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Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan RidhoNya buku berjudul 

“Mata dan Telinga Pemirsa” ini dapat diterbitkan. 

Sepanjang tahun 2012, telah banyak program kegiatan yang dilakukan KPI Pusat sebagai upaya 

menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Oleh sebab itu, 

agar amanah tersebut berjalan dengan efektif dan implementatif, maka KPI membagi bidang 

kerja komisioner dalam 3 (tiga) bidang, yakni: Bidang Kelembagaan, Bidang Isi Siaran, dan Bidang 

Perizinan. Buku yang ada dihadapan pembaca ini adalah keseluruhan rekam jejak kegiatan terkait 

dengan Bidang Isi Siaran selama setahun. Penanggung jawab bidang isi siaran ini diamanatkan 

kepada Ibu Ezki Suyanto dengan Ibu Nina Mutmainnah. 

Paparan yang mengupas secara detail kinerja khusus Bidang Isi Siaran KPI Pusat ini merupakan 

perwujudan bahwa KPI sangat peduli pada kepentingan publik. KPI memiliki komitmen menjamin 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Azasi Manusia. 

KPI juga membantu menyusun perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjamin 

profesionalitas di bidang penyiaran. Semua ini dalam rangka menjaga dan meningkatkan 

Pengantar Ketua KPI Pusat
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moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri Bangsa Indonesia sesuai arah Penyiaran Indonesia. 

Oleh sebab itu dalam penerapannya, kegiatan KPI ini akan diarahkan pada upaya membuka mata 

dan kesadaran publik, bahwa frekuensi ini milik publik. Dengan demikian konten penyiaran di 

Indonesia juga harus memberikan manfaat positif bagi publik. Termasuk membuka mata para SDM 

Industri penyiaran agar berhati-hati ketika memproduksi suatu acara, apalagi acara yang sifatnya 

live/langsung. Karena pelanggaran banyak terjadi untuk acara yang tidak melalui proses sensor.

Pembaca yang budiman, KPI diberikan amanah yang cukup besar oleh UU Penyiaran demi 

mewujudkan arah penyiaran yang dapat memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak 

dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan 

sejahtera. Sementara jika melihat carut marutnya dinamika penyiaran di Indonesia saat ini, KPI 

merasa perlu dukungan masyarakat untuk lebih kritis terhadap media. Buku ini akan memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi publik, yakni mengenai bagaimana KPI menangani kasus-kasus 

pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, sekaligus menjelaskan isi siaran seperti apa 

yang disebut “melanggar”. 

KPI akan terus menjalankan tugas dan kewajibannya dalam hal pengawasan dan pemantauan 

isi siaran secara terus-menerus dan berkesinambungan. Hal ini tidak boleh putus. Mengingat 

dampak negatif media (televisi dan radio) sangat berpotensi membahayakan generasi bangsa, 

yang berimplikasi pula pada kemajuan bangsa ini. Memang sulit, tetapi jika berupaya, Insya Allah 

akan terwujud penyiaran yang sehat! 

Terima Kasih dan Selamat Membaca.

Ketua,

Mochamad Riyanto, S.H.,M.Si
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Pengantar dari Bidang Isi Siaran

Saat Rakornas 1 April 
2012, Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), dihadiri 
oleh komisioner di 

seluruh Indonesia, menetapkan 
Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3 
dan SPS) 2012. P3 dan SPS 2012, 
yang merupakan perubahan dari 
P3 dan SPS 2009, sudah sesuai 
dengan UU Penyiaran Pasal 8 ayat 
2 dan 3, bahwa kewenangan KPI 
adalah menetapkan,  menyusun, mengawasi, dan  memberikan sanksi berdasarkan 
P3 dan SPS. Segera setelah ditetapkannya P3 dan SPS 2012, reaksi keras terhadap 
terbitnya peraturan KPI ini datang dari lembaga penyiaran swasta. Berbagai cara 
dilakukan; mulai dari membuat surat protes, membuat diskusi, sampai mengembalikan 
buku P3 dan SPS yang dikirimkan oleh KPI Pusat, bahkan membentuk kelompok kerja 
bersama antara KPI Pusat dan Asosiasi Televisi Swasta (ATVSI) untuk mengevaluasi P3 
dan SPS 2012 ini. 

Bidang Isi Siaran bergeming terhadap semua keluhan dan protes, karena proses 
penyusunan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Setelah Rakornas di 
Bandung 2010 yang mengamanatkan agar ada perubahan P3 dan SPS, maka tim revisi 
P3 dan SPS melakukan rangkaian kegiatan mulai dari dialog publik, diskusi kelompok 
dengan berbagai topik, permintaan masukan sampai uji publik. Semua proses tersebut 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga penyiaran televisi 
dan radio. Bahkan saat finalisasi, KPI melibatkan praktisi penyiaran. 

Di tengah gelombang protes, Bidang Isi Siaran tetap menjalankan tugasnya seperti 
biasa, yaitu mengkaji pengaduan dan hasil pantauan 24 jam kemudian membawa 
hasilnya ke Rapat Pleno bila diduga ada pelanggaran untuk diberikan sanksi. Bidang 
Isi Siaran kerap kali memanggil lembaga penyiaran bila dibutuhkan klarifikasi serta 

Komisioner Bidang Isi Siaran KPI Pusat, 
Ezki Suyanto dan Nina Mutmainnah Armando
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mempertemukan lembaga penyiaran dengan pemangku kepentingan dalam isu 
tertentu (seperti kepemilikan media, anak, remaja, agama, sensor, dan berita). 

Selama menjalankan tugas ini Bidang Isi Siaran tidak mendapatkan kesulitan 
berkomunikasi dengan lembaga penyiaran. Bahkan sanksi administratif dijalankan 
dengan patuh oleh lembaga penyiaran. Penerapan P3 dan SPS 2012 berjalan dengan 
baik. Bahkan KPI melakukan sosialisasi ke berbagai stasiun TV serta pemangku 
kepentingan lainnya di Jakarta maupun di luar kota, seperti Padang dan Mataram. 
Dalam setiap sosialisasi KPI melibatkan pembicara dari pihak luar terutama praktisi 
penyiaran.

Sosialisasi P3 dan SPS kepada berbagai pihak ternyata berdampak makin kritisnya 
publik terhadap isi siaran. Hal ini terlihat dari melonjaknya jumlah pengaduan publik 
pada 2012 (yakni berjumlah 43.552). Sebelumnya pada 2011 pengaduan publik 
berjumlah 3.856. Pengaduan meningkat bukan saja dari segi kuantitas, namun makin 
berkualitas pula tayangan yang menjadi perhatian publik, seperti berita. Pada 2012 
berita menjadi tayangan yang paling banyak diadukan oleh publik. 

Bidang Isi Siaran makin sibuk dari hari ke hari, ditambah sejak 2012 sistem pemantauan 
langsung 24 jam berjalan makin baik. Dengan demikian kajian dan analisis terhadap 
pelanggaran suatu tayangan makin tinggi, terutama saat bulan Ramadhan. Kombinasi 
pengaduan dan pemantauan langsung 24 jam berakibat pada melonjaknya sanksi 
adminsitratif 100%. Bila pada 2011 sanksi administratif berjumlah 55, pada 2012 
menjadi 110. Selain tayangan berita, maka tayangan yang melecehkan kelompok 
tertentu, melanggar perlindungan terhadap anak dan remaja, mengandung materi 
seksual serta program iklan mendominasi pelanggaran pada 2012. KPI Pusat 
menyimpulkan implementasi P3 dan SPS 2012 berjalan sudah sesuai dengan koridor 
kewenangan dan kewajiban KPI.

Bidang Isi Siaran
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Bab 1

Pemberlakuan Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran Tahun 2012

Pada tanggal 1 April 2012 KPI, bertepatan dengan kegiatan Rapat Koordinasi 
Nasional dan Hari Penyiaran Nasional tahun 2012 yang dilaksanakan di Surabaya, KPI 
meluncurkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 
2012. P3 dan SPS 2012 adalah revisi sekaligus perubahan dari P3 dan SPS tahun 2009. 
Revisi dan perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dinamika perjalanan penyiaran di 
Indonesia yang terus mengalami perubahan sehingga memerlukan peraturan yang lebih 
detail lagi. Perubahan P3 dan SPS 2009 menjadi P3 dan SPS 2012 telah sesuai dengan 
kewenangan KPI dalam UU Penyiaran no 32 tahun 2002 Pasal 8, bahwa KPI mempunyai 
kewenangan untuk menetapkan Standar Program Siaran (SPS) dan menyusun peraturan 
dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).

Proses pembuatannya dimulai sejak Oktober 2010 dengan melibatkan para ahli 
dan para pemangku kepentingan di bidang penyiaran. Proses penyusunan dan setiap 
perkembangannya dilaporkan ke DPR melalui forum Rapat Dengar Pendapat sejak 2010.

Setelah P3 dan SPS tahun 2012 disahkan, KPI menerima keberatan dari asosiasi 
penyiaran, dalam hal ini Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI). Oleh sebab itu KPI membuka kesempatan berdialog untuk 
membicarakan hal-hal yang menjadi keberatan mereka. Hal ini kemudian dibicarakan 
dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPR tanggal 10 April 2012.

Pada RDP tersebut KPI Pusat melaporkan proses penyusunan P3 dan SPS 2012. 
Pada intinya, KPI Pusat menjelaskan bahwa pembuatan P3 dan SPS 2012 telah melalui 
tahap yang telah sesuai dengan UU Penyiaran no 32 tahun 2002. Selain itu pada forum 
tersebut juga ditegaskan bahwa KPI selalu bekerjasama dengan pemangku kepentingan 
untuk memperkuat kepentingan publik sesuai dengan kewenangannya. 

Pada RDP tersebut Komisi I DPR RI mendukung kewenangan KPI dalam menyusun 
P3 dan SPS dan secara tegas menyatakan P3 dan SPS 2012 yang dikeluarkan KPI telah 
sesuai dengan kewenangan KPI sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 32/2002 tentang 
Penyiaran. Komisi I DPR RI meminta KPI untuk berkomunikasi atau berdialog kembali 
dengan pihak-pihak yang keberatan terhadap P3  dan  SPS 2012. Dalam hal ini, keputusan 
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Komisi I DPR RI sejalan dengan KPI Pusat yang telah mengagendakan untuk berdialog 
dengan sejumlah pemangku kepentingan penyiaran. Dialog ini ditangani oleh Bagian 
Kelembagaan KPI Pusat.

Proses Penyusunan P3 dan SPS 2012

Perubahan P3 dan SPS didasarkan bahwa KPI mempertimbangkan optimalisasi 
dan penguatan peran KPI dan menjadi agenda utama komisioner KPI Pusat periode 
2010-2013. Melihat dari perkembangan dunia penyiaran, KPI Pusat menilai perlu ada 
penyempurnaan P3 dan SPS, terutama dalam hal siaran anak, iklan, penetapan program 
faktual—non faktual (khususnya terkait dengan infotainment dan reality show), muatan 
lokal, dan sanksi denda.

Usulan tentang penyempurnaan P3 dan SPS ini dibahas dalam Rakornas KPI 
2010 di Bandung. Hasil Rakornas merekomendasikan revisi P3 dan SPS berkaitan dengan 
standar siaran anak, siaran iklan, penetapan program faktual—non faktual (khususnya 
terkait dengan infotainment dan reality show), sanksi denda, dan muatan lokal dalam 
konteks Sistem Siaran Berjaringan.

Untuk melakukan revisi P3 dan SPS maka dibentuk tim yang dikoordinasikan oleh 
Bidang Isi Siaran KPI Pusat, yang terdiri dari:

a. 9 (sembilan) komisioner KPI Pusat
b. Perwakilan KPID: Nursawal dari KPID Jawa Barat, Mutiara Dara Utama Mauboi 

dari KPID Nusa Tenggara Timur, Catur  Suratnoaji dan Maulana Arif dari KPID 
Jawa Timur, Rusdin Tompo dan Andi Fadli dari KPID Sulawesi Selatan, dan 
Mulyo Hadi Purnomo dari KPID Jawa Tengah

c. 2 (dua) ahli: Amir Effendi Siregar dan Dandhy Dwi Laksono. Amir Effendi 
Siregar adalah mantan anggota Dewan Pers, Ketua Dewan Pimpinan Serikat 
Penerbit Surat Kabar (SPS), penulis, Pemimpin Umum Majalah Warta Ekonomi, 
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII). Adapun Dandhy 
Dwi Laksono adalah jurnalis, penulis, editor, dosen Ilmu Komunikasi, praktisi 
penyiaran dan trainer jurnalisme. 

d. 2 (dua) ahli dalam finalisasi: Imam Wahyudi (Ketua IJTI dan praktisi penyiaran) 
dan Wilson Sitorus (praktisi penyiaran).

Tim yang terdiri dari Komisioner KPI dan KPID serta dua orang ahli melakukan 
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proses identifikasi masalah, penjaringan masukan, sampai merumuskan P3 dan SPS 2012. 
Untuk itu, Tim melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk memperoleh masukan 
mengenai dinamika industri penyiaran, yakni dengan AGB Nielsen, Persatuan Perusahaan 
Periklanan Indonesia (P3I), dan Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA). 

Masukan dari para pemangku kepentingan untuk revisi P3 dan SPS dilakukan 
dengan menyelenggarakan dikusi terbuka dan serangkaian diskusi terbatas (berbentuk 
FGD atau Focus Group Discussion). Tema-tema yang dibahas dalam FGD ditentukan 
oleh Tim dalam diskusi internal dengan merujuk pada rekomendasi Rakornas, masukan 
dari pertemuan Tim dengan berbagai pihak sebelumnya, dan aturan-aturan mengenai 
penyiaran di berbagai negara. 

Diskusi terbuka dilakukan melalui Dialog Publik pada 22 September 2010 dengan 
tema “Rencana Perubahan/Penyempurnaan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)”. Dialog Publik ini dimaksudkan juga 
sebagai pembuka keseluruhan rangkaian kegiatan FGD. 

Adapun kegiatan FGD dilakukan dalam sebanyak tujuh kali dengan enam topik 
sebagai berikut:

No Tanggal Topik FGD Peserta FGD

1 23 September 
2010
(Pk. 10.00 – 
13.00 WIB)

Public Service 
Content (Siaran 
Layanan Umum) 

1. Ishadi SK (Trans Corp)
2. Kabul Budiono (RRI)
3. Pipiet (TVRI)
4. Hanif Suranto (LSPP)
5. Slamet Mulyadi (PRSSNI)
6. Wijaya Kusuma (ATVSI)
7. Gilang Iskandar (MNC Group)
8. Andri Yusor (Trans Corp)

2 23 September 
2010
(pk 13.30  – 
16.00 WIB)

Anak 1. Helwin Fernando (KPAI)
2. Endang M (Kemenneg PP)
3. Tria R (Kemenneg PP)
4. Ade Amarina (Fak. Psikologi UI)
5. Pracoyo (Trans7)
6. Guntarto (YPMA)
7. Shakina Mirfa (ASA Indonesia)
8. Julie Wibowo (ANTV)
9. Fetty Fajriati (mantan Komisioner KPI)
10. Andy Yentriyani (Komnas Perempuan)
11. Hardijanto S (SCTV)
12. Riza Ichsan (Global TV)
13. Ika Dalimoenthe (Yayasan Kita & Buah Hati)
14. Hari Martono (Global TV)
15. Kumoro Hadi (Trans 7)
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No Tanggal Topik FGD Peserta FGD

3 29 September 
2010
(pk  13.00 – 
15.30 WIB)

Iklan 1. Dr. Daeng (IDI)
2. Rudy Harjanto (Dewan Perguruan 

Periklanan)
3. FX Ridwan (Badan Pengawas Periklanan 

P3I)
4. Sabrina N (AGB Neilsen)
5. Andini W (AGB Nielsen)
6. Sularsi (YLKI)
7. Teguh Anantawikrama (Mastel)
8. Edy Thoyib (Mastel)
9. Dewie Pelitawati (Mastel)
10. Erwin A (Mastel)
11. Triandy Suyatman (Indosiar)
12. Hardijanto S (SCTV)
13. Hary Martono (Global TV)

4 30 September 
2010
(pk. 10.30 – 
13.30 WIB)

Jurnalisme dan 
Non Jurnalisme (1)

1. Robby T. Winarka (Managing Director Indigo)
2. Yenny (Produser Indigo)
3. Hanif Suranto (LSPP)
4. Mulharnetti Syas (IISIP)
5. Paulus Widyanto (MAKSI)
6. Maman Suherman(AVICOM)
7. Darussalam (ANTV)

5 30 September 
2010
(pk. 14.00 – 
16.30 WIB)

Jurnalisme dan 
Non Jurnalisme (2)

1. Paulus Widyanto (MAKSI)
2. Pius Pope (LPDS)
3. Gafar Yudtadi (Indosiar)
4. Marah Sakti Siregar (PWI/bintang Group)
5. Hans Miller B (PWI/Shandika)
6. Maman Suherman (AVICOM)
7. Alam Burham (ANTV)
8. Robby T. Winarka (Managing Director Indigo)
9. Yenny (Produser Indigo)
8. Mulharnetty Syas (IISIP)
9. Hardijanto Saroso (SCTV)
10. Margiyono (AJI)
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No Tanggal Topik FGD Peserta FGD

6 6 Oktober 2010 
(pk. 13.00 – 
15.30)

Sanksi Denda 1. Syaharuddin (Kemenkominfo)
2. Marmanto (Kemenkominfo)
3. Uni Z Lubis (ATVSI)
4. David (MA)
5. Dr. Suharyono (FHUI)
6. Agnes Widiyanti (Kemenkominfo)
7. Harris Thayeb (PPPI)
8. Risma (Trans TV)
9. Hardijanto S (SCTV)
10. Hendrayana (LBH Pers)
11. Sumira Pandjaitan (Depkeu)
12. Christiana Chelsea (Yayasan 28)

7 7 Oktober 2010
(pk. 10.00 – 
13.00 WIB)

Muatan Lokal 1. Teguh Usis (Trans7)
2. Slamet Mulyadi (PRSSNI)
3. Iman Abda (JRKI)
4. Edy Sunaryo (ANTV/ATVSI)
5. Uni Lubis (ATVSI)
6. Paulus Widiyanto (MAKSI, mantan ketua 

Panja UU Penyiaran)
7. Ade Armando (MAKSI/UI)
8. Uki Hastama (SCTV)
9. Jimmy Silalahi (ATVLI)

FGD dengan topik “sanksi denda” di kantor KPI Pusat, 6 Oktober 2010
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FGD dengan topik “anak” di kantor KPI Pusat, 3 September 2010

Dr. Ishadi SK (Trans Corp), salah seorang peserta FGD “siaran layanan umum”
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Peserta dari asosiasi penyiaran dalam FGD “siaran layanan umum”

Narasumber lembaga pada proses revisi P3 dan SPS baik dalam diskusi terbuka atau 
diskusi terbatas (FGD) adalah: Komisi I DPR-RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, 
Mahkamah Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kepolisian RI, Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan 
Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers, TVRI, 
RRI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), 
Persatuan Perusahaan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), Dewan Periklanan, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), 
Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA), Komnas Perlindungan Anak, Yayasan 
Pengembangan Media Anak (YPMA), Masyarakat Tolak Pornografi (MTP), Lembaga Pers Dr. 
Soetomo (LPDS), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), AGB Nielsen, Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI), LBH Pers, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Walubi, Persekutuan 
Gereja Indonesia (PGI), Masyarakat Komunikasi dan Informasi (MAKSI), Lembaga Studi 
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Pers dan Pembangunan (LSPP), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Masyarakat 
Telekomunikasi (MASTEL), Gerakan Jangan Bugil di Depan Kamera (JBDK), Yayasan Kita dan 
Buah Hati (YKBH), Asosiasi Radio Swasta Lokal Indonesia (ARSLI), ASA Indonesia (Aliansi 
Selamatkan Anak Indonesia), PP Aisyiyah, Pelajar Islam Indonesia, Indigo Production 
House, Bintang Group, MD Entertainment, dan lembaga-lembaga penyiaran TV dan Radio.

 Narasumber individu yang berasal dari kalangan akademisi dan para profesional, 
antara lain: Amarina Ariyanto, Phd (Fak. Psikologi UI), Dr. Ade Armando (FISIP UI), Dr. 
Suharyono (FHUI), Dr. Mulharnetty Syas (IISIP), Dr. Ishadi SK (Trans Corp), Christiana Chelsea 
(Yayasan 28), Maman Suherman (Avicom), dan Paulus Wdiyanto (mantan ketua Panja UU 
Penyiaran no 32 tahun 2002/MAKSI). 

Selain itu dalam perumusan P3 dan SPS KPI juga memasukkan usulan dari DPR 
-- dalam hal ini Komisi 1-- dari beberapa kali rapat dengar pendapat (RDP). Usulan dari 
Komisi 1adalah agar KPI memasukkan lebih detail ke dalam peraturan terkait program 
reality show, infotainment (membuka aib, privasi), jurnalistik (kekerasan, SARA, peliputan 
konflik, penggiringan opini, dan kepentingan golongan tertentu), jam tayang untuk anak-
anak, dan muatan kebanci-bancian.

Perumusan P3 dan SPS juga menerima masukan dari RDP dengan Panja RUU 
Pemilu pada November 2011 yang dihadiri oleh Menkominfo, Dewan Pers, organisasi 
profesi (AJI, PWI, IJTI) dan industri penyiaran di mana salah satu hasil RDP adalah bahwa 
peraturan yang berkaitan dengan Pemilu terkait penyiaran disusun dan dilaksanakan oleh 
KPI.

KPI juga menerima masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait 
infotainment.

KPI juga menerima masukan dari beberapa workshop dan ToT yang diselenggarakn 
oleh KPI dengan peserta para praktisi penyiaran dari radio dan televisi, baik TV berjaringan 
maupun lokal.
 Draft hasil dari revisi P3 dan SPS ini telah disampaikan pada Rapimnas (Rapat 
Pimpinan Nasional) KPI pada 18-20 Oktober 2010 di Jakarta. Hasil Rapimnas adalah agar 
Tim P3 dan SPS mengubah dan memasukkan berapa pasal baru ke dalam draft. Setelah 
dilakukan perubahan dan masukan, draft P3 dan SPS diumumkan kepada publik untuk 
mendapatkan tanggapan melalui website www.kpi.go.id sejak tanggal 10 Juni 2011 
sampai 9 Juli 2011.

Hingga akhir Desember 2010, revisi P3 dan SPS masih dalam tahap penyempurnaan, 
dan rencananya akan disahkan pada Rakornas KPI tahun 2011 di Banten. Namun, Tim 
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mempertimbangkan masih banyaknya masukan dari publik maka P3 dan SPS ditunda 
sampai Rakornas 2012. Juga mempertimbangkan surat dari ATVSI yang menyatakan 
bahwa ATVSI sedang mengumpulkan masukan dari stakeholder ATVSI. Tim meminta 
masukan tertulis dari ATVSI, ATVLI, PPPI, KPAI, Kepolisian RI, KPP-PA, dan IDI sebagai 
bahan tambahan penyusunan P3 dan SPS.
 Setelah melalui tahapan FGD, merumuskan, dan membahas dalam Rakornas dan  
Rapim KPI seluruh Indonesia maka KPI melakukan uji publik atau dialog publik. Dialog uji 
publik P3 dan SPS KPI dimaksudkan membuka ruang yang lebar bagi semua pihak untuk 
turut serta membahas dan memberikan masukan mengenai revisi dan perbaikan P3 dan 
SPS. 
 Tema kegiatan Dialog Uji Publik Draf P3 dan SPS adalah “Menciptakan Aturan 
Penyiaran yang Berpihak pada Publik”. Adapun tujuannya: memberi pemahaman mengenai 
P3 dan SPS sebagai regulasi penyiaran di Indonesia, mensosialisasikan draf revisi P3 
dan SPS, menampung masukan masyarakat terhadap revisi P3SPS, dan merupakan upaya 
untuk melakukan Uji Publik Draft Revisi P3 dan SPS.

Dilatarbelakangi keinginan untuk membuka diskusi terbuka, akademis dan 
partisipatif, setiap pelaksanaan dialog uji publik menghadirkan peserta dan pembicara 
dari berbagai kalangan yang terkait dengan penyiaran, termasuk dari kalangan industri 
penyiaran. Peserta yang dihadirkan mewakili unsur: tokoh-tokoh masyarakat asosiasi 
penyiaran (ATVSI, ATVLI, JRKI, PRSSNI, dll), perwakilan dari organisasi masyarakat, 
akademisi, tenaga pendidik, mahasiswa, dan LSM.
 Dialog Uji Publik draf P3 dan SPS dilakukan di berbagai kota dengan pembicara 
sebagai berikut:

1. Jakarta, bertempat di Gedung Komunikasi Universitas Indonesia, 16 Juni 2011. 
Pembicara: Dr.Pinckey Tri Putra (Akademisi UI), Roy Chaniago (Remotivi), dan 
Nina Mutmainnah Armando (KPI Pusat). Aries Merdeka Sirait (Komnas Anak) yang 
seharusnya juga menjadi pembicara saat itu berhalangan hadir.

2. Yogyakarta, bertempat di Aula Rektorat UIN Sunan Kalijaga, 29 Juni 2011. 
Pembicara: Neil Tobing (Ketua Komisi Hukum ATVSI), Dr. Hermin Indah Wahyuni 
(Akademisi UGM), Dr. Moch. Nur Ichwan (Akademisi UIN Sunan Kalijaga), dan  Ezki 
Suyanto (KPI Pusat).

3. Bandung, bertempat di Universitas Padjajaran,  5 Juli 2011. Pembicara: Imam 
Wahyudi (Ketua IJTI), Hery Margono (Ketua Bid. Hukum PPPI), Dr. Eni Maryani 
(Akademisi UNPAD), dan Nursawal, S. Sos (KPID Jabar). TB.Hasanuddin (anggota 
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Komisi 1) yang seharusnya juga menjadi pembicara saat itu berhalangan hadir.
4. Makassar, bertempat di Pusat Iptek Universitas Hasanudin, 12 Juli 2011. Pembicara: 

Dr. Hasrullah, MA (Akademisi UNHAS), Dr. Asrorun Ni’am Sholeh (KPAI), Puja.D 
(Wakil Ketua PRSSNI Sulawesi Selatan), dan Yazirwan Uyun (KPI Pusat).

5. Surabaya, diselenggarakan oleh KPID Jawa Timur, 12 Juli 2011. Pembicara: Imawan 
Mashuri (Ketua ATVLI), Mochtar W Utomo (Akademisi Univ Trunojoyo Madura), Prof 
Dr. Rika Subarniati (Ketua Lembaga Perlindungan Anak Jatim), dan Catur Suratnoaji 
(KPID Jatim).

Dialog Uji Publik Draf P3 dan SPS di Yogyakarta, 29 Juni 2011
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Dialog Uji Publik Draf P3 dan SPS di Bandung, 5 Juli 2011

Dewan Pers juga menyelenggarakan dialog uji publik draf P3 dan SPS di Jakarta 
pada tanggal 8 Juli 2011. Pembicara: Bambang Harymurti (Dewan Pers), Adhy Trisnanto 
(P3I), Dadang Rahmat Hidayat (KPI Pusat), dan Nina Mutmainnah Armando (KPI Pusat).

Setelah melakukan rapat perumusan sebanyak 5 (lima) kali dan setiap pertemuan 
dilakukan selama 3 (tiga) hari, selama kurun waktu 2010-2012, proses selanjutnya 
adalah masuk dalam tahap finalisasi. KPI mendatangkan dua orang ahli sekaligus praktisi 
penyiaran untuk melakukan penyelarasan antara terminologi penyiaran dan bahasa 
peraturan. Dalam tahap ini juga dilibatkan tim ahli hukum KPI Pusat.

Ketentuan dalam P3 dan SPS 2012

Setelah P3 dan SPS 2012 diluncurkan, KPI Pusat secara konsisten berusaha 
melaksanakan pengawasan isi siaran dengan berpedoman pada P3 dan SPS 2012. 
Pengawasan isi siaran dilakukan melalui mekanisme penanganan pengaduan masyarakat 
dan pemantauan isi siaran.
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Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)2012, 
berlaku sejak 1 April 2012

 Dibandingkan P3 dan SPS tahun 2009, terdapat perbedaan jumlah pasal pada P3 
dan SPS 2012. P3 2009 berjumlah 57 pasal, sedangkan P3 tahun 2012 54 pasal. SPS tahun 
2009 berjumlah 75 pasal, sedangkan ketentuan pada SPS tahun 2002 meningkat menjadi 
94 pasal. 
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 P3 dan SPS tahun 2012 mengatur ketentuan tentang hal-hal berikut:
a. nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan; 
b. nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan; 
c. etika profesi; 
d. kepentingan publik; 
e. layanan publik; 
f. hak privasi;
g. perlindungan kepada anak; 
h. perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu; 
i. muatan seksual; 
j. muatan kekerasan; 
k. muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan 

zat adiktif), dan minuman beralkohol; 
l. muatan program siaran terkait perjudian; 
m. muatan mistik dan supranatural; 
n. penggolongan program siaran; 
o. prinsip-prinsip jurnalistik; 
p. narasumber dan sumber informasi; 
q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan; 
r. sensor; 
s. lembaga penyiaran berlangganan; 
t. siaran iklan
u. siaran asing
v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan; 
w. siaran langsung; 
x. muatan penggalangan dana dan bantuan; 
y. muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain; 
z. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan 
aa. sanksi dan tata cara pemberian sanksi. 

Peningkatan Pemahaman terhadap P3 dan SPS 2012 

  Sejak P3 dan SPS tahun 2012 diluncurkan pada Rakornas 2012 1 April di Surabaya, 
KPI Pusat melakukan upaya peningkatan pemahamanan para pemangku kepentingan akan 
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P3 dan SPS 2012. Upaya ini dilakukan dengan serangkaian sosialisasi, workshop, dan ToT 
di Jakarta atau di daerah atau pun terlibat dalam kegiatan tersebut yang diselenggarakan 
oleh KPID.
  Dalam kegiatan-kegiatan ini, KPI senantiasa mengundang praktisi untuk menjadi 
salah seorang narasumber. Kehadiran para praktisi ini dipandang penting bagi KPI, karena 
mereka dapat menyampaikan kepada peserta tentang perspektif mereka mengenai 
P3 dan SPS sekaligus bagaimana implementasi P3 dan SPS dalam acara yang mereka 
produksi. Pada beberapa kegiatan juga dihadirkan narasumber dari kalangan akademisi, 
sehingga kajian juga akan lebih objektif. Dengan demikian, peserta mendapatkan materi 
dari berbagai perspektif, tidak melulu dari perspektif regulator (KPI dan KPID).
  Di luar yang dilakukan oleh KPI Pusat atau yang melibatkan KPI Pusat, sejumlah 
KPI Daerah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan sosialisasi dan workshop P3 dan 
SPS 2012 ke lembaga-lembaga penyiaran TV dan radio serta para pemangku kepentingan 
di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari salah satu 
keputusan Rakornas KPI 2012 Bidang Isi Siaran sekaligus amanah Rapat Dengar Pendapat 
dengan Komisi 1 DPR 10 April 2012.
  Perincian kegiatan sosialisasi, workshop, dan ToT P3 dan SPS 2012 yang 
diselenggarakan oleh KPI Pusat atau melibatkan KPI Pusat dalam pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut.

Sosialisasi P3 dan SPS

1. Sosialisasi P3 dan SPS tahun 2012 pertama sejak P3 dan SPS diluncurkan di 
Rakornas 1 April 2012 di Surabaya dilakukan di Kompas 11 April 201. Peserta 
sosialisasi berjumlah sekitar 50 orang, terdiri dari Redaksi, Produksi, Quality Control, 
dan marketing/sales Kompas. Narasumber dari KPI Pusat adalah Mochamad 
Riyanto, Ezki Suyanto, dan Nina Mutmainnah Armando.

2. Sosialisasi berikutnya dilaksanakan di Yogyakarta, 30 April 2012, merupakan 
sosialisasi P3 dan SPS yang diselenggarakan oleh KPID Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). Peserta berjumlah 50 orang, berasal dari lembaga penyiaran 
dan tokoh masyarakat Yogyakarta. Narasumber adalah Ezki Suyanto (KPI Pusat), 
S. Rahmat M. Arifin (Ketua KPID DIY), Ahmad Ghozi (Komisioner KPID DIY), 
Bonaventura Abdurahman (akademisi Universitas Atmajaya Yogyakarta), dan 
Wilson Sitorus (Manager Produksi O Channel).
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3. KPI Pusat kemudian hadir dalam sosialisasi P3 dan SPS yang diselenggarakan 
oleh KPID Jawa Timur di Surabaya, 3 Mei 2012. Acara ini diikuti oleh 70 orang dari 
lembaga penyiaran, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan akademisi. Narasumber 
dari KPI Pusat: Ezki Suyanto dan Nina Mutmainnah Armando. Narasumber lainnya: 
Fajar Arifianto Isnugroho (Ketua KPID Jawa Timur), Dyva Sri Mudani (Komisioner 
KPID Jawa Timur), Bambang Elfiyanto (Head of Production Development  Trans 7), 
Elly Husin (Executive Producer Kompas TV), dan Surochim (akademisi Universitas 
Trunojoyo Madura).

4. KPI Pusat hadir dalam sosialisasi P3 dan SPS yang diselenggarakan oleh KPID 
Kalimantan Barat di Ketapang, Kalimantan Barat, 5 Mei 2012. Peserta berjumlah 
40 orang berasal dari lembaga penyiaran radio dan TV lokal serta tokoh-tokoh 
masyarakat. Narasumber dari KPI Pusat adalah Ezki Suyanto. Narasumber lainnya 
adalah Maman Suherman (praktisi penyiaran berpengalaman). 

