multipler effect dan derivative 

effect, yakni (1) efek ekonomis, (2) efek social, (3) efek penjadwalan kegiatan, 

(4) efek penyaluran perasaan tertentu, dan (5) efek konsumsi media itu 

sendiri.44 

 

 Menurut Mc. Quali, media penyiaran dikontrol ketat pada dua wilayah dan 

alasan, yaitu: (1) wilayah isi dikontrol karena ada alasan politik dan cultural (political 

anda moral/cultural reason), dan (2) wilayah infrastruktur terutama frekuensii 

dikontrol karena alasan ekonomi dan teknologi (technical an economic reason). 

Aturan yang kedua menunjukkan bahwa isi siaran perlu diatur karena sangat mudah 

mempengaruhi sikap dan perilaku audience, khususnya yang belum mempunyai 

kerangka frekuensi yang kuat seperti usia muda/remaja. Selanjutnya ada tiga 

pedoman isi siaran, yakni: (1) sopan (decency) dan menyenangkan (converience), (2) 

seperlunya (necessity), dan (3) penting bagi public (public interest).45  

 Menurut UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, disebutkan dalam Bab II 

bagian kedua tentang Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 8 berbunyi: 

1. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta 

mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. 

                                                           
44Ibid, hal. 12-13  
45 Ibid, hal.12 
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2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI 

mempunyai wewenang: 

1) Menetapkan standard program siaran. 

2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. 

3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta 

standar program siaran. 

4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilkau 

penyiaran serta standar program siaran. 

5) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga 

penyiaran, dan masyarakat. 

Dalam ayat 2 poin 3 disebutkan bahwa KPI mempunyai wewenang 

mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar 

program siaran. Mengawasi pelaksanaan peraturan yang dimaksud adalah mengawasi 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI.46   

Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga 

penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan 

dan mengawasi system penyiaran nasional Indonesia.47 Pedoman perilaku penyiaran 

merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam 

proses pembuatan program siaran. 

                                                           
46Tim Komisi Penyiaran Indonesia, 2007 Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia, Yogyakarta,  

KPI, hal. 64  
47Ibid, hal. 80  



38 

 

Standar program siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh KPI bagi 

lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai 

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Standar program siaran 

merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam 

penayangan program siaran.48 Dalam Undang-undang penyiaran pasal 6 disebutkan 

bahwa standar program siaran menentukan bahwa standar isi siaran berkatian dengan: 

1) Penghormatan terhadap nilai-nilai agama; 

2) Norma kesopanan dan kesusilaan; 

3) Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; 

4) Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadism; 

5) Penggolangan program dilakukan menurut usia khalayak; 

6) Rasa hormat terhadap hak pribadi; 

7) Penyiaran program dalam bahasa asing; 

8) Ketepatan dan kenetralan program berita; 

9) Siaran langsung; 

10) Siaran iklan.49  

 

3. KPI mempunyai tugas dan kewajiban: 

1) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar 

sesuai dengan hak azasi manusia; 

                                                           
48Ibid, hal. 93  
49 Ibid., 
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2) Ikut membantu pengaturan infrastrukur bidang penyiaran; 

3) Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan 

industri terkait; 

4) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang 

5) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan 

apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan; dan 

6) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin 

profesionalitas di bidang penyiaran. 

G. Sistem penyiaran 

Sistem penyiaran merupakan subtansi dari sistem sosial yang ada di 

Indonesia. Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan 

yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.50 Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa 

mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control, 

dan perekat social. 

a. Sistem penyiaran radio 

Sistem adalah suatu himpunan bagian-bagian yang saling berhubungan atau 

saling ketergantungan yang terorganisasikan yang berfungsi, bekerja, atau 

bergerak bersama-sama dengan mengikuti kontrol tertentu dalam satu 

kesatuan yang bulat dan terpadu.51 Sedangkan penyiaran adalah kegiatan 

                                                           
50Tata Sutari,  2005, Sistem Informasi Manajemen, Yogyakarta, ANDI, hal. 8  
51 J.B. Wahyudi, Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran, (Jakarta:gramedia pustaka utama1994)  
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pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi 

didarat, dilaut dan diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio 

melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara 

serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.52 

Radio merupakan media komunikasi masa yang hanya bisa didengar, dan 

mempunyai lima fungsi yang sangat penting diantaranya adalah sebagai media 

informasi, edukasi, hiburan, media ekspresi dan sebagai alat perekat sosial. 

Sedangkan penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang 

menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan 

terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 

b. Sistem penyiaran televisi 

Media televisi sebagai sarana tayang realitas sosial menjadi penting artinya 

bagi manusia untuk memantau diri manusia dalam kehidupan sosialnya. 

