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Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan
tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi
aktivitas pendidikan melek media, penelitian, dan advokasi,
yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan
masyarakat,

(2)

menumbuhkan,

mengelola,

dan

merawat

sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong
profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan
yang bermutu, sehat, dan mendidik.
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RAMBU-RAMBU AMBIGU

H

ingga saat ini, kualitas tayangan televisi masih menjadi
masalah bagi penonton di Indonesia. Hal ini bisa dilihat
dari maraknya petisi daring yang diinisiasi publik, seperti

keluhan terhadap tayangan “Yuk Keep Smile” pada 2013, dua petisi
yang menuntut pencabutan izin TV One dan Metro TV menjelang
Pemilu 2014 atas tuduhan keberpihakan dan menyebarkan berita
bohong, protes publik atas konten kekerasan dalam tayangan
“Anak Jalanan” RCTI, hingga tuntutan penghentian penggunaan
kata autis pada 2015. Selain itu, jumlah sanksi yang diberikan
Komisi

Penyiaran

Indonesia

(KPI)

kepada

stasiun

televisi

sepanjang tahun 2015 pun mengalami kenaikan sebesar 44%
dibandingkan tahun sebelumnya.

Masalah dalam kualitas tayangan ini bisa ditelisik dari logika
industri televisi itu sendiri. Tujuan utama industri tersebut
memang

bukan

menghasilkan

tayangan

yang

berkualitas.

Dalam menilai sebuah tayangan, patokan utama yang dipakai
industri

televisi

adalah

pengukuran

rating.

Melalui

rating,

televisi bisa mengetahui seberapa populer tayangan mereka,
sekaligus mengetahui karakteristik dari penonton tayangan
tersebut. Data penonton ini penting bagi industri periklanan
yang hendak memasarkan suatu produk di sebuah tayangan.
Dengan demikian, semakin tinggi rating sebuah tayangan dalam
demografi penonton tertentu, semakin banyak pengiklan yang
tertarik, dan semakin tinggi pula harga yang dapat dipatok
industri televisi untuk biaya iklan. Dengan sistem rating, yang
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ditumbuhkan adalah kemampuan televisi dalam menghasilkan
konten yang menarik sebanyak mungkin penonton, sekalipun
konten-konten itu punya berbagai macam masalah.

Dengan demikian, industri televisi tidak dapat diharapkan untuk
dengan sendirinya menghasilkan tayangan dengan kualitas yang
baik. Sebaliknya, sebagai regulator penyiaran yang mewakili
kepentingan masyarakat, KPI memiliki tanggung jawab menciptakan
kondisi tertentu untuk memungkinkan berkembangnya penyiaran
yang bermanfaat bagi publik. Sebagai pengampu kebijakan, KPI
bertugas untuk melindungi publik dari ekses negatif yang dapat
dihasilkan
konten

oleh

industri

tayangan

penyiaran

yang

buruk.

komersial,

Untuk

salah

dapat

satunya

melaksanakan

tanggung jawab tersebut, KPI memiliki wewenang untuk mengatur
televisi berdasarkan perangkat regulasi mengenai isi siaran yang
disebut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
(P3SPS). Dirancang dan ditetapkan oleh KPI sendiri, P3SPS berisi
pedoman mengenai penyiaran yang ideal maupun kewajiban dan
pembatasan yang harus dipenuhi oleh industri penyiaran.

KPI memiliki wewenang memberi sanksi administratif apabila
menemukan

pelanggaran

terhadap

peraturan

yang

telah

ditetapkan dalam P3SPS. Sebagian besar sanksi yang dapat
diberikan

KPI

kepada

industri

penyiaran

merupakan

sanksi

mengenai pelanggaran mengenai apa yang tidak boleh dilakukan
dalam aktivitas penyiaran. Dengan kata lain, peraturan yang
berlaku merupakan standar minimal dihasilkan oleh industri
penyiaran komersial dan menjaga kualitas tayangan televisi.
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Agar

dapat

menjaga

kualitas

tayangan

televisi,

mekanisme

pemberian sanksi memiliki dua syarat yang harus dipenuhi.
Pertama, kemampuan KPI untuk memberikan sanksi ditentukan
oleh kodifikasi pelanggaran dan sanksi berdasarkan apa yang
tertera dalam P3SPS. KPI dapat menjalankan fungsinya dengan
optimal hanya bila peraturan dalam P3SPS sendiri sudah dirancang
dengan baik. Kedua, KPI sendiri harus memberikan sanksi dengan
tepat sesuai kodifikasi dan ketentuan yang berlaku. Kedua syarat
tersebut saling berkaitan: apabila mekanisme pemberian sanksi
dalam P3SPS tidak memadai, akan terbuka ruang berlebihan bagi
interpretasi dalam penerapan sanksi yang dapat berujung pada
pemberian sanksi dengan tidak efektif – baik berlebihan maupun
terlalu lunak.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana KPI
melaksanakan wewenangnya dalam memberikan sanksi kepada
industri televisi. Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya,
wewenang KPI untuk memberikan sanksi merupakan mekanisme
utama untuk mencegah dampak buruk industri televisi bagi
publik. Dengan demikian, pelaksanaannya penting untuk dikaji
karena merupakan cerminan dari kinerja KPI itu sendiri. Selain
itu, meneliti pelaksanaan pemberian sanksi dapat membuka jalan
untuk mengevaluasi P3SPS, untuk menemukan kelemahan dalam
regulasi yang menyebabkan masalah dalam kinerja pemberian
sanksi. Penelitian lebih mendalam mengenai hukum tertulis
(P3SPS) merupakan lanjutan yang penting dilakukan setelah
penelitian ini.
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Kerangka Berpikir
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Yuridis normatif mengacu pada regulasi penyiaran
yang diciptakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
yakni P3SPS 2012. Sedangkan yuridis empiris mengacu kepada
dokumen rekapitulasi sanksi administratif yang terdapat pada
laman “sanksi dan imbauan” situs resmi KPI Pusat (www.kpi.go.id)
sepanjang tahun 2015.

Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif yang diberikan
KPI, penulis memiliki dua pertanyaan panduan, yakni:

1.

Apakah sanksi administratif yang dijatuhkan oleh KPI
terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran
sudah sesuai dengan P3SPS yang berlaku?

2.

Bagaimanakah pola pemberian sanksi oleh KPI terhadap
lembaga penyiaran yang melanggar?

Sanksi administratif diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar
Program Siaran (SPS) 2012 pasal 75 hingga pasal 91. Sanksi
administratif yang diatur dalam pasal-pasal tersebut bervariasi
antara

teguran

tertulis,

penghentian

sementara,

hingga

pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Pada SPS 2012
pasal 79 hingga 83 tercantum pasal-pasal yang jika dilanggar akan
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian
sementara, atau denda. Sedangkan pembekuan kegiatan siaran
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hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat
dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Kesesuaian penerapan sanksi menjadi penting, terlebih untuk
pasal-pasal berat. Yang dimaksud dengan pasal berat adalah
pasal yang jika dilanggar memiliki konsekuensi mendapat sanksi
administratif muatan berat, yakni penghentian sementara dan
denda. Namun dalam penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan
waktu untuk mengetahui penerapan denda dikarenakan harus
melakukan verifikasi dengan menghitung durasi iklan di televisi
sepanjang 2015. Oleh karena itu, kesesuaian penerapan sanksi
dipersempit hanya melihat penerapan penghentian sementara
dan peringatan yang termasuk dalam mekanisme pemberian
penghentian sementara.