5. TVRI hadir dalam sosialisasi di Kantor KPI Pusat, 22 Mei 2012. Pertemuan dihadiri 
oleh GM Programming, Manager Pemberitaan, Manager Produksi, dan Bagian 
Produksi TVRI. Komisioner KPI Pusat yang hadir dalam sosialisasi ini adalah Ezki 
Suyanto dan Nina Mutmainnah Armando. Dalam dialog tersebut TVRI menyambut 
baik kehadiran P3 dan SPS 2012 dan akan mensosialisasikannya secara internal 
terlebih dahulu sebelum disebarkan ke perwakilan TVRI di 29 provinsi.

6. Sosialisasi juga dilakukan terhadap para pemangku kepentingan. Bertempat 
di kantor KPI Pusat, 28 Mei 2012 pagi hari berlangsung pertemuan mengenai 
sosialisasi P3 dan SPS 2012 dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Lembaga Sensor Film 
(LSF), dan Komnas Perlindungan Anak. Komisioner KPI Pusat yang menghadiri 
pertemuan ini adalah Ezki Suyanto, Nina Mutmainnah Armando, dan Iswandi 
Syahputra. Semua lembaga merespon secara positif P3 dan SPS yang baru tersebut.

7. Pada hari yang sama di siang harinya KPI Pusat melanjutkan pertemuan dengan 
para pemangku kepentingan lainnya, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan 
Periklanan Indonesia (P3I), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) untuk 
berdialog mengenai P3 dan SPS 2012. Hasil pertemuan tersebut sebagian 
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besar menyambut baik  lahirnya peraturan KPI tersebut. Namun, meski tidak 
mempermasalahkan keluarnya peraturan KPI, ATVLI sempat mempertanyakan 
mengenai proses dan prosedur pembuatan P3 dan SPS tersebut. 

8. Sebagai tindaklanjut dari sosialisasi kepada TVRI 22 Mei 2012, dilaksanakan 
sosialisasi P3 dan SPS 2012 kepada 50 orang direktur, produser, presenter, 
editor, dan manager TVRI bertempat di kantor TVRI. Komisioner KPI Pusat yang 
memberikan sosialisasi adalah Yasirwan Uyun.

9. TVRI kembali mengundang KPI Pusat untuk memberikan sosialisasi pada 11 
September 2012. Sosialisasi dihadiri oleh 25 praktisi TVRI perwakilan dari seluruh 
Indonesia (jurnalistik dan non-jurnalistik) yang sedang mengikuti Diklat di TVRI 
Pusat, Jakarta. Narasumber dari KPI Pusat adalah Nina Mutmainnah Armando.

10. Sosialisasi selanjutnya diselenggarakan oleh KPI Pusat di Padang, Sumatera 
Barat, 17 Oktober 2012. Sosialisasi ini dilaksanakan bekerja sama dengan KPID 
Sumatera Barat. Peserta berjumlah 80 orang, sebagian besar perwakilan dari 
lembaga penyiaran di 19 kabupaten dan kotamadya di Sumatra Barat serta 
akademisi dan mahasiswa di wilayah kota Padang. Narasumber dari KPI Pusat 
adalah Ezki Suyanto dan Nina Mutmainnah Armando. Narasumber lainnya: Ferry 
Zein, Ketua KPID Sumatra Barat, dan Wilson Sitorus, Manager Produksi O Channel.

Peserta dan narasumber Sosialisasi P3 dan SPS 2012 di Padang, 17 Oktober 2012, 
berfoto bersama di akhir acara

11. KPI Pusat kemudian melanjutkan sosialisasi ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, 
29 Oktober 2012. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan KPID Nusa 
Tenggara Barat. Peserta berjumlah 80 orang, sebagian besar adalah perwakilan 
dari lembaga penyiaran di NTB serta akademisi, mahasiswa, dan perwakilan 
lembaga sosial – pendidikan – agama di Mataram. Narasumber dari KPI Pusat 
adalah Ezki Suyanto dan Nina Mutmainnah Armando. Narasumber lainnya: Badrun 
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AM, Ketua KPID Nusa Tenggara Barat , dan Wilson Sitorus, Manager Produksi O 
Channel.

Sosialisasi P3 dan SPS 2012 diselenggarakan KPI Pusat di Mataram, 29 Oktober 2012

12. Sosialisasi kembali dilakukan oleh KPID Kalimantan Barat. Pada tanggal 1 
November 2012 sosialisasi dilaksanakan melalui acara “Sosialisasi Evaluasi Hasil 
Pemantauan Isi Siaran”, bertempat di Singkawang, Kalimantan Barat. Sosialisasi 
ini diikuti 50 orang peserta, berasal dari lembaga penyiaran, lembaga pendidikan, 
dan organisasi sosial. Narasumber acara ini adalah Nina Mutmainnah Armando 
(KPI Pusat), Faisal Riza (Ketua KPID Kalimantan Barat), dan Alawiyah Almuntahar 
(Komisioner KPID Kalimantan Barat).

13. KPID Jambi juga melaksanakan sosialisasi P3 dan SPS 2012 di Kota Sungai 
Penuh, Kerinci, Jambi, 12 November 2012. Acara bertema: “Dengan Pemahaman 
P3 dan SPS membentuk Sinergi Masyarakat Cerdas Bermedia”. Peserta berjumlah 
50 orang, terdiri dari praktisi lembaga penyiaran dan perwakilan lembaga sosial 
kemasyarakatan. Narasumber adalah Nina Mutmainnah Armando (KPI Pusat) dan 
Muchlis Nasution (Komisioner KPID Jambi).

14. Sosialisasi juga dilaksanakan di Pandeglang, 5 Desember 2012 oleh KPID Banten. 
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Kegiatan ini diikuti oleh 21 lembaga penyiaran radio dan televisi di wilayah 
Pandeglang dan Lebak. Narsumber dari KPI Pusat adalah Ezki Suyanto. Dalam 
kesempatan itu, Ezki membahas ketentuan P3 dan SPS serta menampilkan 
beberapa cuplikan siaran yang dinilai melanggar dan tak sesuai norma. Narasumber 
lainnya adalah Ade Bujhaerami, Wakil Ketua KPID Banten, dan Cecep Abdul Hakim,  
Komisioner KPID Banten.

Workshop P3 dan SPS

1. Workshop P3 dan SPS 2012 pertama yang melibatkan KPI Pusat diselenggarakan oleh 
KPID Sulawesi Selatan di Makassar, 3 Mei 2012. Fokus pada workshop ini adalah 
implementasi P3 dan SPS 2012 pada radio. Peserta berjumlah 50 orang, terdiri dari 
lembaga penyiaran, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan akademisi. Narasumber dari 
KPI Pusat adalah Judariksawan. Narasumber workshop lainnya: Rusdin Tompo (Ketua 
KPID Sulawesi Selatan), Maman Suherman (praktisi penyiaran berpengalaman), Andi 
Taddampali (pengurus PRSSNI), dan Mulyadi Mau (akademisi Universitas Hasanuddin).

Judariksawan (kiri) dan Maman Suherman (tengah), narasumber pada workshop P3 dan SPS 2012 yang 

diselenggarakan KPID Sulawesi Selatan, 3 Mei 2012
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2. Workshop selanjutnya diselenggarakan oleh KPI Pusat untuk Global TV. Workshop 
dilaksanakan seharian di Kantor KPI Pusat, 13 Oktober 2012. Peserta berjumlah 25 
orang, mewakili tiap-tiap bagian Global TV. Setelah workhop peserta meninjau bagian 
pemantauan langsung televisi dan monitoring di KPI. Workshop ini menghadirkan 
pembicara dari KPI Pusat, Ezki Suyanto, dan Dandhy Dwi Laksono, seorang praktisi 
dan pengajar penyiaran. Ezki berbicara tentang ketentuan P3 dan SPS, sementara 
Dandhy menyampaikan materi tentang implementasi P3 dan SPS sekaligus mengenai 
bisnis penyiaran. 

3. Workshop P3 dan SPS lainnya diselenggarakan oleh KPID Kalimantan Barat melalui 
acara “Workshop Peningkatan SDM Lembaga Penyiaran di Kalimantan Barat”. Acara 
dilaksanakan di  Pontianak, Kalimantan Barat,  24 Oktober 2012, diikuti oleh 30 
lembaga penyiaran, terutama radio. Dari KPI Pusat yang menjadi narasumber adalah 
Nina Mutmainnah Armando. Pembicara lainnya adalah Sumarsono, Wakil Ketua KPID 
Kalimantan Barat.

4. KPI Pusat menyelenggarakan workshop bagi TVRI di kantor KPI Pusat tanggal 20 
November 2012. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang mewakili tiap-tiap bagian TVRI.  
Narasumber dari KPI Pusat:  M. Riyanto dan Nina Mutmainnah Armando. Narasumber 
lainnya adalah Riza Primadi, praktisi penyiaran berpengalaman. Dalam paparannya, 
Nina menjelaskan secara terperinci pasal-pasal yang terdapat di P3 dan SPS KPI 
tahun 2012 sekaligus menunjukkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 
stasiun TV. Riza Primadi mengambarkan peluang dan persaingan penyiaran di masa 
yang akan datang. Menurutnya, lembaga penyiaran yang bisa bertahan pada masa 
itu sehingga tidak ditinggalkan penonton adalah yang dapat terus mengedepankan 
kreativitas, yakni kreativitas mengolah dan memproduksi content. Riza berharap 
TVRI harus dapat bertahan dengan kondisi yang akan terjadi di masa tersebut. Riza 
menekankan agar TVRI jangan sampai sama dengan televisi swasta. TVRI harus 
punya karakter sendiri. Menurut Riza, sebaiknya TVRI membidik dan merebut pasar 
menengah, karena mereka itu influencer yang bisa mempengaruhi sekelilingnya. Di 
sela-sela workhop yang berlangsung seharian peserta meninjau bagian pemantauan 
langsung televisi dan monitoring di KPI.

5. Selanjutnya KPI Pusat menyelenggarakan workshop bagi O Channel bertempat di 
kantor KPI Pusat, 14 Desember 2012. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang mewakili 
tiap-tiap bagian O Channel. Narasumber dari KPI Pusat:  Mochamad Riyanto dan Ezki 
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Suyanto. Narasumber lainnya adalah dua orang praktisi penyiaran berpengalaman, 
yakni Teguh Usis dan Maman Suherman. Pada awal workshop, Mochamad Riyanto 
berharap, workshop P3 dan SPS ini bisa menjadi pencerahan dan pendalaman guna 
meningkatkan kreativitas tanpa harus melanggar aturan dan etika penyiaran lain. 
Workshop ini berlangsung sehari penuh. Setelah workshop, seluruh peserta diberi 
kesempatan melihat sistem pemantauan atau monitoring KPI Pusat.

6. Selanjutnya KPI Pusat menyelenggarakan workshop bagi O Channel bertempat di 
kantor KPI Pusat, 14 Desember 2012. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang mewakili 
tiap-tiap bagian O Channel. Narasumber dari KPI Pusat:  Mochamad Riyanto dan Ezki 
Suyanto. Narasumber lainnya adalah dua orang praktisi penyiaran berpengalaman, 
yakni Teguh Usis dan Maman Suherman. Pada awal workshop, Mochamad Riyanto 
berharap, workshop P3 dan SPS ini bisa menjadi pencerahan dan pendalaman 
guna meningkatkan kreativitas tanpa harus melanggar aturan dan etika penyiaran 
lain. Teguh Usis, yang pernah bergelut belasan tahun di TV, menyoroti pentingnya 
kehati-hatian saat penayangan acara live seperti peliputan langsung penyergapan 
teroris. Selain itu, bagian redaksi sebaiknya tidak perlu menayangkan pemberitaan 
soal pencabulan anak. Alasannya terlalu beresiko tehadap identitas anak ataupun 
keluarga korban. Pada kesempatan itu, Usis menekankan pentingnya penerapan 
sembilan eleman jurnalisme menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel untuk 
jurnalis atau Redaksi. Kesembilan elemen itu yakni kebenaran, loyalitas pada 
warga/masyarakat, verifikasi, independensi, pemantau independen dari kekuasaan, 
saling kritik dan menemukan kompromi, orientasi pada hal menarik dan relevan, 
proposional dan komprehensif, dan gunakan hati nurani. Maman Suherman, 
praktisi penyiaran, menilai sejumlah pasal krusial dalam P3 dan SPS KPI 2012. 
Beberapa di antaranya adalah larangan tentang adanya sisipan iklan dalam azan 
dan ketentuan sensor. Maman juga menyoroti sejumlah bentuk acara tertentu 
seperti  tayangan anak, infotainment, talkshow, religi, realty show, musik, komedi, 
iklan, kuis dan variety show. Sementara itu, Ezki Suyanto mengkhawatirkan framing 
oleh televisi seperti dalam pemberitaan mengenai konflik di Bandar Lampung. 
Ezki juga menjelaskan tentang mekanisme penanganan pengaduan. Workshop ini 
berlangsung sehari penuh. Setelah workshop, seluruh peserta diberi kesempatan 
melihat sistem pemantauan atau monitoring KPI Pusat.
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Workshop P3 dan SPS 2012 bagi O Channel

ToT P3 dan SPS

  ToT (traning of trainers) P3 dan SPS 2012 dilaksanakan di Hotel Milenium, 
Jakarta,1 Desember 2012. Kegiatan ini merupakan kerjasama KPI Pusat dengan IJTI 
(Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia). Peserta kegiatan ini adalah sekitar 30 orang anggota 
IJTI dari berbagai daerah yang hadir pada Kongres IJTI. Narasumber dari KPI Pusat adalah 
Mochamad Riyanto dan Nina Mutmainnah Armando. Narasumber lainnya Bambang 
Harymurti, Wakil Ketua Dewan Pers, dan Imam Wahyudi, mantan ketua IJTI.

Mochamad Riyanto menyampaikan materi mengenai fungsi dan tugas KPI. 
Adapun Nina menyampaikan materi yang berjudul “Pengawasan Isi Siaran Berdasarkan 
P3 dan SPS”. Nina banyak menampilkan contoh-contoh kasus pelanggaran terutama 
dalam program jurnalistik televisi.  KPI Pusat menilai pemahaman anggota IJTI akan P3 
dan SPS cukup baik. IJTI menekankan bahwa P3 dan SPS tahun 2012 sangat melindungi 
profesi wartawan. Peserta anggota IJTI juga mengingatkan KPI untuk tegas pada pemilik 
lembaga penyiaran untuk menerapkan konten lokal dalam isi siarannya. Pembahasan 
juga banyak berkisar soal perlindungan anak dalam program siaran jurnalistik.
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ToT P3 dan SPS 2012, merupakan kerja sama KPI dan IJTI
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Cermin Publik yang Makin Kritis II
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Bab 2

Peningkatan Pengaduan Publik, 
Cermin Publik yang Makin Kritis 

Pada tahun 2012 KPI Pusat menerima jumlah pengaduan publik yang jauh lebih 
besar mengenai isi siaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni berjumlah 
43.552 pengaduan. Jumlah ini merupakan jumlah pengaduan terbesar yang diterima KPI 
Pusat selama KPI berdiri. Pada tahun-tahun sebelumnya secara berturut-turut jumlah 
pengaduan tentang isi siaran adalah sebagai berikut: 1.335 (2007), 3.588 (2008), 7.634 
(2009), 26.489 (2010), dan 3.856 (2011).

Diagram 1

Perbandingan pengaduan publik tentang isi siaran ke KPI Pusat 2007 - 2012
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Jumlah pengaduan publik yang meningkat ini menunjukkan beberapa hal. 
Pertama, publik makin tinggi daya kritisnya tentang isi siaran sehingga ketika ada isi 
siaran yang dinilai tidak pantas, bermasalah atau melanggar aturan, maka publik 
mengadukan isi siaran tersebut. Kedua, publik makin memahami bahwa jalur yang tepat 
untuk mengadukan siaran yang bermasalah adalah ke KPI. KPI Pusat mengapresiasi makin 
tingginya kesadaran publik untuk mengadukan siaran bermasalah ke KPI, termasuk untuk 
siaran jurnalistik.

KPI Pusat telah membuka saluran pengaduan melalui SMS (nomor 0812 1307 
0000), email (layananpublik@kpi.go.id), surat (ke alamat kantor KPI Pusat), telepon 
(Call Center KPI 021-63040626), dan twitter (@KPI_Pusat). Informasi tentang media 
pengaduan ini dicantumkan dalam situs KPI: www.kpi.go.id. Melalui situs ini publik juga 
bisa mengadu.

Perincian tanggapan/respon/masukan publik terhadap isi siaran per bulan 
berdasarkan media yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Tanggapan/Respon/Masukan Publik ke KPI Pusat

Tahun 2012

No. Bulan Email SMS Telepon Twitter Surat Total

1 Januari 126 238 16 - - 380

2 Februari 200 237 18 - 12 467

3 Maret 148 3.677 16 - - 3.841

4 April 120 271 14 - 2 407

5 Mei 197 208 12 - 1 418

6 Juni 346 308 17 - - 671

7 Juli 513 392 17 - 41 963

8 Agustus 191 267 18 116 - 592

9 September 202 31.187 12 162 - 31.563

10 Oktober 88 990 17 65 - 1.160

11 November 244 1.921 14 409 - 2.588

12 Desember 96 289 12 105 - 502
Jumlah 2.471 39.985 183 857 56 43.552
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 Umumnya publik mengadu melalui media SMS. Pilihan media kedua adalah 
melalui email. Twitter baru digunakan KPI sejak Agustus 2012 dan cukup banyak dipilih 
sebagai media untuk menyalurkan pengaduan isi siaran. Diprediksikan, mengingat media 
sosial ini makin populer, publik akan makin banyak mengadu melalui media twitter.

Tanggapan publik ke KPI Pusat yang tertinggi terjadi pada bulan September 2012 
(31.563 pengaduan). Bahkan jumlah ini merupakan pengaduan tertinggi dalam sejarah 
KPI berdiri. Pengaduan yang tinggi ini terkait dengan pengaduan mengenai Rohis, yakni 
pengaduan yang muncul akibat penayangan infografis tentang informasi pola rekrutmen 
teroris muda tanpa pencantuman sumber informasi dalam acara “Metro Hari Ini” yang 
disiarkan MetroTV pada tanggal 5 September 2012. Pengaduan mengenai penayangan 
infografis ini berjumlah sekitar 29.000 pengaduan. Sejumlah KPID juga menerima 
pengaduan yang cukup banyak terkait hal ini.

Infografis yang ditampilkan dalam acara “Metro Hari Ini” 5 September 2012, menyebabkan masuknya 
29.370 pengaduan ke KPI Pusat
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Dalam bulan September dan Oktober juga terdapat pengaduan tinggi lainnya 
(hampir 1.900 pengaduan), yakni pengaduan akibat kesalahan menayangkan foto anggota 
jaringan teroris bernama Badri Hartono dengan foto Ustadz Badri (Dr. M. Arifin Badri) 
dalam acara “Kabar Petang” (TVOne).

Penayangan foto Ustadz Badri di TV One, menyebabkan masuknya 1.897 pengaduan ke KPI Pusat

Pengaduan tertinggi kedua, yakni bulan Maret (3.841 pengaduan). Pengaduan 
yang tinggi ini terkait dengan pengaduan terhadap acara “Indonesia Lawyers Club” di 
TVOne. Acara ini, pada tanggal 6 Maret 2012, menampilkan  dialog antara pembawa acara 
(Karni Ilyas) dengan mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Nurdin 
Halid) tentang kondisi persepakbolaan Indonesia. Dalam dialog tersebut pembawa acara 
mengambil contoh kondisi suporter Indonesia, dengan menyatakan: “Kalau boneknya 
pulang kampung, ngancurin setiap stasiun, pedagang, merampok makanan.” Perkataan inilah 
yang mengundang banyaknya pengaduan ke KPI.

Pengaduan terhadap “Indonesia Lawyer Club” (TVOne), Maret, mencapai 3.297 pengaduan 
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Pengaduan lainnya yang tinggi adalah pengaduan atas program “Supertrap 
Minggu” di Trans TV (2.265 pengaduan). Pada tayangan 25 November 2012 program 
siaran ini menayangkan adegan jebakan di toilet umum dengan menggunakan perangkat 
hidrolik. Adegan ini dinilai melanggar norma kesopanan dan kesusilaan serta hak privasi 
oleh publik yang mengadu.

Tayangan “Supertrap Minggu” 25 November 2012 yang menampilkan penjebakan di toilet umum, 
membuat publik mengirimkan 2.265 pengaduan

 Bentuk tanggapan publik ke KPI Pusat bentuknya beragam. Tanggapan tertinggi 
adalah pengaduan/kritik acara. Bentuk lainnya adalah kritik terhadap kinerja KPI. 
Umumnya, kritik terhadap kinerja KPI ini berkaitan dengan kritik terhadap acara-acara 
yang yang diadukan.  Bentuk tanggapan publik selengkapnya dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
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Tabel 3
Bentuk Tanggapan Publik ke KPI Pusat

Tahun 2012

No Bentuk Tanggapan Jumlah

1 Pengaduan/kritik acara 43.288

2 Dukungan bagi lembaga penyiaran 49

3 Dukungan bagi KPI 32

4 Kritik terhadap kinerja KPI 183

Jumlah 43.552

Pengaduan terbanyak yang diterima oleh KPI Pusat adalah pengaduan mengenai 
acara-acara televisi yang berjaringan. Berikut adalah lembaga penyiaran yang paling 
banyak mendapatkan pengaduan publik dalam periode Januari – Desember 2012.

Diagram 2
Lembaga Penyiaran yang Mendapatkan Pengaduan Publik Tahun 2012
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Terkait dengan kenyataan bahwa lembaga penyiaran yang paling banyak mendapat 
pengaduan publik adalah stasiun televisi berita, maka jika dilihat dari materi yang 
diadukan publik, maka pengaduan terbanyak pun berupa pengaduan materi jurnalistik. 
Terbanyak kedua ialah pengaduan penghinaan atau pelecehan kepada kelompok tertentu. 
Pengaduan terbanyak ketiga adalah tentang norma kesopanan/kesusilaan. Selengkapnya 
mengenai materi yang diadukan publik tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 4
Materi yang Diadukan Publik ke KPI Pusat Tahun 2012

No. Kategori Pengaduan Jumlah Aduan %

1 Kaidah jurnalistik 32,342 74.3

2 Pelecehan terhadap individu/kelompok 
tertentu 3,500 8.03

3 Norma kesopanan/kesusilaan 2,377 5.5

4 Tema/alur/format acara 1,047 2.4

5 Siaran tidak mendidik 640 1.46

6 Busana tidak pantas/terbuka 377 0.86

7 Jam tayang 283 0.64

8 Kekerasan 272 0.62

9 Seks 208 0.47

10 Dampak siaran 192 0.44

11 SARA 164 0.4

12 Kata-kata kasar 156 0.35

13 Bahasa 99 0.22

14 Tampilan laki-laki keperempuan-
perempuanan 76 0.17

15 Netralitas isi siaran 67 0.15

16 Azan 61 0.14

17 Eksploitasi 60 0.13

18 Kebohongan publik 44 0.1

19 Plagiat 32 0.07
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No. Kategori Pengaduan Jumlah Aduan %

20 Sikap dan perilaku artis 27 0.06

21 Mistik/supranatural 26 0.05

22 Pemilu/Pilkada 24 0.05

23 Iklan Parpol/Ormas 18 0.04

24 Kualitas siaran 17 0.03

25 Komersialisasi 16 0.03

26 Pengobatan 12 0.02

27 Rokok 9 0.02

28 Penolakan artis bermasalah 8 0.01

29 Hak privasi 6 0.01

30 Penggunaan simbol agama 6 0.01

31 Liputan bencana 4 0.01

32 Alkohol dan NAPZA 3 0.01

33 Judi 2 0.01

34 Informasi tidak akurat 2 0.01

35 Terorisme 2 0.01

36 Penodaan Simbol Agama 2 0.01

37 Perlindungan masyarakat minoritas 2 0.01

38 Kritik, Saran, Apresiasi:    

 

a. Kritik 493 1.13

b. Saran 709 1.62

c. Apresiasi 81 0.18

39 Lainnya 86 0.19

T O T A L 43.552 100

Catatan: 

1. Kategori no. 1 “kaidah jurnalistik” termasuk pengaduan mengenai Rohis (29.370 pengaduan) 
dan penayangan foto Ustadz Badri (1.897 pengaduan)

2. Kategori no. 2 “penghinaan/pelecehan kepada kelompok tertentu” termasuk pengaduan 
mengenai ucapan pembawa acara terhadap Bonek (3.287 pengaduan).
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3. Kategori no. 3 “norma kesopanan/kesusilaan” termasuk pengaduan tentang acara 
“Supertrap Minggu” (2.265 pengaduan).

Terkait dengan materi kaidah jurnalistik yang paling banyak diadukan publik, jenis 
acara yang paling banyak diadukan ialah program siaran jurnalistik. Jenis acara kedua 
yang diadukan masyarakat ialah talkshow. Berikutnya secara berturut-turut hingga di 
urutan kelima ialah reality show, iklan, dan komedi. Program sinetron yang di tahun-tahun 
lalu biasanya mendapatkan pengaduan publik tertinggi, sejauh ini menduduki posisi di 
peringkat keenam. Selengkapnya tentang jenis acara yang diadukan publik tersaji di tabel 
berikut.

Tabel 5
Jenis Acara yang Diadukan Publik ke KPI Pusat

Tahun 2012

No. Jenis Acara Jumlah Aduan %

1 Berita 32.292 74.15

2 Talkshow 3.521 8.08

3 Reality Show 2.543 5.83

4 Iklan 1.125 2.58

5 Komedi 718 1.64

6 Sinetron Seri 697 1.6

7 Musik 343 0.78

8 Anak (Film, 
Kartun,dll) 313 0.71

9 Sport 293 0.7

10 Variety Show 117 0.26

11 Azan 61 0.14

12 Film Lepas 59 0.13

13 Infotainment 47 0.1

14 Sinetron Lepas/
FTV 45 0.1

15 Features 34 0.07
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No. Jenis Acara Jumlah Aduan %

16 Kuis/Games 20 0.04

17 Religi 9 0.02

18 Dokumenter 3 0.01

19 Kritik, Saran, 
Apresiasi 1.283 3

20
Tidak 
menyebutkan 
nama acara

29 0.06

T O T A L 43.552 100

Ketika menyampaikan pengaduan, publik menyebutkan nama program acara yang 
dipermasalahkannya secara spesifik. Berikut adalah sejumlah acara televisi yang paling 
banyak mendapatkan pengaduan publik. 

	ANTV: Pesbukers, Lensa Olahraga, Petualangan 3 Macan, Jakarta Belum Tidur, 
Catatan Si Olga, Pilih-pilih Mantu, Perang Bintang ISL, Mel’s Update, Indonesia 
Super League (ISL), Klik

	Global TV: Naruto, Sponge Bob, 100% Ampuh, Fokus Selebriti

	Indosiar: Tutur Tinular, Buaya Show, Kisah Sembilan Wali, Kuis Liga Italia Serie 
A, Arti Sahabat, Histeria

	MetroTV: Metro Hari Ini, Stand Up Comedy, iklan NASDEM, Bedah Editorial 
Media Indonesia, 8-11 Show 

	MNCTV: Tendangan Si Madun, Fathiyah, Aladdin, The Owl, Shaun The Sheep, 
Raden Kiai Santang, Crime Time, Dewi Bintari, Chaplin

	RCTI: Dahsyat, Master Chef Indonesia, Yang Masih di Bawah Umur, Indonesian 
Idol, Tukang Bubur Naik Haji The Series, Hanya Kamu, Yusra dan Yuma, 
Anugerah, Binar Bening Berlian

	SCTV: Putih Abu – Abu, Inbox, Badil dan Blankon Ajaib, Uya Emang Kuya, Eat 
Bulaga Indonesia, Aliya, Ustadz Fotocopy
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	TVOne: Indonesia Lawyer Club (ILC), Kabar Petang, Sosialite

	TransTV: Waktunya Kita Sahur, Reportase Investigasi, Super Trap, Tahan Tawa, 
Comedy Project, Kakek-Kakek Narsis, Sexophones, The Hits

	Trans7: Opera Van Java (OVJ), Bukan Empat Mata, Neo Gara-gara Magic, Super 
Jail, Hitam Putih, Pas Mantab, On The Spot, Mata Lelaki

“Inbox”, salah satu tayangan SCTV yang banyak diadukan publik

“Indonesia Lawyer Club”, salah satu tayangan TV One yang banyak diadukan publik
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“Klik”, salah satu tayangan ANTV yang banyak diadukan publik

“Tahan Tawa”, salah satu tayangan TransTV yang banyak diadukan publik

“Mata Lelaki”, salah satu tayangan Trans7 yang banyak diadukan publik
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“8 – 11 Show”, salah satu tayangan MetroTV yang banyak diadukan publik

“Tutur Tinular”, salah satu tayangan Indosiar yang banyak diadukan publik

“Dahsyat”, salah satu tayangan RCTI yang banyak diadukan publik
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“Tendangan Si Madun”, salah satu tayangan MNC TV  yang banyak diadukan publik

“100% Ampuh”, salah satu tayangan Global TV yang banyak diadukan publik





Sanksi Meningkat di 2012
III
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Bab 3

Sanksi Meningkat di 2012

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengaduan publik, KPI Pusat memberikan 
sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran. Pada 2012, jumlah sanksi administratif 
yang diberikan berjumlah 110 sanksi. Dibandingkan 2011, terjadi kenaikan sanksi sekitar 
100% pada 2012. Sanksi administratif KPI Pusat selama tiga tahun terakhir adalah sebagai 
berikut: 67 (2010), 55 (2011), dan 110 (2012).

Diagram
Sanksi KPI Pusat 3 tahun terakhir
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Pemantauan langsung terhadap TV. Dari sinilah antara lain lahir sanksi administratif KPI.

Di luar sanksi administratif, KPI Pusat juga mengeluarkan imbauan dan peringatan 
mengenai isi siaran. Imbauan dan peringatan bukan termasuk sanksi. Peringatan umumnya 
terkait dengan dugaan pelanggaraan atau adanya adegan yang tidak pantas ditampilkan. 
Dengan surat peringatan, KPI Pusat memberi kesempatan bagi lembaga penyiaran untuk 
memperbaiki siarannya dan tidak lagi menampilkan dugaan pelanggaran atau adegan 
yang dipermasalahkan.

Pada tahun 2012, jumlah sanksi administratif, imbauan, dan peringatan tersebut 
adalah sebagai berikut: sanksi administratif = 110, imbauan = 23, dan peringatan = 31.
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Sanksi administratif, imbauan, dan peringatan KPI Pusat tahun 2012

Bentuk sanksi administratif pada 2012 yang diberikan kepada lembaga penyiaran 
adalah: 

1. Teguran 1 = 85
2. Teguran 2 = 17
3. Penghentian sementara = 7
4. Pembatasan durasi = 1
Sanksi terbanyak adalah berbentuk teguran pertama. Berikutnya adalah teguran 

kedua.
 Sanksi penghentian sementara dikenakan kepada tujuh program siaran, yakni 
“Indonesia Sehat” (TVRI), “Uya Emang Kuya” (SCTV), “Bioskop Trans TV” (Trans TV), “Metro 
Siang” segmen talkshow (MetroTV), “Pesbukers” (ANTV), “Redaksi Kontroversi” (Trans7) 
segmen depth reporting/investigative reporting, dan “Sembilan Wali” (Indosiar). Ada pun 
sanksi pembatasan durasi dijatuhkan kepada “Bukan Empat Mata” (Trans7). Di antara 
program-program, semua program telah menjalankan sanksi yang dijatuhkan KPI pada 
tahun 2012, kecuali “Pesbukers” (ANTV) yang belum menjalankan sanksi hingga akhir 
tahun 2012.
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“Pesbukers”, program siaran yang belum menjalankan sanksi penghentian sementara hingga akhir 2012 

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran umumnya tidaklah 
tunggal. Program siaran yang mendapatkan sanksi umumnya tercatat melakukan lebih 
dari satu pelanggaran. Program-program siaran yang mendapatkan sanksi melakukan 
bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut.

Tabel 6
Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Tahun 2012
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Semua stasiun TV berjaringan (11 stasiun TV) pernah mendapatkan sanksi KPI 
Pusat. Perincian stasiun TV yang mendapatkan sanksi KPI pada tahun 2012 adalah 
sebagai berikut.

Diagram 2
Lembaga Penyiaran yang  Mendapatkan Sanksi Administratif KPI Pusat 

Tahun 2012

 Sanksi administratif KPI diberikan dalam bentuk tertulis, ditujukan kepada 
Direktur Utama lembaga penyiaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 32/2002 
tentang Penyiaran dan Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012 Pasal 75 ayat (1). 
Pada surat tersebut dijelaskan tentang program siaran yang melakukan pelanggaran 
lengkap dengan waktu penyiarannya, deskripsi isi siaran yang melanggar, pasal-pasal 
yang dilanggar dalam P3 dan SPS, dan bentuk sanksi yang diberikan. 
 Berikut adalah contoh surat sanksi administratif yang diberikan KPI Pusat kepada 
lembaga penyiaran.
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Perincian sanksi, imbauan, peringatan, dan hal-hal lain yang terkait dengan isi 
siaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Perincian Sanksi, Imbauan, Peringatan, dan Hal-hal Lain Terkait Isi Siaran

Tahun 2012

No.