Tergantung dari bagaimana kesiapan manusianya untuk menghadapi 

informasi televisi.53  Selain radio Media televisi menyediakan informasi dan 

kebutuhan manusia keseluruhan, seperti berita, informasi financial, berbagai 

macam produksi barang dan lain sebagainya. Pemirsa akan selalu terdorong 

mencari sesuatu yang tidak diketahui melalui media televisi. Kemampuan 

televisidalam menarik perhatian massa menunjukan bahwa media tersebut 

                                                           
52 Tim Komisi Penyiaran Idonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mengenal Komisi Penyiaran 

Indonesia,(Yogyakarta: KPI 2007) 
53

 Wawan Kuswandi. Komunikasi Massa, Sebuah Analisis Media Televisi,h.32  
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telah menguasai jarak secara geografis dan sosiologis. Adapun yang 

membedakan atara penyiaran radio dan televisi adalah; radio menggunakan 

pendengaran atau suara saja sedangkan televisi menggunagan suara dan 

gambar sedangkan persamaanya yaitu sama-sama media massa yang 

menyampaikan informasi kepada halayak 

H. Pedoman Prilaku penyaran 

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ini pada dasarnya 

dirancang dengan merujuk pada serangkaian prinsip dasar yang harus diikuti setiap 

lembaga penyiaran di Indonesia, yakni: 

1. Lembaga penyiaran wajib taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia. 

2. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara 

Republik Indonesia 

3. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya 

bangsa yang multikultural 

4. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia dan Hak 

Privasi 

5. Lembaga Penyiaran harus menjujung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan 

keakuratan 
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6. Lembaga penyiaran wajib melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum 

perempuan 

7. Lembaga penyiaran wajib melindungi kaum yang tidak diuntungkan 

8. Lembaga penyiaran wajib melindungi publik dari kebodohan dan kejahatan 

9. Lembaga penyiaran wajib menumbuhkan demokratisasi. 
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYA PENELITIAN 

 

A. KPID Sumatra Selatan 

KPID Suamatra Selatan disebut juga KPID Sumsel. Beralamat di jalan 

Merdeka No 10 A Palembang, yang merupakan lembaga Negara independen yang 

mengawasi penyiaran di Indonesia khususnya propinsi Sumatera Selatan. KPID 

Sumsel terbentuk atas dasar undang-undang 32 tahun 2002 tenteng penyaran, pertama 

kali terbentuk KPID Sumsel tahun 2004-2007 dan diperpanjang hingga tahun 2008, 

sedangkan pereode kedua dari tahun 2008-2010, priode ketiga 2010-2013 pada period 

eke empat 2013-2016 

Lembaga penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga 

penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun 

lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 

tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang 

ada dipusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang 

ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). 

Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah 

(7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran 
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program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 

dan KPI Daerah dibiayaioleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dalam 

pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya 

terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. 

 KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi 

serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan 

program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang 

diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3: "Penyiaran 

diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya 

watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat 

yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran 

Indonesia.” Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga 

bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. 

Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, 

koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran 

bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang 

pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, 

advokasi dan literasi media.  
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B. Perkembangan KPI Daerah Sumatra Selatan 

     KPI Pusat mulai efektif bekerja sejak Januari 2004 dengan ditetapkannya Surat 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 267/M tertanggal 23 Desember 2003. 

Sedangkan Surat Keputusan (SK) pertama KPI, tertangal 30 Desember 2003 yakni 

penetapan Dr Victor Menayang dan Dr S. Sinansari Ecip sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua KPI.   Selanjutnya, seluruh  Provinsi di Indonesia telah dibentuk KPI Daerah, 

termasukla KPID Sumatra selatan. 

        Dengan  pembentukan KPI daerah tersebut, diharapkan akan lebih 

mengefektifkan peran dan partisipasi KPI dalam membangun penyiaran yang 

bermutu dan berkualitas di Indonesia. 

C. Keanggotaan KPI/KPID 

     Berdasarkan Pasal 9 ayat   1 menyebutkan bahwa ” Anggota KPI Pusat berjumlah 

9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang”  Persyaratan  

pengangkatan menjadi anggota KPI diatur dalam pasal 10 sebagai berikut : 

a. Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa,  

b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara,  

d. Sehat jasmani dan rohani,  

e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, keenam 
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f. Memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang 

penyiaran,  

g. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa, 

kedelapan 

h. Bukan anggota legislatif dan yudikatif,  

i. Bukan pejabat pemerintah, dan kesepuluh 

j. Nonpartisipan. 

     Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR dan KPI Daerah dipilih oleh DPRD 

Provinsi. Pemilihan anggota KPI di laksanakan atas usul masyarakat melalui uji 

kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Selanjuntya secara administrative, anggota 

KPI ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR dan anggota KPID ditetapkan oleh 

Gubernur atas usul DPRD Provinsi. Pemilihan dan penetapan tersebut termasuk 

penggantian anggota antar waktu. Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota 

diatur dengan peraturan Berdasarkan Pasal 9 ayat 1. 
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Susunan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan 

  

1 Iwan Kesumajaya, SH., M. Hum Ketua 

2 Lukman Benny Syailendra, SH Wakil Ketua 

3 Nurhasana Akmal, M.Si Koord. Bidang Kelembagaan 

4 Kms. Badaruddin, M. Ag Koord. Bidang Pengawasan Isi Siaran 

5 M. Arwadi, SH., MH Anggota Bidang Kelembagaan 

6 Edi Purnomo, ST Anggota Bidang Pengelolaan Struktur 

& Sistem Penyiaran 

  

