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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi siaran dalam transmisi televisi

memunculkan layanan televisi berlangganan, televisi berlangganan hadir

untuk meningkatkan keinginan masyarakat mendapatkan hiburan yang

mudah dengan cara menggunakan televisi berlangganan. Sehingga semakin

banyak pula perusahaan-perusahaan yang muncul di bidang telekomunikasi

dan informatika. Kebutuhan masyarakat modern akan kemudahan untuk

menikmati suatu siaran menyebabkan banyaknya perusahaan televisi

berlangganan, dengan semakin banyaknya media televisi berlangganan

maka persaingan usaha pun tidak bisa dihindari sehingga menuntut mereka

dalam menyiarkan acara televisi untuk lebih berinovasi terhadap acara yang

akan dipertontonkan kepada khalayak umum dengan bebas, ada juga

persaingan televisi berlangganan dengan menyiarkan konten seksual dan

melanggar batas-batas penyiaran yang layak.

Mengenai media massa bahwa pembentuk undang-undang telah

membuat peraturan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2002 Tentang Penyiaran (yang selanjutnya disebut sebagai UU Penyiaran)

adalah melalui UU Penyiaran ini diharapkan terstrukturnya media dengan

dapat melaksanakan fungsi sosial kontrol, edukasi, dan hiburan yang dapat

dinikmati oleh masyarakat. Undang-undang penyiaran sendiri memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi baik melakukan
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kontrol sosial dan juga memajukan dunia penyiaran nasional. Selain itu,

melalui UU Penyiaran ini juga diharapkan terciptanya sebuah sistem yang

demokratis dalam penggunaan maupun pengelolaan media.

Sebagaimana menurut Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran bahwa apa

yang dimaksud penyiaran didefinisikan sebagai:

kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran
dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa 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.

Melalui Pasal 2 UU Penyiaran memuat tentang asas dari penyiaran

Indonesia yakni,

diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil
dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan,
etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Sementara dalam Pasal 3 UU Penyiaran bahwa tujuan penyiaran merupakan,

untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati
diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan
bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka
membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan
sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Menurut Davit Purwodesrantau, proses demokratisasi di Indonesia

menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah

penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka

penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-

besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus

menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri
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dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan,

dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang

tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu

Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership

(prinsip keberagaman kepemilikan).”1

Dengan kedua prinsip diversity ini diharapkan, negara dapat

melakukan penjaminan terhadap publik melalui penciptaan iklim kompetitif

antar lembaga penyiaran agar bersaing secara sehat dalam menyediakan

pelayanan informasi yang terbaik kepada publik.

Khusus mengenai penyiaran televisi adalah media komunikasi massa

dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk

suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa

program yang teratur dan berkesinambungan. Mengenai penyiaran televisi

menjadi perhatian yang lebih oleh pemerintah, dikarenakan perkembangan

yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya banyaknya

stasiun televisi swasta yang bermunculan terdapat di Indonesia.

Perkembangan penyiaran televisi juga menjadi pesat seiring kemajuan

teknologi dan memunculkan penyiaran televisi berlangganan melalui kabel.

Adanya perkembangan informasi media televisi berlangganan

tersebut melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek

bagaimana mengupayakan sebuah regulasi yang bersifat mengikat agar

siaran dari stasiun televisi berlangganan tidak menimbulkan berbagai

1Lihat, Davit Purwodesrantau Mewujudkan Demokratisasi Penyiaran,
http://kpidprovkalteng.blogspot.com/2012/07/mewujudkan-demokratisasi penyiaran.html
diakses pada 23 Oktober 2015 pukul 9.29 WIB
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problematika kedepannya, salah satu acuannya ialah Pasal 26 ayat (2) huruf

a Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi

“Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran
Berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi
siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan”.

Apabila sensor internal tidak dilaksanakan, maka dampak urgensinya

kepada penonton khususnya anak-anak akan sangat buruk bila konten siaran

tersebut berkaitan dengan pornografi akan mempengaruhi perkembangan

dan pola pikir si anak atau kejiwaan seseorang. Hal ini tentu sangat riskan

apabila tidak diadakan sensor internal terhadap siaran yang bermuatan

pornografi.