1 Tanggal 05-Jan-12

No. Surat 2/K/KPI/01/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Susu Boneeto

Deskripsi Menayangkan adegan seorang anak dengan kaki terikat dan 
tangan memegang benda berbentuk segitiga ditarik berlawanan 
arah dengan tali oleh dua kelompok anak. Adegan selanjutnya, 
si anak melepaskan pegangannya sehingga ia terjatuh. KPI 
Pusat menilai bahwa adegan tersebut dapat membahayakan 
anak sementara adegan tersebut berpotensi untuk ditiru oleh 
anak-anak, sehingga tidak layak untuk ditayangkan. KPI Pusat 
mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/
atau akan menayangkan iklan tersebut untuk segera melakukan 
perbaikan dengan cara melakukan editing pada adegan 
sebagaimana yang dimaksud.

Pasal yang 
dilanggar
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No.

2 Tanggal 09-Jan-12

No. Surat 4/K/KPI/01/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama 9 November 
2011)

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran Kakek-kakek Narsis episode Alat kontrasepsi

Deskripsi Pada 26 Desember 2011 mulai pukul 23.39 WIB menayangkan 
adegan model perempuan (Nikita Mirzani) yang mengeksploitasi 
tubuh bagian dada dengan cara menggoyang-goyangkan 
tubuh bagian dada secara vulgar. Selain itu, pada program 
tersebut juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian paha.  
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan 
kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Selain itu, 
KPI Pusat juga menemukan pelanggaran pada tayangan tanggal 
2 Januari 2012, berupa percakapan hubungan seks secara 
berlebihan antara Nikita dn Omesh (seorang pemeran kakek). Isi 
percaka pan tersebut : “Sebenernya, Aki itu kalau ngelihat tadi 
Neng Niki, pengen banget punya Aki yang tegang dimasukkin ke 
lubang punyanya Neng.” “Ini punya Aki nih, lobang Neng mana 
nih, masukkin deh.” “Neng bolehkah yang tegangnya Aki masuk 
ke lobang Neng?” Kemudian dijawab dengan kalimat : “Aki yakin 
mau masukin lobangnya Nikita?.” Kakek menjawab, “Neng, mau 
banget masukkin, punya Aki udah tegang banget”. Walaupun 
pada bagian akhir dialog dijelaskan bahwa percakapan tersebut 
hanya perumpamaan memasang cincin ke jari, Nikita kemudian 
mempertegas dialog hubungan seks dengan kalimat : “Si 
Aki gimana sih, kok masukkin ke lobang ini (jari)?” KPI Pusat 
meminta stasiun tersebut segera melakukan perbaikan program 
dengan tidak melakukan eksploitasi seksual secara berlebihan 
baik melalui gambar maupun isi pembicaraan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8 dan SPS Pasal 9 serta Pasal 17 huruf a
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No.

3 Tanggal 13-Jan-12

No. Surat 19/K/KPI/01/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Program Siaran Anugerah

Deskripsi Pada 20 Desember 2011 mulai pukul 21.22 WIB menayangkan 
adegan kekerasan secara detail berupa adegan dua pemeran 
perempuan saling mendorong dari balkon lantai dua sebuah 
rumah dan keduanya terjatuh ke tanah. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan pelanggaran atas pembatasan program siaran 
kekerasan serta perlindungan anak dan remaja yang disiarkan 
oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat menemukan pelanggaran 
yang sama pada tayangan tanggal 22 Desember 2011 berupa 
penayangan adegan terjatuhnya seorang anak dari lantai dua 
sebuah bangunan. Untuk itu, KPI Pusat meminta pada stasiun 
tersebut untuk segera melakukan perbaikan program dengan 
memperhatikan pembatasan adegan kekerasan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 10 dan Pasal 14 serta SPS Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 
25
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No.

4 Tanggal 13-Jan-12

No. Surat 20/K/KPI/01/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran The Hits

Deskripsi Pada 10 Januari 2012 mulai pukul 21.09 WIB menayangkan 
adegan tiga orang siswa yang bergabung dalam kelompok 
yang bernama Buyongce menyanyikan lagu dengan judul “Bu 
Guru Sadis”. Materi lagu di antaranya memperolok-olok guru 
sebagai sosok yang buruk. Syair lagu tersebut antara lain : 
“Kok bu guru sadis, kok bu guru bengis” “Ah gila gila ku harus 
bersihin kamar mandi/Ah gila gila ni kamar mandi bau sekali/
Bekas pipisnya ibu guru/Gak tahan bikin pingsan”. Sewaktu 
menyanyikan lagu tersebut juga ditayangkan adegan sosok 
guru yang kejam dengan cara guru membawa tongkat sambil 
mengancam, memarahi, dan menghukum murid di depan kelas. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
norma kesopanan serta penghormatan atas norma dan nilai 
yang berlaku dalam lingkungan sekolah yang disiarkan oleh 
lembaga penyiaran. KPI Pusat meminta kepada stasiun tersebut 
untuk tidak menayangkan kembali lagu tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8 dan SPS Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf a
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No.

5 Tanggal 16-Jan-12

No. Surat 22/K/KPI/01/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

ANTV

Program Acara Program Siaran Tri Angels

Deskripsi Pada 28 Desember 2011 mulai pukul 21.23 WIB menayangkan 
secara close up tubuh bagian dada seorang host (Julia Perez) 
ketika host berjalan mendekat ke kamera. Program juga 
menayangkan pembicaraan tentang seks yang tidak layak untuk 
program dengan klasifikasi R. KPI Pusat memberikan peringatan 
tertulis pada stasiun tersebut untuk memberi kesempatan agar 
segera melakukan perbaikan internal atas program. Walaupun 
saat ini program telah pindah ke jam tayang dewasa (klasifikasi 
D), KPI Pusat meminta stasiun tersebut untuk tidak melakukan 
eksploitasi seksual secara berlebihan baik melalui gambar 
maupun isi pembicaraan.

Pasal yang 
dilanggar

6 Tanggal 17-Jan-12

No. Surat 24/K/KPI/01/12
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No.

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

ANTV

Program Acara Program Siaran Trix

Deskripsi Pada 10 Januari 2012 mulai pukul 20.54 WIB menayangkan 
beberapa adegan. Pertama, adegan yang memuat unsur 
kekerasan berupa adegan memotong tangan dengan pisau 
dapur besar, membelah perut dengan sebuah pisau, dan 
adegan tangan terpotong dengan mesin pemotong kayu. 
Walaupun ada upaya untuk memburamkan ketiga adegan 
namun upaya tersebut tidak dilakukan secara sungguh-
sungguh. Kedua, adegan memakan sesuatu yang tidak 
lazim, seperti adegan memakan silet, memakan logam, dan 
mengeluarkan kecoa dari dalam mulut. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas pembatasan dan 
pelarangan adegan kekerasan, penggolongan program siaran, 
dan perlindungan hak-hak anak dan remaja yang disiarkan 
oleh lembaga penyiaran. Mengingat banyaknya adegan yang 
melanggar pada program ini, KPI Pusat meminta pada stasiun 
tersebut agar segera melakukan perbaikan internal dengan cara 
memindahkan program ke jam tayang D (Dewasa) sesuai STLS 
dari LSF dan melakukan proses editing dengan baik dan benar 
agar adegan yang mengerikan dan berbahaya tidak terlihat 
secara vulgar.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 17 ayat (1), serta SPS Pasal 13 
ayat (1), Pasal 25 ayat (1) Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (5) 
huruf a
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No.

7 Tanggal 17-Jan-12

No. Surat 25/K/KPI/01/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Air Asia versi Perlu Cuti?

Deskripsi Iklan pertama menayangkan adegan seorang pekerja pria yang 
marah karena mesin fotocopy kantor tidak bekerja sebagaimana 
mestinya dan menendang mesin tersebut sampai rusak. Sedangkan 
pada iklan kedua, menayangkan adegan seorang pekerja perempuan 
mengobrak-abrik kertas-kertas di atas meja kerjanya dan membanting 
laptopnya ke lantai. KPI Pusat menilai bahwa kedua iklan tersebut tidak 
memperhatikan norma kesopanan, perlindungan atas hak-hak anak, 
dan mengandung muatan kekerasan. Untuk itu, KPI Pusat mengimbau 
seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan 
kedua iklan tersebut untuk segera melakukan perbaikan dengan cara 
editing pada adegan yang dimaksud.

Pasal yang 
dilanggar

8 Tanggal 20-Jan-12

No. Surat 30/K/KPI/01/12

Perihal Undangan Klarifikasi
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No.

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Talkshow dalam Program Metro Siang

Deskripsi Pada 12 Januari 2012 mulai pukul 12.34 WIB menayangkan 
gambar obat kuat yang menampilkan gambar orang 
berhubungan intim serta pembicaraan tentang obat kuat dan 
permasalahan seksualitas secara vulgar. KPI Pusat mengundang 
Metro TV untuk memberikan klasifikasi hal tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

9 Tanggal 27-Jan-12

No. Surat 32/K/KPI/01/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran Sinetron Satria

Deskripsi Pada  28 Desember 2011 mulai pukul 19.27 WIB menayangkan 
beberapa adegan kekerasan berupa adegan menarik rantai 
besi yang diikatkan ke leher seseorang dan ditarik oleh 2 
(dua) orang lainnya. Pada program juga ditayangkan adegan 
membacok perut dan leher dengan golok. Selain itu, juga 
ditayangkan membacok kepala dengan kapak. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pembatasan 
program kekerasan dan perlindungan anak dan remaja di 
lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 10 dan Pasal 14 serta SPS Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 
25 ayat (1)
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No.

10 Tanggal 30-Jan-12

No. Surat 35/K/KPI/01/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Seluruh program siaran non-jurnalistik/non berita

Deskripsi Pelanggaran: penayangan program siaran non-jurnalistik dengan 
tidak menampilkan surat tanda lulus sensor dari lembaga yang 
berwenang dan tidak mencantumkan klarifikasi program siaran. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
kewajiban sensor dalam program siaran tertentu dan kewajiban 
menayangkan klasifikasi program siaran yang disiarkan oleh 
lembaga penyiaran. Selain itu, juga memperhatikan surat 
tembusan dari Ketua Lembaga Sensor Film No. 1490/LSF/
VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011. KPI Pusat memberikan 
peringatan tertulis pada stasiun tersebut untuk memberikan 
kesempatan agar memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang 
bersifat imperatif (wajib).

Pasal yang 
dilanggar
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No.

11 Tanggal 06-Feb-12

No. Surat 58/K/KPI/02/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara

Deskripsi Meneruskan permintaan dari Komisi I DPRD Bali dan KPID Bali 
sehubungan dengan Hari Raya Nyepi, KPI Pusat mengimbau 
lembaga penyiaran yang bersiaran di Provinsi Bali untuk tidak 
bersiaran pada Hari Raya Nyepi Saka 1934 yang jatuh pada hari 
Jumat, 23 Maret 2012.

Pasal yang 
dilanggar

12 Tanggal 08-Feb-12

No. Surat 60/K/KPI/02/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

ANTV

Program Acara Program Siaran Klik

Deskripsi Pada 11 Januari 2012 mulai pukul 12.37 WIB ditemukan 
penayangan lagu (berjudul “Hamil Duluan”) yang bermuatan 
seks secara eksplisit yang berisi : “Awalnya aku cium-ciuman/
Akhirnya aku peluk-pelukan… “ “Ku hamil duluan/Sudah tiga 
bulan/Gara-gara pacaran tidurnya beduaan... “ “Ku Hamil duluan/
Sudah tiga bulan/Gara-gara pacaran kita gelap-gelapan...”. 
Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelarangan muatan 
seks dalam lagu, perlindungan anak dan remaja, penggolongan 
program siaran, serta norma kesopanan dan kesusiaan yang 
disiarkan lembaga penyiaran. KPI Pusat memberikan peringatan 
tertulis pada stasiun televisi tersebut untuk memberikan 
kesempatan melakukan evaluasi internal agar lagu tersebut 
tidak ditayangkan kembali.

Pasal yang 
dilanggar
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No.

13 Tanggal 08-Feb-12

No. Surat 61/K/KPI/02/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran Criss Angel Mindfreak

Deskripsi Pada 15 Januari 2012 mulai pukul 14.15 WIB menayangkan 
adegan kekerasan berupa penembakan paku ke tangan yang 
dilanjutkan dengan penayangan paku yang masih tertancap di 
tangan serta tangan mengeluarkan darah. Selain itu, setelah 
paku mengenai tangan juga ditayangkan umpatan kata 
“shit”. Pada segmen lain, juga ditayangkan adegan mencoba 
memotong tangan yang diikuti dengan penayangan kondisi 
tangan yang terputus. Beberapa adegan tersebut dilakukan 
secara berulang-ulang. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran terhadap pembatasan program kekerasan 
dan perlindungan anak dan remaja di lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 10 dan Pasal 14 serta SPS Pasal 13 ayat (1), Pasal 25 
ayat (1) dan Pasal 27 ayat (6) huruf c
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No.

14 Tanggal 08-Feb-12

No. Surat 62/K/KPI/02/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama 18 Agustus 
2011)

Lembaga 
Penyiaran

ANTV

Program Acara Program Siaran Pesbukers

Deskripsi Pada 12 Januari 2012 mulai pukul 18.04 WIB menayangkan 
adegan gerakan tubuh atau tarian salah seorang  pengisi acara 
(Nikita Mirzani) yang dinilai dapat membangkitkan gairah 
seksual. Adegan tersebut ditampilkan juga eksplotasi tubuh 
bagian paha. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas pelarangan adegan seksual, norma kesopanan 
dan kesusilaan, perlindungangan terhadap anak dan remaja 
serta penggolongan program siaran yang disiarkan oleh 
lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 17 ayat (1) serta SPS 
Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17  huruf a dan c, dan Pasal 39 ayat (5) 
huruf a
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No.

15 Tanggal 08-Feb-12

No. Surat 63/K/KPI/02/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Program Siaran TOP 5

Deskripsi Pada 5 Januari 2012 mulai pukul 15.39 WIB menayangkan 
secara close up adegan seseorang yang memasukkan ular 
melalui lubang hidung dan mengeluarkan ular tersebut melalui 
mulut atau sebaliknya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja yang 
disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 10 dan SPS Pasal 13 ayat (1)

16 Tanggal 14-Feb-12

No. Surat 81/K/KPI/02/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran Ala Chef

Deskripsi Pada 5 Februari 2012 mulai pukul 10.00 WIB, program dinilai 
tidak memperhatikan pembatasan seksualitas, perlindungan 
terhadap anak-anak dan remaja serta penggolongan siaran 
yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yaitu menayangkan 
host (Farah Quinn) memakai pakaian yang agak terbuka di 
bagian dada, sehingga tubuh bagian dada host tersebut terlihat 
sangat jelas sepanjang acara. Beberapa program pada jam 
tayang lain juga ditemukan penayangan adegan yang sama. KPI 
Pusat menilai bahwa penayangan adegan tersebut tidak layak 
ditayangkan. Dalam suratnya, KPI Pusat mengimbau stasiun 
tersebut agar segera melakukan perbaikan internal dengan cara 
menyesuaikan pakaian yang digunakan oleh host agar tubuh 
bagian dada tidak terbuka. KPI Pusat juga meminta agar Trans 
TV tidak menayangkan ulang program yang menampilkan host 
dengan pakaian terbuka sebagaimana dimaksud.
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No.

Pasal yang 
dilanggar

17 Tanggal 20-Feb-12

No. Surat 86/K/KPI/02/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Program Siaran Breaking News tentang Whitney Houston 
Meninggal”

Deskripsi Pada 12 Februari 2012 mulai pukul 09.28 WIB  menayangkan 
adegan ciuman bibir antara Whitney Houston dengan seorang 
aktor yang merupakan cuplikan dari sebuah film. Jenis 
pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
pelarangan adegan seksual, perlindungan terhadap anak-anak 
serta norma kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan oleh 
lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 serta SPS Pasal 9, Pasal 13 
ayat (1), dan Pasal 17 huruf g
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No.

18 Tanggal 27-Feb-12

No. Surat 96/K/KPI/02/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TVOne

Program Acara Program Siaran Apa Kabar Indonesia

Deskripsi Pada 4 Februari 2012 mulai pukul 07.20 WIB menayangkan 
ilustrasi tentang dugaan keterlibatan I Wayan Koster dalam 
kasus korupsi Wisma Atlet. Bentuk ilustrasi yang ditayangkan 
berupa gambar desain grafis wajah I Wayang yang dilengkapi 
dengan asesoris khas kesenian “Topeng Bali” yaitu “Topeng 
Tua” dan penyebutan kata “Bali”. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan nilai-
nilai kesukuan dan larangan merendahkan dan/atau suatu suku, 
rasa tau golongan tertentu. Selain itu KPI Pusat telah menerima 
surat dari KPID Bali yang berisi alasan-alasan keberatan atas 
penayangan gambar tesebut. KPI Pusat sependapat bahwa 
penayangan gambar desain grafis tersebut tidak layak 
ditayangkan. KPI Pusat memberikan peringatan tertulis agar 
stasiun tersebut melakukan perbaikan internal untuk lebih 
berhati-hati dan sensitif terhadap penayangan adegan dan/atau 
gambar yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya.

Pasal yang 
dilanggar

19 Tanggal 27-Feb-12

No. Surat 97/K/KPI/02/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran Sinema Malam berjudul The Truth About Love
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Deskripsi Pada 15 Februari 2012 mulai  pukul 01.30 WIB menayangkan 
gambar seorang perempuan dengan payudara yang terbuka 
dalam cover DVD. Selain itu, pada segmen lain ditayangkan 
juga adegan ciuman bibir dan eksploitasi payudara. Jenis 
pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan 
kesusilaan yang disiarkan lembaga penyiaran. KPI juga meminta 
stasiun tersebut agar melakukan evaluasi internal terutama 
untuk menjamin agar penayangan gambar dan adegan-adegan 
yang dimaksud tidak ditayangkan kembali.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8 serta SPS Pasal 9 dan Pasal 17 huruf a dan g

20 Tanggal 27-Feb-12

No. Surat 98/K/KPI/02/12

Perihal Penghentian Sementara

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Talkshow dalam Program Metro Siang

Deskripsi Pada 12 Januari 2012 mulai pukul 12.34 WIB menayangkan 
kemasan obat kuat dengan menampilkan gambar orang 
berhubungan seks dan dialog interaktif mengenai permasalahan 
seksualitas secara vulgar dengan salah satu pemirsa melalui 
telepon. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas pelarangan adegan seksual, perlindungan 
anak dan remaja, serta norma kesopanan dan kesusilaan 
yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Untuk itu, KPI Pusat 
memutuskan memberikan sanksi administratif penghentian 
sementara segmen acara talkshow pada program selama 3 (tiga) 
hari berturut-turut. Pelaksanaan sanksi administratif ini wajib 
dilaksanakan mulai tanggal 28-29 Februari 2012 sampai dengan 
1 Maret 2012.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 serta SPS Pasal 9, Pasal 13 ayat 
(1), Pasal 17 huruf k, dan Pasal 20 ayat (3)
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21 Tanggal 29-Feb-12

No. Surat 101/K/KPI/02/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran Bioskop Trans TV dengan judul Ghost Rider

Deskripsi KPI  mengundang Trans TV untuk memberikan klarifikasi terkait  
tayangan pada 21 Februari 2012 mulai pukul 20.29 WIB yang 
menayangkan adegan ciuman bibir antara sepasang aktor dan 
aktris

Pasal yang 
dilanggar

22 Tanggal 05-Mar-12

No. Surat 107/K/KPI/03/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

TV One

Program Acara
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Deskripsi KPI Pusat telah menerima pengaduan resmi baik atas nama 
pribadi maupun pengurus DPP Partai Demokrat terkait 
penayangan pemberitaan di TV One tentang kasus-kasus 
korupsi yang diduga dilakukan oleh kader Partai Demokrat, 
namun dianggap telah menyerang eksistensi dan merugikan 
Partai Demorat. Untuk itu, KPI Pusat meminta TV One untuk 
menghadiri pertemuan mediasi dan dialog bersama.

Pasal yang 
dilanggar

23 Tanggal 05-Mar-12

No. Surat 108/K/KPI/03/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara

Deskripsi KPI Pusat telah menerima pengaduan resmi baik atas nama 
pribadi maupun pengurus DPP Partai Demokrat terkait 
penayangan pemberitaan di Metro TV tentang kasus-kasus 
korupsi yang diduga dilakukan oleh kader Partai Demokrat, 
namun dianggap telah menyerang eksistensi dan merugikan 
Partai Demorat. Untuk itu, KPI Pusat meminta Metro TV untuk 
menghadiri pertemuan mediasi dan dialog bersama.

Pasal yang 
dilanggar

24 Tanggal 09-Mar-12

No. Surat 121/K/KPI/03/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TVOne

Program Acara Program Siaran Indonesia Lawyers Club
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Deskripsi Pada 6 Maret 2012 mulai pukul 19.30 WIB ditemukan 
penayangan adegan yang tidak layak ditayangkan dan 
diucapkan. Adegan yang dimaksud adalah dialog antara 
pembawa acara (Karni Ilyas) dengan mantan Ketua Umum 
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Nurdin Halid) tentang 
kondisi persepakbolaan Indonesia. Dalam dialog tersebut, 
pembawa acara mengambil contoh kondisi suporter Indonesia, 
dengan menyatakan : “Kalau boneknya pulang kampung, 
ngancurin setiap stasiun, pedagang, merampok makanan.” KPI 
berkesimpulan bahwa pendapat pribadi pembawa acara di atas 
menimbulkan efek negatif khususnya bagi suporter Klub Sepak 
Bola Persebaya. Untuk itu, KPI Pusat memberikan Peringatan 
Tertulis agar stasiun tersebut segera melakukan evaluasi 
internal pada program agar lebih berhati-hati dan sensitif atas 
penayangan pendapat pribadi pembawa acara yang dapat 
menimbulkan polemik bagi sebagian kelompok masyarakat.

Pasal yang 
dilanggar

25 Tanggal 12-Mar-12

No. Surat 126/K/KPI/03/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans 7

Program Acara Program Siaran Theater 7 Malam dengan judul Urban Legend

Deskripsi Pada 29 Februari 2012 mulai pukul 02.01 WIB menayangkan 
buku tentang kamasutra yang menampilkan gambar orang 
berhubungan seks. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan seksual serta 
norma kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga 
penyiaran. KPI Pusat juga meminta agar Trans 7 melakukan 
evaluasi dan sensor internal terutama untuk menjamin 
agar penayangan gambar yang kami maksud di atas tidak 
ditayangkan kembali.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8 dan SPS Pasal 9 dan Pasal 17 huruf j
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26 Tanggal 12-Mar-12

No. Surat 133/K/KPI/03/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran Uya Emang Kuya

Deskripsi KPI Pusat mengundang SCTV untuk memberikan klarifikasi 
atas tayangan pada 9 Maret 2012 mulai pukul 14.57 WIB 
yang menayangkan adegan sorang ibu yang dalam keadaan 
dihipnotis menyatakan bahwa anak sulungnya adalah bukan 
anak kandungnya, dan pernyataan tersebut menyebabkan si 
anak menangis dan tampak terpukul.

Pasal yang 
dilanggar

27 Tanggal 13-Mar-12

No. Surat 142/K/KPI/03/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Siaran Indonesia Sehat

Deskripsi KPI Pusat mengundang TVRI untuk memberikan klarifikasi atas 
tayangan pada 8 Maret dan 13 Maret 2012 mulai pukul 08.30 
WIB yang menayangkan gambar alat kelamin dan ketelanjangan.

Pasal yang 
dilanggar
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28 Tanggal 20-Mar-12

No. Surat 205/K/KPI/03/12

Perihal Undangan Pemberian Sanksi Administratif

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran Uya Emang Kuya

Deskripsi Sehubungan telah dilakukannya klarifikasi terkait tayangan 
pada 9 Maret 2012 mulai pukul 14.57 WIB yang menayangkan 
adegan sorang ibu yang dalam keadaan dihipnotis menyatakan 
bahwa anak sulungnya adalah bukan anak kandungnya, dan 
pernyataan tersebut menyebabkan si anak menangis dan 
tampak terpukul. KPI Pusat memutuskan memberikan sanksi 
administratif terhadap program tersebut, dan meminta hadir 
kembali memenuhi undangan pemberian sanksi administratif 
pada Kamis 22 Maret 2012 Pk. 12.00 WIB di KPI.

Pasal yang 
dilanggar

29 Tanggal 20-Mar-12

No. Surat 206/K/KPI/03/12

Perihal Undangan Pemberian Sanksi Administratif

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Siaran Indonesia Sehat

Deskripsi Sehubungan telah dilakukannya klarifikasi terkait tayangan 
pada 8 Maret dan 13 Maret 2012 mulai pukul 08.30 WIB yang 
menayangkan gambar alat kelamin dan ketelanjangan. KPI 
Pusat memutuskan memberikan sanksi administratif terhadap 
program tersebut, dan meminta hadir kembali memenuhi 
undangan pemberian sanksi administratif pada Kamis 22 Maret 
2012 Pk. 13.00 WIB di KPI.

Pasal yang 
dilanggar
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30 Tanggal 21-Mar-12

No. Surat 210/K/KPI/03/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama 14 Januari 
2011

Lembaga 
Penyiaran

TV One

Program Acara Program Siaran Kabar Siang

Deskripsi Pada tanggal 7 Maret 2012 mulai pukul 11.58 WIB menayangkan adegan 
2 (dua) orang anak yang menceritakan kronologi kejahatan seksual 
yang dialaminya secara terperinci. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran terhadap perlindungan anak dan remaja serta 
larangan pemberitaan kejahatan seksual secara terperinci. KPI Pusat 
berkesimpulan, walaupun program telah berupaya menggunakan kaidah 
jurnalistik dengan tidak menayangkan identitas dan wajah korban 
pelaku, namun penayangan kronologi seksual yang dilakukan secara 
detail tidak layak untuk ditayangkan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 10 dan Pasal 14 serta SPS Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 29 huruf 
e
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31 Tanggal 22-Mar-12

No. Surat 216/K/KPI/03/12

Perihal Penghentian Sementara

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran Uya Emang Kuya

Deskripsi Padal 9 Maret 2012 mulai pukul 14.57 WIB menayangkan 
adegan sorang ibu yang dalam keadaan dihipnotis menyatakan 
bahwa anak sulungnya adalah bukan anak kandungnya. Pada 
adegan tersebut ditayangkan juga adegan ekspresi anak 
yang menangis dan terpukul atas pernyataan sang ibu. Jenis 
pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
perlindungan anak dan remaja serta hak privacy khususnya 
konflik dalam keluarga yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. 
Untuk itu, KPI Pusat memutuskan memberikan sanksi 
administratif penghentian sementara pada program selama 3 
(tiga) hari di setiap penayangan hari Jumat. Pelaksanaan sanksi 
tersebut wajib dilaksanakan pada 30 Maret 2012, 6 April 2012, 
dan 13 April 2012.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 10 dan Pasal 43 serta SPS Pasal 11, Pasal 12 huruf c, 
dan huruf d, serta 13 ayat (1)
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32 Tanggal 22-Mar-12

No. Surat 217/K/KPI/03/12

Perihal Undangan Pemberian Sanksi Administratif

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran Bioskop Trans TV dengan judul Ghost Rider

Deskripsi Sehubungan telah dilakukannya klarifikasi terkait tayangan 
pada 21 Februari 2012 mulai pukul 20.29 WIB yang 
menayangkan adegan ciuman bibir antara sepasang aktor 
dan aktris. KPI Pusat memutuskan untuk memberikan sanksi 
administratif terhadap program tersebut, dan meminta 
memenuhi undangan pemberian sanksi administratif. Terkait 
surat perihal permohonan pengunduran waktu pertemuan yang 
semula pada Kamis 22 Maret 2012 Pk. 11.00 WIB, KPI Pusat 
memberikan kesempatan untuk hadir kembali pada hari Senin 
26 Maret 2012 Pk. 13.000 WIB di KPI.

Pasal yang 
dilanggar

33 Tanggal 26-Mar-12

No. Surat 222/K/KPI/03/12

Perihal Penghentian Sementara     

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran Bioskop Trans TV berjudul Ghost Riders
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Deskripsi Pada 21 Februari 2012 mulai pukul 20.29 WIB menayangkan 
adegan ciuman bibir sepasang aktor dan aktris dalam film 
tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas pelarangan adegan seksual, perlindungan 
anak dan remaja, serta norma kesopanan dan kesusilaan 
yang disiarkan lembaga penyiaran.  KPI Pusat memutuskan 
memberikan sanksi administratif penghentian sementara 
pada program tersebut selama 6 (enam) hari berturut-turut. 
Pelaksanaan sanksi ini wajib dilaksanakan mulai 1-6 April 2012. 
Selain itu, KPI Pusat meminta untuk tidak membuat program 
pengganti sejenis yang ditayangkan pada waktu yang sama atau 
waktu yang berbeda.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 serta SPS Pasal 9, Pasal 13 
ayat (1), Pasal 16, dan Pasal 17 huruf g

34 Tanggal 26-Mar-12

No. Surat 223/K/KPI/03/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Program Siaran Metro Pagi

Deskripsi Telah dilakukan pemeriksaan atas tayangan yang diadukan 
yaitu tayangan 8 Agustus 2011 dan 12 Agustus 2011. Selain 
itu, KPI Pusat juga telah melakukan pemeriksaan atas program 
yang ditayangkan pada waktu lain yang menyangkut topik 
yang diadukan (dugaan korupsi yang dilakukan oleh kader 
Partai Demokrat). KPI Pusat berkesimpulan tidak menemukan 
adanya pelanggaran P3SPS, dan juga berpendapat bahwa 
prinsip-prinsip jurnalistik yang diatur dalam P3SPS telah 
digunakan sebagai panduan utama dalam penayangan program 
tersebut. Namun demikian, prinsip keberimbangan program 
yang membahas topik yang diadukan oleh pengadu dalam 
penerapannya tidak digunakan secara proporsional. 
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Deskripsi KPI Pusat menilai penerapan prinsip keberimbangan yang 
tidak proporsional telah menyebabkan munculnya aduan, 
keberatan, dan/atau kritik atas program oleh pengadu. KPI Pusat 
meminta agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh aduan 
masyarakat ini. Untuk itu, KPI Pusat memberikan peringatan 
tertulis yang bertujuan agar melakukan evaluasi internal 
terhadap program khususnya agar lebih berhati-hati dalam 
penerapan prinsip keberimbangan dalam penyampaian suatu 
berita dan/atau informasi kepada masyarakat luas dan tetap 
menggunakan P3SPS sebagai acuan utama.

Pasal yang 
dilanggar

35 Tanggal 26-Mar-12

No. Surat 224/K/KPI/02/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TV One

Program Acara Program Siaran Indonesia Lawyers Club

Deskripsi Telah dilakukan pemeriksaan atas tayangan yang diadukan yaitu 
tayangan 5 Juli 2011 dan 8 Februari 2012. Selain itu, KPI juga 
telah melakukan pemeriksaan atas program yang ditayangkan 
pada waktu lain yang menyangkut topik yang diadukan (dugaan 
korupsi yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat). KPI Pusat 
berkesimpulan tidak menemukan adanya pelanggaran P3SPS, 
dan juga berpendapat bahwa prinsip-prinsip jurnalistik yang 
diatur dalam P3SPS telah digunakan sebagai panduan utama 
dalam penayangan program tersebut. Namun demikian, 
prinsip keberimbangan program yang membahas topik yang 
diadukan oleh pengadu dalam penerapannya tidak digunakan 
secara proporsional. KPI Pusat menilai penerapan prinsip 
keberimbangan yang tidak proporsional telah menyebabkan 
munculnya aduan, keberatan, dan/atau kritik atas program
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Deskripsi oleh pengadu. KPI Pusat meminta agar memperhatikan 
dengan sungguh-sungguh aduan masyarakat ini. Untuk itu, 
KPI Pusat memberikan peringatan tertulis yang bertujuan agar 
melakukan evaluasi internal terhadap program khususnya agar 
lebih berhati-hati dalam penerapan prinsip keberimbangan 
dalam penyampaian suatu berita dan/atau informasi kepada 
masyarakat luas dan tetap menggunakan P3SPS sebagai acuan 
utama.

Pasal yang 
dilanggar

36 Tanggal 26-Mar-12

No. Surat 225/K/KPI/03/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

PT Cipta TPI

Program Acara Program Siaran Lintas Malam

Deskripsi Pada 1 Maret 2012 mulai pukul 00.41 WIB menayangkan 
seorang model perempuan yang sedang berjalan di atas 
catwalk dengan memakai pakaian yang transparan sehingga 
bagian payudara terlihat cukup jelas. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan 
seksual serta norma kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan 
oleh lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8 serta SPS Pasal 9 dan Pasal 17 huruf a
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37 Tanggal 26-Mar-12

No. Surat 227/K/KPI/03/12

Perihal Peringatan dan Undangan II

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Siaran Indonesia Sehat

Deskripsi Sehubungan surat undangan KPI Pusat No. 206/K/KPI/03/12 
tertanggal 20 Maret 2012 tentang undangan pertemuan untuk 
mendengarkan sanksi administratif KPI, KPI sangat menyesalkan 
ketidakhadiran TVRI untuk memenuhi undangan tersebut 
tanpa pemberitahuan. KPI Pusat meminta untuk menaati sesuai 
UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS dan memberi 
kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk menghadiri pertemuan pada 
Rabu 28 Maret 2012 Pk 09.00 WIB di KPI.