 

Visi 

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk 

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

 

Misi 

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi 

Siaran; 

2. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Strutur 

Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran; 
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3. Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap 

penyelenggaraan penyiaran; 

4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI 

 

D. Wewenang, Tugas, dan Kewajiban KPI/KPID 

KPI/KPID melakukan peran-perannya sebagai wujud peran serta masyarakat 

yang berfungsi mewadahiinspirasisertamewakilikepentingan masyarakat akan 

penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI/KPID juga mempunyai beberapa 

wewenang yaitu:  

a. Menetapkan standar program penyiaran  

b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran  

c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta 

standar program siaran 

d. Memberi sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku 

penyiaran serta standar program siaran  

e.  Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran 

dan masyarakat. KPI mempunyai tugas yaitu:  

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar 

sesuai dengan hak asasi manusia,  

b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran,  

c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan 

industri terkait,  
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d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang,  

e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan 

apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaran penyiaran,  

f.  Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin 

profesionalitas di bidang penyiaran. Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang 

penyiaran dan P3SPS menjadi rujukan untuk melihat kualitas penyelenggaraan 

di Indonesia. Dalam arti, kualitas tersebut apakah penyelenggaraan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tercantum di dalamnya. KPI juga 

memiliki kewajiban sebagai berikut:  

a. KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran,  

b. KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui 

adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran, 34 

c. KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat 

mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e,  

d. KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan 

dan memberikankesempatan hak jawab,  

e. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada 

pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait. Adapun 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, juga 

diatur dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 

2007 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam pasal itu 

disebutkan bahwa:  
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(1) Sekretariat KPI merupakan bagianperangkat kelembagaan pemerintah baik 

di pusat maupun di daerah.  

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPI dibantu oleh sekretariat yang 

dipimpin oleh seorang sekretaris yang dibiayai oleh APBN untuk KPI 

Pusat dan APBD untuk KPI Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

(3) Struktur organisasi sekretariat KPI yang diatur dalam Peraturan KPI  

ditetapkan melalui Keputusan Menteri untuk KPI Pusat dan Peraturan 

Gubernur dan atau Peraturan Daerah untuk KPI Daerah. Dalam pasal 18 

disebutkan pula bahwa:  

(1) Sekretaris KPI Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat 

yang diusulkan oleh KPI Pusat dan ditetapkan oleh Menteri. 35 

(2) Sekretaris KPI Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

pejabat yang diusulkan oleh KPI Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur.  

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris bertanggung jawab 

kepada Ketua KPI dan mematuhi setiap keputusan pleno. Pejabat 

Sekretariat KPI Pusat/KPI Daerah adalah pejabat struktural disesuaikan 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
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E. Aturan-aturan dalam Tubuh KPI/ KPID 

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai 

media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat social. Dalam 

menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga 

mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Maka dari itu Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) sebagai lembaga penyiaran memiliki aturan-aturan tertentu yang 

telah ditetapkan contohnya saja dalam hal perizinan penayangan suatu tayangan. KPI 

akan memberikan izin siaran apabila:  

a. Izin penyelenggaraan penyiarandiberikan sebagai berikut:  

1) Izin penyelenggaraan penyiaranradio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun  

2)Izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun.  

b. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing 

dapat diperpanjang. 36 

c. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga radio 

wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk 

lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 

(satu) tahun.  

d. Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain,  

e.Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :  

1)Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan  
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2)Melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah 

jangkauan siaran yang ditetapkan  

3)Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa 

pemberitahuan KPI  

4)Dipindahtangankan kepada pihak lain  

5)Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis 

perangkat penyiaran,atau  

6)Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya 

putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,  

7)Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin 

dan tidak diperpanjang kembali. Selain itu Komisi Penyiaran Indonesia juga 

menetapkan pedoman perilaku penyiaran yang harus ditaati oleh para stasiun 

televisi ataupun rumah produksi, antara lain: 37 

a. Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggara stasiun ditetapkan oleh KPI  

b. Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun 

dan bersumber pada:  

1)Nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  

2)Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan 

lembaga penyiaran.  

c. KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran 

kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum,  
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d. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-

kurangnya berkaitan dengan:  

1)Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan  

2)Rasa hormat terhadap hal pribadi  

3)Kesopanan dan kesusilaan  

4)Pembatasan adegan seks,kekerasan, dan sadisme  

5)Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan  

6)Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak  

7)Penyiaran program dalam bahasa asing  

8)Ketetapan dan kenetralan program berita  

9)Siaran langsung dan,  

10)Siaran iklan  

e. KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran 38Bagi televisi yang 

melanggar aturan yang telah ditentukan oleh KPI akan mendapatkan sanksi 

administratif oleh KPI yaitu:  

a. Teguran tertulis  

b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap 

tertentu  

c. Pembatasan durasi dan waktu siaran  

d. Denda administratif  

e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu  

f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran  
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g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran  

 