Selain

itu,

pemantauan

Remotivi

terhadap

sanksi

yang

dikeluarkan pada September 2013 hingga Juni 2015 1 menunjukkan
bahwa tayangan yang berulang kali melakukan

pelanggaran,

tak selalu menerima peningkatan sanksi. “Pesbukers” di ANTV
adalah salah satu contoh kasus ini. Setelah mendapatkan sanksi
berat pembatasan durasi, tayangan ini kembali melakukan 7
pelanggaran di sepanjang 2015, dan hanya menerima sanksi
berupa

Teguran

Tertulis.

KPI

sendiri

memiliki

mekanisme

kebertingkatan yang muncul dalam pasal 79 tentang sanksi

1

Eriviany, G., Thaniago, R., Tjiadarma, E. L. (2015). Sanksi KPI Hanya Basa-Basi. Diakses dari

http://www.remotivi.or.id/infografis/53/Sanksi-KPI-Hanya-Basa-Basi pada 9 September 2016
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teguran pertama dan teguran kedua. Oleh karena itu, penulis ingin
mengetahui penerapan sanksi bertingkat dengan memerhatikan
pola pemberian sanksi pada tayangan yang melanggar setelah
ia mendapatkan teguran pertama. Jika tayangan mendapatkan
sanksi teguran tertulis pertama, maka apakah ia akan mendapat
teguran

tertulis

kedua

ketika

ia

melakukan

pelanggaran

berikutnya? Seperti apakah ketentuannya? Apakah kenaikan
sanksi hanya diberlakukan apabila sebuah tayangan melanggar
pasal yang sama?

Dari hasil pemantauan awal tersebut, penulis juga menemukan
bahwa umumnya program siaran melanggar beberapa pasal (pasal
berlapis). Jarang sekali sanksi dijatuhkan atas dasar pelanggaran
pasal tunggal. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui sanksi
apa yang diberikan jika sebuah program siaran melanggar lebih
dari satu pasal dengan bentuk sanksi yang berbeda, misalnya
jika sebuah program siaran melanggar pasal yang dapat dikenai
teguran dan melanggar pasal yang dapat dikenai penghentian
sementara.

Maka jika dirinci berikut pertanyaan yang ingin digali dalam
penelitian ini:
a.

Apakah pelanggaran atas SPS pasal 80 ayat (1) dijatuhi
sanksi penghentian sementara?

b.

Apakah

peringatan

tertulis

diterapkan

sesuai

dengan

ketentuan SPS pasal 80 ayat (3)?
c.

Apakah

KPI

menerapkan

sanksi

bertingkat

terhadap

tayangan yang melakukan pelanggaran berulang kali?
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d.

Apa sanksi yang diberikan KPI kepada lembaga penyiaran
yang menaungi program siaran yang melanggar lebih dari
satu pasal (pasal berlapis)?

Populasi dan Cakupan Data
Pada

penelitian

ini,

penulis

melakukan

pengumpulan

dan

pengolahan data terhadap 377 buah surat tertulis yang terdapat
dalam rubrik arsip data sanksi dan imbauan sepanjang 2015. Suratsurat tertulis tersebut mencakup 257 sanksi administratif serta
120 surat peringatan. Sanksi administratif yang terdapat dalam
P3SPS 2012 terdapat tujuh macam, namun pada pelaksanaan
tahun 2015 hanya dua sanksi yang diterapkan. Berikut rinciannya:

Sanksi Administratif

•

teguran tertulis, terdiri dari:
teguran 1 = 221
teguran 2 = 34

•
•
•
•
•

penghentian sementara = 2
pembatasan durasi = 0
denda administratif = 0
pembekuan kegiatan siaran = 0
tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan
penyiaran = 0

•

pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran = 0

Data yang dicatat mencakup tanggal surat, tanggal tayangan,
jenis surat, stasiun televisi/lembaga penyiaran, program siaran,
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pasal

yang

dilanggar,

serta

deskripsi

bentuk

pelanggaran.

Lembaga penyiaran yang dikenai pelanggaran tahun 2015 adalah
ANTV, Global TV, Indosiar, iNews TV, Kompas TV, Metro TV, MNC
TV, Net TV, RCTI, RTV, SCTV, Trans 7, Trans TV, TV One, dan TVRI.
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KERANCUAN DALAM PEMBERIAN SANKSI

D

alam menjalankan wewenangnya memberikan sanksi,
KPI memiliki mekanisme yang harus dilalui sebagaimana
tertera pada SPS. Setelah melewati tahap awal untuk

mengidentifikasi sebuah pelanggaran, KPI perlu merujuk kepada
SPS untuk menentukan sanksi apa yang harus dijatuhkan kepada
program siaran sesuai kodifikasi yang terdapat pada pasal 79
hingga

84

mengenai

sanksi

administratif.

Sebagai

contoh,

program siaran yang berisi pelecehan terhadap orang dengan
kondisi fisik tertentu (Pasal 17) akan dikenakan sanksi teguran
tertulis sebagaimana tertera pada Pasal 79, dan seterusnya.
Sedangkan

yang

dimaksudkan

dengan

sanksi

administratif

berdasarkan Pasal 75 ayat (2) adalah:
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;
atau;

g.
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pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Diagram 1.1 - Alur Pemberian Sanksi Teguran Tertulis
dan Penghentian Sementara

Dalam P3SPS sendiri, sebagian besar pelanggaran diganjar
dengan sanksi teguran tertulis. Sanksi ini adalah paling ringan
jika dibandingkan dengan sanksi administratif lainnya, sehingga
dalam praktiknya banyak stasiun televisi yang tetap melakukan
pelanggaran berulang kali. Dengan sendirinya, teguran tertulis
tidak memiliki dampak langsung selain menjadi pertimbangan
bagi KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
memberikan perpanjangan izin siaran. Meskipun demikian, SPS
juga menyatakan bahwa mendapatkan teguran tertulis berulang
kali akan mendatangkan sanksi lain kepada program siaran:

"Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran
pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif
lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2)."
SPS Pasal 79 ayat (3)
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Dengan

mengatakan

bahwa

mengulang

pelanggaran

akan

berujung kepada “sanksi administratif lain”, mekanisme tersebut
menunjukkan adanya logika kebertingkatan, dengan memberikan
sanksi yang lebih berat, dari penghentian sementara hingga
pencabutan izin penyelenggaraan siaran. Mekanisme ini tentu
akan menyulitkan aktivitas stasiun televisi untuk memperoleh
keuntungan, dan menerapkan efek jera bagi televisi untuk tidak
mengulangi kesalahan yang sama.