Pasal yang 
dilanggar

38 Tanggal 28-Mar-12

No. Surat 234/K/KPI/03/12

Perihal Penghentian Sementara

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Siaran Indone-sia Sehat

Deskripsi Pada 13 Maret 2012 mulai pukul 08.30 WIB menayangkan 
gambar alat kelamin pria dan wanita, ketelanjangan, dan 
penayangan bagian tubuh yang terpotong dalam program 
tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran terhadap perlindungan terhadap anak-anak 
dan remaja, adegan seksual, adegan kekerasan, serta norma 
kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga 
penyiaran. KPI Pusat juga menemukan pelanggaran penayangan
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Deskripsi gambar alat kelamin wanita pada program yang sama pada 
tanggal 8 Maret 2012. Untuk itu, KPI Pusat memutuskan 
memberikan sanksi  administratif  penghentian sementara 
pada program tersebut selama 7 (tujuh) hari penayangan. 
Pelaksanaan sanksi administratif ini wajib dilaksanakan mulai 
2-6 April dan 9-10 April 2012. Selain itu, KPI Pusat meminta 
untuk tidak membuat program pengganti sejenis yang 
ditayangkan pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 serta SPS Pasal 9, 
Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 huruf a, dan Pasal 26 ayat (3) huruf a

39 Tanggal 17-Apr-12

No. Surat 268/K/KPI/04/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Program Siaran 8-11 Show

Deskripsi Pada 30 Maret 2012 mulai pukul 08.00 WIB menayangkan 
dialog antara pewawancara (host) dengan narasumber 
(Thamrin Amal Tamagola) yang menganggap Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) sebagai Tomcat. Pembicaraan yang membahas 
materi tersebut terjadi ketika narasumber lain (Effendi 
Gazali) membuka pembicaraan yang mengutip pendapat 
Thamrin pada waktu lain yang menyatakan perilaku SBY sama 
dengan tomcat. Thamrin menjelaskan pendapatnya dengan 
menyatakan : “Tomcat itu cirinya dia kalau tidak merasa 
terancam, dia tidak mengeluarkan bisanya. Tapi kalau dia 
merasa terancam, langsung dia mengeluarkan bisanya. Nah, 
SBY itu begitu dia meras terancam, langsung tentara dikeluarin, 
Nah itu yang sama dengan tomcat”. KPI Pusat menyesalkan 
sikap host yang tidak berusaha melakukan pencegahan atau 
pengalihan materi pembicaraan ketika kedua narasumber 
mulai membahas persamaan SBY dengan hewan (tomcat). KPI 
Pusat berkesimpulan bahwa penayangan adegan tersebut tidak 
layak ditayangkan karena Presiden Republik Indonesia dalam 
kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan juga merupakan 
Kepala Negara. Oleh karna itu, KPI Pusat memberikan peringatan 
tertulis agar lebih berhati-hati dan memperhatikan kedudukan 
Presiden sebagai Kepala Negara.
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Pasal yang 
dilanggar

40 Tanggal 20-Apr-12

No. Surat 275/K/KPI/04/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Nutrilon Royal

Deskripsi Siaran iklan tersebut tidak memperhatikan larangan atas adegan 
seksual serta perlindungan terhadap anak karena menayangkan 
adegan ciuman dua orang anak dalam air melalui pengambilan 
gambar secara close up. KPI Pusat mengimbau seluruh lembaga 
penyiaran yang masih dan/akan menayangkan iklan tersebut 
untuk segera melakukan perbaikan dengan cara melakukan 
editing pada adegan tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

41 Tanggal 26-Apr-12

No. Surat 281/K/KPI/04/12
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Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Bukrim Gel

Deskripsi Iklan tersebut dinilai tidak memperhatikan larangan atas adegan 
seksual, norma kesopanan dan kesusilaan, serta perlindungan 
terhadap anak da remaja.  Pada bagian awal siaran iklan 
tersebut ditemukan penayangan adegan yang mengekploitasi 
seksualitas. Dalam tayangan tersebut, sepasang bintang iklan 
pria dan wanita melakukan gerakan-gerakan tubuh erotis sambil 
mengucapkan kalimat : “dikocok-kocok, diremas-remas, keluar 
deh…”, KPI Pusat menilai bahwa penayangan adegan tersebut 
tidak layak ditayangkan. KPI Pusat juga telah meminta P3I untuk 
melakukan analisis atas tayangan tersebut. P3I dalam surat No. 
1036/UM-PP/IV/2012 tertanggal 25 April 2012 menyatakan 
iklan tersebut berpotensi melanggar EPI. Karena itu, KPI Pusat 
mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/
atau akan menayangkan iklan tersebut untuk segera melakukan 
perbaikan dengan cara melakukan editing pada adegan yang 
dimaksud.

Pasal yang 
dilanggar
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42 Tanggal 26-Apr-12

No. Surat 282/K/KPI/04/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Cang Jiang Clinic TCM

Deskripsi Dalam iklan tersebut ditemukan adegan testimonial pasien yang 
cenderung berlebihan dan dipandang mendeskreditkan dokterr 
dan rumah sakit pada umumnya. Selain itu, juga ditayangkan 
pemberian diskon bila pasien melakukan pengobatan di 
klinik tersebut. KPI Pusat menilai bahwa penayangan iklan 
yang berkaitan dengan promosi klinik, poliklinik dan/atau 
rumah sakit wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Untuk itu, KPI 
Pusat mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang 
masih dan/atau akan menayangkan iklan tersebut untuk segera 
melakukan perbaikan dengan cara melakukan editing pada 
adegan sebagaimana yang dimaksud. Selain itu juga meminta 
agar lembaga penyiaran berhati-hati dengan penayangan iklan 
yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Terkait hal tersebut 
Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan 
Indonesia (BPP P3I) telah mengirimkan surat pada KPI Pusat 
dengan No. 635/BPP-PPI/III/21012 berpendapat bahwa iklan 
tersebut berpotensi melanggar Pedoman etika Promosi Rumah 
sakit (Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia) dan berpotensi 
melanggar Etika Pariwara Indonesia.

Pasal yang 
dilanggar

43 Tanggal 2-Mei-12

No. Surat 289/K/KPI/05/12

Perihal Jawaban atas Hak Keberat-an (atas surat Penghentian 
Sementara No 222/K/KPI/03/12
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Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran Bioskop Trans TV

Deskripsi Mengenai sanksi administratif surat tertanggal 26 Maret 2012 
tentang sanksi administratif penghentian sementara selama 6 
(enam) hari berturut-turut, KPI Pusat memutuskan melakukan 
perbaikan surat administratif tersebut dengan perubahan 
pelaksanaan sanksi administratif  bahwa sanksi hanya ditujukan 
untuk program yang ditayangkan mulai pukul 20.15 WIB 
(penayangan program pertama). Pelaksanaan sanksi tersebut 
wajib dilaksanakan mulai tanggal 7-12 Mei 2012. Selain itu, KPI 
Pusat meminta untuk tidak membuat program pengganti sejenis 
yang ditayangkan dengan format dan waktu yang sama.

Pasal yang 
dilanggar

44 Tanggal 14-Mei-12

No. Surat 312/K/KPI/05/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Program Siaran Jurnalistik Liputan Jatuhnya Pesawat Sukhoi 
Superjet 100 di Gunung Salak

Deskripsi Menayangkan proses evakuasi korban yang tidak 
memperhatikan proses pemulihan keluarga korban. KPI Pusat 
menilai bahwa penayangan tersebut tidak layak karena dapat 
menambah penderitaan dan/atau trauma bagi keluarga korban. 
KPI Pusat mengimbau kepada seluruh stasiun televisi agar lebih 
berhati-hati dalam menayangkan liputan tentang bencana 
dengan memperhatikan secara serius dampak penayangan 
tersebut khususnya bagi keluarga korban atau kelompok 
masyarakat yang sedang mengalami musibah ini. 

Pasal yang 
dilanggar
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45 Tanggal 28-Mei-12

No. Surat 321/K/KPI/05/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Program Siaran Audisi 2012

Deskripsi Pada 4 Maret 2012 mulai pukul 12.57 WIB menayangkan 
komentar  juri, Anang Hermansyah, terhadap seorang calon 
peserta kompetisi Indonesian Idol: “Tapi harus laki-laki 
kamunya, ojo wandu…kamu tuh wandu kayanya…” Komentar 
yang bernada mirip dengan komentar di atas juga dilontarkan 
oleh juri lain, Ahmad Dhani: “Bahaya, kamu nanti kalau sampe 
Jakarta jangan gaul sama lelembut…” KPI Pusat berkesimpulan 
bahwa pernyataan tersebut tidak pantas ditayangkan karena 
dipandang dapat melecehkan orang dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu, khususnya orang dengan orientasi seks 
dan identitas gender tertentu.

Pasal yang 
dilanggar
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46 Tanggal 31-Mei-12

No. Surat 326/K/KPI/05/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Siaran Hitam Putih

Deskripsi Pada  8 April 2012 pukul 18.28 WIB menayangkan adegan host 
yang menanyakan sebuah pertanyaan kepada seorang anak di 
luar kemampuan si anak untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
Host menanyakan, “Lebih suka ketemu ayah (ayah kandung si 
anak  yang orang tuanya telah bercerai) atau Daddy? (teman 
dekat sang ibu saat ini)”. Si anak terdiam sejenak dan akhirnya 
menjawab “Daddy” lalu menangis. Adegan tersebut disertai 
dengan penayangan teks “Nasywa lebih suka bertemu dengan 
“Daddy” Irwan daripada ayahnya sendiri?”. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepada 
anak. KPI Pusat menilai bahwa adegan tersebut tidak layak 
ditayangkan karena dapat berdampak pada perkembangan 
psikologis si anak.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 29 huruf a dan b serta SPS Pasal 
15 ayat (1)
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47 Tanggal 31-Mei-12

No. Surat 327/K/KPI/05/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran Aseli Indonesia

Deskripsi Pada 6 Mei 2012 mulai pukul 13.45 WIB menayangkan 
secara close up adegan seseorang  yang memasukkan paku ke 
lubang hidung yang dilanjutkan dengan penayangan adegan 
memasukkan ular ke lubang hidung dan mengeluarkan ular 
tersebut melalui mulut atau sebaliknya. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja 
serta pelarangan dan pembatasan program siaran mistik, horor, 
dan supranatural yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. 
Selain itu, pada program yang sama dengan waktu penayangan 
tanggal 29 April 2012, ditemukan pelanggaran yang sama, 
yaitu  adegan seseorang yang bagian kulit lehernya ditusuk oleh 
kawat, kemudian kawat tersebut diikatkan pada sebuah tali yang 
dipakai untuk menarik bajaj. Oleh karena itu, KPI Pusat meminta 
untuk melakukan perubahan jam tayang pada program menjadi 
di atas pukul 22.00 WIB sesuai dengan penggolongan program 
siaran yang telah diatur di dalam P3 dan SPS 2012.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 dan Pasal 20 serta SPS Pasal 15 ayat (1), Pasal 30 
ayat (1) huruf (g) dan ayat (2), Pasal 32 dan Pasal 37 ayat (4) 
huruf b
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48 Tanggal 30 –Mei-12

No. Surat 329/k/KPI/05/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran Buaya Show

Deskripsi Pada 5 Maret 2012 pukul 23.24 WIB telah ditemukan adegan 
yang tidak pantas ditayangkan. Adegan yang dimaksud adalah 
menayangkan pertanyaan-pertanyaan host terhadap seorang 
anak berusia 16 tahun putra Machicha Muchtar yang terkait 
dengan statusnya. Pertanyaan-pertanyaan host di antaranya 
“…. “Gimana rasanya setelah mendapat pengakuan bahwa 
kamu adalah anak sah dari pak Moer?”….. “jadi kemarin kamu 
merasa belum punya identitas, gitu ya?”….”Sebelum ayah 
kamu meninggal. Sebetulnya kamu pengen ketemu atau biasa 
saja?”. KPI Pusat berkesimpulan bahwa pertanyaan-pertanyaan 
tersebut tidak pantas ditayangkan karena dapat berdampak 
pada perkembangan psikologis si anak. Untuk itu, KPI Pusat 
memberikan peringatan tertulis agar segera melakukan 
evaluasi internal pada program agar lebih berhati-hati terhadap 
tayangan yang melibatkan anak.

Pasal yang 
dilanggar

49 Tanggal 31-Mei-12

No. Surat 330/K/KPI/05/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Program Siaran Metro Inside
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Deskripsi Pada tayangan 3 Mei 2012 mulai pukul 23.03 WIB secara 
umum program memang telah berusaha melakukan editing 
dan tidak menampilkan wawancara secara langsung dengan 
anak-anak dan remaja yang berada dalam tahanan anak. Namun 
pada beberapa  adegan yang lain ditayangkan wajah anak-
anak dan remaja yang berada dalam tahanan secara close up. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
perlindungan terhadap anak dan remaja yang disiarkan oleh 
lembaga penyiaran. KPI Pusat juga telah meminta masukkan dan 
menerima surat No 203/DP/K/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012 
perihal penilaian Dewan Pers yang isinya berpendapat bahwa 
tayangan tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 ayat (2) dan SPS Pasal 15 ayat (3)

50 Tanggal 31-Mei-12

No. Surat 332/K/KPI/05/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Jagoan Neon
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Deskripsi Pada iklan tersebut ditemukan adegan empat orang anak 
yang sedang bersepeda berhenti di depan jurang karena 
terlihat takut untuk melewatinya. Namun setelah memakan 
produk yang diiklankan, timbul keberanian dari mereka untuk 
melompati jurang. KPI Pusat menilai penayangan adegan 
dalam iklan tersebut mudah ditiru dan dapat membahayakan 
anak-anak dan mengingatkan bahwa siaran yang melibatkan 
anak-anak wajib mengikuti ketentuan dan etika yang mengatur 
tentang hal tersebut. KPI Pusat mengimbau kepada seluruh 
lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan 
iklan tersebut untuk segera melakukan perbaikan dengan 
cara melakukan editing pada adegan yang dimaksud. Selain 
itu juga meminta agar lembaga penyiaran berhati-hati dalam 
penayangan iklan yang berkaitan dengan anak-anak. Terkait hal 
tersebut, KPI Pusat juga telah menerima surat No. 1051/UM-
PP/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012 dari Persatuan Perusahaan 
Periklanan Indonesia (P3I) yang isinya berpendapat bahwa 
adegan dalam iklan tersebut berpotensi melanggar Etika 
Pariwara Indonesia.

Pasal yang 
dilanggar
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51 Tanggal 31-Mei-12

No. Surat 333/K/KPI/05/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Chocolatos

Deskripsi Iklan menayangkan adegan seorang kakak perempuan yang 
terkejut membuka pintu kulkas karena melihat adiknya (seorang 
anak) sedang berada di dalam kulkas. Selanjutnya, si kakak 
bertanya kepada si adik, apa yang dilakukannya di dalam kulkas. 
Adiknya menjawab, “Makan chocolatos kak. Katanya, kalau 
masuk dalam kulkas lebih enak”. KPI Pusat mengimbau bahwa 
siaran yang melibatkan anak-anak wajib mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan etika yang mengatur hal 
tersebut. KPI Pusat juga mengimbau seluruh lembaga penyiaran 
yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tersebut 
untuk segera melakukan perbaikan dengan cara melakukan 
editing pada adegan yang dimaksud. Selain itu, KPI Pusat juga 
menerima surat dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia 
(P3I) No. 1051/UM-PP/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012 yang 
isinya berpendapat bahwa adegan dalam iklan tersebut 
berpotensi melanggar Etika Pariwara Indonesia.

Pasal yang 
dilanggar



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

89
III| Sanksi Meningkat di 2012

No.

52 Tanggal 31-Mei-12

No. Surat 334/K/KPI/05/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan P-KING TCM

Deskripsi Iklan menayangkan adegan testimonial pasien dan pemberian 
diskon bila pasien melakukan pengobatan di klinik tersebut 
yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
No. 1787 Tahun 2010 tentang Iklan yang berkaitan dengan 
Publikasi Pelayanan Kesehatan. KPI Pusat menegaskan bahwa 
penayangan iklan yang berkaitan dengan promosi klinik, 
poliklinik, dan/atau rumah sakit wajib mengikuti ketentuan 
peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang 
hal tersebut. Untuk KPI Pusat mengimbau kepada seluruh 
lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan 
iklan tersebut untuk segera melakukan perbaikan dengan cara 
mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 
itu, meminta agar lembaga penyiaran berhati-hati dengan 
penyangan iklan yang berkaitan dengan masalah kesehatan. 
Selain itu, KPI Pusat juga telah menerima surat No. 635/BPP-
PPI/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 dari Badan Pengawas 
Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP 
P3I) yang isinya permintaan agar KPI Pusat melakukan tindakan 
sesuai kewenangannya dalam melihat maraknya fenomena iklan 
pelayanan kesehatan di lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

90
Sanksi Meningkat di 2012 | III

No.

53 Tanggal 31-Mei-12

No. Surat 336/K/KPI/05/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Klinik Tong Fang

Deskripsi Iklan menayangkan testimonial pasien dan pemberian diskon 
bila pasien melakukan pengobatan di klinik tersebut, yang tidak 
diperbolehkan dalam Peraturan Menteri kesehatan No. 1787 
Tahun 2012 mengenai Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan. 
Iklan tersebut dinilai KPI Pusat tidak memperhatikan peraturan 
perundang-undangan dan etika yang berlaku. KPI Pusat 
menegaskan bahwa iklan yang berkaitan dengan promosi klinik, 
poliklinik, dan/atau rumah sakit wajib mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal 
tersebut. Untuk itu, KPI Pusat mengimbau kepada seluruh 
lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan 
iklan tersebut untuk segera melakukan perbaikan dengan cara 
mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 
itu meminta agar lembaga penyiaran berhati-hati dengan 
penayangan iklan yang berkaitan dengan masalah kesehatan. 
KPI Pusat juga menerima surat dari Badan Pengawas Persatuan 
Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP P3I) No. 635/BPP-PPI/
III/2012 pada 12 Maret 2012 yang berisikan permintaan agar 
KPI Pusat melakukan tindakan sesuai kewenangannya dalam 
melihat maraknya fenomena iklan pelayanan kesehatan di 
lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar
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54 Tanggal 12-Juni-12

No. Surat 354/K/KPI/06/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran Protect The Boss

Deskripsi Pada tayangan 30 Mei 2012 mulai pukul 13.30 WIB 
menayangkan adegan yang mengesankan ciuman dan juga 
penayangan adegan ciuman bibir di akhir episode program. 
Jenis pelanggaran: perlindungan anak dan remaja, pelarangan 
adegan seksual serta norma kesopanan dan kesusilaan yang 
disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat meminta agar 
segera dilakukan evaluasi internal program dengan cara 
melakukan editing pada adegan tersebut yang berdampak pada 
perkembangan psikologis anak-anak dan remaja.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) serta SPS 
Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf g dan k, dan Pasal 37 ayat (4) 
huruf a.

55 Tanggal 12-Juni-12

No. Surat 355/K/KPI/06/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran Naughty Kiss

Deskripsi Pada tayangan 30 Mei 2012 mulai pukul 12.29 WIB 
menayangkan adegan seksual serta pelanggaran  norma 
kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga 
penyiaran. Pelanggaran yang sama juga ditemukan pada awal 
penayangan program pada setiap episode. KPI Pusat meminta 
agar melakukan evaluasi internal program dengan cara 
melakukan editing pada adegan seksual tersebut yang dapat 
berdampak pada perkembangan psikologis anak-anak dan 
remaja.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) serta 
SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf  k, dan Pasal 37 
ayat (4) huruf a.
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56 Tanggal 18-Juni-12

No. Surat 365/K/KPI/06/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Klinik Tefaron

Deskripsi Pada iklan ditemukan adegan testimonial pasien yang tidak 
diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1787 Tahun 2010 
tentang Iklan dan Publikasi Perlayanan Kesehatan. KPI Pusat menilai 
bahwa iklan tersebut tidak memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan etika yang berlaku. Selain itu KPI Pusat juga menegaskan 
bahwa penayangan iklan yang berakitan dengan promosi klinik, 
poliklinik, dan/atau rumah sakit wajib mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. KPI Pusat 
telah menerima surat No. 635/BPP-PPI/III/2012 tertanggal 12 Maret 
2012 dari Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan 
Indonesia (BPP P3I) yang isinya permintaan agar KPI Pusat melakukan 
tindakan sesuai kewenangannya dalam melihat maraknya fenomena 
iklan pelayangan kesehatan di lembaga penyiaran. Untuk itu, KPI Pusat 
mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau 
akan menayangkan iklan tersebut untuk segera melakukan perbaikan 
dengan cara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
KPI Pusat juga meminta agar lembaga penyiaran berhati-hati dengan 
penayangan iklan yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

Pasal yang 
dilanggar
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57 Tanggal 18-Juni-12

No. Surat 366/K/KPI/06/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Tay Shan TCM

Deskripsi Pada iklan ditemukan adanya adegan testimonial pasien dan 
pemberian diskon bila pasien melakukan pengobatan di klinik 
tersebut yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi 
Perlayanan Kesehatan. KPI Pusat menilai bahwa iklan tersebut 
tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 
etika yang berlaku. Selain itu, KPI Pusat  juga menegaskan 
bahwa penayangan iklan yang berakitan dengan promosi klinik, 
poliklinik, dan/atau rumah sakit wajib mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal 
tersebut. KPI Pusat telah menerima surat No. 635/BPP-PPI/
III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 dari Badan Pengawas 
Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP 
P3I) yang isinya permintaan agar KPI Pusat melakukan tindakan 
sesuai kewenangannya dalam melihat maraknya fenomena iklan 
pelayangan kesehatan di lembaga penyiaran. Untuk itu, 
KPI Pusat mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran 
yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tersebut untuk 
segera melakukan perbaikan dengan cara mengikuti peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. KPI Pusat juga meminta 
agar lembaga penyiaran berhati-hati dengan penayangan iklan 
yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

Pasal yang 
dilanggar

58 Tanggal 18-Juni-12

No. Surat 367/K/KPI/06/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Hong Kong Medistra TCM
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Deskripsi Pada iklan ditemukan adanya adegan testimonial pasien 
dan pemberian diskon bila pasien melakukan pengobata                                                          
n di klinik tersebut yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan 
Publikasi Perlayanan Kesehatan. KPI Pusat menilai bahwa iklan 
tersebut tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan 
dan etika yang berlaku. Selain itu, KPI Pusat  juga menegaskan
bahwa penayangan iklan yang berakitan dengan promosi klinik, 
poliklinik, dan/atau rumah sakit wajib mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal 
tersebut. KPI Pusat telah menerima surat No. 635/BPP-PPI/
III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 dari Badan Pengawas 
Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP 
P3I) yang isinya permintaan agar KPI Pusat melakukan tindakan 
sesuai kewenangannya dalam melihat maraknya fenomena 
iklan pelayangan kesehatan di lembaga penyiaran. Untuk itu, 
KPI Pusat mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran 
yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tersebut untuk 
segera melakukan perbaikan dengan cara mengikuti peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. KPI Pusat juga meminta 
agar lembaga penyiaran berhati-hati dengan penayangan iklan 
yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

Pasal yang 
dilanggar

59 Tanggal 18-Juni-12

No. Surat 368/K/KPI/06/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Iklan Klinik Herbal & Salon Aura Spa Jeng Ana

Deskripsi Pada iklan ditemukan adegan testimonial pasien yang tidak 
diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1787 
Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Perlayanan Kesehatan. 
KPI Pusat menilai bahwa iklan tersebut tidak memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku. Selain 
itu KPI Pusat juga menegaskan bahwa penayangan iklan yang 
berakitan dengan promosi klinik, poliklinik, dan/atau
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Deskripsi rumah sakit wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang hal tersebut. KPI Pusat telah 
menerima surat No. 635/BPP-PPI/III/2012 tertanggal 12 Maret 
2012 dari Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan 
Periklanan Indonesia (BPP P3I) yang isinya permintaan agar 
KPI Pusat melakukan tindakan sesuai kewenangannya dalam 
melihat maraknya fenomena iklan pelayangan kesehatan di 
lembaga penyiaran. Untuk itu, KPI Pusat mengimbau kepada 
seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan 
menayangkan iklan tersebut untuk segera melakukan perbaikan 
dengan cara mengikuti peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. KPI Pusat juga meminta agar lembaga penyiaran 
berhati-hati dengan penayangan iklan yang berkaitan dengan 
masalah kesehatan.

Pasal yang 
dilanggar

60 Tanggal 18-Juni-12

No. Surat 369/K/KPI/05/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran Comedy Project

Deskripsi Pada 29 Mei 2012 pukul 18.30 WIB ditemukan penayangan 
adegan yang tidak memperhatikan norma kesopanan dan 
penggolongan program siaran. Adegan yang dimaksud adalah 
adegan seorang komedian pria yang minta dicium oleh 2 (orang) 
pria lawan mainnya. Selanjutnya, seorang lawan mainnya 
menanggapi permintaan itu dngan menjilat pipi komedian 
tersebut. KPI Pusat menilai bahwa adegan tersebut tidak 
memperhatikan norma kesopanan dan penggolongan program 
siaran dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap 
keberagaman norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. 
Untuk itu, KPI Pusat memberikan peringatan tertulis agar 
segera melakukan evaluasi internal pada program agar lebih 
berhati-hati atas penayangan program yang dapat menimbulkan 
dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan 
dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat serta agar lebih 
memperhatikan klasifikasi penggolongan program siaran.
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Pasal yang 
dilanggar

61 Tanggal 18-Juni-12

No. Surat 370/K/KPI/06/12

Perihal Undangan Pemberian Sanksi Administratif

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Bukan Empat Mata

Deskripsi KPI Pusat memutuskan memberikan sanksi administratif terhadap 
program tersebut atas dugaan pelanggaran penayangan adegan 
menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada 16 Mei 2012 
dengan mengundang untuk memenuhi undangan pemberian sanksi 
administratif pada 19 Juni 2012 di KPI Pusat. Trans7 juga telah 
memenuhi undangan klarifikasi pada 24 Mei 2012.

Pasal yang 
dilanggar
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62 Tanggal 19-Juni-12

No. Surat 375/K/KPI/06/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran Iklan Promo Program Film Best Friend

Deskripsi Pada 18 Juni 2012 pukul 12.30 WIB menayangkan adegan 
yang mengesankan ciuman bibir yang silakukan oleh dua 
orang pemeran dalam film tersebut. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan 
remaja, pelarangan adegan seksual serta norma kesopnanan 
dan kesusialaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI 
Pusat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, 
dan meminta agar tidak menayangkan kembali adegan yang 
dimaksud dan tidak mengulagi pelanggaran yang sejenis.

Pasal yang 
dilanggar

9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 serta SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), 
dan Pasal 18 huruf k

63 Tanggal 20-Juni-12

No. Surat 380/K/KPI/06/12

Perihal Sanksi Administratif Pengurangan Durasi

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Siaran Bukan Empat Mata

Deskripsi Pada 16 Mei 2012 mulai pukul 22.07 WIB terdapat penayangan 
adegan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam acara ditayangkan beberapa narasumber 
bernyanyi sambil duduk dan tertawa-tawa disertai dengan 
celetukan-celetukan tertentu. Penonton menyanyikannya 
dengan duduk dan bertepuk tangan. Selain itu, sebelum lagu
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Deskripsi selesai, host memotong lagu tersebut. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas penggunaan dan 
tatacara penggunaan Lagu Kebangsaan. Program tersebut 
juga telah mendapatkan surat teguran. KPI Pusat memutuskan 
memberikan sanksi administratif pengurangan durasi, yakni 
selama 3 (tiga) hari berturut-turut program hanya dapat 
disiarkan selama 1 (satu) jam setiap harinya.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 37 & SPS Pasal 54 ayat (1).

64 Tanggal 20-Juni-12

No. Surat 384/K/KPI/06/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

PT Cipta TPI

Program Acara Program Siaran Sik Asyik
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Deskripsi Pada 10 Juni 2012 mulai pukul 13.27 WIB ditemukan 
penayangan adegan yang tidak memperhatikan perlindungan 
anak, norma kesopanan, dan penggolongan program siaran. 
Adegan tersebut adalah penampilan salah satu group penyanyi 
wanita pengisi acara dalam program yang menggunakan kostum 
(pakaian) merah yang agak terbuka di bagian dada dan paha. 
KPI Pusat memutuskan memberikan peringatan tertulis agar 
segera melakukan evaluasi internal pada program dengan cara 
menyesuaikan kostum yang digunakan oleh pengisi acara agar 
tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman 
norma kesopanan yang dianut oleh masyarakat.

Pasal yang 
dilanggar

65 Tanggal 20-Juni-12

No. Surat 386/K/KPI/06/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

ANTV

Program Acara Program Siaran Pesbukers

Deskripsi Tayangan 19 Juni 2012 pukul 18.52 WIB menampilkan  adegan 
salah satu pengisi acara (Julia Perez) pada saat menjawab 
telepon dari pemirsa mengucapkan “Assalamualaikum” 
dan langsung dikomentari oleh pengisi acara yang lainnya 
(Olga Syahputra) dengan mengatakan “Jupe dikit-dikit 
Assalamualaikum, bagus sih... tapi kalau Assalamualaikum 
terus lama-lama kayak pengemis yee...”. Selain itu ditemukan 
beberapa dugaan pelanggaran yang lain. Untuk itu, KPI Pusat 
mengundang untuk memberikan karifikasi pada 25 Juni 2012 di 
KPI.

Pasal yang 
dilanggar
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66 Tanggal 20-Juni-12

No. Surat 387/K/KPI/06/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama 12 Juni 2012)

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran Protect The Boss

Deskripsi Pada 19 Juni pukul 13.30 WIB menyangkan beberapa kali 
adegan yang mengesankan ciuman bibir dan juga adegan 
ciuman bibir pada program. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja, 
pelanggaran adegan seksual serta norma kesopanan dan 
kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI 
Pusat juga meminta agar segera melakukan evaluasi internal 
program dengan cara melakukan editing pada adegan seksual 
yang dimaksud yang dapat berdampak pada perkembangan 
psikologis anak-anak dan remaja.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Psal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) serta 
SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf g dan k, dan Pasal 
37 ayat (4) huruf a
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67 Tanggal 25-Juni-12

No. Surat 393/K/KPI/06/12

Perihal Jawaban II Atas Keberatan

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran Bioskop Trans TV

Deskripsi KPI Pusat kesimpulan bahwa program tersebut bukan 
merupakan program sendiri sebagaimana surat keberatan Trans 
TV. KPI Pusat tetap meminta Trans TV untuk melaksanakan sanksi 
administratif penghentian sementara Program Bioskop Trans TV 
sebagaimana isi surat KPI No 289/K/KPI/05/12 selama 6 (enam) 
hari berturut-turut untuk program yang ditayangkan mulai pukul 
20.15 WIB (penayangan program pertama). Pelaksanaan sanksi 
administratif ini wajib dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 7 
Juli 2012. sebagai bentuk pertanggungjawaban KPI, pengenaan 
dan/atau pelaksanaan sanksi administratif tersebut akan kami 
umumkan kepada publik. KPI akan mencatat untuk keperluan 
proses peerpanjangan perizinan stasiun Trans TV.

Pasal yang 
dilanggar

68 Tanggal 25-Juni-12

No. Surat 395/K/KPI/06/12

Perihal Teguran tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran Halo Selebriti

Deskripsi Pada 20 Juni 2012 mulai pukul 09.37 WIB menayangkan 
adegan ciuman bibir. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagaipelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja, 
pelarangan adegan seksual, penggolongan program siaran serta 
norma kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga 
penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) serta 
SPS Pasal 9. Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf g, dan Pasal 37 ayat 
(4) huruf a
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69 Tanggal 25-Juni-12

No. Surat 396/K/KPI/06/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Program Siaran Dahsyat

Deskripsi Pada  20 Juni 2012 mulai pukul 09.20 WIB menayangkan 
adegan ungkapan kasar dan makian yang menghina atau 
merendahkan, yaitu ucapan Olga : “Kalau Maudy jelas, cantik 
ya…, lahir dari rahimnya. Lu lahir dikebutin… bangsat”. Pada 
tayangan yang sama, ditayangkan ungkapan yang melecehkan 
orang dengan bentuk fisik tertentu, yaitu : ucapan Olga “Bibir lu 
dower, gue ga kuat.” Atas tindakan penayangan hal tersebut KPI 
PUsat mengundang untuk memberikan klarifikasi pada 26 Juni 
2012 di KPI.

Pasal yang 
dilanggar

70 Tanggal 2-Juli-12

No. Surat 413/K/KPI/07/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Program Siaran Axe versi Kencan dengan Bidadari

Deskripsi Iklan dinilai KPI Pusat tidak memperhatikan perlindungan 
kepada anak-anak dan remaja. Tayangan iklan tersebut 
ditemukan penayangan adegan yang menimbulkan kesan 
seorang pria telah melakukan hubungan intim dengan 
bidadari. Ini terlihat dari penayangan adegan bidadari yang 
mengeringkan sayapnya dan seorang pria tampak sehabis 
mandi dengan mengenakan handuk menutupi bagian bawah 
tubuhnya. KPI Pusat mengimbau kepada seluruh stasiun televisi 
yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tersebut di luar 
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Deskripsi jam tayang dewasa (pukul 22.00 - 03.00 WIB) untuk segera 
melakukan perbaikan dengan cara melakukan editing pada 
adegan sebagaimana yang dimaksud. 