F. Radio dan Televisi Daera Sumatra Selatan 

3. Sindo Radio 87,6 MHz 

4. RRI Pro 4 FM 88,4 MHz 

5. Ismoyo FM 88,9 Mhz 

6. RRI Pro 3 89,2 MHz 

7. Female FM 90,0 MHz 

8. Rama Nian FM 90,8 MHz 

9. RRI Pro 2 FM 91,6 MHz 

10. RRI Pro 1 FM 92,4 MHz 

11. Sriwijaya Radio 94,3 MHz 

12. Chandra Buana FM 95,1 MHz 

13. Musi FM/ Elshinta 96,7 MHz 

14. Eljhon FM 95,9 MHz 

15. Elita FM 98,3 MHz 

16. SPI FM 99,1 MHz 

17. BeritaSatu FM 99,9 Mhz 

18. Global Radio Palembang 101,0 

Mhz 

19. Smart FM 101,8 MHz 

20. Sonora Radio 102,6 MHz 

21. Radio Dangdut Indonesia 102,9 

MHz 

22. LCBS FM 103,4 MHz 

23. Elshinta 103,7 MHz 

24. Momea FM 104,2 MHz 

25. Lanugraha FM 105,0 MHz 

26. Ramona FM 105,8 MHz 

27. MTA/PERSADA 107,0 MHz 

28. Mega Biru FM 107,5 MHz 

29. B Radio FM 107,7 MHz 

30. Suara Rakyat FM 107,8 MHz 

31. Ismoyo FM 107,9 Mhz 

32. Suara Palembang FM 108,0 

MHz 
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Televisi 

1 TVRI  

2 PALTV 

3 SKY TV 

4 SRIWIJAYA TV 
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Bab IV 

Hasil Dan Pembahasan 

 

A. Fungsi KPID Dalam Mengawasi  Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar 

Program Siaran 

Sesuai dengan amanat Undang-undang No 32 Tahun 2002 KPI menyusun 

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang berisi apa 

yang boleh dan tidak disiarkan oleh lembaga penyiaran. P3SPS yang berlaku adalah 

peraturan KPI no 2/2009 tentang P3 dan no.3/2009 tentang SPS. 

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dikenal 

dengan P3SPS merupakan peraturan KPI yang senantiasa mengalami penyempurnaan 

sesuai dengan dinamika yang ada. Di tengah persaingan antar industri yang begitu 

ketat, ide-ide kreatif yang muncul tak jarang mengesampingkan norma-norma dan 

aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang berujung pada penyuguhan tayangan 

yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya anak dan remaja. 

Pedoman perilaku penyiaran dan standar program ditetapkan untuk:  

1. Memperoleh integrasi nasional, terbinanya watak dan jatidiri bangsa yang 

beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, 

demokratis, adil dan sejahtera.  
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2. Mengatur program-program isi siaran dari lembaga penyiaran, sehingga 

pemanfaatannya harus senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat 

sebesar-besarnya.  

3. Mengatur program dan isi siaran yang dibuat oleh lembaga penyiaran agar 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. 

Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diarahkan agar:  

1. Lembaga penyiaran taat dan patuh oknum terhadap segenap peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia. 

2. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

3. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama budaya bangsa 

multicultural. 

4. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi HAM.  

5. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi prinsip jurnalistik. 

6. Lembaga penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum 

perempuan. 

7. Lembaga penyiaran melindungi kaum marginal. 

8. Lembaga penyiaran melindungi dari pembodohan dan kejahatan; dan  

9. Lembaga penyiaran menumbuhkan demokratisasi. 

Komisoner KPID ibu Nurhasana mengatakan Pedoman Perilaku Penyiaran 

dan Standar Program Siaran (P3SPS) diarahkan agar lembaga penyiaran tidak 
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semena-mena dalam memberikan tayangan kepada masyarakat. Lembaga penyiaran 

diharapkan dapat melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum perempuan. 

Serta melindungi dari pembodohan dan kejahatan dan lain-lain. Sebab sudah menjadi 

rahasia umum jika lembaga penyiaran ingin mendapatkan rating yang tinggi serta 

mengambil keuntungan dari suatu tayangan, salah satunya dengan menyajikan 

tayangan yang disukai oleh masyarakat walaupun tayangan tersebut memberikan 

pengaruh yang buruk terhadap masyarakat itu sendiri. 

 Juga untuk membantu KPI/KPID dalam mensosialisasikan P3SPS ini maka 

setiap lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi standar program siaran kepada 

seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan, pengolahan, pembelian, 

penyiaran, dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran yang bersangkutan. 

 Lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman program siaran secara 

baik dan benar paling sedikit selama satu tahun setelah disiarkan. Untuk kepentingan 

penelitian, penilaian, dan/atau proses pengambilan keputusan sanksi administratif 

oleh KPI berdasarkan aduan masyarakat, lembaga penyiaran wajib menyerahkan 

materi rekaman program siaran yang di adukan di minta KPI secara resmi.  