Permasalahan yang menjadi fokus ialah lembaga penyiaran

berlangganan televisi kabel telah melakukan pelaggaran dan terindikasi

menyiarkan pornografi antara lain: channel film Lotus Macau, Fashion TV,

dan HBO. Siaran tersebut belum ditambah dengan siarang asing lain yang

dinilai telah melakukan pelanggaran terkait siaran pornografi. Pemantauan

dari pihak KPI bahwa mayoritas siaran yang melanggar berasal dari siaran

asing, dan meminta lembaga televisi kabel untuk melakukan penyensoran

terhadap pelanggaran-pelangran tersebut karena dampak siaran yang tidak

atau belum terkena sensor dapat merusak moral generasi muda, anak dan

remaja. Pelaku usaha televisi kabel juga harus memperhitungkan tanggung
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jawab sosial, mengingat siaran yang disalurkan adalah siaran sehat, layak

ditonton, terutama bagi anak anak-anak.2

Pengaturan mengenai larangan isi siaran tidak berhenti hanya sampai

disitu saja namun, turun pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005

Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

(yang selanjutnya disebut sebagai PP Penyelenggaraan Penyiaran

Berlangganan) mengatur mengenai kewajiban bagi lembaga penyiaran

berlangganan khususnya melalui kabel untuk membuat klasifikasi acara

siaran dengan mematuhi pedoman yang dibuat oleh Komisi Penyiaran

Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 12 huruf b PP Penyelenggaraan

Penyiaran Berlangganan memberikan kewajiban kepada setiap lembaga

penyiaran berlangganan khususnya penyiaran yang menggunakan kabel

untuk melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan

disiarkan dan/atau disalurkan. Dan lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan

Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman

Perilaku Penyiaran pasal 16 yang berbunyi :

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan
dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.

Serta di atur juga di Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor

02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran pasal 18 yang berbunyi :

Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:
a. menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin.
b. menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau

persenggamaan;

2 Junaedi, Siaran Adegan Porno TV Kabel Terancam Dicabut, diakses melalui
http://regional.kompas.com/read/2012/06/14/1813074/Siarkan.Adegan.Porno..TV.Kabel
.Terancam.Dicabut.. Pada 08 Mei 2017, pkl. 20.23
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c. menayangkan kekerasan seksual;
d. menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas

seks dan/atau persenggamaan;
e. menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau

persenggamaan;
f. menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan

seks antarbinatang secara vulgar;
g. menampilkan adegan ciuman bibir;
h. mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu,

seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium
shot;

i. menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;
j. mengesankan ketelanjangan;
k. mengesankan ciuman bibir; dan/atau
l. menampilkan kata-kata cabul.

Menambahkan, bahwa keberadaan sensor internal yang ditujukan

kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan (yang selanjutnya disebut sebagai

LPB) merupakan sebuah kewajiban yang diamanatkan oeh KPI. Sudah

semestinya para penyelenggara LPB wajib memiliki quality control yang

baik dalam penegakan sensor internal dalam setiap program siaran yang

disalurkan dari penyedia konten kepada pelanggan. Seperti halnya yang

dijelaskan oleh Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat,

Hardly Stefano Pariela bahwa merupakan kewajiban bagi KPI dalam

mengingatkan kembali kewajiban tersebut pada penyelenggara LPB.

Menurut Hardly, hal tersebut jelas sebuah permasalahan bagi KPI

khususnya penegakan sensor internal dalam LPB. Menjelaskan bahwa

tentang adanya perbedaan dalam pembatasan adegan seksual di LPB dan

lembaga penyiaran swasta free to air. “meskipun aturan dalam televisi free

to air lebih ketat, bukan berarti aturan di LPB menjadi sangat longgar”. KPI

secara tegas melarang adegan kekerasan yang menampilkan secara detil
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peristiwa kekerasan, menampilkan manusia atau bagian tubuh yang

berdarah-darah dan/atau kondisi mengenaskan akibat perisriwa kekerasan,

dan menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia khususnya

dalam konten siaran LPB.3

Hal ini perlu dilakukan semata-mata demi terwujudnya tujuan

penyiaran yang terdapat dalam Pasal 3 UU Penyiaran. Permasalahan yang

akan dikaji dalam penelitian ini adalah banyaknya siaran yang mengandung

konten pornografi, untuk mengetahui penegakan sensor internal terhadap

layanan televisi berlangganan yang melalui kabel, serta hambatan-hambatan

apa saja yang terjadi dalam melakukan sensor internal tersebut. Sehingga

dapat menjadi pencerahan bagi para pembaca. Bedasarkan uraian diatas

penulis tertarik untuk menjawab dalam penelitian ini. Maka penulis

bermaksud menulis sebuah penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI

YURIDIS SOSIOLOGIS LEMBAGA SENSOR INTERNAL

TERHADAP ACARA SIARAN YANG MENGANDUNG UNSUR

PORNOGRAFI PADA SIARAN TV BERLANGGANAN.” (Studi di

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Regional Jawa Timur ).