Pasal yang 
dilanggar

71 Tanggal 2-Juli-12

No. Surat 414/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran Tahan Tawa

Deskripsi Pada 8 Juni 2012 mulai pukul 19.00 WIB menayangkan adegan 
yang menampilkan muatan yang melecehkan orang dengan 
orientasi seks dan identitas tertentu yang dilakukan oleh host 
dengan perkataan : “Lucu atau takut tadi, karena tenaga lelaki, 
tampilan perempuan, wajahnya setan”. Pada program yang sama 
sebelumnya ditayangkan adegan tarian yang juga melecehkan 
orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelarangan atas 
perlindungan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu, 
perlindungan kepada anak, penggolongan program siaran, dan 
norma kesopanan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat 91) huruf b, dan Pasal 
21 ayat (1) serta SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) 
dan ayat (2) huruf b, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a
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72 Tanggal 2-Juli-12

No. Surat 415/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

PT. Cipta TPI

Program Acara Program Siaran Just For Laughs Gags

Deskripsi Pada  26 Juni 2012 mulai pukul 03.00 WIB menayangkan 
adegan ciuman bibir yang dilakukan oleh dua orang pria. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan 
kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 dan Pasal 16 serta SPS Pasal 9, Pasal 18 huruf g

73 Tanggal 2-Juli-12

No. Surat 416/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

RCTI
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Program Acara Program Siaran Jurnalistik Seputar Indonesia Pagi

Deskripsi Pada  11 Juni 2012 mulai pukul 04.20 WIB menayangkan 
adegan ciuman bibir yang dilakukan oleh dua orang pria pada 
saat pemberitaan tentang kejuaraan sepakbola gay sedunia. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas perlindungan anak-anak dan remaja, pelarangan adegan 
seksual, serta norma dan kesusilaan yang disiarkan oleh 
lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 serta SPS Pasal 9, Pasal 15 
ayat (1) dan Pasal 18 huruf g

74 Tanggal 3-Juli-12

No. Surat 424/K/KPI/07/12

Perihal Penghentian Sementara

Lembaga 
Penyiaran

ANTV

Program Acara Program Siaran Pesbukers

Deskripsi Pada 19 Juni 2012 muali pukul 18.00 WIB telah menayangkan 
adegan salah satu pengisi acara (Olga Syahputra) mengatakan 
“Jupe dikit-dikit Assalamualaikum, bagus sih.. Tapi kalau 
Assalamualaikum terus lama-lama kayak pengemis yee..”. 
Perkataan ini dilontarkan untuk mengomentari pengisi 
acara lain (Julia Perez) yang sebelumnya menjawab telepon 
langsung dari pemirsa dengan ucapan “Assalamualaikum”. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan norma 
kesopanan. KPI Pusat juga telah menerima surat No. B-318/MUI/
VII/2012 tertanggal 08 Sya’ban 1433 H/28 Juni 2012 M perihal 
hasil Penilaian Rekaman Tayangan uang berisi penilaian
Majenlis Ulama Indonesia (MUI), bahwa penayangan adegan 
tersebut tidak dapat dibenarkan dan mengurangi arti salam 
sebagai doa dan mengarah mempermainkan lafadz-lafadz 
keagamaan. Selain itu terjadi pelanggaran lain di episode 
tanggal 24 Mei 2012 yang menampilkan adegan salah satu 
pengisi acara (Junia Perez) menyanyikan lagu “Belah Duren” 
yang berisi muatan dewasa di hadapan para pelajar SMK. Pada 
episode tanggal 18 April 2012  menampilkan adegan Julia Perez
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Deskripsi menutupi kepala Raffi Ahmad dengan rok yang dipakainya. 
Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan 
sanksi administratif penghentian sementara selama 7 (tujuh) 
hari berturut-turut. Pelaksanaan sanksi tersebut wajib 
dilaksanakan mulai hari senin tanggal 9 Juli hingga Minggu 
tanggal 15 Juli 2012. Selama menjalani sanksi administratif 
tersebut, KPI Pusat meminta ANTV untuk tidak membuat 
program sejenis degan format yang sama atau waktu lainnya.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 7 dan Pasal 9 Serta SPS Pasal 6 ayat (2) huruf a dan 
Pasal 9

75 Tanggal 3-Juli-12

No. Surat 425/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

PT. Cipta TPI

Program Acara Program Siaran Minute To Win It

Deskripsi Pada 19 Juni 2012 mulai pukul 02.30 WIB dan tanggal 26 Juni 
2012 mulai pukul 02.30 WIB menayangkan adegan ciuman 
bibir. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan 
kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 dan Pasal 16 serta SPS Pasal 9 dan Pasal 18 huruf g

76 Tanggal 10-Juli-12

No. Surat 430/K/KPI/07/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Siaran Iklan Woman Choice
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Deskripsi Iklan dinilai tidak memperhatikan perlindungan anak dan 
pengaturan jam tayang iklan dewasa sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iklan tersebut 
merupakan produk dewasa tentang alat deteksi kehamilan yang 
kami temukan ditayangkan di luar jam tayang dewasa (pukul 
22.00-03.00 waktu setempat). Untuk itu, KPI Pusat mengimbau 
kepada seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan 
menayangkan iklan tersebut di luar jam tayang dewasa untuk 
segera melakukan perbaikan dengan cara mengubah jam tayang 
pada siaran ikln sesuai penggolongan program siaran yang 
diatur dalam P3 dan SPS tahun 2012, yaitu iklan produk dan jasa 
untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, 
alat deteksi kehamilan, dan vitalitas seksual hanya dapat 
disiarkan pada klasifikasi D, yakni pukul 22.00-03.00 waktu 
setempat.

Pasal yang 
dilanggar

77 Tanggal 17-Juli-12

No. Surat 437/K/KPI/07/12

Perihal Undangan Pemberian Sanksi Administratif

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Program Siaran Dahsyat
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Deskripsi Pada 20 Juni 2012 mulai pukul 09.20 WIB menayangkan adegan 
ungkapan kasar dan makian yang menghina atau merendahkan, 
yaitu ucapan Olga : “Kalau Maudy jelas, cantik ya…, lahir dari 
rahimnya. Lu lahir dikebutin… bangsat.” Pada tayangan yang 
sama, ditayangkan ungkapan yang melecehkan orang dengan 
bentuk fisik tertentu, yaitu : ucapan Olga “Bibir lu dower, gue 
ga kuat.” Atas tindakan penayangan hal tersebut KPI Pusat 
telah memutuskan memberikan sanksi administratif terhadap 
program tersebut karena itu meminta kembali memenuhi 
undangan pemberian sanksi administratif.

Pasal yang 
dilanggar

78 Tanggal 17-Juli-12

No. Surat 438/K/KPI/07/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

PT. Cipta TPI

Program Acara Program Siaran Aladdin

Deskripsi Pada 28 Juni 2012 mulai pukul 18.30 WIB menemukan adanya 
adegan melempar hewan yang berdasarkan cerita dilempar 
oleh anak-anak untuk menjahili anak-anak yang lain. KPI Pusat 
berkesimpulan bahwa adegan tersebut tidak pantas ditayangkan 
karena dapat berpotensi untuk mendorong anak-anak belajar 
tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan 
perilaku yang tidak pantas sebagai hal yang lumrah dalam 
kehidupan sehari-hari. Untuk itu, KPI Pusat memberi peringatan 
tertulis agar segera melakukan evaluasi internal pada program 
agar lebih berhati-hati dalam penayangan adegan yang tidak 
pantas dilakukan dan berpotensi ditiru anak-anak, serta 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang penggunaan satwa dalam isi siaran. Terkait hal tersebut, 
KPI Pusat juga menerima pengaduan melalui SMS dari ProFauna 
dan surat No. 161/IARI-BGR/VI/2012 tertanggal 29 Juni 
2012 dari Yayasan IAR Indonesia yang berisi keberatan atas 
penayangan adegan tersebut dan larangan penggunaan satwa 
liar yang dilindungi oleh negara untuk kegiatan komersial.

Pasal yang 
dilanggar
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79 Tanggal 20-Juli-12

No. Surat 443/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran Inbox

Deskripsi Pada 11 Juni 2012 mulai pukul 06.51 WIB menayangkan 
lagu yang berjudul “Satu Jam Saja” yang liriknya bermuatan 
aktivitas seks. Lirik lagu tersebut di antaranya : “Satu jam saja 
bercumbu denganmu, satu jam saja ku dimanjakanmu, satu jam 
saja ku bercumbu rayu, satu jam saja bercinta denganmu/Aku 
disentuhnya, aku dibuainya.. aku diciumnya, aku dipeluknya... 
aku dicumbunya.., aku dirayunya, satu jam saja, oh mesranya...”. 
Pada saat penyanyi menyanyikan lagu tersebut, ditampilkan 
secara medium shot gerakan tubuh bagian bokong. Jenis 
pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
ketentuan perlindungan anak, norma kesopanan, muatan 
seks dalam lagu, dan penggolongan program siaran. Selain 
pelanggaran tersebut, ditemukan pelanggaran lain yang tayang 
pada 3 Mei 2012, yang menayangkan perkataan salah satu 
pembawa acara/host (Andika Pratama) yang merendahkan 
dan menghina bentuk fisik salah satu penonton bernama Rosi 
dengan mengatakan “Eh penonton, lu liat giginya Rosi kayak
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Deskripsi gerbang di Kebon Raya..?” Perkataan sejenis juga diucapkan 
oleh pembawa acara/host lainnya (Gading marten) dengan 
mengatakan “Rosi, Bapak kamu supir bus AKAAP yaa?” Rosi 
menjawab, “Iyaa kok tau?” Host menyahut, “Mukenya rata kaya 
depannya..”. KPI Pusat  meminta untuk tidak lagi menayangkan 
lirik lagu yang bermuatan aktivitas seks pada jam tayang anak 
dan remaja (di luar pukul 22.00-03.00 waktu setempat) dan 
melakukan evaluasi internal agar adegan yang ditayangkan 
tidak bertentangan dengan norma kesopanan yang berlaku di 
masyarakat.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1), 
serta SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 
37 ayat (4) huruf a

80 Tanggal 20-Juli-12

No. Surat 444/K/KPI/07/12

Perihal Jawaban Atas Hak Keberatan

Lembaga 
Penyiaran

ANTV

Program Acara Program Siaran Pesbukers

Deskripsi Hasil rapat pleno KPI Pusat pada tanggal 17 Juli 2012 
mengenai  sanksi administratif serta mendengarkan secara 
langsung keberatan-keberatan pada 11 Juli 2012, KPI Pusat 
berkesimpulan tidak menemukan adanya alasan yang sangat 
kuat untuk mengubah sanksi administratif penghentian 
sementara selama 7 (tujuh) hari berturut-turut. Dalam surat 
tertanggal 20 Juli 2012 KPI Pusat meminta melaksanakan 
sanksi tersebut dengan revisi pelaksanaan sanksi administratif 
dimulai pada hari Senin tanggal 23 Juli sampai dengan hari 
Minggu tanggal 29 Juli 2012.  Terkait dengan alasan bahwa 
ucapan dan tindakan talent “Pesbukers” dilakukan secara tidak 
sengaja sebagaimana yang telah disampaikan dan talent secara 
pribadi telah menyadari kekhilafannya, serta menyampaikan 
penyesalan dan permohonan maaf kepada publik/pemirsa 
melalui program “Pesbukers” pada 25-26 Juni 2012, KPI Pusat 
telah mempertimbangkan alasan-alasan tersebut sebelum 
penjatuhan sanksi terhadap program.

Pasal yang 
dilanggar
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81 Tanggal 24-Juli-12

No. Surat 448/K/KPI/07/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Siaran Iklan French Fries 2000

Deskripsi Iklan dinilai tidak memperhatikan perlindungan kepada anak-
anak dan remaja serta pelarangan muatan seksual. Dalam 
iklan tersebut ditemukan penayangan adegan seorang wanita 
(berbaju merah) yang menggunakan pakaian yang cukup 
terbuka di bagian dada, 

Deskripsi sehingga belahan dadanya terlihat jelas. Kamera menyorot 
secara medium shot tubuh bagian dada wanita tersebut. KPI 
Pusat mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang 
masih dan/atau akan menayangkan iklan tersebut untuk segera 
melakukan perbaikan dengan cara melakukan editing pada 
bagian yang dimaksud.

Pasal yang 
dilanggar
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82 Tanggal 25-Juli-12

No. Surat 449/K/KPI/07/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Siaran Super Jail

Deskripsi Pada  18 Juni 2012 mulai pukul 15.30 WIB menayangkan 
adegan yang tidak pantas, yaitu adegan mengerjai pasien tidak 
mampu yang sedang dirawat di rumah sakit. Dalam adegan 
tersebut, seorang talent yang menyamar sebaga petugas 
administrasi keuangan rumah sakit memaksa pasien dan 
keluarga yang tidak mampu agar segera membayar biaya rumah 
sakit pada saat itu juga. Walaupun keluarga pasien

Deskripsi sudah menjelaskan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, 
talent tetap memaksa keluarga pasien untuk menyerahkan 
segala harta yang dimiliki sebagai jaminan pembayaran biaya 
rumah sakit tersebut. KPI Pusat menilai penayangan tersebut 
sangat berlebihan dan tidak sensitif terhadap keanekaragaman 
khalayak berdasarkan latar belakang ekonomi. Program tidak 
memilki empati terhadap kondisi pasien dan keluarganya yang 
sedang menghadapi musibah. Untuk itu KPI Pusat memberikan 
peringatan tertulis agar segera melakukan evaluasi internal 
pada program agar mempehatikan norma kesopanan, lebih 
peka terhadap orang yang sedang mendapat musibah, dan tidak 
mempermainkan orang yang berlatar belakang ekonomi kurang 
mampu.

Pasal yang 
dilanggar
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83 Tanggal 25-Juli-12

No. Surat 450/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Siaran Selebrita Siang

Deskripsi Pada 19 Juli 2012 mulai pukul 12.00 WIB menayangkan 
materi yang memuat permasalahan kehidupan pribadi berupa 
konflik rumah tangga kedua istri komedian Kiwil. Dalam 
konflik tersebut, para pihak (kedua istri) mengungkapkan 
secara cukup terperinci aib pihak lainnya. Pada program juga 
ditayangkan adegan keributan Kiwil dengan salah seorang 
istrinya, Meggy, melalui kamera tersembunyi. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan 
penghormatan terhadap privasi, perlindungan anak, norma 
kesopanan, dan penggolongan program siaran. 

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) serta SPS 
Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 huruf b,c,g, dan h serta Pasal 
37 ayat (4) huruf a
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84 Tanggal 25-Juli-12

No Surat 452/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Waktunya Kita Sahur”

Deskripsi Pada 21 dan 22 Juli 2012 mulai pk. 02.30 WIB menayangkan 
adegan yang melecehkan orang dengan kondisi fisik tertentu 
atau orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu 
serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Adegan 
tersebut adalah:
21 Juli 2012: 1. Denny Cagur mengomentari bentuk gigi Kiwil, 
“Kalau dari penampilan ada yang beda yaa..badannya agak 
mengecil, tapi giginya agak membesar yaa..”. 2.  Olga menyebut 
Adul, “Roti Unyil”. 3.Wendy Cagur berkata kepada  Olga, “Ngakunya 
satu, padahal setengah..Setengah laki setengah cewek..”. 4. 
Wendy Cagur memukul wajah Olga dengan menggunakan kertas 
daftar pertanyaan kuis. 5. Raffi Ahmad mengatai Narji dan Kiwil, 
“Ehh penonton, ini dua orang nih kalo main bola offside terus”. 
6. Pada saat Jessica akan memeluk Adul, Wendi Cagur berkata, 
“Penonton, Jessica sih ngerasanya nggak pas, Adulnya mah..pas 
banget..” 7. Olga berkata kepada penonton yang bergigi tonggos 
, “ Kalo saya mau kasih saran, mbak jangan dibehel pakai kawat 
dari dokter...Cuma saran doang, kalo bisa pake kawat yang depan
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Deskripsi  MPR tuh.” 8. Wendy menyanyikan lagu yang syairnya berbunyi: 
“Ketemu Olge di depan rumeh, kayak orang gile udah tumpah 
otaknye.”
Pelanggaran yang sama pada 22 Juli 2012 adalah: 1. Adul 
memasukkan sesuatu ke dalam mulut Olga. 2. Olga mengatai 
Adul “celengan ayam”. 3. Ikatan kain di bawah hidung seseorang 
pemain dikencangkan oleh Wendy hingga orang tersebut tampak 
kesakitan. 4. Orang berkulit hitam dikatai Wendy,  “Dia bukan paling 
mateng, tapi telat diangkat”. 5. Seorang pemain tampak kesakitan 
karena kabel telepon ditarik melewati selangkangannya. 6. Tyson 
yang tidak bisa menyebut kata “lautan” dikatai “goblok” oleh 
Olga. 7. Adul disebut Olga, “Gayung Cendol” dan disebut Wendy, 
“Kalau kerendem di gula, mumbul lagi.” 8. Adul dikatai Olga, 
“Bentuknya kayak mangkok serabi.” 9. Olga berkata, “Kecapnya 
kecut kaya ketek alay.”10. Adul ditakut-takuti dengan ular karet. 
11. Raffi ditakut-takuti dengan monyet. 12.  Olga berkata saat 
Tyson tampak tidak takut terhadap monyet: “Tyson mah ngga 
takut..orang dia bapaknya”. 13. Olga mengatai Raffi, “Berondong 
pe’a”. 14. Wendy mengatai Kiwil, “Semakin lama semakin maju...
giginya”. 15. Olga mengatai Adul, “ Lucu sekali yaa.. baru kali ini 
saya lihat yang namanya sendok bebek breakdance”. 16. Wendy 
mengatai Narji lewat pantun: “Si Wawan pake minyak nyong-
nyong, jutawan bibirnya monyong”. 17. Wendy mengatai Narji, 
“Bapak Leonardji, giginya kayak gergaji”.

Pasal yang 
dilanggar

P3  Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf b dan c, dan 
Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) 
dan ayat (2) huruf b dan d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.
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85 Tanggal 26-Juli-12

No Surat 454/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Program Siaran “Kampung Sahur Bejo”

Deskripsi Pada 21 dan 22 Juli 2012 mulai pk. 02.43 WIB menayangkan 
adegan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan 
kondisi fisik tertentu serta pelanggaran terhadap norma 
kesopanan dan kesusilaan. Adegan tersebut: 1. Komeng 
mengomentari Melani, “Gede banget sih kayak kamera”. 
Melani menimpali, “Gede luarnya, belum dalemnya”. 2. Melani 
berkomentar tentang Komeng yang memegang tangannya, 
“Takutnya ngga enak, kalau pegang-pegang argonya jalan”. 3. 
Saat Mumu bicara, Opi menadahkan tangannya di bawah bibir 
Mumu. 4. Melani berakting menambahkan air di mangkuk yang 
dipegang oleh komeng dengan menariknya dari bibir Mumu. 5. 
Opi berkomentar tentang Mumu yang menunduk ke arah tempat 
sampah, “Gue kira maju besi sama besi”. 6. Melani mengomentari 
Mumu, “Bibirnya kayak pabrik abon”. 7. Eko Patrio berkata 
tentang Mumu dan temannya, “Dua anak itu nyungsep, widih, 
bibirnya makin lebar, kasihan tuh”.  8. Melani mengatakan nama 
Mumu berarti, “Mukanya kayak mujair”. 9. Eko Patrio menyebut 
Mumu, “Nyingnying”. 10. Melani berakting seolah-olah jarinya 
tersedot mulut Mumu. 11. Melani berkata tentang Mumu, “Ini 
bukan Nikita Willy, tapi Free Willy”. 12. Mumu disebut penonton 
sebagai “Petasan Lebaran”. 13. Melani berkata dirinya dan Mumu 
adalah The Virgin. Dia adalah Mita dan Mumu adalah Dara. “Dara 
kotor”, kata Melani. 14. Asmirandah mengambil vas kaktus dan 
berkata pada Mumu, “Nih kembaran mulutnya bawa”. 15. Eko 
menyebut Sapri dengan “tinja”. 16. Sapri mengomentari mulut 
Mumu, “makanya yang diminum air, jangan minyak, jadi melar”. 
Pelanggaran yang sama terjadi pada 22 Juli 2012: 1. Komeng 
mengatai Ayu Dewi, “Kayak orang gila lu... ngomong ama kuda-
kudaan”. 2. Komeng menunjukkan cabai kepada Melani, dan 
Melani mengatakan “Jangan nunjukkin yang beginian..suka 
ngilu”. 3. Ayu Dewi mengatai Melani, “Mukanye kayak kerak 
telor”. Selanjutnya Melani mengatai Ayu Dewi, “Anaknya kayak 
kerak ketek”.  4. Komeng berkata kepada Ayu, “Nonton film kartun 
aja dia keramas”. 5. Melani berkata kepada Vincent,  “Jangan 
ngomong jamban pak ..nggak enak ada isinya”. (sambi l
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Deskripsi menunjuk penonton). 6. Melani mengatai Eko, “Siamang” sambil 
menirukan gaya Siamang. 7. Melani mengatai seseorang yang 
tampil, “Orang baru dia doang nih paling mantep..kayak angkot 
liar ...kaca itemnya tebel banget”. 8. Vincent mengatai penonton 
yang sedang disuruh bernyanyi, “Sik asyik..sik asyik..muka lu 
busik”. 9. Melani bertanya kepada orang yang dipanggil Yaudah, 
“Biasa tampil nyanyi di panggung nggak?... Habis kalo dari 
mukanye biasa nyanyi di lampu merah kayaknya”. 10. Melani 
mengatai Yaudah, “Emang orang kalau rambutnya lebar..Otaknya 
menciut”. 11. Sapri berkata tentang adiknya, Mumu, “Adik saya 
juara pertama lomba bibir mirip bundaran HI”. 12. Opi berkata 
kepada Mumu, “Lu gue pesen jangan suka lewat taman kanak-
kanak. Entar bibirnya dikira ayunan”. 13. Komeng mengomentari 
Mumu, “Muka kebalik, ngomong juga kebalik”. 14. Komeng 
mengomentari Mumu, “Gue bingung sebenernya, ini bibir  apa 
tempat main skateboard?” 15. Melani berkata kepada Mumu, 
“Mending lu ke belakang, nge-charge dulu. Bibir lu udah mulai 
kekecilan tuh.” 16. Eko Patrio menjuluki Mumu, “Gosokkan ayam-
ayaman”. 17. Vincent menempelkan roti di bibirnya, mengejek 
bibir Mumu.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf c, dan Pasal 
21 ayat (1) &  SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan 
ayat (2) huruf d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.

86 Tanggal 26-Juli-12

No Surat 455/K/KPI/07/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Tayangan program televisi yang menyajikan kekerasan terhadap 
hewan dan eksploitasi satwa yang dilindungi untuk kegiatan 
komersia

Deskripsi Berdasarkan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah No. 7/  
1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, 
KPI Pusat memberitahukan kepada seluruh pimpinan lembaga 
penyiaran bahwa kedua peraturan tersebut telah mengatur jenis-
jenis satwa yang dilindungi, bentuk perlindungan kepada
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Deskripsi satwa yang dilindungi tersebut, dan beberapa ketentan tentang 
larangan pemanfaatan/penguasan atas satwa yang dilindungi. 
KPI Pusat  meminta kepada seluruh lembaga penyiaran dalam
hal penggunaan satwa yang dilindungi dalam setiap kegiatan 
produksi sebuah program siaran agar memperhatikan kedua 
peraturan tersebut. Selain itu KPI Pusat mengimbau agar sebelum 
kegiatan poduksi sebuah program siaran yang melibatkan hewan, 
baik yang dilindungi maupun hewan yang tidak dilindungi, 
lembaga penyiaran agar melakukan konsultasi terlebih dahulu 
dengan pakar/ahli dalam bidang tersebut, dalam hal ini misalnya 
dokter hewan.

Pasal yang 
dilanggar

87 Tanggal 27-Juli-12

No Surat 457/K/KPI/07/12

Perihal Penerusan Masukan MUI

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Serial “Kisah-Kisah Islami”

Deskripsi KPI Pusat telah menerima masukan dari MUI atas penayangan 
program serial “Kisah-Kisah Islami” yang ditayangkan oleh 
stasiun TVRI melalui surat No. B-343/MUI/VII/2012 tertanggal 24 
Juli 2012. Isu masukan MUI tersebut terkait dengan visualisasi 
para Nabi yang ditayangkan dalam program tersebut. MUI 
berpendapat bahwa visualisasi para Nabi tersebut bertentangan 
dengan Fatwa MUI. Sehubungan dengan masukan MUI, KPI 
berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf e UU Penyiaran 
berkewajiban untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti 
aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap 
penyelenggaraan penyiaran. Untuk itu, KPI Pusat meminta untuk 
memperhatikan masukan MUI tersebut.

Pasal yang 
dilanggar
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88 Tanggal 27-Juli-12

No Surat 462/K/KPI/  /12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Siaran Iklan “Tira Jeans versi restroom”

Deskripsi Iklan yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi tersebut 
dinilai tidak memperhatikan larangan mengenai ketentuan siaran 
iklan, perlindungan kepada anak-anak dan remaja, serta EPI. 
Dalam iklan tersebut ditemukan penayangan adegan seorang 
perempuan membuka pintu toilet yang sedang digunakan oleh 
seorang pria. Kemudian si perempuan memberikan kode dengan 
meletakkan jari telunjuk di bibirnya agar pria tersebut diam, dan
selanjutnya perempuan itu ikut masuk ke dalam toilet yang sama. 
Setelah adegan tersebut iklan menampilkan tulisan “guess what 
happens next”. Atas tindakan penayangan tersebut, KPI Pusat 
memutuskan memberikan peringatan tertulis agar stasiun TV 
segera melakukan evaluasi internal pada program dengan cara 
melakukan editing pada adegan yang dimaksud. KPI Pusat juga 
telah menerima surat No. 1059/UM-PP/VII/2012 tertanggal 2 
Juli 2012 dari P3I yang isinya berpendapat bahwa iklan tersebut 
berpotesi melanggar EPI Bab IIIA No. 1.26 (Pornografi dan 
Pornoaksi) yang berbunyi “ Iklan tidak boleh mengeksploitasi 
erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun”.

Pasal yang 
dilanggar
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89 Tanggal 27-Juli-12

No Surat 464/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Siaran “Spotlite”

Deskripsi Pada 19 Juli pk. 10.41 WIB menayangkan gambar sepasang 
pria dan wanita yang mengesankan berciuman bibir. Jenis 
pelanggaran ini dikategorikan sebagai kesopanan dan kesusilaan, 
dan penggolongan program siaran yang disiarkan oleh lembaga 
penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) &  SPS 
Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf k, dan Pasal 37 ayat (4) 
huruf a.

 

90 Tanggal 30-Juli-12

No Surat 466/K/KPI/07/12

Perihal Penerusan Aduan KPAI

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Penayangan berita/atau informasi tentang pembebasan bersyarat 
artis Ariel Peterpan dari Lembaga Permasyakatan
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Deskripsi KPI Pusat telah menerima surat aduan dari Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI) atas penayangan berita/atau informasi 
tetang pembebasan bersyarat artis Ariel Peterpan dari Lembaga 
Permasyarakatan dalam sejumlah program yang ditayangkan oleh 
stasiun televisi melalui surat No. 556/KPAI/VII/2012 tertanggal 
24 Juli 2012. KPAI dalam isi aduannya berpendapat bahwa 
pemberitaan atas pembebasan bersayarat artis Ariel Peterpan 
tersebut dipandang sangat berlebihan, didesain membangun 
opini, dan merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak. 
Sehubungan dengan aduan tersebut, berdasarkan ketentuan 
Pasal 8 ayat (3) huruf e UU Penyiaran, KPI berkewajiban untuk 
menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan,
serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan 
penyiaran. Untuk itu, KPI Pusat meminta kepada seluruh lembaga 
penyiaran untuk memperhatikan aduan KPAI tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

91 Tanggal 30-Juli-12

No Surat 467/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “100% Ampuh”

Deskripsi Pada 6 Juni 2012 mulai pk. 15.00 WIB menayangkan penampilan 
salah satu penyanyi wanita (Della Puspita) yang menyanyikan 
lagu “Alhamdulillah Sesuatu” dengan mengenakan rok pendek. 
Kamera menyorot secara medium shot tubuh bagian paha dan 
pada saat penyanyi melakukan goyang pinggul. Pada program 
yang sama juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian dada oleh 
duo penyanyi 2 Racun pada saat menyanyikan lagu “Sorry Sorry 
Jack” dengan cara menggoyang-goyangkan dada dan tubuh 
bagian paha yang disorot kamera secara medium shot. Selain 
itu, pada 13 Juli 2012  juga menayangkan lagu yang berjudul 
“Satu Jam Saja”  yang liriknya bermuatan aktivitas seks. Lirik 
lagu tersebut di antaranya: “Aku disentuhnya, aku dibuainya.. 
aku diciumnya, aku dipeluknya.. aku dicumbunya..”. KPI Pusat 
meminta Global TV untuk tidak lagi menayangkan lirik lagu yang 
bermuatan aktivitas seks tersebut pada jam tayang anak dan
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Deskripsi remaja (di luar pk. 22.00-03.00 waktu setempat). Jenis 
pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 
terhadap pelarangan muatan seksual, perlindungan kepada 
anak, penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan 
kesusilaan, serta penggolongan program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

 P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1)  & 
SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf h dan i, dan Pasal 37 
ayat (4) huruf a.

 

92 Tanggal 30-Juli-12

No Surat 468/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “Akhirnya Aku Tahu”

Deskripsi Pada 15 Juli 2012 mulai pk. 03.56  WIB menayangkan dialog 
yang membahas hubungan suami istri dalam agama Islam pada 
program berklasifikasi Remaja yang dilakukan secara vulgar. 
Dialog bermuatan hubungan seks tersebut terjadi antara 
seorang ulama (Ustad Solmed) dengan beberapa jamaah yang 
membahas materi tentang kontrasepsi, hubungan intim suami 
istri, pembesaran alat kelamin, oral seks, dan informasi tata cara 
hubungan seks lainnya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan
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Deskripsi sebagai pelanggaran atas perlindungan anak, norma kesopanan, 
pembatasan bincang-bincang seks dan penggolongan program 
siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) & 
SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan 

Pasal 37 ayat (4) huruf a.

 

93 Tanggal 31-Juli-12

No Surat 469/K/KPI/07/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Siaran “John Lenong”

Deskripsi Pada 22 Juli 2012 mulai pk. 01.30 WIB menayangan adegan 
yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi 
fisik tertentu dan melanggar norma kesopanan. Adegan-adegan 
yang mengandung pelanggaran yang ditayangkan terjadi pada 
saat seorang talent perempuan mengatai seorang talent pria 
berwajah asing, dengan ucapan, “muka kayak kangguru” dan 
dilanjutkan dengan, “Ia pasti ikut pertukaran pelajar dengan 
hewan”. Selanjutnya seorang talent perempuan berkata kepada 
talent lain yang berkacamata hitam dengan ucapan: “Lu udah 
item, pake kacamata item, tambah gelap”. Kemudian, ditemukan 
juga adegan Olga mengatai seorang tukang bakso, “Mukanya
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Deskripsi kayak ampas kopi”. Pelanggaran tersebut dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan kepada orang dan/atau 
masyarakat tertentu, perlindungan anak, norma kesopanan, dan 
penggolongan program siaran. Selain tayangan di atas, KPI Pusat 
juga menemukan beberapa pelanggaran sejenis pada program 
yang ditayangkan pada 23 Juli 2012, berupa penayangan adegan 
seorang ibu memasukkan uang ke bagian dadanya dan dilanjutkan 
adegan Olga hendak melongok ke bagian dada tersebut. 
Selanjutnya, ditayangkan ucapan tokoh Bapak, “Jangan lu longok 
dong.. babe aja udah lama ngga melongok”. Pada program juga 
ditayangkan tokoh Bapak mengatai istrinya, “gila”.Pada tayangan 
24 Juli 2012 ditayangkan ucapan seseorang yang menyebut 
Hansip dengan “laler ijo”. Selanjutnya, tokoh Buyung dikatai 
dalam pantun dengan ucapan, “Mukanya kayak pantat panci”. 
Kemudian ditayangkan juga Olga mengatai Malih dengan ucapan, 
“Emang bapak bisa melihat? Kan kealingan gigi?” Selanjutnya 
Malih mengatai Buyung dengan ucapan, “Item”. Pada tayangan 
26 Juli 2012 ditampilkan adegan Buyung menyebut Malih bawa 
“pacul dua”. Selanjutnya tokoh preman mengatai Malih dengan 
ucapan, “bibirnya ke mana-mana”.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf c, dan Pasal 
21 ayat (1) & SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan 

ayat (2) huruf d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.

 

94 Tanggal 1-Agust-12

No Surat 470/K/KPI/07/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Siaran Iklan “Sensitif Compact”

Deskripsi Iklan yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi tersebut 
dinilai tidak memperhatikan pengaturan jam tayang iklan produk 
untuk dewasa, perlindungan anak, dan norma kesopanan. Iklan 
tersebut menampilkan adegan seorang talent wanita yang hanya 
memakai kemeja putih sedang duduk di atas kloset sambil 
memperagakan penggunaan alat test kehamilan. Siaran iklan 
tersebut dikategorikan sebagai siaran iklan produk dewasa. KPI 
Pusat memberikan peringatan tertulis kepada seluruh stasiun
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Deskripsi TV yang bertujuan agar segera melakukan evaluasi internal 
pada program dengan cara melakukan editing pada adegan 
sebagaimana yang dimaksud. Selain itu, KPI Pusat juga  meminta 
kepada seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan 
menayangkan iklan tersebut di luar jam tayang dewasa untuk 
segera melakukan perbaikan dengan cara mengubah jam tayang 
pada siaran iklan di atas sesuai dengan penggolongan program 
siaran yang telah diatur dalam P3 dan SPS 2012, yakni iklan 
produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan 
alat kontrasepsi, alat deteksi kehamilan, dan vitalitas seksual 
hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, yakni pk. 22.00-03.00 
waktu setempat.