Dapat di simpulkan bahwah yang menetapkan pedoman prilaku penyiaran dan 

standar program siaran itu ialah hasil keputusan dari KPI pusat yang beracuan kepada 

Undang-undang dengan tujuan agar lembaga penyiaran memberikan siaran yang 

sehat untuk hal layak dan tidak menyingung ras, suku, agama, dan lain-lain. 

Adapun tugas dari KPID yaitu untuk mengawasi atau mengontrol penyiaran 

baik itu tingkat nasional terkhusus siaran lokan apakah peraturan dari KPI atau yang 
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sering disebut dengan P3SPS itu telah di patuhi oleh lembaga penyiaran atau tidak 

dan apabila ada penyiaran yang melakukan pelanggaran sesuai dengan P3SPS maka 

pihak KPID akan memberikan teguran. 

B. Fungsi KPID Dalam Mengawasi Pelaksanaan Peraturan dan Pedoman 

Prilaku Penyiaran Serta Standar Program Siaran 

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh KPID itu dengan 

1. KPID mengawasi pelaksanaan pedoman prilaku penyiaran. 

2. Pedoman perilaku penyiaran harus menjadi pedoman lembaga penyiaran 

dalam memproduksi suatu program siaran. 

3. Pedoman perilaku penyiaran wajib dipatuhi oleh semua lembaga 

penyiaran. 

 

KPID mengawasi pelaksanaan standar program siaran dan memberikan sangsi 

administratif terhadap pelanggaran standar program siaran.54 Salah satu staf dari 

KPID bidang pengawasan Ramadhon menyampaikan bahwa bentuk pengawasan 

yang dilakukan oleh KPID dengan cara  

Monitoring dan evaluasi isi siaran televisi dan radio di Sumatra Selatan, 

workshop P3 SPS dan penanganan pengaduan masyarakat terkait isi siaran. 

Pengawasan yang dilakukan oleh KPID itu setiap hari dari jam 07:30 sampai dengan 

23:00. KPID juga menerima pengaduan dari masyarakat melalui Email 

                                                           
54

 Pedoman prilaku penyiaran 
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kpidsumsel@yahoo.com atau sms online ke 081170108341 atau telpon langsung ke 

no 0711357101 

Orang yang memonitoring di bidang pengawasan berjumlah 10 (sepuluh) 

orang 5 (lima) orang mengawasi siaran dari pagi sampai sore sedangkan yang  5 

(lima) orang lagi mengawasi siaran dari sore sampai malam hal ini tentulah kurang 

efektif 5 (lima) orang melakukan pengawasan 14 acara televise nasional dan local. 

      Dapat di simpulkan  bahwa Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh 

KPI secara periodik masih kurang efektif. Laporan pemantauan dan evaluasi yang 

diberikan kepada pengelola stasiun televisi agar berhati-hati, merevisi, atau 

menghentikan acara yang dinilai bermasalah “tidak” mendapat tanggapan yang serius 

dari pengelola  stasiun TV.  

       Stasiun televisi lebih memilih sikap hit and run yakni merunduk sejenak saat 

mendapat teguran dan menanyangkan kembali saat dirasakan sudah aman. Sebagai 

contoh kurang efektifnya teguran KPI yakni penayangan acara Bukan Empat Mata di 

Trans7. KPI telah memberikan teguran sebanyak 3 kali yakni pada tanggal 5 Mei 

2007, 27 September 2007 serta 25 Agustus 2008. Tetapi pada 29 Oktober 2008 

Empat Mata menanyangkan adegan menampilkan seorang bintang tamu memakan 

hewan hidup-hidup. Sehingga KPI memutuskan untuk menghentikan sementara 

program Empat Mata , mengingat adegan tersebut melanggar Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).    

        Keputusan tersebut, Trans7 menerima menghentikan program tesebut, tetapi 

ternyata Trans7 mengeluarkan program Bukan Empat Mata yang  isi, setting, dan hal-
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hal lainnya tidak berbeda dengan Empat Mata yang telah ditutup itu. Hal ini tentunya 

memunculkan pertanyaan KPI memantau dan mengawasi program atau isi dari 

program. 

KPID perna memberikan teguran kepada kepada lembaga penyiaran local 

yaitu Palembang Tv (PALTV) dalam acara siaran ngeradak kampun karna 

melangagar pasal 71 ayat 3 yaitu program siaran dilarang memihak salah satu peserta 

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan juga program siaran dilarang 

dibiayai atau di seponsori oleh peserta pemilihan umum kecuali dalam bentuk iklan 

Sedangkan pada saat itu siaran tersebut sering melibatkan salah satu kandidat calon 

DPR ikut serta dalam siaran tersebut. 

C. Fungsi KPID dalam memberikan sangsi 

Lembaga penyiaran adalah industri yang sangat menjanjikan sehingga 

muncullah persaingan antar kreatif untuk memunculkan siaran yang hanya ingin 

mencari keuntungan semata sehingga ada isi siaran tidak sesuai dengan P3SPS 

Contohnya seperti tayangan yang tidak memiliki unsur informasi, edukasi dan lain-

lain.  