Bagaimanapun, logika kebertingkatan tersebut tidak mengemuka
dalam regulasi secara utuh dan jelas. Karena P3SPS tidak mengatur
dengan pasti sanksi apa yang harus diberikan apabila sebuah
program siaran telah melanggar dua kali, maka penentuan sanksi
tersebut sepenuhnya diserahkan kepada subjektivitas komisioner.

Mengesampingkan kedua faktor tersebut, problem mendasar dari
logika kebertingkatan dalam SPS Pasal 79 ayat (3) adalah minimnya
konteks dari pemberian sanksi teguran tertulis itu sendiri, khususnya
rumpangnya penjelasan antara hubungan teguran tertulis pertama
dan kedua. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah teguran
tertulis kedua hanya diberikan apabila terdapat pelanggaran atas
pasal yang sama, atau dimungkinkan meski terdapat pasal yang
berbeda.

P3SPS

sebagai

peraturan

tertulis

tidak

menjelaskan

logika

kebertingkatan dalam mekanisme pemberian sanksi dengan jelas.
Karena itu, penelitian ini hendak mencari tahu pola kebertingkatan
dalam praktik penjatuhan sanksi. Metode yang digunakan adalah
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mencari tahu adanya kesamaan pasal yang dilanggar sebuah
program siaran yang dijatuhi sanksi berulang kali. Kesamaan
pasal yang dilanggar antar sanksi dalam sebuah program menjadi
variabel yang menentukan adanya pola yang mencerminkan logika
KPI dalam menjatuhkan sanksi.

Dalam penelitian ini, sanksi yang bertingkat didefinisikan sebagai
kenaikan taraf sanksi seiring dijatuhkannya sanksi lebih lanjut
terhadap sebuah program (dari teguran pertama menjadi teguran
kedua, dan berubah menjadi sanksi lain sesuai SPS Pasal 79 ayat [3]).
Sanksi yang bertingkat dianggap memiliki pola apabila setidaknya
satu pasal yang sama hadir seiring dengan meningkatnya sanksi
yang diberikan.
Dengan melihat data sanksi teguran tertulis yang diberikan
sepanjang tahun 2015, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Sanksi Teguran

Sanksi Bertingkat

Sanksi Tidak Bertingkat

Diagram 1.2 - Kebertingkatan Sanksi Teguran
Tertulis
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Sanksi Bertingkat

Pasal Sama

Pasal Beda

Diagram 1.3 - Sanksi Bertingkat pada Teguran

Sanksi Tidak Bertingkat

Pasal Sama

Pasal Beda

Diagram 1.4 - Sanksi Tidak Bertingkat pada Teguran
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Data di atas menunjukkan bahwa kebanyakan program siaran
akan

memperoleh

pelanggaran
tidak

terlihat

peningkatan

teguran

tertulis.

menjadi

sanksi
Selain

pertimbangan

apabila
itu,

mengulangi

kesamaan

untuk

pasal

menentukan

kebertingkatan sanksi terhadap program. Meskipun demikian,
data di atas belum sanggup menunjukkan adanya konsistensi
untuk menerapkan logika kebertingkatan, mengingat hampir
sepertiga program siaran tidak menerima sanksi yang bertingkat.
Minimnya konsistensi ini menjadi berbahaya, mengingat logika
kebertingkatan tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam
P3SPS. Dengan menggunakan interpretasi yang berbeda, KPI
bisa saja memberikan teguran pertama kepada program siaran,
dilanjutkan dengan teguran kedua, namun kembali ke teguran
pertama lagi—bahkan memberikan teguran pertama secara terusmenerus tanpa meningkatkan sanksi menjadi teguran kedua.
Dengan demikian, KPI membutuhkan definisi yang pasti akan
perbedaan teguran pertama dan kedua yakni, dalam konteks
apakah teguran pertama harus diberikan alih-alih teguran kedua,
begitu pula sebaliknya.

Yang penting untuk diingat adalah bahwa sanksi bertingkat
berkorelasi langsung dengan efek jera. Sebuah teguran tertulis
tidak memiliki dampak apapun terhadap stasiun televisi—hal
ini

berarti

bahwa

memberikan

sebanyak

mungkin

teguran

tertulis terhadap program siaran tidak akan merugikan stasiun
televisi sama sekali. Logika kebertingkatan dalam SPS dapat
menghadirkan efek jera agar stasiun televisi tidak lupa bahwa
terdapat standar minimal yang harus ia penuhi untuk melindungi
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publik.

Tanpa

menerapkan

logika

kebertingkatan

tersebut,

televisi akan terus mengulangi kesalahan yang sama karena
hukum yang berlaku tidak memiliki dampak apapun bagi mereka.

Logika sanksi bertingkat bukanlah satu-satunya mekanisme
dalam P3SPS untuk dapat menghadirkan efek jera. Terdapat
mekanisme lain yang memiliki dampak riil bagi stasiun televisi,
seperti sanksi penghentian sementara yang diatur pada Pasal
80 SPS. Sepanjang tahun 2015, terdapat 8 program siaran yang
dianggap KPI telah melanggar pasal penghentian sementara.

Kesesuaian antara pasal yang dilanggar dengan sanksi yang
diberikan adalah sebagai berikut:
Nama Program

Stasiun
Televisi

Tanggal Surat

Ibuku Seorang P

RCTI

30 Januari 2015

Teguran tertulis

Pangeran Cinta
Buat bu Guru

RCTI

10 Maret 2015

Teguran tertulis

Kompas Petang

Kompas

23 Maret 2015

Penghentian
Sementara

Metro TV

13 Mei 2015

Teguran tertulis

Iklan Nice Lho!

Indosiar

17 Juni 2015

Teguran tertulis

FTV: Dia Tetap
Ibuku

MNC TV

30 Juni 2015

Teguran tertulis

TV
Stand Up Comedy

Sanksi yang
Diberikan

Metro Hari Ini

Metro TV

9 Juli 2015

Teguran tertulis

Reportase Malam

Trans TV

22 Oktober 2015

Teguran tertulis

Tabel 2.1 - Tayangan yang Melanggar Pasal dalam Klaster Penghentian
Sementara
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“Dari total 8 program yang
seharusnya mendapat sanksi
penghentian sementara, hanya satu
yang mendapat
hukuman sesuai.”
Hasil di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015, KPI telah
melanggar wewenangnya dengan memberikan sanksi yang tidak
sesuai dengan pasal yang dilanggar. Ironisnya, KPI sendiri telah
mencantumkan pasal yang dilanggar tersebut dalam suratnya
kepada stasiun televisi, namun tidak bertindak sesuai hukum
yang berlaku. Dengan hanya memberikan sanksi teguran tertulis
yang tidak memiliki dampak riil, KPI tidak memperhitungkan efek
jera yang penting untuk diberikan kepada stasiun televisi. Sekali
lagi, subjek hukum tentu tidak akan menuruti peraturan yang
berlaku apabila aparat penegak hukum itu sendiri tidak bekerja
dengan semestinya—hukum hanya berakhir sebagai tulisan yang
tidak memiliki konsekuensi dalam realitas.