Pasal yang 
dilanggar

 

95 Tanggal 1-Agust-12

No Surat 472/K/KPI/07/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Siaran Iklan “Standard Chartered”

Deskripsi Iklan yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi tersebut 
menayangkan adegan seorang laki-laki dewasa yang berciuman 
bibir dengan anak perempuan. Iklan tersebut dinilai tidak 
memperhatikan larangan mengenai ketentuan siaran iklan
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Deskripsi  (di antaranya iklan tidak boleh menampilkan adegan ciuman 
bibir) serta perlindungan kepada anak-anak dan remaja. KPI 
Pusat memberikan peringatan tertulis agar melakukan evaluasi 
internal pada program dengan cara melakukan editing pada 
adegan. Selain itu meminta kepada seluruh stasiun televisi agar 
menjadikan P3 dan SPS KPI 2012 sebagai acuan utama dalam 
menayangkan sebuah program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

 

96 Tanggal 2-Agust-12

No Surat 478/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Ngabuburit”

Deskripsi Pada 22 Juli 2012 pk. 16.56 WIB menayangkan adegan yang 
melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik 
tertentu dan melanggar norma kesopanan. Adegan-adegan 
pelanggaran yang ditayangkan terjadi pada saat Ohang menyebut 
Tike sebagai “kayak buntelan”. Kemudian Soimah menyebut 
wajah Budi Anduk dengan “sandal jepit” dan dilanjutkan dengan 
“muka kayak comberan”. Selanjutnya Ruben menyebut Oki 
“lumba-lumba”. Kemudian Soimah berkata, “Suami-suami kan
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Deskripsi seneng kalau rapet...” selanjutnya Baim menyebut Oki, “kayak 
gajah”. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas perlindungan kepada orang dan/atau masyarakat tertentu, 
perlindungan anak, norma kesopanan, dan penggolongan 
program siaran. Selain itu ditemukan pelanggaran yang sama 
pada 23 Juli 2012, yaitu adegan Ruben menyebut Oki Lukman 
“Penyu”. Selanjutnya, ucapan Baim menyebut Oki dengan”Gajah 
Kalalo”. Soimah menyebut Budi Anduk sebagai “pinggiran 
koreng”. Selanjutnya, Oki menyebut seseorang sebagai “Jamban 
palling deket”. Pada program juga ditayangkan Yadi menyebut 
Budi Anduk dengan “sapi gelondongan”. Sedangkan pada 24 
Juli 2012 ditayangkan adegan Ruben menyebut Oki “kingkong”. 
Kemudian ditayangkan juga Soimah menyebut Budi Anduk “baru 
stroke”.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf c, dan Pasal 
21 ayat (1) & SPS  Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) 

dan ayat (2), dan Pasal 37 ayat (4) huruf a

 

97 Tanggal 2-Agust-12

No Surat 479/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran “Sahur Bersama Srimulat”

Deskripsi Pada 24 Juli 2012 pk. 02.55 WIB menayangkan adegan yang 
melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik 
tertentu, orang yang orientasi seks dan identitas gender tertentu 
atau kelompok pekerja yang dianggap marginal dan pelanggaran 
atas norma kesopanan. Adegan-adegan yang mengandung 
pelanggaran terjadi pada saat Mamiek menyinden, “Senang 
punya teman Tessy, banyak orang bilang katanya banci setengah 
jadi”. Selanjutnya, ditayangkan Mamiek berucap bahwa Tessy 
sudah terlalu lama diasuh oleh ‘celeng”. Mamiek berkata pada 
Tarzan, “Bapak kacamatanya bagus. Sekarang tukang ojek pakai 
itu semua”. Kemudian, ditayangkan Mamiek berucap “Bapak 
mau ngasih anak dengan duit ini, atau ibu tak anakin” dan Tarzan 
menyahut, “Aku aja belum nyenggol”. Pelanggaran masih terus 
terjadi ketika Polo berkata pada seorang laki-laki, “Matamu
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Deskripsi katarak, ini radio, goblok”. Selanjutnya seorang perempuan 
masuk kamar, Doyok mengikuti sambil berkata, “Berarti yang 
masuk saya dulu”. Terakhir ditayangkan juga Kadir mengatai 
penonton dengan sebutan “pimpinan gembel”. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepada
orang dan/atau masyarakat tertentu, perlindungan anak, norma 
kesopanan dan kesusilaan, serta penggolongan program siaran. 
Selain itu ditemukan beberapa pelanggaran yang sejenis pada 
program  23 Juli 2012 , yaitu adegan Kadir berkata pada istrinya, 
“Punya istri kayak macan”. Selanjutnya ditayangkan seorang 
perempuan berkata pada seorang penonton, “Dia sama onta 
aja bagusan onta mukanya”. Kemudian, ditayangkan adegan 
Doyok berucap, “Lu bikin anaknya dulu di gerobak kali ya”. 
Pada adegan lain ditayangkan adegan seorang perempuan yang 
bertubuh besar disebut “springbed”. Kemudian ditampilkan 
juga seorang pemain perempuan menyebut bau pemain laki-
laki sebagai “onta banget”. Dalam beberapa hari penayangan, 
KPI Pusat melihat program sering mempertunjukkan adegan 
yang menampilkan pria menggunakan kostum perempuan dan 
bergaya keperempuan-perempuanan. Sehubungan program 
berklasifikasi R-BO dan ditayangkan pada jam tayang yang 
banyak ditonton oleh khalayak anak, KPI Pusat menilai bahwa 
adegan tersebut dapat memberikan contoh perilaku yang tidak 
pantas bagi anak. Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat meminta 
agar adegan tersebut tidak lagi ditampilkan dalam program 
selanjutnya.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal  9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf a, b, dan c, 
dan Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 

ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b, dan d, danPasal 37 ayat (4) huruf 
a

 

98 Tanggal 2-Agust-12

No Surat 480/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran “Sabarrr Tingkat 2”



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

129
III| Sanksi Meningkat di 2012

No.

Deskripsi Pada 22 Juli 2012 pk. 01.43 WIB menayangkan adegan yang 
melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik 
tertentu atau orang dengan orientasi seks dan identitas  gender 
tertentu serta pelanggaran terhadap norma kesopanan. Adegan-
adegan tersebut adalah: 1. Jarwo Kuat memanggil istrinya “sapi”. 
2. Seorang perempuan menyebut pemain lainnya “banci”. 3. 
Setelah Tukul berbicara, Jarwo Kuat berkata, “Tadi yang ngomong 
tomcat ya?” Eman menyahut “Bukan tomcat, tapi ulet bulu keket”. 
4. Jarwo Kuat menyebut seorang pemain dengan “banci kaleng”. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
perlindungan kepada orang dan/atau
masyarakat tertentu, perlindungan anak, norma kesopanan, 
dan penggolongan program siaran. Selain itu, KPI Pusat juga 
menemukan pelanggaran yang sama pada 21Juli 2012, yaitu: 
1. Tukul berkata “Anak saya celananya melorot saya betulin. 
Istri saya celananya engga melorot, saya pelorotin”. 2. Seorang 
yang bertubuh pendek disebut “aseton” dan “batu nisan”. 3. 
Seorang perempuan mengambil uang dari dadanya, kemudian 
menyerahkan ke Tukul. Tukul mencium-cium uang tersebut.                                                                             
Pada tayangan 23 Juli 2012ditampilkan adegan: 1. Jarwo Kuat 
menyebut Eman dengan “tokek”. 2. Jarwo Kuat memarahi 
anaknya karena pacaran dengan tangan diremas-remas Eman. 
Anaknya menyahut “Daripada meremas yang lain, kan mendingan 
tangan”.
 3. Seorang yang berkepala botak disebut Tukul “lampu taman”. 4. 
Seorang pemain disebut oleh Jarwo Kuat “mukanya kayak kuda”. 
5. Jarwo Kuat mengatai anaknya “Itu kamu baru anak orang gila 
namanya”. 6. Jarwo Kuat berkata, “Masih mending air yang keluar. 
Kemarin kecoa (dari mulutnya)”. 7. Sapullete menyebut seorang 
pemain perempuan degan “biawak”. Pada tayangan 24 Juli 
2012 adegan yang dimaksud adalah: 1. Hansip menyebut orang 
bertubuh pendek dengan “stempel kelurahan”. Orang yang sama 
disebut Tukul dengan “biji karambol”. 2. Ginanjar menyebut 
E,am sebagai E-e di delman”. 3. Tukul menampar seorang pemain 
yang berperan sebagai preman. 4. Seseorang menyebut Ginanjar, 
“Preman semampai, semeter tak sampai”. Pada tayangan 25 Juli 
2012, adegan yang dimaksud: 1. Orang yang bertubuh pendek 
disebut ibunya sebagai “laler” dan “ulet”. 2. Tentang anaknya 
yang bertubuh pendek tersebut, bapak berkata pada istrinya, 
“Dulu kan saya mintanya full, kamu mintanya separo. Akhirnya 
jadinya cuma separo”. 3. Ginanjar menyebut Tukul sebagai 
“turunan kuntilanak”. 4. Eman mengatai orang lainnya, “goblok”. 
Pada tayangan 26 Juli 2012 adegan yang dimaksud: 1. Seorang 



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

130
Sanksi Meningkat di 2012 | III

No.

Deskripsi pemain perempuan berkata, “Mas Jamil sudah menge-e-eh 
aku...”. 2. Seorang pemain mengatai penonton “Kalau keseleo
diurut, yang ini mukanya kayak curut”. 3. Seorang pria disebut 
“bonsai”. 4. Jarwo Kuat mengatai seorang pria lainnya “Bego”. 
5. Jarwo Kuat menampar seorang pria. 6. Ustad berkata, “Tolong 
diperhatikan, tidak mudah ngomong dengan orang bodoh-bodoh 
ini”.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf b dan c, dan 
Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat 

(1) dn ayat (2) huruf b dan d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a

 

99 Tanggal 3-Agust-12

No Surat 486/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 20 Juli 2012)

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran “Inbox”

Deskripsi Pada 31 Juli 2012 pk. 06.51 WIB pelanggaran terjadi 
saat penayangan penyanyi pria (dari group Teamlo) yang 
menggunakan kostum perempuan bernyanyi sambil melakukan 
tarian dan/atau gerakan tubuh erotis. Penyanyi tersebut meminta 
Kevin Aprilio untuk memeluknya dari belakang, setelah itu 
melakukan tarian erotis. Selanjutnya ditampilkan adegan Andika 
dan Narji (berpakaian busana perempuan) berperan sebagai 
suami istri. Seorang host perempuan berkomentar tentang wajah 
Narji yang ada tompelnya. Narji berkata, “Ini bukan tompel. Ini 
kenang-kenangan semalem dari suami gue”, lalu dikomentari 
oleh Andhika, “Emang gue kurang kerjaan nyupang di situ…” 
Kemudian ditayangkan adegan Narji berkata pada penonton, 
“Lu miskin apa kaya?... miskin aja… bukan usaha, malah nonton”. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
ketentuan perlindungan anak, norma kesopanan dan kesusilaan, 
pelarangan adegan seksual, perlindungan kepada orang dengan 
orientasi seks dan identitas gender tertentu, serta penggolongan 
program siaran. Selain itu, terjadi pelanggaran lain pada 
tayangan 30 Juli 2012 yaitu menampilkan adegan penyanyi 
Zaskia mengucapkan “Assalamualaikum” sambil menggoyang-
goyangkan bokongnya. Terkait hal tersebut, KPI Pusat telah
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Deskripsi menerima surat No.B-342/MUI/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012 
dari MUI yang isinya berpendapat bahwa “Assalamualaikum” 
adalah doa yang tercantum dalam Al-Qur’an, yang pengucapannya 
tidak sepantasnya dibarengi dengan gerakan-gerakan yang 
berkonotasi dan bernuansa sensual.  Pada tayangan 20 Juli 2012,  
ditampilkan adegan Ustad Solmed berkata tentang Narji, “Jadi, 
kalau iblis diciptakan untuk menggoda manusia… begitulah takdir 
Narji diciptakan untuk dicaci-maki manusia...”. Pada tayangan 24 
Juli 2012 ditampilkan adegan Ustad Taufiqurrahman berpantun:  
“Ada panci dari Cibelati/Sesama banci jangan saling menyakiti,” 
“Makan arem-arem berasa anget/Ama banci mah serem banget,” 
dan ”Jangan suka makan kuaci/Karena kuaci makanan kampret/
Jangan suka godain banci/Karena banci dadanya karet”. Setelah 
itu, ditayangkan juga adegan perbincangan salah satu penonton 
yang bertanya
kepada Ustad Taufiqurrahman seputar hubungan suami istri 
pada saat bulan puasa. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, 
Ustad Taufiqurrahman menjawab dengan analogi ‘isi pulsa’. 
Ia mengatakan, “Kalau istri ngucap atau suami bilang ‘Mamah.. 
mau isi pulsa’, jawabnya jangan sebaliknya... ‘Yah Pah baterainya 
lowbat..’. Jangan!”. Kemudian dilanjutkan, “Yang repot nanti 
sebaliknya, karena udah keseringan nanyain, eh istrinya yang 
pengen. ‘Papah.. papah, katanya mau isi pulsa..?’ ‘Maap, ya Mah, 
Papah udah ganti kartu!” Program tersebut telah mendapatkan 
surat sanksi administratif teguran tertulis No. 443/K/KPI/07/12 
tertanggal 20 Juli 2012. Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat 
memutuskan memberikan sanksi administratif berupa teguran 
tertulis kedua. KPI Pusat juga meminta untuk melakukan evaluasi 
internal agar adegan yang ditayangkan lebih memperhatikan 
nilai-nilai keagamaan dan ketentuan penggolongan program 
siaran serta tidak bertentangan dengan norma kesopanan yang 
berlaku di masyarakat.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pasal 16 
dan Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 
ayat (2) huruf b, Pasal 18 huruf i, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a

100 Tanggal 8-Agust-12

No Surat 490/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV
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Program Acara Program Siaran “Liputan 6 Pagi”

Deskripsi Pada  4 Juli 2012 pk. 05.19 WIB menayangkan gambar 
sepasang pria dan wanita yang mengesankan berciuman bibir. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
pelarangan adegan seksual, perlindungan anak dan remaja, serta 
norma kesopanan dan kesusilaan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan pasal 16 & SPS Pasal 9, Pasal 
15 ayat (1), dan Pasal 18 huruf k

101 Tanggal 8-Agust-12

No Surat 491/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Siaran “Theather 7” berjudul “The Jeane Austen Book 
Club”

Deskripsi Pada 18 Juli 2012 mulai pk. 01.17 WIB menayangkan adegan 
ciuman bibir sepasang aktor dan aktris dalam film tersebut. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan 
kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat 
juga meminta Trans7 melakukan evaluasi dan sensor internal 
terutama untuk menjamin agar penayangan adegan seksual 
tersebut tidak ditayangkan kembali.

Pasal yang 
dilanggar

102 Tanggal 9-Agust-12

No Surat 492/K/KPI/08/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Film yang ditayangkan pada liburan perayaan hari raya Idul Fitri 
pada tahun 2010 - 2011
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Deskripsi KPI Pusat melakukan evaluasi atas penayangan program siaran, 
khususnya program siaran film, yang ditayangkan pada liburan 
hari raya Idul Fitri. Evaluasi  terhadap program dilakukan atas 
penayangan program siaran film yang ditayangkan pada liburan 
perayaan hari raya Idul Fitri 2010 - 2011. Berdasarkan hasil 
evaluasi tersebut, KPI Pusat menemukan adanya penayangan 
program siaran film berklasifikasi D (Dewasa) atau bermuatan 
materi dewasa yang ditayangkan pada jam tayang anak-anak dan 
remaja. KPI Pusat mengimbau seluruh lembaga penyiaran agar 
dalam menayangkan dan/atau memproduksi program siaran film 
pada liburan hari raya Idul Fitri tetap memperhatikan pengaturan 
tentang ketentuan penggolongan siaran sebagaimana yang telah 
diatur dalam P3 dan SPS 2012. Selain itu, KPI Pusat juga akan 
melakukan pemantauan atas penayangan program siaran film 
pada liburan hari raya Idul Fitri 2012.

Pasal yang 
dilanggar

103 Tanggal 9-Agust-12

No Surat 493/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TV One

Program Acara Program Siaran “Apa Kabar Indonesia Pagi”

Deskripsi Pada 10 Juli 2012 pk.  06.45 WIB menayangkan adegan ciuman 
bibir yang dilakukan oleh  pemain sepak bola Andres Iniesta 
dengan pasangannya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas pelarangan adegan seksual, perlindungan anak 
dan remaja, serta norma kesopanan dan kesusilaan. KPI Pusat 
juga meminta TVOne agar menjadikan P# dan SPS 2012 sebagai 
acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 & SPS Pasal 9, Pasal 
15 ayat (1), dan Pasal 18 huruf g

 

104 Tanggal 9-Agust-12

No Surat 494/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis
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Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Siaran “Jendela Dunia”

Deskripsi Pada 12 Juli 2012 pk. 08.09 WIB menayangkan adegan ciuman 
bibir sepasang aktor dan aktris dalam cuplikan berita tentang 
film Harry Potter. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas pelarangan adegan seksual, perlindungan anak 
dan remaja, serta norma kesopanan dan kesusilaan. KPI Pusat 
juga meminta kepadaTVRI agar menjadikan P3 dan SPS 2012 
sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 & SPS Pasal 9, Pasal 15 
ayat (1), dan Pasal 18 huruf g

 

105 Tanggal 9-Agust-12

No Surat 495/K/KPI/08/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Siaran Iklan “3 Always On Versi Perempuan”

Deskripsi Iklan yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi tersebut 
menampilkan narasi tentang kebebasan yang berisi di antaranya 
kalimat : “Katanya aku bebas berekpresi, tapi selama rok masih 
di bawah lutut.” dan “Hidup ini singkat, mumpung masih muda, 
nikmati sepuasnya, asal jangan lewat dari jam 10 malam.” Selain 
kalimat di atas, pada akhir iklan juga ditayangkan adegan pelukan 
seorang perempuan dengan seorang pria yang mengesankan tidak 
menggunakan baju. Iklan tersebut dinilai tidak memperhatikan 
ketentuan tentang perlindungan kepada anak-anak dan remaja 
serta norma kesopanan. KPI Pusat menilai bahwa narasi yang 
membawa pesan kebebasan tersebut tidak layak ditampilkan 
untuk khalayak anak-anak dan remaja. Selain itu juga menilai 
bahwa adegan pelukan dalam iklan tersebut dapat menimbulkan 
dampak negatif terhadap keberagaman norma yang berlaku 
dan dianut oleh masyarakat serta mendorong perilaku yng 
tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas bagi 
khalayak anak-anak dan remaja. Untuk itu, PI Pusat memberikan 
peringatan tertulis kepada stasiun TV  yang menayangkannya 
agar melakukan evaluasi internal pada siaran iklan dengan cara 
melakukan editing pada narasi dan adegan yang dimaksud.
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Pasal yang 
dilanggar

 

106 Tanggal 9-Agust-12

No Surat 496/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TV One

Program Acara Siaran Iklan “Klinik Tong Fang”

Deskripsi Pada 8 Juli 2012 pk. 12.51 WIB menayangkan adegan testimonial 
pasien dan pemberian diskon bagi pasien yang melakukan 
pengobatan di klinik di atas. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas ketentuan iklan yang disiarkan oleh 
lembaga penyiaran. Selain pelanggaran di atas juga ditemukan 
pelanggaran yang sama pada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 23, 28, dan 29 Juli 2012. Sesuai dengan ketentuan tentang 
pengaturan siaran iklan dalam P3 Pasal 43 dan SPS Pasal 58 
ayat (1) KPI tahun 2012, telah  diatur bahwa siaran iklan wajib 
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang periklanan dan berpedoman pada EPI.  Berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan  1787/MENKES/PER/XII/2010 
tentang iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan Pasal 5 huruf 
m dan n,  testimonial pasien dan pemberian diskon bagi pasien 
atas pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan. Larangan yang 
sama juga telah diatur dalam EPI Bab III A No. 2.10.1 dan 2.10.3. 
KPI Pusat telah mengirimkan imbauan kepada seluruh stasiun 
TV melalui surat No. 336/K/KPI/05/12 tertanggal 31 Mei 2012  
yang berisi permintaan agar melakukan editing pada adegan 
yang melanggar sebagaimana yang dimaksud di atas dengan 
melampirkan surat No. 635/BPP-PPI/III/2012 tertanggal 12 Maret 
2012 dari Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan 
Periklanan Indonesia (BPP P3I) yang isinya permintaan agar KPI 
Pusat melakukan tindakan sesuai kewenangannya dalam melihat 
maraknya fenomena iklan pelayanan kesehatan di lembaga 
penyiaran. KPI Pusat juga telah menerima surat No. 670/BPP-
PPPI/VII/2012 tertanggal 6 Juli 2012 dari Badan Pengawas 
Periklanan yang memberikan hasil analisis bahwa siaran iklan 
tersebut berpotensi melanggar Etika Promosi Rumah Sakit dan 
Etika Pariwara Indonesia  dan surat No. 5954/PB/H.2/07/2012
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tertanggal 16 Juli 2012 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia yang isinya mendukung surat dari BPP-P3I tersebut 
dan  meminta KPI untuk memberikan teguran atau sanksi 
terhadap iklan klinik kesehatan yang berpotensi melanggar Etika 
Promosi Rumah Sakit dan Etika Pariwara Indonesia.Selain itu, KPI 
Pusat telah menerima surat No. HM.01/3/KKI/VII/1691/2012 
tertanggal 27 Juli 2012 dari Konsil Kedokteran Indonesia (The 
Indonesian Medical Council) yang memberikan hasil analisis 
terhadap tayangan iklan pengobatan tradisional dan meminta KPI 
untuk melakukan tindakan atau pengawasan bersama terhadap 
tayangan iklan tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 43 & SPS Pasal 58 ayat (1)

 

107 Tanggal 9-Agust-12

No Surat 497/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Siaran Iklan “Klinik Tong Fang”

Deskripsi Pada 8 Juli 2012 pk. 05.39 WIB menayangkan adegan 
testimonial pasien dan pemberian diskon bagi pasien yang 
melakukan pengobatan di klinik tersebut. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan iklan yang 
disiarkan oleh lembaga penyiaran. Selain pelanggaran di atas, 
juga ditemukan  pelanggaran yang sama pada 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Juli 2012. Sesuai dengan ketentuan 
tentang pengaturan siaran iklan dalam P3 Pasal 43 dan SPS Pasal 
58 ayat (1) KPI 2012, telah  diatur bahwa siaran iklan wjib tunduk 
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
periklanan dan berpedoman pada EPI.  Berdasarkan Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang 
iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan Pasal 5 huruf m dan 
n,  testimonial pasien dan pemberian diskon bagi pasien atas 
pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan. Larangan yang sama 
juga telah diatur dalam EPI Bab III A No. 2.10.1 dan 2.10.3. KPI 
Pusat telah mengirimkan imbauan kepada seluruh stasiun TV 
melalui surat No. 336/K/KPI/05/12 tertanggal 31 Mei 2012  yang 
berisi permintaan agar melakukan editing pada adegan yang
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Deskripsi melanggar sebagaimana yang dimaksud di atas dengan 
melampirkan surat No. 635/BPP-PPI/III/2012 tertanggal 12 Maret 
2012 dari Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan 
Periklanan Indonesia (BPP P3I) yang isinya permintaan agar KPI 
Pusat melakukan tindakan sesuai kewenangannya dalam melihat 
maraknya fenomena iklan pelayanan kesehatan di lembaga 
penyiaran. KPI Pusat juga telah menerima surat No. 670/BPP-
PPPI/VII/2012 tertanggal 6 Juli 2012 dari Badan Pengawas 
Periklanan yang memberikan hasil analisis bahwa siaran iklan 
tersebut berpotensi melanggar Etika Promosi Rumah Sakit dan 
Etika Pariwara Indonesia  dan surat No. 5954/PB/H.2/07/2012 
tertanggal 16 Juli 2012 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia yang isinya mendukung surat dari BPP-P3I tersebut 
dan  meminta KPI untuk memberikan teguran atau sanksi 
terhadap iklan klinik kesehatan yang berpotensi melanggar Etika 
Promosi Rumah Sakit dan Etika Pariwara Indonesia.Selain itu, KPI 
Pusat telah menerima surat No. HM.01/3/KKI/VII/1691/2012 
tertanggal 27 Juli 2012 dari Konsil Kedokteran Indonesia (The 
Indonesian Medical Council) yang memberikan hasil analisis 
terhadap tayangan iklan pengobatan tradisional dan meminta KPI 
untuk melakukan tindakan atau pengawasan bersama terhadap 
tayangan iklan tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 43 & SPS Pasal 58 ayat (1)

108 Tanggal 10-Agust-12

No Surat 501/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Siaran Iklan “Cang Jiang Clinic TCM”

Deskripsi Iklan yang ditayangkan pada 8 Juli 2012 pk. 08.25 WIB 
menayangkan adegan testimonial pasien dan pemberian harga 
spesial bagi pasien yang melakukan pengobatan di klinik. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
ketentuan iklan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Selain 
itu ditemukan pelanggaran yang sama pada 9, 10,13, 14, 15, 
16, 17, 18, dan 19 Juli 2012. Sesuain dengan ketentuan tentang 
pengaturan siaran iklan dalam P3 Pasal 43 dan SPS Pasal 58
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Deskripsi ayat (1) KPI 2012, telah diatur bahwa siaran iklan wajib tunduk 
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
periklanan dan berpedoman pada EPI.  Berdasarkan Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang 
iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan Pasal 5 huruf m dan 
n,  testimonial pasien dan pemberian diskon bagi pasien atas 
pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan. Larangan yang sama 
juga telah diatur dalam EPI Bab III A No. 2.10.1 dan 2.10.3.  KPI 
Pusat telah mengirimkan imbauan kepada seluruh stasiun TV 
melalui surat No. 282/K/KPI/04/12 tertanggal 26 April 2012 dan 
surat penjelasan tambahan No. 335/K/KPI/05/2012 tertanggal 
31 Mei 2012  yang berisi permintaan agar melakukan editing 
pada adegan yang melanggar sebagaimana yang dimaksud 
di atas dengan melampirkan surat No. 635/BPP-PPI/IVII2012 
tertanggal12 Maret 2012 dari Badan Pengawas Periklanan 
Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP P3I) yang 
isinya permintaan agar KPI Pusat melakukan tindakan sesuai 
kewenangannya dalam melihat maraknya fenomena iklan 
pelayanan kesehatan di lembaga penyiaran. KPI Pusat juga 
telah menerima surat No. 670/BPP-PPPI/VII/2012 tertanggal 
6 Juli 2012 dari Badan Pengawas Periklanan yang memberikan 
hasil analisis bahwa siaran iklan tersebut berpotensi melanggar 
Etika Promosi Rumah Sakit dan Etika Pariwara Indonesia  dan 
surat No. 5954/PB/H.2/07/2012 tertanggal 16 Juli 2012 dari 
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang isinya mendukung 
surat dari BPP-P3I tersebut dan  meminta KPI untuk memberikan 
teguran atau sanksi terhadap iklan klinik kesehatan yang 
berpotensi melanggar Etika Promosi Rumah Sakit dan Etika 
Pariwara Indonesia.Selain itu, KPI Pusat telah menerima surat No. 
HM.01/3/KKI/VII/1691/2012 tertanggal 27 Juli 2012 dari Konsil 
Kedokteran Indonesia (The Indonesian Medical Council) yang 
memberikan hasil analisis terhadap tayangan iklan pengobatan 
tradisional dan meminta KPI untuk melakukan tindakan atau 
pengawasan bersama terhadap tayangan iklan tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 43 & SPS Pasal 58 ayat (1)
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109 Tanggal 10-Agust-12

No Surat 502/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Siaran Iklan “Cang Jiang Clinic TCM”

Deskripsi Iklan yang ditayangkan pada 8 Juli 2012 pk. 10.40 WIB 
menayangkan adegan testimonial pasien dan pemberian harga 
spesial bagi pasien yang melakukan pengobatan di klinik. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
ketentuan iklan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Selain 
itu ditemukan pelanggaran yang sama pada penayangan siaran 
iklan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 28 Juli 2012. Sesuai 
dengan ketentuan tentang pengaturan siaran iklan dalam P3 
Pasal 43 dan SPS Pasal 58 ayat (1) KPI 2012, telah diatur bahwa 
siaran iklan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada EPI.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1787/MENKES/
PER/XII/2010 tentang iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan 
Pasal 5 huruf m dan n,  testimonial pasien dan pemberian diskon 
bagi pasien atas pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan. 
Larangan yang sama juga telah diatur dalam EPI Bab III A No. 
2.10.1 dan 2.10.3.  KPI Pusat telah mengirimkan imbauan kepada 
seluruh stasiun TV melalui surat No. 336/K/KPI/05/12 tertanggal
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Deskripsi 26 April 2012 dan surat penjelasan tambahan No. 335/K/
KPI/05/2012 tertanggal 31 Mei 2012   yang berisi permintaan agar 
melakukan editing pada adegan yang melanggar sebagaimana 
yang dimaksud di atas dengan melampirkan surat No. 635/BPP-
PPI/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 dari Badan Pengawas 
Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP 
P3I) yang isinya permintaan agar KPI Pusat melakukan tindakan 
sesuai kewenangannya dalam melihat maraknya fenomena iklan 
pelayanan kesehatan di lembaga penyiaran. KPI Pusat juga telah 
menerima surat No. 670/BPP-PPPI/VII/2012 tertanggal 6 Juli 
2012 dari Badan Pengawas Periklanan yang memberikan hasil 
analisis bahwa siaran iklan tersebut berpotensi melanggar Etika 
Promosi Rumah Sakit dan Etika Pariwara Indonesia  dan surat No. 
5954/PB/H.2/07/2012 tertanggal 16 Juli 2012 dari Pengurus 
Besar Ikatan Dokter Indonesia yang isinya mendukung surat dari 
BPP-P3I tersebut dan  meminta KPI untuk memberikan teguran 
atau sanksi terhadap iklan klinik kesehatan yang berpotensi 
melanggar Etika Promosi Rumah Sakit dan Etika Pariwara 
Indonesia. Selain itu, KPI Pusat telah menerima surat No. 
HM.01/3/KKI/VII/1691/2012 tertanggal 27 Juli 2012 dari Konsil 
Kedokteran Indonesia (The Indonesian Medical Council) yang 
memberikan hasil analisis terhadap tayangan iklan pengobatan 
tradisional dan meminta KPI untuk melakukan tindakan atau 
pengawasan bersama terhadap tayangan iklan tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

P3Pasal 43 & SPS Pasal 58 ayat (1)

110 Tanggal 10-Agust-12

No Surat 503/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Siaran Iklan “Tay Shan TCM”

Deskripsi Siaran iklan yang tayang pada 8 Juli 2010 pk. 10.36 WIB 
menayangan adegan testimonial pasien yang melakukan 
pengobatan di klinik dan promosi penjualan yang terdapat pada 
sebagian testimoni. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai
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Deskripsi pelanggaran atas ketentuan iklan yang disiarkan oleh lembaga 
penyiaran. Pelanggaran yang sama juga terdapat pada 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 28 Juli 2012.Sesuai dengan ketentuan 
tentang pengaturan siaran iklan dalam P3 Pasal 43 dan SPS 
Pasal 58 ayat (1) KPI 2012, telah diatur bahwa siaran iklan wajib 
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang periklanan dan berpedoman pada EPI.  Berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1787/MENKES/PER/XII/2010 
tentang iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan Pasal 5 huruf 
m dan n,  testimonial pasien dan pemberian diskon bagi pasien 
atas pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan. Larangan yang 
sama juga telah diatur dalam EPI Bab III A No. 2.10.1 dan 2.10.3.  
KPI Pusat telah memberikan imbauan kepada seluruh stasiun 
TV melalui surat No. 366/K/KPI/06/12 tertanggal 18 Juni 2012 
yang berisi permintaan agar melakukan editing pada adegan 
yang melanggar dengan melampirkan surat No. 635/BPP-PPI/
III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 dari Badan Pengawasan 
Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP 
P3I) yang isinya permintaan agar KPI Pusat melakukan tindakan 
sesuai kewenangannya dalam melihat maraknya fenomena 
iklan pelayanan kesehatan di lembaga penyiaran. Selain itu, KPI 
Pusat telah menerima surat No. HM.01/3/KKI/VII/1691/2012 
tertanggal 27 Juli 2012 dari Konsil Kedokteran Indonesia (The 
Indonesian Medical Council) yang memberikan hasil analisis 
terhadap tayangan iklan pengobatan tradisional dan meminta KPI 
untuk melakukan tindakan atau pengawasan bersama terhadap 
tayangan iklan tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 43 & SPS Pasal 58 ayat (1)
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111 Tanggal 10-Agust-12

No Surat 504/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Siaran Iklan “Tay Shan TCM”

Deskripsi Siaran iklan yang tayang pada 8 Juli 2010 pk. 10.09 WIB 
menayangan adegan testimonial pasien yang melakukan 
pengobatan di klinik dan promosi penjualan yang terdapat pada 
sebagian testimoni. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas ketentuan iklan yang disiarkan oleh lembaga 
penyiaran. Pelanggaran yang sama juga terdapat pada 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Juli 2012.Sesuai dengan ketentuan 
tentang pengaturan siaran iklan dalam P3 Pasal 43 dan SPS Pasal 
58 ayat (1) KPI 2012, telah diatur bahwa siaran iklan wajib tunduk 
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang periklanan dan berpedoman pada EPI.  Berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1787/MENKES/PER/XII/2010 
tentang iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan Pasal 5 huruf 
m dan n,  testimonial pasien dan pemberian diskon bagi pasien 
atas pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan. Larangan yang 
sama juga telah diatur dalam EPI Bab III A No. 2.10.1 dan 2.10.3.  
KPI Pusat telah memberikan imbauan kepada seluruh stasiun 
TV melalui surat No. 366/K/KPI/06/12 tertanggal 18 Juni 2012 
yang berisi permintaan agar melakukan editing pada adegan 
yang melanggar dengan melampirkan surat No. 635/BPP-PPI/
III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 dari Badan Pengawasan 
Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP 
P3I) yang isinya permintaan agar KPI Pusat melakukan tindakan 
sesuai kewenangannya dalam melihat maraknya fenomena 
iklan pelayanan kesehatan di lembaga penyiaran. Selain itu, KPI 
Pusat telah menerima surat No. HM.01/3/KKI/VII/1691/2012 
tertanggal 27 Juli 2012 dari Konsil Kedokteran Indonesia (The 
Indonesian Medical Council) yang memberikan hasil analisis 
terhadap tayangan iklan pengobatan tradisional dan meminta KPI 
untuk melakukan tindakan atau pengawasan bersama terhadap 
tayangan iklan tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 43 & SPS Pasal 58 ayat (1)
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112 Tanggal 13-Agust-12

No Surat 505/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama   25 Juli 2012

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Waktunya Kita Sahur”

Deskripsi Pada 9 Agustus 2012 pk. 02.20 WIB menayangkan adegan yang 
melecehkan orang dengan kondisi fisik tertentu atau dengan 
orientasi seks dan identitas gender tertentu serta pelanggaran 
atas norma kesopanan dan norma kesusilaan. Penayangan adegan 
yang dimaksud berupa adegan Wendy mengolok-olok gigi Kiwil 
dan mengatai Kiwil dengan sebutan “monyong”. Selanjutnya 
bibir Kiwil disebut oleh Tara dengan “karet gelang” dan Jessica 
mengomentari Kiwil, “Mangkanya tuh gigi jangan kemancungan, 
dibehel”. Selain kepada Kiwil, penayangan adegan pelecehan 
kondisi fisik tertetu pada program yang ditujukan kepada Adul. 
Olga menyebut Adul, “bentuknya kaya coklat payung”, “badan 
kamu kayak bonek santet”, dan “kayak ceret”. Selanjutnya, Deni 
menyebut Adul, “kecil banget kayak tokek bohlam”. Wendy 
mengatai Olga, “TKS, tenaga kerja sekong”. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan 
kepada orang dan/atau masyarakat tertentu, perlindungan anak, 
norma kesopanan dan kesusilaan, serta penggolongan program 
siaran. Selain tayangan tersebut, KPI Pusat juga menemukan 
pelanggaran pada 7 Agustus 2012, yaitu adegan Olga disoraki 
penonton dengan nyanyian, “orang gila” berulang-ulang 
dan Olga menyebut Adul, “anak bantet”. KPI Pusat melihat 
program masih menampilkan pria yang menggunakan kostum 
perempuan dan bergaya keperempuan-perempuanan. KPI Pusat 
juga mengingatkan kembali bahwa program berklarifikasi R-BO 
dan ditayangakan pada jam tayang yang banyak ditonton oleh 
khalayak anak, dinilai dapat memberikan contoh perilaku yang 
tidak pantas bagi anak. KPI Pusat meminta agar adegan tersebut 
tidak lagi ditampilkan dalam program selanjutnya.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf b dan c, dan 
Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat 

(1) dan ayat (2) huruf b dan d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a
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113 Tanggal 13-Agust-12

No Surat 506/K/KPI/08/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Siaran Iklan “Neo Hormoviton Pasak Bumi”

Deskripsi Iklan yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi tersebut 
dinilai tidak memperhatikan perlindungan anak, pengaturan 
mengenai jam tayang iklan dewasa, dan ketentuan tentang 
iklan. Siaran iklan tersebut merupakan obat untuk meningkatkan 
kemampuan seksual yang merupakan iklan produk dewasa. KPI 
Pusat menemukan tayangan tersebut pada jam tayang di luar jam 
tayang dewasa (pk. 22.00-03.00 waktu setempat) di beberapa 
stasiun TV. Untuk itu, KPI Pusat memberikan peringatan tertulis 
kepada stasiun TV yang telah menayangkan iklan tersebut di 
luar jam tayang dewasa untuk segera melakukan perbaikan 
internal dengan cara menyesuaikan jam tayang tersebut 
menurut penggolongan program siaran yang telah diatur dalam 
P3 dan SPS KPI 2012, yakni iklan produk dan jasa untuk dewasa 
yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, alat deteksi 
kehamilan, dan vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada 
klasifikasi D, pk. 22.00-03.00 waktu setempat.