3Hardly Stefano, KPI Perintahkan LPB Benahi Sensor Internal Untuk Minimalkan
Pelanggaran P3&SPS, https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-
negeri/33823-kpi-perintahkan-lpb-benahi-sensor-internal-untuk-minimalkan-
pelanggaran-p3-sps, diakses pada 27 April 2017, pkl. 15.48
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi yuridis sosiologis lembaga sensor internal pada

penyiaran berlangganan televisi kabel terhadap acara yang mengandung

unsur pornografi ditinjau dari Undang-undang Penyiaran ?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi yuridis sensor

internal dalam penyiaran televisi kabel berlangganan?

3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan

implementasi yuridis sensor internal terhadap acara siaran yang

mengandung pornografi ditinjau dari Undang-undang Penyiaran ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, adapun tujuan

penulisan skripsi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat memahami bagaimana proses implementasi yuridis sensor

internal pada penyiaran berlangganan televisi kabel terhadap acara

siaran yang mengandung unsur pornografi

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan-

hambatan yang dalam penerapan sensor internal pada penyiaran

berlangganan televisi kabel berlangganan.

3. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk

mengoptimalkan penegakan hukum sensor internal pada penyiaran

televisi kabel berlangganan.
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D. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

penulis dan/atau bagi para pembaca maupun pihak lain. Adapun manfaat

dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kritik maupun saran bagi

lembaga penyiaran televisi kabel berlangganan untuk lebih

memperhatikan sensor internal terhadap siaran yang mengandung

konten pornografi Bagi Masyarakat Pengguna Layanan Televisi Kabel

Berlangganan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan masukan

kepada masyarakat penggunan layanan televisi kabel berlangganan agar

mengetahui dan memahami mengenai sensor yang terdapat dalam

program siaran televisi kabel berlangganan yang mengandung konten

pornografi.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya penlitian ini, maka penulis berharap penelitian ini

dapat memberikan kegunaan bagi konten acara siaran televisi kabel

berlangganan yakni dapat memberikan gambaran bagi konten acara siaran

untuk dapat memenuhi syarat penyiaran sesuai dengan PP Penyelenggaraan

Penyiaran Berlangganan.
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F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara dalam memecahkan dan menemukan jawaban.

Penelitian merupakan saran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang mempunyai tujuan dalam mengungkapkan kebenaran secara

sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian perlu

mengadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan

dan diolah.4 Penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan

dengan analisis dan konstruksi hukum, yang harus dilakukan secara

metodologis, sistematis dan konsisten, hal tersebut dilakukan untuk

memperoleh hasil yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan.5 Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sesuai dengan seluruh hal

yang terdapat dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam

penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis

empiris. Penelitian hukum sosiologis empiris ini mencakup penelitian

identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.6 Penelitian

ini berfokus pada Implementasi Yuridis Pasal 12 huruf b PP

Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan kepada program siaran yang

mempunyai konten pornografi.

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hlm. 1

5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 42
6 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 153
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2. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, yang beralamat di Jalan

Ngagel Timur Nomor 52-54 Surabaya.

3. Informan

Informan merupakan orang atau individu yang memberikan

informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas apa yang

diketahuinya dan peneliti tidak boleh mengarahkan jawaban yang sesuai

dengan apa yang diinginkannya.7 Informan dalam penelitian berikut

adalah:

a. Komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur

(yang selanjutnya disebut sebagai KPID Jatim). Sebagai pihak yang

diberi wewenang oleh perundang-undangan untuk mengawasi dan

menindak bagi lembaga penyiaran jika dianggap melakukan

pelanggaran. Berikut merupakan pihak KPID Jawa Timur:

- Afif Amrullah, Ketua KPID Jawa Timur

- Amalia Rosyadi, Koordinator bidang pengawasan isi siaran KPID

Jawa Timur

b. Pengguna atau konsumen dari penyiaran televisi kabel berlangganan.

Sebagai pihak pengguna jasa yang mempunyai kepentingan dan

memperoleh perlindungan serta dijaga hak-haknya oleh perundang-

undangan.