Selain itu, fenomena yang pelik dapat terjadi ketika sebuah
program siaran melanggar pasal-pasal dengan sanksi yang
berbeda. Sebuah program bisa saja melanggar pasal yang
dikenai

teguran

tertulis

dan

penghentian

sementara,

dan

keduanya tercantum dalam surat yang sama. Dalam P3SPS,
tidak ada mekanisme yang mengatur ketika fenomena ini terjadi.
Terdapat 6 program siaran yang melanggar pasal dalam klaster
penghentian sementara dan pasal dalam klaster teguran.
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Proporsi sanksi yang pada akhirnya diberikan oleh KPI adalah
sebagai berikut:
Nama Program

Stasiun
Televisi

Tanggal Surat

Ibuku Seorang P

RCTI

30 Januari 2015

Teguran tertulis

Pangeran Cinta
Buat bu Guru

RCTI

10 Maret 2015

Teguran tertulis

Kompas Petang

Kompas

23 Maret 2015

Penghentian
Sementara

Metro TV

13 Mei 2015

Teguran tertulis

Iklan Nice Lho!

Indosiar

17 Juni 2015

Teguran tertulis

FTV: Dia Tetap
Ibuku

MNC TV

30 Juni 2015

Teguran tertulis

TV
Stand Up Comedy

Sanksi yang
Diberikan

Tabel 2.2 - Tayangan yang Melanggar Pasal Berlapis - Teguran dan
Penghentian Sementara

Meskipun P3SPS tidak memiliki mekanisme yang baku untuk
mengatur fenomena tersebut, tentu bermasalah apabila sebuah
pelanggaran yang lebih berat diabaikan karena sang pelaku juga
terbukti melakukan pelanggaran yang lebih ringan. Kemungkinan
yang dapat dilakukan penegak hukum adalah mengambil sanksi
yang paling berat, atau menimpakan kedua sanksi kepada pelaku—
dalam konteks ini, sebuah program siaran yang melanggar dapat
dijatuhkan sanksi penghentian sementara dan teguran tertulis—
dengan prinsip bahwa mendapat teguran tertulis lebih dari dua
kali akan berujung kepada sanksi yang lebih berat. Dengan
demikian, tindakan yang dilakukan KPI dengan hampir selalu
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menjatuhkan sanksi yang lebih ringan tidak akan berdampak apa
pun terhadap stasiun televisi.

Temuan

ini

menunjukkan

kerumpangan

dalam

bahwa

mengatur

P3SPS

pemberian

memiliki
sanksi

banyak
terhadap

stasiun televisi yang membuatnya terbuka terhadap interpretasi.
Dengan kata lain, sanksi yang dapat dijatuhkan bergantung
sepenuhnya kepada integritas komisioner dalam menjalankan
wewenangnya.

Selain yang telah dibahas dalam temuan penelitian, kami juga
menemukan sejumlah mekanisme pemberian sanksi lain yang
tidak diatur dengan lengkap dalam P3SPS, seperti daftar sanksi
pada Pasal 75 ayat 2 yang memiliki kerumpangan dalam ukuran
sanksi yang diberikan. Sebagai contoh, seberapa lama sebuah
tayangan akan dihentikan, atau waktu siaran akan dibatasi?
Karena

tidak

ada

pasal

yang

mengatur

ukuran

tersebut,

keputusan di atas jatuh lagi kepada pertimbangan komisioner.
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KERANCUAN DEFINISI OBJEK HUKUM

D

alam proses mencari tahu praktik KPI dalam menjatuhkan
sanksi, penelitian ini juga menemukan permasalahan
mengenai kerancuan definisi mengenai program siaran

yang memiliki implikasi terhadap proses pemberian sanksi itu
sendiri. Merujuk kepada SPS Pasal 76 ayat (1), subjek hukum dari
sanksi administratif KPI merupakan lembaga penyiaran, dimana
sanksi dijatuhkan kepada program siaran yang terbukti melanggar
ketentuan dalam SPS. Dengan kata lain, program siaran dijadikan
sebagai objek hukum. Meskipun demikian, definisi mengenai
program siaran dalam P3 sangat tidak memadai:
"Program siaran adalah program yang berisi pesan atau
rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan
gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang
bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga
penyiaran."
P3 Pasal 1 Ayat (5)

Terdapat setidaknya dua permasalahan dari definisi di atas.
Pertama, definisi tersebut sirkuler. Dengan mengatakan bahwa
“Program siaran adalah program…”, definisi tersebut tidak dapat
diandalkan

karena

membuat

kita

perlu

mendefinisikan

apa

itu “program” terlebih dahulu. Karena “program” sendiri tidak
didefinisikan, kita hanya dapat memahami apa saja unsur dari
sebuah “siaran” (pesan dalam bentuk suara dan gambar) tanpa
mengetahui apa itu “program” atau pun maksud dari frasa
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“program siaran” itu sendiri.

Walaupun
sangat

definisi

tidak

mengenai

memadai,

pada

program

siaran

praktiknya

KPI

dalam

P3SPS

hampir

selalu

menggunakan kata “program” dalam surat sanksi dengan konteks
sebagai kumpulan tayangan dengan judul yang sama. Dengan
menggunakan definisi tersebut dalam memberikan sanksi, KPI
dapat menerapkan logika kebertingkatan dengan menindak
pelanggaran yang terjadi menggunakan pertimbangan mengenai
pelanggaran sebelumnya.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua
sanksi KPI menempatkan program dengan konteks demikian.
Pada 23 Maret 2015, KPI menjatuhkan sanksi administratif
penghentian sementara untuk segmen wawancara program
berita “Kompas Petang” karena penggunaan kata-kata kasar
oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dalam segmen
tersebut.

Pemberian

sanksi

yang

hanya

berlaku

terhadap

segmen wawancara dari sebuah program jelas tidak sesuai
dengan konteks bahwa sanksi terhadap sebuah program berlaku
terhadap seluruh tayangan tersebut, dan bukan hanya bagian
tertentu saja.

Selain kasus penghentian sementara untuk segmen wawancara
di Kompas TV, KPI juga pernah memberikan sanksi hanya untuk
running text di RCTI pada 11 Maret 2015. Pemberian sanksi kepada
running text menjadi bermasalah karena ia tidak sesuai dengan
konteks KPI akan sebuah program siaran: Running text tidak
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memiliki judul apa pun yang dapat digunakan untuk membedakan
satu program siaran dengan yang lainnya dan tidak dapat
diberikan sanksi bertingkat karena bukan merupakan program
yang berkelanjutan. Dengan demikian, kesalahan separah apa
pun yang terjadi dalam pada sebuah running text tidak dapat
ditindaklanjuti apabila hanya diberikan teguran tertulis, dan
menimbulkan sejumlah pertanyaan apabila melanggar pasal
yang mendapat sanksi penghentian sementara: Apakah yang
akan dihentikan sementara merupakan semua running text pada
sebuah stasiun televisi? Apakah hanya akan diberhentikan pada
program siaran dimana running text tersebut muncul?