Pasal yang 
dilanggar
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114 Tanggal 13-Agust-12

No Surat 507/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran “Mega Asia Minggu” berjudul “Sophie’s 
Revenge”

Deskripsi Pada 5 Agustus 2012 pk. 23.30 WIB menyangkan adegan 
ciuman bibir sepasang aktor dan aktris dalam film tersebut. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan 
kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, dan Pasal 16 & SPS Pasal 9 dan Pasal 18 huruf g

115 Tanggal 14-Agust-12

No Surat 509/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Siaran “Rahasia Sunnah”

Deskripsi Pada 15 Juli 2012 pk. 04.43 WIB menayangkan secara close 
up adegan seorang anak yang memasukkan belut hidup 
hasil tangkapannya bersma anak-anak lain ke mulutnya. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas ketentuan perlindungan anak, batasan keunikan budaya 
atau kehidupan sosial tertentu yang dapat menimbulkan 
ketidaknyamanan khalayak, dan penggolongan program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 8, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) &  SPS Pasal 8, 
Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4) huruf a
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116 Tanggal 15-Agust-12

No Surat 510/K/KPI/08/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Siaran “Bukan Empat Mata”

Deskripsi Pada 2 Agustus 2012 pk. 23.30 WIB ditemukan adanya adegan yang 
berpotensial menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. 
Penayangan tersebut adalah adegan saat salah satu host wanita, 
Marcela Lumowa, menyampaikan cerita berjudul “Doa Seorang 
Wanita Bernama Susi”. Diceritakan, Susi berdoa kepada Tuhan 
agar diberikan suami yang setia, penuh pengertian, dan tampan. 
Kemudian datanglah sosok Reynaldi yang ingin menikahinya. 
Wanita tersebut kembali teringat dengan keinginannya. Cerita 
selanjutnya, Tuhan menjawab tiga harapan Susi dalam doanya. 
Tentang harapan untuk mendapatkan suami setia, Tuhan berkata, 
“Coba kamu pikirkan, siapa yang mau sama dia? Nggak ada yang 
mau sama dia, Ngelirik aja ga mau... Pasti dia setia”. Tentang 
harapan untuk mendapatkan suami yang penuh pengertian, 
Tuhan berkata, “Suamimu ini bahkan sangat mengerti kamu... 
Dia bisa menjadi suami dan ayah yang baik, multifungsi bahkan 
suamimu itu... Dia bisa jadi kain pel kalau dibutuhkan dan yang 
pasti jadi vacuum cleaner kalau
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Deskripsi diinginkan”. Tentang harapan untuk mendapatkan suami yang 
tampan, Tuhan kemudian mengajak Susi melihat sawah dan 
Ia berkata, “Kalau kau lihat calon suamimu, dia lebih tampan 
daripada orang-orangan sawah di luar sana”. KPI Pusat menilai 
adegan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif 
karena melibatkan keberadaan Tuhan dalam lawakan, menurut 
KPI Pusat hal tersebut adalah sesuatu yang belum dapat diterima 
oleh banyak pihak dalam masyarakat Indonesia. KPI Pusat juga 
menerima hasil analisis atas penyangan adegan tersebut dari 
MUI melalui surat No. B-373/MUI/VIII/2012 tertanggal 8 Agusus 
2012, yang isinya menyatakan bahwa pelecehan fisik tidak 
dibenarkan menurut agama Islam, sebagaimana dinyatakan 
dinyatakan dalam Al Qur’an surat al-Hujurat (49) ayat 11. Untuk 
itu, KPI Pusat memberikan peringata tertulis agar Trans7 segera 
melakukan evaluasi internal pada program untuk lebih berhati-
hati dalam penayangan adegan yang berakitan dengan Tuhan 
yang dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap 
pandangan dan keyakinan suatu agama serta norma yang berlaku 
dan dianut oleh masyarakat.

Pasal yang 
dilanggar

 

117 Tanggal 15-Agust-12

No Surat 511/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama 2 Agustus 
2012)
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Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran “Sabarrr Tingkat 2”

Deskripsi Pada 12 Agustus 2-12 pk. 01.10 WIB menayangkan adegan Tukul 
menyebut “setan” dan seorang pria langsung membalas dengan 
menyebut Tukul “iblis’ dan dibalas dengan sebutan “dajal”. 
Adegan lain adalah Jarwo Kuat berpantun: “Buah mentimun 
dicolong kancil/Nyolongnya pakai siasat/Bini gue emang 
kecil/Tapi goyangannya dahsyat”. Jenis pelanggaran ini dapat 
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan 
dan kesusilaan, perlindungan anak, dan penggolongan program 
siaran. Selain tayangan tersebut, KPI Pusat juga menemukan 
tayangan yang melanggar pada 7 Agustus 2012, yaitu seorang 
pria berpantun mengenai pria lain: “Barang antik dari kulit jeruk/
Orang cantik kok pacaran sama beruk”. Lalu seorang pemain 
menyebut pemain lain  (laki-laki yang tampak keperempuan-
perempuanan) sebagai “banci” dan “bencong”. Selanjutnya 
Jarwo Kuat berkata kepada seorang pria berkepala botak, 
“Allah bersama orang-orang yang sabar, setan bersama orang 
botak”. Pada tayangan 9 Agustus 2012 ditampilkan adegan 
seorang pemain menyapa pemain lain (laki-laki yang tampak 
keperempuan -perempuanan) dengan 
sebutan “banci”. Pada tayangan 10 Agustus 2012 ditampilkan 
adegan Ustad Taufiqurrahman berpantun: “ Pergi belanja ke 
pasar baru/Mobil kijang ga ada naik sekuter/Paling enak rumah 
tangga baru/Belum masuk kamar, dengkul udah gemeter”.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) &  SPS Pasal 9, 
Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4) huruf a
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118 Tanggal 15-Agust-12

No Surat 512/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 26 Juli 2012)

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Program Siaran “Kampung Sahur Bejo”

Deskripsi Pada  7 Agustus 2012 pk. 01.51 dan 10 Agustus pk. 01.27 WIB 
menayangkan adegan yang melehkan orang dengan kondisi fisik 
tertentu atau orang dengan orientasi seks dan gender tertentu, 
pelecehan suku tertentu, dan pelanggaran atas norma kesopanan 
dan norma kesusilaan. Pelanggaran 8 Agustus 2012: 1. Eko 
berkata, “Aku tidak pakai karet, aku pake sistem kalender”. 2. Eko 
berkata tentang seorang pria berkepala botak, “Dia yang main 
film Titanic, yang jadi tahi otok”. 3. Melani berkata kepada Mumu, 
“Kenapa cemberut aja? Gue takut kalau lu cemberut-cemberut aje, 
bibir lu jatuh nimpa orang, mati..” 4. Saat Mumu menggoyangkan 
kepalanya, Melani berkata, “Bagus banget ya rambut sama bibir 
bisa balapan gitu”. 5. Eko berkata kepada Ayu Tinting yang 
sebelumnya bicara tentang perbedaan umur mereka, “Biar 
tinggal sisanya tapi mah bangsa tanjakan tiga kali mah kuat..”. 6. 
Melani berkata kepada Mumu yang mendekati Ayu Tingting, “Ibu 
udah bilang, kalau ada tamu ngga boleh diserang, ngga boleh 
digonggong”. 7. Melani menyebut bibir Mumu dengan “bibirnya 
lagi hamil” dan “sok jontor”. Pelanggaran 10 Agustus 2012: 1. 
Sekelompok pria bernyanyi memakai baju perempuan disebut 
“bences” oleh Vincent. 2. Opi berkata kepada dua perempuan 
bintang tamu yang mencari-cari makanan, “Lu cakep-cakep 
turunan Dayak?” 3. Eko berkata kepada penonton yang tampak 
bergigi maju, “Yang gue harepin Pinokio itu mancung hidungnya, 
kepada giginya yang mancung?” 4. Melani berkata ia tak dekat-
dekat Pak RT karena “takut dijual gunungnya?”Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepada 
orang dan/atau masyarakat tertentu, penghormatan terhadap 
nilai-nilai kesukuan, perlindungan anak, norma kesopanan 
dan kesusilaan, serta penggolongan program siaran. Selain 
itu, terdapat pelanggaran yang sejenis pada 9 Agustus 2012: 
1. Opi Kumis menyebut penonton “kutu beras”. 2. Komeng 
mengomentari sepatu bintang tamu, “Wah sepatunya udah 
akilbalig nih, berbulu”. 3. Komeng menyebut Eko “monyong”. 4. 
Penonton
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Deskripsi menyebut Melani, “pot kelurahan” 5. Melani berkata tentang 
seorang pria yang disebutnya memakai lipstik, “kayak banci mau 
mangkal”. Pelanggaran 12 Agustus 2012: 1. Seorang penonton 
berkata tentang Mumu, “Bibirnya merak kaya ujung dispenser”. 
2. Komeng menyebut Mumu “pembantu gila” dan kemudian “busi 
bajaj”. 3. Opi berkumis bertanya kepada Komeng tentang Mumu, 
“Mulutnya sebelah mana ya?” 4. Komeng berkomentar tentang 
Mumu, “Dari kemarin-kemarin bu kalo udah maju sih”. Dalam 
beberapa hari penayangannya, KPI Pusat melihat program sering 
menunjukkan adegan yang menampilkan pria menggunakan 
kostum perempuan dan bergaya keperempuan-perempuanan. 
Sehubungan program berklasifikasi R-BO dan ditayangkan pada 
jam tayang yang banyak ditonton oleh khalayak anak, karena itu 
KPI Pusat menilai bahwa adegan ini dapat memberikan contoh 
tidak pantas bagi anak. KPI Pusat meminta agar adegan tersebut 
tidak lagi ditampilkan dalam program untuk selanjutnya.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf 
b, dan Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 9, 
Pasal 15 ayat (1)

 

119 Tanggal 16-Agust-12

No Surat 513/K/KPI/08/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV
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Program Acara Siaran Iklan “Mesin Cuci Sharp - Dolphin Wave”

Deskripsi KPI Pusat menilai iklan yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun 
TV tersebut tidak memperhatikan larangan mengenai ketentuan 
siaran iklan, pelarangan adegan seksual, perlindungan anak, dan 
norma kesopanan. Iklan tersebut menayangkan seorang model 
iklan wanita (Inul Daratista) yang mengeksploitasi tubuh bagian 
bokong yang ditampilkan secara close up. Selain itu, di tengah 
iklan ditayangkan adegan seorang model wanita yang melakukan 
gerakan tubuh atau tarian erotis. Kemudian di bagian akhir 
iklan kembali ditayangkan adegan dua model iklan melakukan 
gerakan tubuh atau tarian erotis.Berdasarkan surat dari P3I 
No.1067/UM-PP/VII/2012 yang isinya menyatakan bahwa iklan 
tersebut berpotensi melanggar Etika Pariwara Bab III A No. 1.26 
yang berbunyi: “iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau 
seksualitas dengan cara apa pun, dan untuk tujuan atau alasan 
apa pun.”  

Pasal yang 
dilanggar

 

120 Tanggal 16-Agust-12

No Surat 514/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Siaran Iklan “Shimizu”

Deskripsi Pada 12 Juni 2012 pk. 07.45 WIB menayangkan adegan seorang 
model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada 
dengan cara menggoyang-goyangkan bagian dada (payudara) 
secara berulang-ulang. Selain itu, dalam siaran iklan tersebut 
juga ditayangkan toko obat kuat dan narasi tentang percakapan 
yang menyinggung aktivitas hubungan seks. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas larangan adegan 
seksual, ketentuan siaran iklan, perlindungan anak, dan norma 
kesusilaan dan kesopanan. Selain tanggal di atas, KPI juga 
menemukan pelanggaran sejenis pada 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
22, 23, 24, 25, 28 Juni dan 2 Juli 2012.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 & SPS Pasal 9, dan 
Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat huruf h dan i, dan Pasal 58 ayat 
(4) huruf d
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121 Tanggal 28-Agust-12

No Surat 517/K/KPI/08/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

PT Cipta TPI

Program Acara Program Siaran “Tauladan Ramadhan”

Deskripsi Pada 26 Juli 2012 mulai pk. 01.45 WIB menayangkan adegan 
perbincangan materi dewasa di depan 2 (dua) orang anak bintang 
tamu. Dalam perbincangan tersebut, seorang bintang tamu 
bertanya kepada narasumber mengenai hal apa saja yang harus 
direm (dijaga) bagi pengantin baru di bulan puasa agar puasanya 
tidak batal, dan narasumber menjawab pertanyaan ini. Selain 
itu ditayangkan juga adegan narasumber yang mengomentari 
bintang tamu, “hidungnya nyungsep”. Jenis pelanggaran tersebut 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan 
remaja, norma kesopanan dan kesusilaan, serta penggolongan 
program siaran. Selain itu ditemukan pelanggaran pada 21 Juli 
2012, yaitu adegan narasumber pada saat membahas seputar 
hidangan pada saat sahur, “Enak banget jadi bapak, dadanya ayam 
buat bapak, dadanya emak juga buat bapak”. Kemudian terdapat 
adegan dan lelucon/joke dewasa mengenai bapak “bangun”. 
Pada tayangan 31 Juli 2012 ditampilkan adegan narasumber 
yang berbicara tentang hubungan suami-isteri dengan memakai 
kata “perang”, termasuk mandi sehabis “perang”.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 9, 
Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4) huruf a, dan Pasal 39

 

122 Tanggal 04-Sep-12

No Surat 525/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TV One

Program Acara Program Siaran “Indonesia Lawyers Club”
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Deskripsi Pada 28 Agustus 2012 mulai pk. 19.31 WIB menayangkan 
adegan narasumber (Indra Sahnun Lubis) yang mengomentari 
pernyataan Denny Indrayana tentang “Advokat Koruptor = 
Koruptor”, dengan kalimat, “Kalau seperti yang dikatakan Denny 
ini, pantasnya itu sebagai penjaga masjid aja lah... Kalau lihat 
dari mukanya dan matanya berbicara.. saya lihat seperti ada 
gangguan jiwa pada dirinya.”. Pada adegan lain, Indra Sahnun 
Lubis juga mengatakan, “Jadi nggak pantaslah dia jadi Wamen... 
dari orangnya... bentuk tubuhnya... nggak pantas...”. Pada adegan 
lain ditayangkan narasumber lain (Hotman Paris Hutapea) yang 
mengomentari pernyataan Denny, “Ini sudah bukti nyata, pada 
saat dia masih miskin, pada saat dia belum dapat jabatan, dia 
begitu gencar menyerang istana...”. Pada adegan lain Hotman 
Paris mengomentari kepribadian Denny sewaktu dia memukul 
petugas LP dan kemudian meminta maaf, “Dia itu ngomong
nggak pakai otak”. KPI Pusat menilai bahwa pembawa acara telah 
melakukan pembiaran terhadap pernyataan narasumber yang 
mengandung penghinaan terhadap orang dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu. Pernyataan tersebut baru dihentikan oleh 
pembawa acara setelah salah satu peserta talkshow, yaitu Sujiwo 
Tejo, melakukan protes terhadap komentar Indra Sahnun Lubis. 
Jenis pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas perlindungan kepada orang dan/atau masyarakat tertentu 
dan norma kesopanan yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. 
Program tersebut telah mendapatkan 2 kali surat peringatan. 
Untuk itu KPI Pusat meminta TVOne segera melakukan perbaikan 
internal pada program untuk memastikan agar penayangan 
adegan yang melanggar P3 dan SPS tidak terulang kembali.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 serta Pasal 15 ayat (1) huruf a,c,f dan ayat (2) & SPS 
Pasal 9 serta Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, d, dan g

 

123 Tanggal 05-Sep-12

No Surat 526/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran “Kiss Sore”
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Deskripsi Pada 23 Agustus 2012 pk. 14.47 WIB menayangkan adegan 
ciuman bibir yang dilakukan oleh Krisdayanti dan Raul Lemos. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
pelarangan adegan seksual, perlindungan anak dan remaja, 
norma kesopanan dan kesusilaan, serta penggolongan program 
siaran. KPI Pusat meminta Indosiar untuk melakukan evaluasi 
dan sensor internal terutama untuk menjamin agar penayangan 
adegan seksual yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dan 
tidak ditayangkan kembali.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) & 
SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf g, dan Pasal 37 ayat 
(4) huruf a

 

124 Tanggal 05-Sep-12

No Surat 527/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Siaran Iklan “Axe Versi Kencan dengan Bidadari”

Deskripsi Pada 16 Juli 2012 pk. 20.51 WIB menayangkan adegan yang 
menimbulkan kesan seorang pria telah melakukan hubungan 
intim dengan bidadari. Adegan ini terlihat dari penayangan 
adegan bidadari yang mengeringkan sayapnya dan sang pria 
tampak sehabis mandi dengan mengenakan handuk menutupi 
bagian bawah tubuhnya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan 
remaja, ketentuan iklan, norma kesopanan dan kesusilaan, 
serta penggolongan program siaran. Iklan tersebut juga telah 
mendapatkan surat imbauan No. 413/K/KPI/07/12 tertanggal 
2 Juli 2012 atas penayangan siaran iklan tersebut. Dalam 
surat disebutkan bahwa KPI Pusat meminta untuk melakukan 
perbaikan internal atas penayangan adegan sebagaimana yang 
dimaksud dan menilai bahwa adegan pada iklan tersebut tidak 
layak ditayangkan di luar jam tayang dewasa (pk. 22.00-03.00 
waktu setempat). Selain itu ditemukan pelanggaran sejenis pada 
siaran iklan 17,19, dan 21 Juli 2012. KPI Pusat juga meminta agar 
menjadikan P3 dan SPS KPI 2012 sebagai acuan utama dalam 
penayangan sebuah siaran iklan.
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Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 9, 
Pasal 15 ayat (1). Pasal 37 ayat (4)huruf a, dan Pasal 58 ayat (4) 
huruf h

125 Tanggal 05-Sep-12

No Surat 528/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Siaran Iklan “Axe Versi Kencan dengan Bidadari”

Deskripsi Pada 16 Juli 2012 pk. 17.01 WIB menayangkan adegan yang 
menimbulkan kesan seorang pria telah melakukan hubungan 
intim dengan bidadari. Adegan ini terlihat dari penayangan adegan 
bidadari yang mengeringkan sayapnya dan sang pria tampak 
sehabis mandi dengan mengenakan handuk menutupi bagian 
bawah tubuhnya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja, ketentuan 
iklan, norma kesopanan dan kesusilaan, serta penggolongan 
program siaran. Iklan tersebut juga telah mendapatkan surat 
imbauan No. 413/K/KPI/07/12 tertangal 2 Juli 2012 atas 
penayangan siaran iklan tersebut. Dalam surat disebutkan bahwa 
KPI Pusat meminta untuk melakukan perbaikan internal atas 
penayangan adegan sebagaimana yang dimaksud dan menilai 
bahwa adegan pada iklan tersebut tidak layak ditayangkan di 
luar jam tayang dewasa (pk. 22.00-03.00 waktu setempat) Selain 
itu ditemukan pelanggaran sejenis pada siaran iklan 20 Juli 2012 
pk. 17.00 WIB dan pk. 21.22 WIB. KPI Pusat juga meminta agar 
menjadikan P3 dan SPS KPI 2012 sebagai acuan utama dalam 
penayangan sebuah siaran iklan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) &  SPS Pasal 9, 
Pasal 15 ayat (1). Pasal 37 ayat (4)huruf a, dan Pasal 58 ayat (4) 
huruf h

126 Tanggal 05-Sep-12

No Surat 529/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

156
Sanksi Meningkat di 2012 | III

No.

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Siaran Iklan “Axe Versi Kencan dengan Bidadari”

Deskripsi Pada 17 Juli 2012 pk. 19.32 WIB menayangkan adegan yang 
menimbulkan kesan seorang pria telah melakukan hubungan 
intim dengan bidadari. Adegan ini terlihat dari penayangan 
adegan bidadari yang mengeringkan sayapnya dan sang pria 
tampak sehabis mandi dengan mengenakan handuk menutupi 
bagian bawah tubuhnya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja, 
ketentuan iklan, norma kesopanan dan kesusilaan, 
serta penggolongan program siaran. Iklan tersebut juga telah 
mendapatkan surat imbauan No. 413/K/KPI/07/12 tertangal 
2 Juli 2012 atas penayangan siaran iklan tersebut. Dalam 
surat disebutkan bahwa KPI Pusat meminta untuk melakukan 
perbaikan internal atas penayangan adegan sebagaimana yang 
dimaksud dan menilai bahwa adegan pada iklan tersebut tidak 
layak ditayangkan di luar jam tayang dewasa (pk. 22.00-03.00 
waktu setempat) Selain itu ditemukan pelanggaran sejenis pada 
siaran iklan 19 dan 21 Juli 2012. KPI Pusat juga meminta agar 
menjadikan P3 dan SPS KPI 2012 sebagai acuan utama dalam 
penayangan sebuah siaran iklan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) &  SPS Pasal 9, 
Pasal 15 ayat (1). Pasal 37 ayat (4)huruf a, dan Pasal 58 ayat (4) 

huruf h
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127 Tanggal 05-Sep-12

No Surat 530/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Siaran Iklan “Axe Versi Kencan dengan Bidadari”

Deskripsi Pada 16 Juli 2012 pk. 18.33 WIB menayangkan adegan yang 
menimbulkan kesan seorang pria telah melakukan hubungan 
intim dengan bidadari. Adegan ini terlihat dari penayangan 
adegan bidadari yang mengeringkan sayapnya dan sang pria 
tampak sehabis mandi dengan mengenakan handuk menutupi 
bagian bawah tubuhnya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan 
remaja, ketentuan iklan, norma kesopanan dan kesusilaan, 
serta penggolongan program siaran. Iklan tersebut juga telah 
mendapatkan surat imbauan No. 413/K/KPI/07/12 tertangal 
2 Juli 2012 atas penayangan siaran iklan tersebut. Dalam 
surat disebutkan bahwa KPI Pusat meminta untuk melakukan 
perbaikan internal atas penayangan adegan sebagaimana yang 
dimaksud dan menilai bahwa adegan pada iklan tersebut tidak 
layak ditayangkan di luar jam tayang dewasa (pk. 22.00-03.00 
waktu setempat) Selain itu ditemukan pelanggaran sejenis pada 
siaran iklan 17, 20, 21, dan 27 Juli 2012. KPI Pusat juga meminta 
agar menjadikan P3 dan SPS KPI 2012 sebagai acuan utama 
dalam penayangan sebuah siaran iklan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 9, 
Pasal 15 ayat (1). Pasal 37 ayat (4)huruf a, dan Pasal 58 ayat (4) 
huruf h

128 Tanggal 05-Sep-12

No Surat 530/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TV One

Program Acara Siaran Iklan “Axe Versi Kencan dengan Bidadari”
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Deskripsi Pada 20 Juli 2012 pk. 17.26 WIB menayangkan adegan yang 
menimbulkan kesan seorang pria telah melakukan hubungan 
intim dengan bidadari. Adegan ini terlihat dari penayangan adegan 
bidadari yang mengeringkan sayapnya dan sang pria tampak 
sehabis mandi dengan mengenakan handuk menutupi bagian 
bawah tubuhnya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja, ketentuan 
iklan, norma kesopanan dan kesusilaan, serta penggolongan 
program siaran. Iklan tersebut juga telah mendapatkan surat 
imbauan No. 413/K/KPI/07/12 tertanggal 2 Juli 2012 atas 
penayangan siaran iklan tersebut. Dalam surat disebutkan bahwa 
KPI Pusat meminta untuk melakukan perbaikan internal atas 
penayangan adegan sebagaimana yang dimaksud dan menilai 
bahwa adegan pada iklan tersebut tidak layak ditayangkan di 
luar jam tayang dewasa (pk. 22.00-03.00 waktu setempat) Selain 
itu ditemukan pelanggaran sejenis pada siaran iklan 21 Juli 2012 
pk. 21.32 WIB. KPI Pusat juga meminta agar menjadikan P3 dan 
SPS KPI 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah 
siaran iklan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) &  SPS Pasal 9, 
Pasal 15 ayat (1). Pasal 37 ayat (4)huruf a, dan Pasal 58 ayat (4) 

huruf h

129 Tanggal 11-Sep-12

No Surat 533/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama 11 Juni 2010)

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “Obsesi”

Deskripsi Pada 23 Agustus 2012 pk. 10.29 WIB menayangkan adegan 
ciuman bibir yang dilakukan oleh Krisdayanti dan Raul Lemos. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
pelarangan adegan seksual, perlindungan anak dan remaja, 
norma kesopanan dan kesusilaan, serta penggolongan program 
siaran. KPI Pusat meminta Global TV untuk melakukan evaluasi 
dan sensor internal terutama untuk menjamin agar penayangan 
adegan seksual yang dilarang sebagaimana yang dimaksud 
dan tidak ditayangkan kembali. KPI Pusat akan melakukan 
pemantauan terhadap program ini. Bila masih ditemukan
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Deskripsi pelanggaran kembali, akan diberikan sanksi administratif berupa 
penghentian sementara atau pembatasan durasi.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) & 
SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf g, dan Pasal 37 ayat 
(4) huruf a

130 Tanggal 11-Sep-12

No Surat 534/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans 7

Program Acara Siaran Iklan “Axe Versi Kencan dengan Bidadari”

Deskripsi Pada 13 Agustus 2012 pk. 18.38 WIB menayangkan adegan yang 
menimbulkan kesan seorang pria telah melakukan hubungan 
intim dengan bidadari. Adegan ini terlihat dari penayangan 
adegan bidadari yang mengeringkan sayapnya dan sang pria 
tampak sehabis mandi dengan mengenakan handuk menutupi 
bagian bawah tubuhnya. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan 
remaja, ketentuan iklan, norma kesopanan dan kesusilaan, 
serta penggolongan program siaran. Iklan tersebut juga telah 
mendapatkan surat imbauan No. 413/K/KPI/07/12 tertanggal 2 
Juli 2012 atas penayangan siaran iklan tersebut. Dalam
surat disebutkan bahwa KPI Pusat meminta untuk melakukan 
perbaikan internal atas penayangan adegan sebagaimana yang 
dimaksud dan menilai bahwa adegan pada iklan tersebut tidak 
layak ditayangkan di luar jam tayang dewasa (pk. 22.00-03.00 
waktu setempat) Selain itu ditemukan pelanggaran sejenis pada 
siaran iklan 14 Agustus 2012 pk. 18.39 WIB, 15 Agustus 2012 pk. 
12.48 WIB, dan 27 Agustus 2012 pk. 18.52 WIB. KPI Pusat juga 
meminta agar menjadikan P3 dan SPS KPI 2012 sebagai acuan 
utama dalam penayangan sebuah siaran iklan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) &  SPS Pasal 9, 
Pasal 15 ayat (1). Pasal 37 ayat (4)huruf a, dan Pasal 58 ayat (4) 

huruf h
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131 Tanggal 12-Sep-12

No Surat 535/K/KPI/09/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Siaran “London 2012 Opening Ceremony”

Deskripsi Pada 28 Juli 2012 pk. 04.07 WIB, telah menemukan adegan 
yang tidak memperhatikan ketentuan tentang larangan adegan 
seksual dan norma kesopanan. Dalam program ditemukan adegan 
ciuman bibir yang dinilai KPI Pusat dapat menimbulkan dampak 
negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan 
yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, KPI 
Pusat memberikan peringatan tertulis agar dapat bersikap 
tanggap melakukan langkah yang tepat dan cepat terhadap 
materi langsung dan patut diduga melanggar P3 dan SPS KPI 
2012. Selain itu. KPI Pusat  juga meminta menjadikan P3 dan SPS 
sebagai acuan utama dalam menayangkan sebuah program.

Pasal yang 
dilanggar

132 Tanggal 12-Sep-12

No Surat 536/K/KPI/09/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Program Siaran “Sportacular Olympic London 2012”

Deskripsi Pada 28 Juli 2012 pk. 04.07 WIB, telah menemukan adegan yang 
tidak memperhatikan ketentuan tentang larangan adegan seksual 
dan norma kesopanan. Program tersebut menayangkan siaran 
langsung “Opening Ceremony” yang terdapat ciuman bibir. KPI 
Pusat menilai bahwa penayangan adegan ciuman bibir tersebut 
dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman 
norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dan dianut oleh 
masyarakat. KPI Pusat memberikan peringatan tertulis agar dapat 
bersikap tanggap melakukan langkah yang tepat dan cepat



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

161
III| Sanksi Meningkat di 2012

No.

Deskripsi terhadap materi siaran langsung yang patut diduga melanggar 
P3 dan SPS. KPI Pusat juga meminta menjadikan P3 dan SPS 
dijadikan acuan utama dalam menayangkan sebuah program 
siaran.