7 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Ibid, hlm. 175
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4. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian

ini yakni jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang di dapat dari hasil penelitian empiris

yakni penelitian yang dilaksanakan langsung dalam masyarakat.8

Dalam memperoleh data primer berasal dari studi lapangan yang

didapat melalui wawancara yang berasal dari informan terkait dengan

Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan. Terhadap siaran televisi

berlangganan yang mengandung konten pornografi.

b. Data Sekunder merupakan data pendukung dapat berbentuk

perundang-undangan, buku-buku referensi, hasil penelitian, jurnal

ilmiah dan informasi dari internet.9 Dalam penelitian ini data sekunder

yang digunakan adalah perundang-undangan, buku-buku, jurnal

penelitian, karya tulis ilmiah, dan situs website yang terpecaya terkait

Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan kepada program siaran

yang mempunyai konten pornografi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah

wawancara. Afif Amrullah selaku Ketua KPID Jawa Timur yang

bertanggung jawab mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh

setiap komisioner KPID Jawa Timur dan Amalia Rosyadi selaku

koordinator bidang pengawasan isi siaran secara jelas bertanggung jawab

8 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Ibid, hlm. 156
9Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Ibid, hlm. 157-158
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dalam konten siaran televisi maupun radio. Dalam hal ini wawancara

merupakan kegiatan melakukan tanya jawab secara langsung antara

peneliti dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.

Informan adalah individu atau orang yang mempunyai dan memberikan

informasi data yang dibutuhkan peneliti sebatas hal yang diketahuinya

dan peneliti tidak dapat memberikan arahan jawaban sesuai dengan apa

yang diinginkan. Dalam penelitian ini wawacara yang dilakukan

menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara

bebas dimana peneliti akan menggunakan pedoman wawancara yang

berupa hal-hal pokok dalam permasalahan yang akan ditanyakan.Tujuan

dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mencari data

mengenai Penyiaran Berlangganan kepada program siaran yang

mempunyai konten kekerasan dan pornografi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dalam proses dalam

pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan

satuan dasar sehingga dapat menemukan tema serta dapat merumuskan

hipotesis seperti yang disarankan oleh data.10 Penelitian ini menggunakan

teknik analisis data kualitatif. Analisis data dapat dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, analisis data secara kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan sampai selesai.

10Lexy J. Melong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002,
hlm. 103
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Proses dalam teknik analisis data kualitatif yakni data reduction, data

display dan conclusion drawing/verification.

Teknik ini diawali dengan mengelompokkan data-data yang ada

dan informasi menurut subaspek dan setelahnya melakukan interpretasi

atau penafsiran untuk memberikan makna terhadap tiap subaspek

tersebut dan menghubungkannya antara satu dengan yang lain. Setelah

itu dilakukan analisis terhadap keseluruhan aspek yang menjadi pokok

permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif untuk memberi

gambaran secara penuh. Hal tersebut memberikan penelitian yang

menjadi lebih fokus dan menjawab masalah dengan spesifik. Dalam hal

ini penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya.

Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini

mempunyai tujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran terhadap

penerapan Pasal 12 huruf b PP Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan

kepada program siaran yang mempunyai konten kekerasan dan

pornografi dan hambatan yang dihadapi dalam usaha untuk

melaksanakan dari apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan mengenai sensor internal terhadap program siaran yang

mengandung konten pornografi terhadap siaran televisi kabel

berlangganan. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas, lengkap serta

sistematis mengenai fakta yang ada.
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G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab secara berurutan dan

saling keterkaitan. Sistematika penulisan dari penelitian ini mempunyai

tujuan agar penulisan dapat terarah dan sistematis. Berikut merupakan

uraian singkat dari pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap

babnya:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan mengemukakan mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, serta menguraikan mengenai metode penelitian yang

digunakan dalan penelitian empiris ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian umum terkait dengan

judul penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai analisis

permasalahan yang ada.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan

pembahasan tentang sensor internal terhadap acara siaran yang

mengandung konten kekerasan dan pornografi pada penyiaran

berlangganan televisi kabel pada Pasal 12 Huruf B PP

Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan dan hambatan yang

terdapat dalam pemenuhan sensor internal pada penyiaran

televisi kabel berlangganan.
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BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian dan

pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta

saran dari penulis berkaitan dengan sensor internal terhadap

acara siaran yang mengandung konten kekerasan dan pornografi

pada penyiaran berlangganan televisi kabel pada Pasal 12 Huruf

B PP Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan dan hambatan

yang terdapat dalam pemenuhan sensor internal pada penyiaran

televisi kabel berlangganan.