Permasalahan lain adalah adanya sejumlah surat sanksi dari
KPI yang tidak beralamat pada satu episode tayangan sebuah
program. Pertama, terdapat kasus di mana KPI mengalamatkan
satu surat sanksi untuk beberapa episode dari sebuah program
siaran. Hal ini misalnya terjadi pada teguran tertulis kedua
untuk “Sinema Pintu Taubat” pada Februari 2015. Pada surat
sanksi tersebut, KPI menyatakan bahwa pelanggaran terhadap
perlindungan

anak-anak

dan

remaja

yang

ditemukan

pada

episode “Meski Aku Istri Pertama Tapi Selalu Jadi Yang Kedua”,
juga ditemukan pada sejumlah episode lain, seperti “Suamiku
Pacari Sekretarisnya”, “Aku Dijebak Istriku”, “Sakitnya Dibohongi
Suamiku”, hingga “Kakakku Merebut Suamiku dan Kehidupanku”.
Episode-episode

tersebut

tidak

pernah

mendapat

teguran

tertulis dari KPI. Apabila terdapat pelanggaran pada episodeepisode tersebut, kenapa KPI tidak menindak sesuai pelanggaran
yang terjadi pada episode-episode sebelumnya, dan memilih
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menggabungkan seluruh episode tersebut dalam satu surat?

Selain itu, terdapat pula kasus di mana KPI mengalamatkan
satu surat sanksi untuk dua program pada stasiun televisi yang
sama. Contohnya adalah surat sanksi untuk “Metro Malam”
yang dilayangkan pada 7 Oktober 2015 yang mencantumkan
keterangan bahwa pelanggaran prinsip jurnalistik pada program
tersebut juga terdapat pada program siaran jurnalistik lain pada
stasiun televisi yang sama, yakni Top News. Pertanyaannya
adalah, apabila KPI mengetahui terdapat pelanggaran pada
program siaran lain, mengapa tidak memberikan dua surat sanksi
untuk dua tayangan yang berbeda?

Selain menunjukkan bahwa pada praktiknya KPI tidak selalu
menerapkan

definisi

program

sebagai

kumpulan

tayangan

dengan judul yang sama, penelitian ini juga menemukan kasus
di mana penerapan definisi di atas justru memiliki kelemahan,
yakni tidak dapatnya diterapkan logika kebertingkatan kepada
program siaran yang hanya tampil sekali. Permasalahan ini dapat
kita temui pada pelanggaran yang dilakukan beberapa jenis
program siaran, seperti FTV ataupun konser. Sejumlah stasiun
televisi memang meletakkan film-film yang ditampilkan di bawah
program tersendiri, seperti program siaran “Big Movies” di Global
TV, yang menayangkan film mancanegara secara rutin. Dengan
menerapkan film di bawah program siaran tersendiri yang memiliki
judul yang sama, KPI dapat menerapkan logika kebertingkatan
karena objek hukumnya adalah program “Big Movies”, dan bukan
film yang ditampilkan pada saat itu saja. Namun tidak semua film
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yang tampil di televisi memiliki format tersebut: Sanksi teguran
tertulis untuk FTV “Pangeran Cinta Buat Bu Guru” pada 10 Maret
2015 misalnya, memperlakukan film sebagai program yang berdiri
sendiri dan tidak merupakan bagian dari program.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah tayangan iklan
sebagai objek hukum. Pada dasarnya, tayangan iklan memiliki
sifat yang berbeda dari program siaran: Berbeda dari program
siaran yang memiliki tayangan berbeda tiap episode, sebuah
iklan memiliki konten sama yang ditayangkan terus menerus.
Artinya, sebuah iklan yang mengandung pelanggaran hanya
dapat diperbaiki apabila ditarik dan disunting terlebih dahulu.
Selain itu, terdapat sanksi yang tidak logis apabila diterapkan
kepada tayangan iklan, seperti sanksi penghentian sementara,
karena memberhentikan sebuah iklan secara sementara akan
menjadi sia-sia apabila sebuah konten yang melanggar dalam
sebuah iklan masih diikutsertakan.
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FUNGSI PERINGATAN: PREVENTIF ATAU REPRESIF?

P

ada sepanjang 2015, sanksi peringatan adalah sanksi
yang paling banyak diberikan KPI, yakni sebanyak 31% dari
total 377 lembar surat sanksi.
Sanksi Administratif

Teguran Tertulis

Penghentian Sementara

Peringatan

Diagram 1.5 - Sanksi Administratif Tahun 2015

Menariknya, KPI tidak memberikan definisi yang jelas mengenai
surat

peringatan

dalam

P3SPS.

Satu-satunya

penjelasan

mengenai surat peringatan dalam P3SPS hanya muncul pada
pasal penghentian sementara.

Dalam hal lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

setelah

diberikan

peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat
sanksi

administratif

penghentian

sementara

tersebut
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dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 75 ayat (2).

SPS pasal 80 ayat (3)
Ayat ini berarti bahwa KPI akan memberikan surat peringatan
kepada lembaga penyiaran yang tidak melaksanakan sanksi
penghentian sementara.

Dari 120 peringatan yang dilayangkan KPI pada 2015, 85 di
antaranya
KPI

pada

terbuka

merupakan

tindakan

tayangan-tayangan

kemungkinan

bahwa

pertama
yang

85

yang

dilayangkan

melanggar.

surat

tersebut

Memang
didahului

oleh ketidakpatuhan stasiun televisi atas sanksi penghentian
sementara yang dilayangkan pada tahun sebelumnya. Namun,
hal ini tidak kami amati karena berada di luar cakupan periode
penelitian. Sementara itu, pada 35 surat peringatan sisanya,
instrumen surat peringatan tidak diterapkan dalam konteks yang
sesuai.

Tak ada satu pun surat peringatan yang dilayangkan

akibat tidak patuhnya lembaga penyiaran dalam menjalankan
sanksi penghentian sementara.
Keterangan
Peringatan sebagai tindakan pertama

85

Peringatan diberikan setelah teguran 1

17

Peringatan diberikan setelah teguran 2

9

Peringatan setelah peringatan

9

Tabel 2.3 - Penerapan Peringatan
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Jumlah

Kesalahan prosedur ini bisa dilihat secara lebih jauh apabila kita
menelisik masing-masing surat peringatan. Mayoritas peringatan
tertulis menyatakan bahwa tayangan yang dimaksud berpotensi
melanggar

(lihat

tabel

2.4),

atau

bahkan

telah

melakukan

pelanggaran (lihat tabel 2.5). Harusnya untuk tayangan yang
berpotensi melanggar lebih tepat diberikan surat undangan
klarifikasi sebagaimana telah diatur dalam SPS pasal 85 ayat (2).
Pasal tersebut menjelaskan bahwa KPI akan melakukan tahapan
klarifikasi dan memberikan surat undangan kepada lembaga
penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran. Berdasarkan
pengamatan penulis, mekanisme pemberian surat undangan
klarifikasi ini pernah diterapkan KPI pada tahun 2012.