Karena yang terpenting bagi lembaga penyiaran adalah rating yang tinggi 

serta keuntungan yang melimpah. Agar P3 dan SPS berlaku secara efektif, rangkaian 

upaya yang dilakukan oleh KPID adalah mendorong lembaga penyiaran agar secara 

bertanggung jawab melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam P3 dan SPS, antara lain 

dengan melakukan diskusi terbuka dan diskusi terbatas dengan komunitas media 

penyiaran, dan mendorong masyarakat penonton di lembaga-lembaga masyarakat 
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yang peduli dengan media massa untuk berinisiatif turut mengamati isi siaran dan 

menyampaikan hasil pengamatan, keluhan, kritik mereka kepada KPI dan melakukan 

pemantauan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap isi siaran. KPI telah 

melakukan berbagai cara agar lembaga penyiaran tidak melanggar ketentuan. Bila 

masih ada lembaga penyiaran yang melakukan tindakan pelangggaran terhadap 

P3SPS adalah menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran tersebut.  

KPI hanya bisa melakukan perannya semaksimal mungkin. Namun bagi siapa 

saja yang melanggar tentunya akan mendapat sangsi. KPID memberikan kesempatan 

kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas pedoman 

perilaku penyiaran untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab, baik dalam bentuk 

tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan 

ditetapkan.Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap 

pedoman perilaku penyiaran akan dicatat dan direkam oleh KPID dan akan menjadi 

bahan pertimbangan bagi KPID dalam hal memberikan keputusan-keputusan yang 

menyangkut lembaga penyiaran, termasuk keputusan dalam hal perpanjangan izin 

siaran. Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran.  

Senada yang di sampaikan oleh salah satu stap pak Romadhon bidang 

pengawasan ia mengatakan Apabila ada pelanggaran terhadap standar program 

penyiaran maka KPID akan memberikan sangsi sesuai dengan peraturan komisi 

penyiaran Indonesia no 2 tahun 2012 tentang standar program siaran dalam biasanya 

kami kalau ada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran maka kami akan 
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rapat internal dengan komisioner KPID untuk membahas apakah isi siaran tersebut 

termasuk melanggar P3SPS atau tidak apabila tebukti melakukan pelanggaran maka 

KPID akan memberikan surat teguran sendainya surat teguran tidak di indahkan maka 

KPID akan memanggil lembaga penyiaran tersebut untuk mempertanyakan prihal 

tersebu 

Hal ini sesuai juga dengan surat keputusan KPI Bab 30 pasal 75 

1. Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar standar 

program siaran di jatuhkan sanksi administratif 

2. Sanksi administratif sebagaimana yang dimasud pada ayat (1) di atas dapat berupa 

a. Teguran tertulis. 

b. Pengentian sementara mata acara acara yang bermasalah setelah melalui tahap 

tertentu. 

c. Pembatasan durasi dan waktu siaran. 

d. Denda administartif. 

e. Pembekuan kegiatan untuk waktu tertentu. 

f. Tidak di beri perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran atau 

g. Pencabutan izin pelanggaran penyiaran. 
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Adapun program siaran yang sudah pernah di beri surat teguran oleh KPID yaitu 

Tabel I 

REKAPITULASI TEGURAN / SANGSI TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN  

No TANGGAL SURAT LEMBAGA 

PENYIARAN 

BENTUK 

SANGSI 

ATURAN YANG 

DI LANGGAR 

PROGRAM YANG DI 

LANGGAR 

1 14 Febuari 2014 Seluruh Lembaga 

Penyiaran Radio & 

Televisi di Sumatra 

Selatan 

Himbauan -Undang-Undang 

32 Tahun 2002 

- P3 & SPS Tahun 

2012 

Siaran Iklan Kampanye 

Pemilukada Program acara 

atau iklan politik yang 

bersifat provokatif dan 

diluar masa kampanye yang 

telah dijadwalkan oleh KPU 

setempat 

2 20 Febuari 2014 Direktur PT. 

Sumeks Tivi 

Palembang (PAL 

TV) 

Klarifikasi -Pasal 71 ayat 3 

SPS 

-Pasal 71 ayat 4 

SPS 

-Pasal 71 ayat 6 

SPS 

Program Ngeradak 

Kampung 

3 06 Maret 2014 Seluruh Lembaga 

Penyiaran Radio & 

Televisi di Sumatra 

Selatan 

Surat Edaran -Surat 

Kesepakatan 

Bersama antara 

Banwaslu, dengan 

KPU dan KPI 

serta KIP 

Kepatuhan pada Ketentuan 

Pelaksanaan Kampanye 

Pemilihan Umum melalui 

Media Penyiaran 

4 22 Juli 2014 Seluruh Lembaga Surat -P3 &SPS Tahun Kewajiban durasi minimal 
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Penyiaran Televisi 

Lokal di Sumatra 

Selatan 

Pemberitahuan 2012 Pasal 68 jo. 

