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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

  Industri penyiaran di Indonesia menunjukkan perkembangan yang 

sangat pesat belakangan ini. Sehingga penyiaran menjadi sangat penting 

dalam kehidupan bermasyarakat. Penyebaran informasi (penyiaran) melalui 

televisi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sarana informasi yang lain. 

Menyusul semakin berkembangnya dunia penyiaran di Negara kita maka 

tidak dapat dipungkiri bahwa program-program siaran televisi swasta juga 

ikut meramaikan dunia penyiaran, bahkan bisa dikatakan program-program 

televisi telah demikian menjamur baik program siaran informasi ataupun 

hiburan. Oleh karena itu penyiaran membutuhkan suatu lembaga khusus yang 

dapat mengatur dan mengawasi segala bentuk program siaran di televisi, 

maka dibentuklah suatu lembaga yaitu  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

oleh pemerintah. 

  Komisi Penyiaran Indonesia (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 Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi 



2 
 

pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, 

Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas (Budijanto, 

2010:94). 

  Kinerja KPI Pusat dibawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) RI  beranggotakan 9 orang. Sementara KPI Daerah dibawah 

pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beranggotakan 7 

orang. Strukturnya terdiri atas Ketua KPI, wakil ketua KPI dan anggota KPI. 

Berdasarkan Undang-Undang KPI memiliki kewenangan dalam menjalankan 

fungsinya diantaranya menetapkan standart program siaran, menyusun 

peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi 

pelaksanaan peraturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran serta 

melakukan koordinasi dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan 

masyarakat. Selain itu KPI juga memiliki tugas dan kewajiban diantaranya 

menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar, 

memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang serta 

menampung, meneliti,dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, juga kritikan 

dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran (Budijanto, 

2010:94). 

  Namun akhir-akhir ini kinerja KPI dinilai kontra produktif atau 

bersifat tidak menghasilkan. KPI yang seharusnya disegani, ditakuti dan 

dipatuhi sesuai dengan aturannya malah  terkesan diabaikan. Pada dasarnya 

KPI berperan sebagai lembaga yang tugasnya adalah untuk menyampaikan 

aturan, menegur dan juga memberikan sanksi kepada program-program siaran 
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yang melanggar aturan penyiaran. Fenomena yang terjadi saat ini adalah 

banyaknya program-program siaran yang tidak mentaati peraturan yang sudah 

ditetapkan oleh KPI. Program-program tersebut bahkan terkesan seenaknya 

saja dan menghalalkan segala cara agar programnya dapat tayang dan 

mendapatkan pemirsa yang banyak walaupun program tersebut melanggar 

aturan. Sebenarnya KPI sendiri sudah melakukan tugasya terkait menegur dan 

memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan, namun kebandelan 

program-program tayangan tersebut masih saja muncul sehingga KPI dinilai 

kurang tegas dan kurang menjerakan bagi mereka. 

  Keberadaan KPI pada dasarnya sangatlah penting karena 

diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk selalu bersikap kritis 

terhadap tayangan TV yang ditonton. Kualitas sajian tayangan TV saat ini 

masih banyak tayangan yang tidak mendidik misalnya eksploitasi perempuan 

serta tayangan tidak layak pada khalayak anak. Walaupun masih banyak 

tayangan yang tidak mendidik namun upaya untuk memperbaiki tayangan 

selalu ada. Hal ini dibuktikan KPI dengan menyediakan tim pengawas isi 

siaran yang memantau 24 jam sehingga pengawasan menjadi lebih ketat serta 

memberikan teguran kepada stasiun TV yang menyalahi aturan. KPI juga 

akan meminta pendapat kepada Komnas Perempuan dan Komnas 

Perlindungan Anak jika itu dibutuhkan. Untuk meningkatkan kinerja KPI 

maka para komisioner (pengurus KPI) haruslah orang yang professional, 

berintegritas tinggi, independen, dan punya sensitifitas terhadap persoalan-

persoalan sosial terutama mengenai kekerasan terhadap perempuan, lebih 
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berani menindak segala kesalahan yang terjadi dan menegakkan aturan 

dengan lebih tegas terhadap industri televisi. KPI haruslah menjadi rumah 

untuk masyarakat dan membela kepentingan masyarakat. (Wulandari, 2013). 

  Mahasiswa adalah golongan tertinggi dalam masyarakat yang 

memiliki kemampuan berfikir atau ilmu di atas masyarakat karena dilatar 

belakangi faktor pendidikan yang tinggi. Mahasiswa memiliki kemampuan 

akademik dan intelektual yang tinggi sehingga pandangannya lebih luas, cara 

berfikir lebih cerdas, logis, kreatif dan kritis. Khususnya mahasiswa jurusan 

Ilmu Komunikasi semester akhir tentunya sudah pernah mendapatkan materi 

mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, jurnalisme, komunikasi audio visual  dan 

hukum media massa dalam perkuliahan yang didalamnya banyak berbicara 

tentang dunia TV, penyiaran, hukum-hukum penyiaran serta lembaga-

lembaga terkait penyiaran. Oleh karena itu tentunya mahasiswa tersebut 

sedikit banyak pasti mengikuti perkembangan program-program televisi serta 

mengerti dan memahami kegunaan KPI dalam penyiaran. Karena pada 

dasarnya materi-materi tersebut sudah melekat dan merupakan kajian-kajian 

yang wajib dipelajari oleh mahasiswa komunikasi.  