Dalam deskripsi surat peringatan secara umum, KPI menulis
bahwa

tayangan

tidak

memerhatikan

ketentuan-ketentuan

sebagaimana yang telah diatur dalam P3SPS. Format yang
sama juga digunakan KPI ketika menulis deskripsi pada surat
sanksi administratif. Lantas, apa bedanya peringatan dan sanksi
administratif jika isinya tayangan telah melanggar aturan P3SPS?
Hal ini malah menimbulkan kecurigaan: kenapa peringatan dan
bukan teguran atau bentuk sanksi administratif lain yang memiliki
konsekuensi yang lebih jelas?
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Tgl Surat

27 Maret 2015

No. Surat

/K/KPI/03/15

Status

Peringatan

Stasiun TV

ANTV

Program Siaran

"Jodha Akbar"

Deskripsi
Pelanggaran

Komisi
Penyiaran
Indonesia
Pusat
(KPI
Pusat)
berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang
No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran),
pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis
menilai Program Siaran “Jodha Akbar” yang ditayangkan
oleh stasiun ANTV pada tanggal 15 Maret 2015 mulai
pukul 12.36 WIB, tidak memperhatikan ketentuan tentang
perlindungan anak-anak dan remaja, pelarangan
adegan kekerasan dan penggolongan program siaran
sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI
tahun 2012.
Program tersebut menayangkan adegan dua orang
pria berkelahi menggunakan pedang, yang dalam
perkelahiannya terlihat pedang dan wajah salah seorang
pria tersebut berlumuran darah. KPI Pusat menilai
adegan tersebut tidak pantas untuk tayangkan dan
dapat menimbulkan kengerian pada khalayak.
Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan untuk
memberikan peringatan agar saudara melakukan evaluasi
internal atas program ini dengan tidak lagi menayangkan
adegan serupa baik di program yang sama maupun
program lainnya, karena sesungguhnya pelanggaran
terhadap ketentuan pelarangan adegan kekerasan
sebagaimana termuat dalam Pasal 23 SPS KPI
Tahun 2012 dapat berimplikasi pada penghentian
sementara mata acara yang bermasalah.
Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun
2012 sebagai acuan utama dalam penayangan
sebuah program siaran. Demikian agar peringatan ini
diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.

http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi/32626-peringatan-tertulis-untuk-program-jodhaakbar-antv

Tabel 2.4 - Surat Peringatan untuk Tayangan yang Diduga Melakukan
Pelanggaran
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Tgl Surat

15 April 2015

No. Surat

418/K/KPI/04/15

Status

Peringatan

Stasiun TV

ANTV

Program Siaran

Program-program Asing

Deskripsi
Pelanggaran

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) berdasarkan
kewenangan menurut Undang-Undang No.32 Tahun
2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), pengaduan
masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis menilai
bahwa program-program asing yang ditayangkan oleh
ANTV tidak memperhatikan ketentuan tentang Program
Siaran Asing sebagaimana diatur dalam Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan
SPS) KPI Tahun 2012. Program-program siaran asing
tersebut disiarkan melebihi 40% (empat puluh per
seratus) dari waktu siaran per hari (hasil monitoring
KPI Pusat tanggal 2 April 2015).
Selain itu, KPI Pusat mencermati bahwa mayoritas
program siaran ANTV didominasi oleh 1 (satu) identitas
kebudayaan asing tertentu dan hal tersebut tidak
sejalan dengan ketentuan Pasal 35 UU Penyiaran bahwa
isi siaran harus sesuai dengan arah penyiaran, yaitu
memajukan kebudayaan nasional (Pasal 5 huruf j UU
Penyiaran).
Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan untuk
memberikan peringatan agar saudara melakukan evaluasi
internal, mengurangi jumlah durasi siaran programprogram asing yang ditayangkan oleh ANTV, dan
mengutamakan program siaran yang mempromosikan
kebudayaan nasional.
Demikian agar peringatan ini diperhatikan dan dipatuhi.
Terima kasih.

Tabel 2.5 - Surat Peringatan untuk Tayangan yang Telah Melakukan
Pelanggaran
Pelanggaran ini diatur dalam SPS pasal 67 dan semestinya dikenakan sanksi
administratif berupa teguran.
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Pelanggaran Aturan dalam Surat Edaran:
Peringatan atau Teguran?
Pada 30 Desember 2013, KPI menerbitkan surat edaran tentang
larangan pria berpakaian atau berperilaku seperti perempuan.
Kemudian pada 27 Maret 2015, Best YKS (Trans TV) mendapat
surat peringatan karena menampilkan Olga yang menggunakan
riasan dan pakaian menyerupai perempuan. Namun pada 9
September 2015, Cagur on the Street (Global TV) mendapat
teguran pertama karena menampilkan dua pria yang berperilaku
dan berpakaian seperti perempuan. Mengapa ada perbedaan
perlakuan dari KPI atas pelanggaran yang serupa?

Sayangnya, KPI lagi-lagi luput merumuskan apakah surat edaran
dapat dijadikan dasar pemberian sanksi administratif. Dari hasil
amatan penulis, KPI telah mengeluarkan 17 surat teguran dan
10 surat peringatan yang didasari pada larangan dalam surat
edaran. Tanpa rumusan yang jelas dan kepastian hukum, tidak
ada jaminan bagi lembaga penyiaran untuk diperlakukan dengan
adil dan terhindar dari praktik KPI yang sewenang-wenang.
Catatan
Selain permasalahan di atas, terdapat sejumlah catatan penting
terkait proses pemberian sanksi administratif dan pengawasan
yang dilakukan KPI.

1.

Lemahnya pengawasan durasi iklan niaga maupun durasi
siaran asing
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Penulis mencatat selama 2015, KPI tidak tegas dalam
memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan durasi
siaran asing dan iklan niaga. Pemantauan Remotivi pada
Mei 2015 tentang “Tayangan Lokal vs Mancanegara di TV
Indonesia”² menunjukkan bahwa Trans 7, SCTV, Global
TV, dan ANTV menayangkan siaran asing dengan durasi
melebihi batas yang diatur P3SPS yakni di atas 10% dari
seluruh waktu siaran per harinya. Sayangnya, tidak ada
tindakan lanjut dari KPI terhadap pelanggaran di atas.
Ketika ada pelanggaran terkait durasi siaran asing pun,
KPI hanya memberikan peringatan seperti yang mereka
lakukan pada April 2015 ketika menindak ANTV. Ini hanya
sebagian contoh kecil, lalu bagaimana dengan iklan niaga?
terlebih bentuk iklan niaga kini beragam dan muncul
di luar jeda komersial. Meski P3SPS belum mengatur
iklan niaga yang lebih kompleks, minimal KPI harusnya
melakukan pengawasan berkala terhadap iklan yang
muncul pada saat jeda komersial. Begitu pula dengan
pengawasan

berkala

terhadap

tayangan

asing

baik

durasi maupun proporsi jumlah mata acara dibandingkan
dengan tayangan lokal.

2.

Konsistensi surat

Pencatatan dokumen rekapitulasi sanksi administratif

2

Thaniago, R., Eriviany, G., & Lili. (2015). “Tayangan Lokal vs Mancanegara di TV Indonesia.”