Pasal 1 angka 17 

10% program siaran local 

 

D. Kendala yang di hadapi oleh KPI/KPID 

       Kedala yang didadapi oleh KPID dalam melaksanakan tugas dan fungssinya 

tak jarang KPID menghadapi permasalahan internal maupun ekternal sebagaimana 

yang di sampaikan oleh salah satu komisioner KPID Sumsel bapak Arwadi SH. MH 

Pembentukan Komisi Penyiaran Independen yang merupakan upaya melibatkan 

partisipasi masyarakat dalam penyiaran dan upaya untuk menciptakan penyiaran 

yang progresif, reformis, dan berpihak pada kedaulatan publik.  Namun dalam 

perjalanannya, KPID banyak menghadapi berbagai permasalahan baik internal 

maupun eksternal. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya kinerja 

KPID dalam membangun kualitas penyiaran di Indonesia. Dimana hubungannya 

adalah KPID, Televisi,  Frekuensi, Regulasi dan Masyarakat. 

        Perkembangan LP  yang pesat di Indonesia memiliki dua dampak yakni 

positif dan negatif. Sisi positifnya yakni hampir setiap orang memiliki hak 

memperoleh informasi yang sama dengan mudah dan murah. Persamaan hak tersebut 

tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Masyarakat di perkotaan, pedesaan dan bahkan 

pelosok-pelosok memiliki kesempatan  yang sama.  Namun disisi lain banyak 

penelitian yang membuktikan tentang dampak negatif penyiaran khususnya televisi. 

 Selain memberikan informasi, TV juga membentuk perilaku seseorang. Berdasarkan 
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data televisi efektif sampai  94%  sebagai saluran dalam menyampaikan informasi 

 dan pada  umumnya orang akan mengingat sampai 50% dari apa yang mereka lihat 

dan dengar di layar televisi walaupun hanya sekali ditayangkan. 

Pada dasarnya KPI/KPID dianggap lembaga super power di bidang penyiaran 

yang dapat melakukan  apa saja terhadap lembaga penyiaran termasuk dalam 

mengawasi penyiaran. Namun pada kenyataannya, KPI/KPID memiliki problem yang 

terkait dengan kemandiriannya sebagai lembaga regulator penyiaran. Salah satu 

masalah yang dihadapi KPI/KPID adalah dilema dalam memberikan izin penyiaran.   

Berdasarkan pasal 33 ayat 4 UU No. 32 tahun 2002 “izin dan perpanjangan izin 

penyelenggaraan penyiaran diberikan negara setelah memperoleh   hasil kesepakatan 

dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dengan 

pemerintah dan Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan 

pemerintah atas usul KPI”. Selanjutnya pada ayat 5 menyatakan “ secara administratif 

izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara melalui KPI”. Dengan merujuk 

pada  Ayat(4)  dan  (5) tersebut  menunjukan bahwa KPI  masih harus berbagi peran 

dan wewenang dengan pemerintah dalam menentukan regulasi penyiaran di bawah 

UU. Selain itu, hal yang paling dikhawatirkan masyarakat yakni peran KPI  yang 

 hanya menjadi “tukang stempel” dari keputusan pemerintah. Artinya bila hal tersebut 

terjadi, maka tidak ada perubahan dalam pemegang regulasi penyiaran, serta 

kelemahan KPI tidak ada fungsi excusi yang pada akhir realisasi dilapangannya 

menjadikan KPI sebagai lembaga yang mengawasi lembaga penyiaran tidak maximal 

seperti “Macan Ompong”. 
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E. Hubungan KPID dengan Pemerintah Daerah 

KPI daerah memiliki hubungan dengan KPI Pusat, DPRD dan Gubernur. 

Hubungan KPI Daerah diatur dengan UU No. 32 tahun 2002 pada pasal 7 ayat  4, 

pasal 9 ayat 6, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3 dan pasal 11 ayat 2 serta Peraturan 

KPI  No. 01 tahun 2007 Pasal 28. Penjelasan hubungan tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut : 

a. Hubungan KPI daerah dengan DPRD terkait dengan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pemilihan anggota KPI Daerah (pasal 10 ayat 2), 

2. Pengawasan Kinerja KPI Daerah  (pasal 7 ayat  4),  dan 

3. Memilih penggantian anggota antar waktu (pasal 11 ayat 2). 

Hal ini senada yg di sampaikan oleh pak Arwadi ia menyampaikan bahwah “ 

KPID itu di pilih oleh DPRD Propinsi kami diberi kepercayaan oleh DPRD 

untuk menjalankan Fungsi kami kami sebagai lembaga yg melakukan 

pengawasan, dan perizinan dalam dunia penyiaran 

b. Hubungan KPI Daerah dengan Gubernur terkait dengan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Penyediaan Anggaran KPI Daerah (Pasal 9 ayat 6)  

2. Menetapkan keanggotaan KPI Daerah (Pasal 10 ayat 3),  dan ketiga 

3. Menetapkan penggantian anggota KPI Daerah antar waktu (pasal 11 ayat 2). 
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b. Hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah diatur dengan Peraturan KPI  No. 