  Sebelum melakukan penelitian peneliti telah melakukan 

pengamatan terlebih dahulu, yaitu menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara langsung. Sehingga ditemukan suatu 

fenomena yang terjadi dikalangan mahasiswa terutama mahasiswa jurusan 

ilmu komunikasi angkatan 2010. Mahasiswa tersebut dinilai mempunyai 
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sikap yang sangat kritis dan logis terkait perkembangan program televisi. Hal 

ini dibuktikan dengan sikap mahasiswa yang sering kali membahas program-

program yang tayang di televisi baik program hiburan maupun program 

informasi. Bahkan sebagian dari mereka merasa miris dengan munculnya 

tayangan-tayangan yang kurang mendidik saat ini. Sedikit banyak dari 

mereka juga prihatin dengan eksistensi KPI belakangan ini yang justru  

kinerjanya dirasa sangat kurang dan harus banyak melakukan perbaikan. 

 Beberapa media dan lembaga penyiaran dianggap pincang 

dalam menjalankan perannya karena hanya terpaku pada unsur kebebasan. 

Sementara unsur pengakuan dan tanggung jawabnya kerap terabaikan. Kesan 

yang dapat ditangkap dari sejumlah tayangan TV misalnya, terutama 

beberapa program berita dan liputan, atas nama kebebasan pers kerap sekali 

kita menyaksikan sebuah tayangan “ekslusif” yang tampak bergengsi tapi 

tanpa disadari hal tersebut sebenarnya tidak semestinya dilakukan bahkan 

sebagian seharusnya tidak boleh disiarkan langsung. Ironisnya hal tersebut 

secara perlahan justru dianggap wajar dan penonton pun tanpa sadar diajari 

untuk menyenangi hal-hal tersebut. Eksploitasi berita kekerasan seksual, 

bencana, kerusuhan dan konflik menjadi tayangan paling mendominasi 

sejumlah stasiun TV saat ini, seolah menjadi wajah media dan pers nasional 

yang berhaluan bad news ketimbang menyuarakan good news. (Wardhana, 

2013). 
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Di sisi lain ironi pun terjadi. Meski telah beberapa kali mendapat 

teguran KPI, program-program bermasalah terkesan tidak melakukan 

perbaikan diri. Bahkan sejumlah stasiun TV terkesan bandel berdiri di atas 

nama independensi dan gaya redaksi. Padahal sanksi-sanksi KPI jelas 

mengandung pesan bahwa dengan independensi dan kebijakan redaksinya, 

media tetap harus mengikuti aturan, standar dan pedoman umum yang sudah 

ditetapkan. Meski sanksi-sanksi yang diberikan KPI kepada sejumlah 

program di berbagai stasiun TV adalah hal baik yang pantas diapresiasi, 

namun hal itu seolah juga menunjukkan kelemahan KPI. Kebandelan 

sejumlah program TV yang berulang kali menyimpang dari aturan dan 

standar penyiaran boleh jadi juga disebabkan karena taring KPI yang 

dianggap kurang tajam. Ketegasan KPI dinilai kurang menjerakan tayangan 

TV yang bermasalah. KPI bahkan terkesan mudah dikelabui. 

Sebagian besar khalayak pantas bersedih karena ternyata tayangan-

tayangan yang sering mendapat teguran dan menjadi bahan keluhan 

masyarakat justru kerap memenangi award seperti Panasonic Award beberapa 

waktu lalu. Kebandelan program TV pada akhirnya secara tak sadar membuat 

sebagian masyarakat menjadi permisif dan menganggapnya wajar meski itu 

sebenarnya merugikan mereka. Pada akhirnya ketegasan dan ketajaman KPI 

memang diperlukan agar masyarakat mendapat arahan dalam memilih 

tayangan dan benar-benar mendapatkan tayangan yang bermanfaat serta 

berimbang baik dari aspek hiburan, informasi maupun edukasi. (Wardhana, 

2013). 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Tanggapan Mahasiswa 

Terhadap Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengontrol 

Program TV.  

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dibuat rumusan permasalahan yaitu bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap 

kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengontrol program TV. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap kinerja Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) dalam mengontrol program TV (Studi Pada Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi UMM Angkatan 2010) 

1.4  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis  

Manfaat akademis pada penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

mengenai proses pengontrolan suatu tayanan program TV dalam upaya 

peningkatan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

2. Manfaat Praktis   

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah untuk memberikan penilaian 

terhadap kinerja dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam 

pengontrolan suatu acara TV. 