Diakses dari http://www.remotivi.or.id/infografis/43/Tayangan-Lokal-vs-Mancanegara-di-TVIndonesia pada 25 Oktober 2016
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harus

konsisten

untuk

menghindari

kerancuan

bagi

lembaga penyiaran. Penulis menemukan beberapa isi
dalam dokumen sanksi administratif KPI seringkali tidak
konsisten. Ditemukan ketidaksesuaian antara keterangan
pada kolom status dengan deskripsi, atau ketidaksesuaian
antara keterangan pada program siaran dengan deskripsi.
Contohnya, pada 4 Maret 2015, KPI menulis teguran
tertulis dalam kolom status, padahal di bagian judul dan
deskripsi berisikan surat edaran. Pada 9 September 2015,
KPI menulis program yang melanggar adalah “Liputan 6
Siang” (SCTV), namun dalam deskripsinya tertulis bahwa
pelanggaran ditujukan kepada “Liputan 6 Pagi” (SCTV)
dengan keterangan waktu yang juga menunjuk pukul
04.53 WIB. Terakhir, pada 24 November 2015, KPI menulis
peringatan dalam kolom status namun dalam deskripsinya
tertulis bahwa surat tersebut berupa teguran tertulis
dengan mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

S
tidak

ecara umum, penelitian ini menemukan 3 masalah utama
terkait praktik penjatuhan sanksi oleh KPI sepanjang
tahun 2015. Pertama, sanksi yang dijatuhkan oleh KPI

berhasil

mendesak

industri

televisi

untuk

melakukan

perbaikan terhadap kualitas konten yang ditayangkan. Hal ini
disebabkan sanksi yang diberikan tidak memiliki konsekuensi
yang berdampak berat bagi industri televisi. Dengan kata
lain, praktik KPI dalam menjatuhkan sanksi justru mengingkari
tanggung

jawabnya

mengawal

kepentingan

publik

dalam

penyiaran. Kedua, praktik pemberian sanksi yang kontraproduktif
ini disebabkan P3SPS tidak memadai sebagai acuan KPI untuk
menjatuhkan sanksi. Ketika P3SPS penuh dengan kerancuan
dan kerumpangan, praktik penjatuhan sanksi menjadi sangat
bergantung pada subjektivitas dan integritas komisioner. Dengan
demikian, merevisi P3SPS sangat dibutuhkan untuk memastikan
bahwa proses penjatuhan sanksi dapat dilaksanakan dengan
ideal. Ketiga, surat sanksi yang dijatuhkan oleh KPI memiliki
sejumlah permasalahan administratif, seperti format penulisan
yang tidak konsisten.

Berdasarkan
kami

masalah

menghasilkan

yang

sejumlah

ditemukan

pada

rekomendasi,

penelitian

terutama

ini,

dalam

menyempurnakan pengaturan P3SPS.
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1)

Definisi

•

Mendefinisikan objek hukum dengan jelas. Program
siaran yang merupakan objek hukum harus memiliki
definisi yang jelas. Perlu dijelaskan ciri-ciri dari sebuah
program siaran.

KPI juga perlu menerangkan satuan objek hukum
berdasarkan episode atau memiliki kriteria lainnya.
Dengan

demikian

nantinya

surat

sanksi

yang

dikeluarkan tidak membingungkan. Semisal terhitung
satu episode maka surat sanksi tidak dapat diberikan
ke beberapa episode sekaligus. Hal ini bertujuan
agar penerapan adil, setiap pelanggaran yang terjadi
ditindak sesuai dengan prosedur.

•

Mendefinisikan peringatan dengan rinci. Pada SPS
pasal 80 ayat (3), peringatan merupakan mekanisme
bagi KPI untuk memperingatkan lembaga penyiaran
agar melaksanakan sanksi penghentian sementara.
Pada praktiknya, peringatan justru digunakan dalam
konteks untuk memperingatkan lembaga penyiaran
agar

tidak

melanggar

sebuah

peraturan.

Untuk

menghindari akibat dari kerancuan tersebut, KPI perlu
mencantumkan definisi yang jelas mencakup fungsi
dan peran dari peringatan.
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2)

Mekanisme Pemberian Sanksi

•

Mencantumkan mekanisme sanksi bertingkat secara
eksplisit. Sanksi bertingkat merupakan unsur yang
sangat penting untuk dicantumkan dalam P3SPS.
Tanpa

adanya

mekanisme

kebertingkatan

dalam

pemberian sanksi, sanksi yang diberikan KPI tidak
dapat

menghasilkan

efek

jera

yang

mendorong

perbaikan kualitas konten televisi.

Kebertingkatan sanksi harus memiliki argumen dasar.
Apakah sanksi bertingkat hanya diberikan apabila
sebuah program siaran mengulangi pelanggaran pada
pasal yang sama atau mengulangi pelanggaran pasal
yang dilakukan oleh program lain dalam satu lembaga
penyiaran. Perlu diperhatikan dua hal, (1) harus jelas
dalam menyebutkan urutan sanksi bertingkat dari
yang tarafnya paling rendah ke paling tinggi, dan
(2) tidak boleh ada mekanisme yang bertentangan
dengan

P3SPS

dan

membuat

sanksi

bertingkat

tidak berjalan. Contohnya, pemberian peringatan
kepada tayangan yang seharusnya mendapat sanksi
administratif lain.

•

Membuat

mekanisme

tambahan

tayangan

melanggar

dua

pasal

apabila
dengan

sebuah
sanksi

berbeda. Misalnya, ketika sebuah tayangan melanggar
pasal dengan sanksi teguran tertulis dan pasal yang
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dikenakan sanksi penghentian sementara. Lembaga
penyiaran yang melanggar dapat diberikan kedua
sanksi tersebut, atau diberi sanksi yang paling berat.

•

Mencantumkan dengan rinci jangka waktu pengenaan
penghentian

sementara

dan

jumlah

durasi

yang

dikurangi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
keputusan sanksi yang diberikan tidak terlampau
subjektif dan asas kepastian hukum terpenuhi.

•

Menyusun

mekanisme

penjatuhan

sanksi

yang

berbeda untuk program siaran yang hanya tampil
sekali. Hal ini dikarenakan tayangan seperti iklan,
film atau konser tidak dapat menjadi subjek untuk
sanksi yang bertingkat, pengurangan durasi ataupun
pemberhentian sementara selayaknya program siaran
pada umumnya.
3)

Proses Administratif Surat Sanksi

•

Melakukan verifikasi dokumentasi rekapitulasi sanksi
administratif sebelum diterbitkan di situs resmi KPI.
Untuk ini, KPI perlu memastikan keterangan yang
tertulis pada judul surat, kolom status, kolom stasiun
TV, dan kolom deskripsi pelanggaran sudah tepat.
Selain itu, KPI juga harus konsisten dengan tidak
membaur pelanggaran beberapa program siaran ke
dalam satu surat sekaligus.