01 tahun 2007 Pasal 28 sebagai berikut : 

1. KPI Pusat bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan wewenang, tugas, 

fungsi, dan kewajiban KPI, yang berskala lintas daerah/wilayah, nasional 

maupun internasional, Kedua 

2. KPI Pusat bertindak sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dan 

koordinasi antara KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) dan Pemerintah Pusat, 

Ketiga 

3. KPI Pusat bertindak sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dan 

koordinasi antara KPI Daerah dan Pemerintah Daerah, Keempat 

4. Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, KPI 

Daerah melakukan koordinasi dengan KPI Pusat, Kelima 

5. KPI Pusat melakukan dekonsentrasi anggaran dan kegiatan ke KPI Daerah 

seluruh Indonesia, Keenam 

6. KPI Pusat wajib memfasilitasi terbentuknya sekretariat KPI Daerah dan 

7. Daerah yang belum terbentuk KPI Daerah, segala kewenangan penyiaran ada 

pada KPI Pusat. 

       Deskripsi hubungan tersebut diatas memberikan gambaran kepada kita 

secara garis besar mulai dari pemilihan anggota sampai pertanggung jawaban 

KPI dalam melaksanakan tugasnya. 

Permasalahan eksternal yang dihadapi KPI dapat kita pahami dari beberapa 

data dan fakta sebagai berikut : 
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a. Invansi perkembangan teknologi dunia penyiaran yang tiada henti. Di 

Indonesia, televisi mencapai angka rata-rata 90% atau lebih di setiap kelas 

dalam hal penetrasinya. Anak-anak menonton televisi rata-rata 30-35 jam per 

minggu, atau 1560-1820 jam per tahun—melebihi jumlah jam belajar yang 

mencapai angka tak lebih dari 1100 jam per tahun, dari data tersebut tentunya 

kita dapat melihat bahwa televisi akan memberikan dampak positif maupun 

negative kepada masyarakat khususnya anak-anak. 

b. Fakta kepemilikan saham pada masing-masing stasiun televisi swasta masih 

didominasi oleh beberapa tokoh politik juga telibat pada bisnis raksasa ini. 

Hal tersebut tentunya akan rentan munculnya intervensi dari pemilik modal. 

c. Indikasi munculnya  praktik percaloan dalam izin penyiaran. Hal ini ditandai 

dengan fakta semakin menjamurnya permohonan baru dalam penyelenggaran 

siaran televisi dan radio. Sebagaimana disampaikan Anggota DPR dari Fraksi 

Partai Amanat Nasional (PAN) Djoko Susilo “”Kami menduga ada pihak-

pihak yang melakukan praktik percaloan melalui jual beli surat izin 

rekomendasi, sehingga bisa saja arahnya nanti ke konglomerasi.” Selain 

permasalahan tersebut, tentunya masih banyak permasalahan lain yang harus 

dihadapi oleh KPI untuk menciptakan penyiaran berkualitas. 

       Dari permasalahan tersebut diatas, maka menjadi tantangan KPI sebagai  

regulator independen untuk menciptakan penyiaran berkualitas. Tantangan 

tersebut antara lain : 

 



70 

 

 

a. Meningkatkan kapasitas penguatan kelembagaan KPI seperti membina KPI 

Daerah dalam membentuk struktur komisioner.  

b. Membumikan klausul yang bersifat general dan tidak implementatif  UU 

Penyiaran ke dalam peraturan pelaksana yang lebih teknis dan implementatif 

tentang penyiaran. 

c. Mendorong pemerintah daerah provinsi men-support Anggaran serta SDM 

berkualitas pada KPI Daerah. 

d. Membangun masyarakat melek media (Media literacy), hal ini penting untuk 

mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh media serta 

meningkatkan  kemampuan untuk menganalisis pesan media yang 

menerpanya, baik yang bersifat informatif maupun menghibur. Dengan 

demikian masyarakat mampu menginterpretasi pesan yang disampaikan media 

secara benar dan bijak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Ditetapkannya P3SPS itu agar lembaga penyiaran tidak semena-mena dalam 

memberikan tayangan kepada mesyarakat dan juga KPID mempunyai acuan 

untuk mengetahui apakah penyiaran itu melakukan pelanggaran atau tidak dan 

apabila terbukti lembaga penyiaran melakukan pelanggaran maka KPI/KPID 

akan memberikan sanksi sesuai dangan aturan yang berlaku yaitu P3SPS. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab-bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KPID sudah baik 

akan tetapi belum efektif dikaranakan fasilitas yang belum memadai dan juga 

tenaga kerja masih kurang. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan 

1. KPID perlu meningkatkan pengawasan agar lebih maksimal dalam 

memantau isi penyiaran di kota Palembang. 

2. KPID harus lebih tegas lagi dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran 

yang di lakukan oleh lembaga penyiaran. 

3. Dan juga lembaga penyiaran harus menaati peraturan yang telah 

ditetapkan oleh KPI yaitu P3SPS, jangan hanya mementingkan industri 

atau keuntungan semata. 
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4. KPID harus melibatkan peranan masyarakat untuk peduli siaran, serta ikut 

andil dalam melakukan pengawasan. 

5. Diharapkan kepada pemeritah untuk memperhatikan fasilitas yang ada di 

kantor KPID demi memudahkan KPID dalam melakukan pengawasan. 
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