40

4)

Pengawasan Isi Siaran

•

Melakukan

pemantauan

secara

reguler

terhadap

durasi siaran asing, jam tayang iklan rokok, serta
durasi iklan niaga baik pada saat jeda komersial
maupun yang disisipkan dalam program siaran. Hasil
pemantauan tersebut sebaiknya juga dipublikasikan
dalam situs resmi KPI.
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(LAMPIRAN)
TEGURAN TERTULIS - SPS PASAL 79 AYAT (1)
Sanksi Teguran Tertulis dapat dikenai jika program siaran melanggar SPS dengan
pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 6

Ketentuan untuk menghormati nilai-nilai kesukuan,
agama, ras, dan antargolongan

Pasal 7 huruf b, c,

Ketentuan dalam menyajikan materi agama

dan d
Pasal 8

Ketentuan dalam menyajikan suatu budaya dan/
atau kehidupan sosial masyarakat tertentu

Pasal 9

Ketentuan untuk memperhatikan norma kesopanan
dan kesusilaan

Pasal 10 ayat (1)

Ketentuan menghormati etika profesi

Pasal 11

Ketentuan perlindungan kepentingan publik

Pasal 13 ayat (1)

Ketentuan untuk menghormati hak privasi

dan ayat (2)
Pasal 14

Ketentuan dalam menyajikan masalah kehidupan
pribadi

Pasal 15

Ketentuan perlindungan anak dan remaja

Pasal 16

Ketentuan penggambaran lingkungan pendidikan

Pasal 17

Ketentuan perlindungan kepada orang dan
masyarakat tertentu

Pasal 18 huruf e, g,

Ketentuan dalam menampilkan konten seksual

h, i, j, dan k
Pasal 19

Ketentuan dalam menampilkan konten seks di luar
nikah, aborsi, dan pemerkosaan

Pasal 20 ayat (3)

Larangan video klip yang menjadikan anak dan
remaja sebagai model dengan pakaian dan perilaku
yang diasosiasikan dengan daya tarik seksual
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Pasal 21

Ketentuan dalam menampilkan pekerja seks
komersial serta orang dengan orientasi seks atau
identitas gender tertentu

Pasal 22

Ketentuan dalam menyajikan program bincangbincang seks

Pasal 23 huruf d

Larangan menampilkan tindakan kekerasan
terhadap hewan

Pasal 25

Pembatasan program bermuatan kekerasan

Pasal 26

Ketentuan menampilkan rokok, NAPZA, dan
minuman beralkohol

Pasal 27 ayat (2)

Ketentuan menampilkan rokok, NAPZA, dan
minuman beralkohol

Pasal 28 ayat (1),

Ketentuan menampilkan perjudian

ayat (2) dan ayat
(3)
Pasal 29 ayat (2)

Ketentuan menampilkan perjudian

Pasal 30 ayat (1)

Ketentuan menampilkan siaran mistik, horor, dan

huruf a, b, c, d, e,

supranatural

dan g dan ayat (2)
Pasal 31

Ketentuan menampilkan siaran mistik, horor, dan
supranatural

Pasal 32

Ketentuan menampilkan siaran mistik, horor, dan
supranatural

Pasal 33 ayat (2),

Ketentuan klasifikasi program siaran

ayat (3), dan ayat
(4)
Pasal 34 ayat (1)

Ketentuan klasifikasi program siaran

dan ayat (2)
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Pasal 35 ayat (4)

Ketentuan klasifikasi P

Pasal 36 ayat (4)

Ketentuan klasifikasi A

Pasal 37 ayat (4)

Ketentuan klasifikasi R

Pasal 38 ayat (2)

Ketentuan klasifikasi D

Pasal 39

Ketentuan klasifikasi SU

Pasal 40

Prinsip-prinsip jurnalistik

Pasal 41

Ketentuan penggambaran kembali

Pasal 42

Ketentuan penggambaran kembali

Pasal 43

Ketentuan muatan kekerasan dan kejahatan serta
kewajiban penyamaran

Pasal 44

Kewajiban penyamaran untuk pekerja seks
komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien
dalam kondisi mengenaskan

Pasal 45

Ketentuan peliputan terorisme

Pasal 46

Ketentuan peliputan sidang pengadilan, kasus
hukum, dan hukuman mati

Pasal 47

Ketentuan peliputan wawancara dengan tersangka,
terdakwa, dan/atau terpidana dalam kasus hukum

Pasal 49

Ketentuan perlindungan kepada korban, keluarga,
dan/atau masyarakat yang terkena bencana

Pasal 50 huruf a

Ketentuan peliputan bencana

dan c
Pasal 51

Kewajiban menampilkan narasumber terpercaya
dalam peliputan bencana

Pasal 52

Ketentuan hak siar

Pasal 53

Ketentuan penggunaan bahasa, bendera, lambang
negara, dan lagu kebangsaan

Pasal 54

Ketentuan penggunaan bahasa, bendera, lambang
negara, dan lagu kebangsaan

Pasal 55 ayat (1)

Ketentuan sensor

dan ayat (2)
Pasal 56

Ketentuan program siaran berlangganan

Pasal 58 ayat (1),

Ketentuan siaran iklan

ayat (2), ayat (3),
ayat (4) huruf d, f,
g, h, dan ayat (5)
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Pasal 59

Ketentuan menampilkan iklan rokok, iklan produk
dan jasa berkaitan dengan aktivitas seksual

Pasal 60

Ketentuan program siaran iklan layanan
masyarakat

Pasal 61

Ketentuan penayangan iklan rokok dan obat

Pasal 62

Ketentuan siaran iklan

Pasal 65

Ketentuan tampilan iklan dalam siaran jurnalistik

Pasal 66 ayat (2)

Ketentuan promo program siaran

Pasal 67

Ketentuan program siaran asing

Pasal 68

Ketentuan program lokal dalam sistem stasiun
jaringan

Pasal 69

Ketentuan program penggalangan dana dan
bantuan

Pasal 70

Ketentuan program kuis, undian berhadiah, dan
permainan berhadiah lain

Pasal 71

Ketentuan siaran pemilihan umum dan pemiihan
umum kepala daerah

PENGHENTIAN SEMENTARA - SPS PASAL 80 AYAT (1)
Sanksi Penghentian Sementara dapat dikenai jika program siaran melanggar SPS
dengan pasal-pasal sebagai berikut:
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Pasal 7 huruf a

Ketentuan dalam menyajikan materi agama

Pasal 18 huruf a, b,
c, d, f, dan l

Ketentuan dalam menampilkan konten seksual

Pasal 20 ayat (1)
dan ayat (2)

Larangan muatan seks dalam lagu dan klip video

Pasal 23 huruf a, b,
c, dan e

Larangan muatan adegan kekerasan

Pasal 24

Larangan ungkapan kasar dan makian

Pasal 28 ayat (4)

Larangan menjadikan program siaran sebagai
sarana perjudian

Pasal 30 ayat (1)
huruf f

Larangan memotong anggota tubuh dalam siaran
mistik, horor, dan/atau supranatural

Pasal 48

Larangan menyiarkan pelaksanaan eksekusi
hukuman mati

Pasal 50 huruf b,
d, dan e

Ketentuan peliputan bencana

Pasal 57

Ketentuan program siaran berlangganan

Pasal 58 ayat (4)
huruf a, b, c, d,
dan e

Ketentuan siaran iklan

Pasal 70 ayat (2)

Ketentuan program kuis, undian berhadiah, dan
permainan berhadiah lain
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