Pasal yang 
dilanggar

133 Tanggal 13-Sep-12

No Surat 539/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “lol :-)”

Deskripsi Pada 27 Agustus 2012 pk. 03.46 WIB menayangkan adegan 
ciuman bibir sepasang pria dan wanita. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran adegan seksual serta norma 
kesopanan dan kesusilaan. KPI Pusat meminta untuk melakukan 
evaluasi dan sensor internal terutama untuk menjamin agar 
penayangan adegan seksual yang dilarang sebagaimana yang 
dimaksud tidak ditayangkan kembali.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, dan Pasal 16 & SPS Pasal 9 dan Pasal 18 huruf g

134 Tanggal 13-Sep-12

No Surat 540/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Program Siaran “Metro Pagi”

Deskripsi Pada 6 September 2012 pk. 05.31 WIB menayangkan ciuman 
bibir sebanyak dua kali yang dilakukan oleh sepasang pria dan 
wanita pada saat pemberitaan tentang Konvensi Partai Demokrat 
di Amerika Serikat. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas pelarangan adegan seksual, perlindungan anak 
dan remaja, serta norma kesopanan dan kesusilaan. KPI Pusat
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Deskripsi juga meminta Metro TV untuk melakukan evaluasi dan sensor 
intenal terutama untuk menjamin agar penayangan adegan 
seksual yang dilarang sebagaimana yang dimaksud tidak 
ditayangkan kembali.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 & SPS Pasal 9, Pasal 15 
ayat (1) dan Pasal 18 huruf g

135 Tanggal 13-Sep-12

No Surat 541/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

PT. Cipta TPI

Program Acara Program Siaran “Sidik Kasus”

Deskripsi Pada 17 Juli 2012 pk. 01.30 WIB menayangkan adegan eksploitasi 
tubuh bagian dada (payudara), yang dinyatakan diambil dengan 
kamera tersembunyi. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan seksual serta 
norma kesopanan dan kesusilaan. KPI Pusat juga meminta PT. 
Cipta TPI untuk menjadikan P3 dan SPS dijadikan acuan utama 
dalam menayangkan sebuah program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 dan Pasal 16 & SPS Pasal 9 dan Pasal 18 huruf h

136 Tanggal 17-Sep-12

No Surat 543/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

PT. Cipta TPI

Program Acara Siaran Iklan “Jagoan Neon”

Deskripsi Pada 1 September 2012 pk. 09.12 WIB menayangkan adegan 
empat orang anak yang sedang bersepeda berhenti di depan 
jurang karena takut untuk melewatinya. Namun setelah memakan 
produk iklan tersebut, timbul keberanian dari mereka untuk
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Deskripsi melompati jurang. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja serta 
ketentuan siaran iklan. KPI Pusat juga telah memberikan surat 
imbauan No. 332/K/KPI/05/12 tertanggal 31 Mei 2012 dengan 
lampiran surat No. 1051/UM-PP/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012 
dari P3I yang berpendapat bahwa adegan dalam iklan tersebut 
berpotensi melanggar EPI. Dalam suratnya KPI Pusat meminta PT 
Cipta TPI untuk melakukan perbaikan internal atas penayangan 
adegan sebagaimana yang dimaksud, dan meminta agar lembaga 
penyiaran berhati-hati menayangkan iklan yang berkaitan dengan 
anak-anak. Selain itu, walaupun dalam siaran iklan terdapat 
penambahan kalimat peringatan “Adegan ini jangan ditiru” saat 
ditayangkan adegan melompati jurang. Penambahan kalimat 
tersebut bukanlah bentuk perbaikan, KPI Pusat menilai bahwa 
hal tersebut tidak mengurangi potensi bahaya (kemungkinan 
imitasi) atas penayangan adegan iklan tersebut bagi anak-anak. 
Ditemukan pelanggaran sejenis yang tayang pada 2 September 
2012 pk. 16.42 WIB.  KPI Pusat juga meminta menjadikan P3 dan 
SPS dijadikan acuan utama dalam menayangkan sebuah program 
siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 43 & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
Pasal 58 ayat (1)

137 Tanggal 17-Sep-12

No Surat 544/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Siaran Iklan “Jagoan Neon”

Deskripsi Pada 2 September 2012 pk. 06.07 WIB menayangkan adegan 
empat orang anak yang sedang bersepeda berhenti di depan 
jurang karena takut untuk melewatinya. Namun setelah memakan 
produk iklan tersebut, timbul keberanian dari mereka untuk 
melompati jurang. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja serta 
ketentuan siaran iklan. KPI Pusat juga telah memberikan surat 
imbauan No. 332/K/KPI/05/12 tertanggal 31 Mei 2012 dengan 
lampiran surat No. 1051/UM-PP/V/2012 tertanggal
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Deskripsi 29 Mei 2012 dari P3I yang berpendapat bahwa adegan dalam 
iklan tersebut berpotensi melanggar EPI. KPI Pusat meminta 
Indosiar untuk melakukan perbaikan internal atas penayangan 
adegan sebagaimana yang dimaksud, dan meminta agar lembaga 
penyiaran berhati-hati menayangkan iklan yang berkaitan dengan 
anak-anak. Selain itu, walaupun dalam siaran iklan terdapat 
penambahan kalimat peringatan “Adegan ini jangan ditiru” saat 
ditayangkan adegan melompati jurang. Penambahan kalimat 
tersebut bukanlah bentuk perbaikan, KPI Pusat menilai bahwa 
hal tersebut tidak mengurangi potensi bahaya (kemungkinan 
imitasi) atas penayangan adegan iklan tersebut bagi anak-anak. 
Ditemukan pelanggaran sejenis pada 2 September 2012 pk. 
07.47 WIB dan 9 September 2012 pk. 07.47 WIB.  KPI Pusat juga 
meminta menjadikan P3 dan SPS dijadikan acuan utama dalam 
menayangkan sebuah program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 43 & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
Pasal 58 ayat (1)

138 Tanggal 17-Sep-12

No Surat 545/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Siaran Iklan “Jagoan Neon”

Deskripsi Pada 2 September 2012 pk. 07.26 WIB menayangkan adegan 
empat orang anak yang sedang bersepeda berhenti di depan 
jurang karena takut untuk melewatinya. Namun setelah 
memakan produk iklan tersebut, timbul keberanian dari mereka 
untuk melompati jurang. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja 
serta ketentuan siaran iklan. KPI Pusat juga telah memberikan 
surat imbauan No. 332/K/KPI/05/12 tertanggal 31 Mei 2012 
dengan lampiran surat No. 1051/UM-PP/V/2012 tertanggal 
29 Mei 2012 dari P3I yang berpendapat bahwa adegan dalam 
iklan tersebut berpotensi melanggar EPI. KPI Pusat meminta 
Global TV untuk melakukan perbaikan internal atas penayangan 
adegan sebagaimana yang dimaksud, dan meminta agar lembaga 
penyiaran berhati-hati menayangkan iklan yang berkaitan
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Deskripsi dengan anak-anak. Selain itu, walaupun dalam siaran iklan terdapat 
penambahan kalimat peringatan “Adegan ini jangan ditiru” saat 
ditayangkan adegan melompati jurang. Penambahan kalimat 
tersebut bukanlah bentuk perbaikan, KPI Pusat menilai bahwa 
hal tersebut tidak mengurangi potensi bahaya (kemungkinan 
imitasi) atas penayangan adegan iklan tersebut bagi anak-
anak. Ditemukan pelanggaran sejenis pada 3 September 2012 
pk. 07.25 WIB. KPI Pusat juga meminta menjadikan P3 dan SPS 
dijadikan acuan utama dalam menayangkan sebuah program 
siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 43 & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
Pasal 58 ayat (1)

139 Tanggal 17-Sep-12

No Surat 546/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

ANTV

Program Acara Siaran Iklan “Jagoan Neon”

Deskripsi Pada 2 September 2012 pk. 07.38 WIB menayangkan adegan 
empat orang anak yang sedang bersepeda berhenti di depan 
jurang karena takut untuk melewatinya. Namun setelah 
memakan produk iklan tersebut, timbul keberanian dari mereka 
untuk melompati jurang. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja 
serta ketentuan siaran iklan. KPI Pusat juga telah memberikan 
surat imbauan No. 332/K/KPI/05/12 tertanggal 31 Mei 2012 
dengan lampiran surat No. 1051/UM-PP/V/2012 tertanggal 
29 Mei 2012 dari P3I yang berpendapat bahwa adegan dalam 
iklan tersebut berpotensi melanggar EPI. KPI Pusat meminta 
ANTV untuk melakukan perbaikan internal atas penayangan 
adegan sebagaimana yang dimaksud, dan meminta agar lembaga 
penyiaran berhati-hati menayangkan iklan yang berkaitan 
dengan anak-anak. Selain itu, walaupun dalam siaran iklan 
terdapat penambahan kalimat peringatan “Adegan ini jangan 
ditiru” saat ditayangkan adegan melompati jurang. Penambahan 
kalimat tersebut bukanlah bentuk perbaikan, KPI Pusat menilai
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Deskripsi bahwa hal tersebut tidak mengurangi potensi bahaya 
(kemungkinan imitasi) atas penayangan adegan iklan tersebut 
bagi anak-anak. Ditemukan pelanggaran sejenis g pada 9 
September 2012 pk. 07.37 WIB dan pk. 08.18 WIB. KPI Pusat juga 
meminta menjadikan P3 dan SPS dijadikan acuan utama dalam 
menayangkan sebuah program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 43 & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
Pasal 58 ayat (1)

140 Tanggal 17-Sep-12

No Surat 547/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Siaran Iklan “Jagoan Neon”

Deskripsi Pada 2 September 2012 pk. 05.56 WIB menayangkan adegan 
empat orang anak yang sedang bersepeda berhenti di depan 
jurang karena takut untuk melewatinya. Namun setelah 
memakan produk iklan tersebut, timbul keberanian dari mereka 
untuk melompati jurang. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja 
serta ketentuan siaran iklan. KPI Pusat juga telah memberikan 
surat imbauan No. 332/K/KPI/05/12 tertanggal 31 Mei 2012 
dengan lampiran surat No. 1051/UM-PP/V/2012 tertanggal 
29 Mei 2012 dari P3I yang berpendapat bahwa adegan dalam 
iklan tersebut berpotensi melanggar EPI. KPI Pusat meminta 
RCTI untuk melakukan perbaikan internal atas penayangan 
adegan sebagaimana yang dimaksud, dan meminta agar lembaga 
penyiaran berhati-hati menayangkan iklan yang berkaitan dengan 
anak-anak. Selain itu, walaupun dalam siaran iklan terdapat 
penambahan kalimat peringatan “Adegan ini jangan ditiru” saat 
ditayangkan adegan melompati jurang. Penambahan kalimat 
tersebut bukanlah bentuk perbaikan, KPI Pusat menilai bahwa 
hal tersebut tidak mengurangi potensi bahaya (kemungkinan 
imitasi) atas penayangan adegan iklan tersebut bagi anak-anak. 
Ditemukan pelanggaran sejenis pada 9 September 2012 pk. 7.59
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Deskripsi WIB. KPI Pusat juga meminta menjadikan P3 dan SPS dijadikan 
acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 43 & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
Pasal 58 ayat (1)

141 Tanggal 17-Sep-12

No Surat 548/K/KPI/09/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Siaran “Yuk Hidup Sehat”

Deskripsi Pada 8 Agustus 2012 pk. 09.13 WIB telah menemukan 
penayangan gambar yang tidak layak untuk disiarkan, 
yaitu menayangkan gambar payudara dalam kondisi yang 
mengenaskan akibat serangan penyakit tertentu. KPI Pusat 
berpendapat, walaupun penayangan gambar tersebut bertujuan 
untuk menyampaikan informasi kesehatan bagi khalayak, 
namun penayangan gambar payudara dengan kondisi yang 
sangat mengenaskan tersebut secara vulgar dapat menimbulkan 
ketidaknyamanan bagi sebagian khalayak. Atas penayangan 
tersebut, KPI Pusat memutuskan memberikan peringatan tertulis 
agar memperhatikan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan 
khalayak dalam setiap penayangan gambar dan adegan organ 
tubuh dalam kondisi yang mengenaskan akibat penyakit tertentu.

Pasal yang 
dilanggar

142 Tanggal 17-Sep-12

No Surat 549/K/KPI/09/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Beredarnya Film “Innocence of Muslims”
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Deskripsi Karena maraknya pemberitaan aksi kekerasan tentang dampak 
beredarnya film tersebut di beberapa negara, KPI Pusat 
mengimbau kepada seluruh stasiun TV untuk lebih sensitif dan 
berhati-hati dalam proses pembuatan/penayangan berita atau 
informasi yang berkaitan dengan film tersebut. Tindakan yang 
lebih sensitif dan berhati-hati sebagaimana dimaksud dilakukan 
dengan cara tidak menampilkan cuplikan adegan film tersebut 
dan/atau membahas topik tersebut dengan berpedoman pada 
P3 dan SPS KPI 2012 yang menyatakan bahwa program siaran 
dan/atau membahas topik tersebut dengan berpedoman pada 
P3 dan SPS KPI 2012 yang menyatakan bahwa program siaran 
dilarang berisi serangan, penghinaan, dan/atau pelecehan 
terhadap pandangan dan keyakinan antar agama, menghargai 
etika hubungan antar umat beragaman, serta tidak menyajikan 
perbandingan antar agama.

Pasal yang 
dilanggar

143 Tanggal 17-Sep-12

No Surat 559/K/KPI/09/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Siaran “Laporan Internasional” dalam pemberitaan 
mengenai “Memelihara Kekerasan di Guantanamo”

Deskripsi Pada 17 September 2012 pk.13.08 WIB telah menemukan 
dugaan pelanggaran P3 dan SPS 2012 karena menayangkan 
beberapa gambar tahanan yang menjadi korban kekerasan dan 
penyiksaan di penjara militer Guantanamo. Untuk itu, KPI Pusat 
mengundang TVRI untuk memberikan klarifikasi pada Kamis, 27 
September 2012 pk. 14.00 WIB.

Pasal yang 
dilanggar
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144 Tanggal 26 Sept 2012

No Surat 565/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran “Eat Bulaga! Indonesia”

Deskripsi Pada tanggal 30 Agustus 2012 pukul 16.02 WIB menayangkan 
adegan group penyanyi wanita Foxy Girl yang menyanyikan lagu 
berjudul “Cuma Kamu” sambil melakukan beberapa tarian sensual 
di hadapan para penonton yang sebagian besar adalah anak-anak 
berseragam Sekolah Dasar. Selain itu, lagu yang dinyanyikan 
tersebut tidak pantas dinyanyikan di hadapan anak-anak. Syair 
lagu tersebut di antaranya : “Aku memang cantik dan bodyku 
yang paling sexy/Lihatlah sekujur tubuhku meliuk-liuk/Jika ku 
goyang ka hanya boleh melihat/kau boleh lihat tapi jangan coba 
mendekat... Kau lihat senyumku dan goyangan pinggulku/Sexy 
bodyku inikan cuma buat kamu... Kala kupandang kerlip bintang 
jauh di sana/Gantengnya kamu membuat aku terpesona/Tapi 
sejak awal ku cuma main gila dan akhirnya kiniku jatuh cinta... 
Aku tak mau kalau aku dimadu...”. Pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran terhadap perlindungan anak dan remaja 
serta norma kesopanan dan kesusilaan. KPI Pusat meminta 
SCTV agar lebih berhati-hati dalam menayangkan program yang 
melibatkan secara langsung anak-anak berseragam sekolah dan 
menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama 
dalam menayangkan sebuah program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) serta SPS Pasal 9 dan Pasal 15 
ayat (1)

145 Tanggal 9/26/2012

No Surat 566/K/KPI/09/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Sexophone”
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Deskripsi Pada tanggal 8 September 2012 mulai pukul 01.32 WIB 
menayangkan adegan yang menampilkan percakapan tentang 
rangkaian aktivitas seks dan perilaku yang tidak sesuai dengan 
kepatutan yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran ini terjadi 
saat salah satu narasumber perempuan yang suaranya disamarkan 
bercerita bagaimana ia melakukan aktivitas seks threesome. 
Pelanggaran lainnya adalah adegan salah satu penonton yang 
bertanya kepada salah satu narasumber wanita yang pernah 
melakukan aktivitas seks threesome. kemudian narasumber 
wanita tersebut menceritakan pengalamannya melakukan 
aktivitas seks threesome. Selain itu, ditampilkan eksploitasi 
tubuh bagian dada dan paha secara close up. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan 
seksual serta norma kesopanan dan kesusilaan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 dan Pasal 16 serta SPS Pasal 9, Pasal 18 huruf e dan h, 
Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (3)

146 Tanggal 28-Sep-12

No Surat 567/K/KPI/09/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Penayangan adegan tawuran yang melibatkan anak-anak dan 
remaja

Deskripsi Maraknya penayangan adegan tawuran pelajar di DKI Jakarta 
yang melibatkan anak-anak dan remaja, yang ditayangkan 
oleh beberapa stasiun televisi tidak memperhatikan ketentuan 
tentang perlindungan anak yang telah diatur dalam P3 dan 
SPS. Penayangan adegan sebagaimana yang dimaksud di atas 
adalah penayangkan wajah anak dalam peristiwa/penegakan 
hukum khususnya pada kasus tawuran di DKI Jakarta. KPI Pusat 
juga mengingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan pengaturan 
perlindungan anak dalam P3 dan SPS 2012, wajah dan identitas 
anak yang terlibat dalam peristiwa/penegakan hukum wajib 
disamarkan. Untuk itu, KPI Pusat meminta kepada seluruh stasiun 
TV agar menjadikanP3 dan SPS 2012 sebagai acuan utama dalam 
menayangkan sebuah program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 (ayat 2), dan Pasal 16 & SPS Pasal 9, Pasal 15 
(ayat 1), dan Pasal 18 huruf b.
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147 Tanggal 1 Okt- 12

No Surat 568/K/KPI/10/12

Perihal Penghentian Sementara

Lembaga 
Penyiaran

Trans 7

Program Acara Program Siaran “Redaksi Kontroversi”

Deskripsi Pada 2 September 2012 telah ditemukan penayangan gambar 
yang tidak layak untuk disiarkan, yaitu penayangan gambar 
bungkus obat kuat yang memuat gambar pria dan wanita yang 
sedang bersenggama. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas pelarangan adegan seksual, perlindungan 
kepada anak dan remaja, serta norma kesopanan dan kesusilaan 
yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat memberikan 
sanksi penghentian sementara pada segmen depth reporting/
investigative reporting selama 2 hari berturut-turut pada tanggal 
6 – 7 Oktober 2012. Selama menjalankan sanksi penghentian 
sementara, program dilarang membuat format acara yang sama 
meski dengan sebutan yang berbeda. Di luar segmen depth 
reporting/investigative reporting, program masih tetap dapat 
ditayangkan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 (ayat 2), dan Pasal 16 & SPS Pasal 9, Pasal 15 
(ayat 1), dan Pasal 18 huruf b.

148 Tanggal 1-Okt-12

No Surat 574/K/KPI/10/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

ANTV

Program Acara Program Siaran “Klik”

Deskripsi Pada 6 Juli 2012 pk. 12.28 WIB menayangkan secara close up 
eksploitasi tubuh bagian dada grup 3 Madu yang menggoyang-
goyangkan tubuh bagian dada pada saat tampil dalam 
program tersebut. Selain itu, ditayangkan adegan Julia Perez 
menggoyangkan tubuh bagian dada dan dengan suara mendesah
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Deskripsi menyanyikan lirik lagu “Please call me”. Pelanggaran tersebut 
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelarangan 
adegan seksual, perlindungan anak dan remaja, penghormatan 
terhadap nilai dan norma kesopanan, serta penggolongan 
program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) & 
SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf h, dan Pasal 37 ayat 

(4) huruf a

 

149 Tanggal 2-Okt-12

No Surat 575/K/KPI/10/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Program Siaran “Metro Xin Wen”

Deskripsi Pada 24 Agustus 2012 pk. 16.01 WIB, menampilkan adegan 
yang tidak layak untuk ditayangkan, yaitu adegan seorang anak 
yang terjatuh dari sepeda motor di pemberhentian lampu lalu 
lintas, kemudian bagian tubuh si anak tampak terserempet atau 
terlindas oleh ban mobil yang berjalan di samping sepeda motor. 
KPI Pusat memberikan peringatan tertulis agar lebih berhati-
hati dalam penayangan adegan yang memuat peristiwa yang 
menimbulkan kengerian bagi khalayak.

Pasal yang 
dilanggar
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150 Tanggal 5-Okt-12

No Surat 580/K/KPI/10/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama tgl 26 Januari 2010)

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Program Siaran “Metro Hari Ini”

Deskripsi Pada 5 September 2012 pk.  18.00 WIB menayangkan infografis 
tentang informasi pola rekrutmen teroris muda tanpa pencantuman 
sumber informasi secara akurat. Ketidakakuratan informasi dalam 
infografis tersebut telah memunculkan pemahaman yang keliru 
atas informasi tersebut, sehingga menimbulkan keberatan dan 
keresahan bagi sebagian khalayak. KPI Pusat juga telah menerima 
sekitar 29.000 pengaduan masyarakat atas penayangan program 
tersebut. KPI Pusat tidak menemukan data yang tertuang dalam 
infografis yang ditayangkan dalam program di dalam buku Orang 
Jawa Jadi Teroris sebagaimana yang dnyatakan dalam pertemuan 
klasifikasi maupun dialog.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 33 & SPS Pasal 40 huruf a
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151 Tanggal 11-Okt-12

No Surat 583/K/KPI/10/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans7

Program Acara Program Siaran “Mata Lelaki”

Deskripsi Pada l 4 September 2012 pk. 00.14 WIB menayangkan adegan 
eksploitasi tubuh bagian dada dan paha host dan beberapa 
model wanita pada program acara secara close up. Jenis 
pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan 
kesusilaan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 dan Pasal 16 & SPS Pasal 9 dan Pasal 18 huruf h

 

152 Tanggal 11-Okt-12

No Surat 583/K/KPI/10/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “BOOM!!!”

Deskripsi Pada 4 Agustus 2012 pk. 19.32 WIB menayangkan secara close 
up adegan aksi Master Limbad yang memasukkan benang ke 
dalam mulut, lalu benang tersebut tembus dan dikeluarkan 
melalui mata. Pada segmen lain, ditayangkan adegan Master 
Limbad melilitkan lehernya dengan rantai berukuran besar, 
lalu rantai tersebut ditarik dari kedua sisi oleh beberapa orang 
wanita. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas perlindungan anak dan remaja serta pelarangan dan 
pembatasan program siaran mistik, horor, dan supranatural yang 
disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat juga berpendapat 
bahwa penayangan adegan tersebut dapat membahayakan dan 
berpotensi untuk ditiru oleh anak-anak karena ditayangkan di 
luar klasifikasi D (Dewasa).

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 dan Pasal 20 & SPS Pasal 15 ayat (1), Pasal 30 ayat 
(1) huruf g, Pasal 32, dan Pasal 37 ayat (4) huruf b
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153 Tanggal 11-Okt-12

No Surat 585/K/KPI/10/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama 20 Januari 
2009)

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Reportase Investigasi”

Deskripsi Pada 12 Agustus 2012 pk.  14.45 WIB menayangkan adegan 
yang menampilkan cara dan langkah kejahatan secara 
terperinci. Pada program tersebut ditayangkan secara eksplisit 
bahan-bahan pembuatan obat bius ilegal dengan menyebut 
nama obat-obat tertentu yang merupakan obat keras. Pada 
segmen selanjutnya ditayangkan juga cara pembuatan obat 
bius ilegal tersebut dengan penggunaannya. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak 
dan program siaran jurnalistik yang disiarkan oleh lembaga 
penyiaran. KPI Pusat juga telah menerima surat pengaduan 
tertanggal 7 September 2012 dari Remotivi atas penayangan 
adegan tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 ayat (2) & SPS Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 41 huruf d
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154 Tanggal 11-Okt-12

No Surat 586/K/KPI/10/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Program Siaran “8-11 Show”

Deskripsi Pada 5 September 2012 menayangkan adegan ciuman bibir 
yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita pada saat 
pemberitaan mengenai “Tradisi Menculik Mempelai Wanita 
di Romania”. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas pelarangan adegan seksual, perlindungan 
anak dan remaja, serta norma kesopanan dan kesusilaan. Selain 
itu, KPI Pusat juga menemukan pelanggaran yang sama pada 
program yang ditayangkan 25 September 2012.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 & SPS Pasal 9, Pasal 
15 ayat (1), dan Pasal 18 huruf g

155 Tanggal 11-Okt-12

No Surat 587/K/KPI/10/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “100% Sport”

Deskripsi Pada 29 September 2012 pk. 00.51 WIB menayangkan adegan 
eksploitasi tubuh bagian dada secara close up pada saat 
pemberitaan mengenai model dan aktris Helen Flanagan, 
kekasih pemain klub sepak bola Manchester City, Scott Sinclair. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan 
kesusilaan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 dan Pasal 16 & SPS Pasal 9 dan Pasal 18 huruf h
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156 Tanggal 19-Okt-12

No Surat 603/K/KPI/10/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans 7

Program Acara Siaran Iklan “French Fries 2000”

Deskripsi Pada 13 Oktober 2012 pk.  20.54 WIB menayangkan adegan 
salah satu wanita (berbaju merah) menggunakan  pakaian 
yang cukup terbuka di bagian dada, sehingga belahan 
dadanya terlihat jelas. Kamera menyorot secara medium shot 
tubuh bagian dada wanita tersebut. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopananan 
dan kesusilaan, perlindungan anak-anak dan remaja, pelarangan 
adegan seksual, serta ketentuan siaran iklan. Selain itu, KPI 
Pusat juga telah memberikan surat peringatan tertulis pada 24 
Juli 2012 yang meminta agar lembaga penyiaran melakukan 
perbaikan internal atas penayangan adegan sebagaimana yang 
dimaksud. Pelanggaran yang sejenis juga ditemukan pada 
iklan yang ditayangkan pada 13 Oktober 2012 pk. 21.51 WIB. 
KPI Pusat juga meminta agar menjadikan P3 dan SPS KPI 2012 
sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah siaran iklan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 43 & SPS Pasal 
9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf h, dan Pasal 58 ayat 
(4) huruf d

157 Tanggal 19-Okt-12

No Surat 604/K/KPI/10/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Siaran Iklan “French Fries 2000”

Deskripsi RCTI Pada 13 Oktober 2012 pk.  17.38 WIB menayangkan adegan 
salah satu wanita (berbaju merah) menggunakan  pakaian yang 
cukup terbuka di bagian dada, sehingga belahan dadanya terlihat 
jelas. Kamera menyorot secara medium shot tubuh
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Deskripsi bagian dada wanita tersebut. Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopananan 
dan kesusilaan, perlindungan anak-anak dan remaja, pelarangan 
adegan seksual, serta ketentuan siaran iklan. Selain itu, KPI 
Pusat juga telah memberikan surat peringatan tertulis pada 24 
Juli 2012 yang meminta lembaga penyiaran agar melakukan 
perbaikan internal atas penayangan adegan sebagaimana yang 
dimaksud. Pelanggaran yang sejenis juga ditemukan pada ikla 
yang tayang pada 13 Oktober 2012 pk. 18.22 WIB dan pk. 18.58 
WIB serta tanggal 14 Oktober pk. 17.18 WIB, pk. 17.39 WIB, 
pk.18.05 WIB, pk. 20.33 WIB, dan pk. 20.54 WIB. KPI Pusat juga 
meminta agar menjadikan P3 dan SPS KPI 2012 sebagai acuan 
utama dalam penayangan sebuah siaran iklan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 43 & SPS Pasal 
9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf h, dan Pasal 58 ayat 
(4) huruf d

158 Tanggal 23-Okt-12

No Surat 608/K/KPI/10/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama  18 Juni 2010)

Lembaga 
Penyiaran

RCTI

Program Acara Program Siaran “Kabar Kabari”

Deskripsi Pada 17 September 2012 pk. 14.30 WIB menayangkan secara 
close up adegan seorang pria yang memasukkan gunting ke 
dalam lubang hidung. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja serta 
pelarangan atas pembatasan program siaran mistik, horor, dan 
supranatural yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat 
juga berpendapat bahwa penayangan adegan tersebut dapat 
membahayakan dan berpotensi untuk ditiru oleh anak-anak 
karena ditayangkan di luar klasifikasi D (Dewasa). Selain itu, 
KPI juga telah memberikan surat teguran tertulis pertama pada 
18 Juni 2010. KPI Pusat akan melakukan pemantauan terhadap 
program ini. Bila masih ditemukan pelanggaran kembali, 
KPI Pusat akan meningkatkan sanksi administratif berupa 
penghentian sementara atau pembatasan durasi. KPI Pusat juga 
meminta agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai 
acuan utama dalam penayangan sebuah siaran iklan.
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Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 dan Pasal 20 & SPS Pasal 15 ayat (1), Pasal 30 ayat 
(1) huruf g, Pasal 32, dan Pasal 37 ayat (4) huruf b

 

159 Tanggal 7-Nov-12 

No Surat 627/K/KPI/11/12

Perihal Undangan

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Sexophone”

Deskripsi KPI Pusat mengundang Trans TV pada Jumat, 9 November 2012 
untuk menghadiri pertemuan, karena berdasarkan hasil analisis, 
KPI Pusat menemukan adanya dugaan pelanggaran pada 
beberapa episode program.

Pasal yang 
dilanggar

160 Tanggal 8-Nov-12

No Surat 629/K/KPI/11/12

Perihal Imbauan

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV
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Program Acara
Pemberitaan konflik kekerasan antarkelompok di Kabupaten 
Lampung 

Deskripsi KPI mengimbau kepada seluruh stasiun TV agar dalam proses 
pembuatan/penayangan berita atau informasi yang berkaitan 
dengan konflik tersebut agar berhati-hati dan mengedepankan 
hal-hal positif yang dapat menciptakan suasana yang kondusif 
dalam rangka pemulihan kembali masyarakat khususnya 
korban yang terkena dampak konflik kekerasan antarkelompok 
tersebut. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 
telah memberikan  pedoman dalam pembuatan/penayangan 
berita atau informasi terkait konflik kekerasan antarkelompok 
masyarakat. Dalam P3 dan SPS KPI 2012 dinyatakan bahwa 
program siaran dilarang menampilkan secara detail suatu 
peristiwa kekerasan. Selain itu, program siaran wajib 
menghormati dan memperhatikan perbedaan terkait suku, 
agama, ras, dan antargolongan, serta berhati-hati agar tidak 
merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap 
keberagaman khalayak.
Terhadap penggambaran kembali peristiwa konflik tersebut, 
P3 dan SPS Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 telah 
memberikan panduan yang sangat ketat agar berita atau 
informasi yang ditayangkan tidak memperkeruh suasana 
masyarakat yang terlibat konflik.  

Pasal yang 
dilanggar

161 Tanggal 9-Nov-12

No Surat 631/K/KPI/11/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama tgl 11 Oktober 
2012)

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “BOOM!!!”
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Deskripsi PPada 20 oktober 2012 pk.  18.17 WIB menayangkan secara 
close up adegan Master Limbad menggigit gelas hingga pecah 
dan kemudian ia memakan pecahan beling dari gelas tersebut. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas perlindungan anak dan remaja, pelarangan dan 
pembatasan program siran mistik, horor, dan supranatural serta 
penggolongan program siaran yang disiarkan oleh lembaga 
penyiaran. KPI Pusat berpendapat bahwa penayangan adegan 
tersebut dapat membahayakan dan berpotensi untuk ditiru oleh 
anak-anak karena ditayangkan di luar klasifikasi D (Dewasa). 
KPI Pusat juga akan melakukan pemantauan terhadap program 
ini. Bila masih ditemukan pelanggaran kembali, KPI Pusat 
akan meningkatkan sanksi administratif berupa penghentian 
sementara atau pembatasan durasi.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14, Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 15 ayat 
(1), Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 32, dan Pasal 37 ayat (4) 
huruf b

 

162 Tanggal 9-Nov-12

No Surat 634/K/KPI/11/12

Perihal Teguran Tertulis kedua (Teguran Tertulis Pertama  26 September 
2012)

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Sexophone”
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Deskripsi Pada 3 November 2012 pk. 00.29 WIB menayangkan beberapa 
foto dan adegan yang menampilkan eksploitasi tubuh bagian 
dada salah satu pemain film wanita, Amel Alvi secara close 
up. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan 
dan kesusilaan. Selain pelanggaran tersebut, KPI Pusat juga 
menemukan pelanggaran sejenis pada tayangan 20 Oktober 
2012, yaitu adegan yang menampilkan eksplotasi tubuh bagian 
paha seorang wanita yang berada di atas tempat tidur dan 
model wanita yang tampil pada program acara, Baby Putry, 
secara close up. KPI Pusat juga menemukan pelanggaran 
lain, yaitu perbincangan masalah seks yang dilakukan secara 
tidak sopan. Pelanggaran ini terjadi pada program yang 
ditayangkan tanggal 2 November 2012 yang membahas topik 
BDSM (Bondage and Discipline, Sadism and Masochism). 
Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan adegan dua 
orang narasumber tentang pengalamannya mempraktekan 
aktivitas seks BDSM secara terperinci. KPI Pusat akan 
melakukan pemantauan pada program ini. Bila masih ditemukan 
pelanggaran kembali, kami akan meningkatkan sanksi 
administratif berupa penghentian sementara atau pembatasan 
durasi.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 dan Pasal 16 & SPS Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 
huruf h.

 

163 Tanggal 27-Nov-12

No Surat 671/K/KPI/11/12

Perihal Undangan

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Supertrap Minggu”

Deskripsi KPI Pusat mengundang Trans TV pada Rabu 28 November 2012  
pk. 08.30 WIB terkait dugaan pelanggaran atas Program Siaran 
“Supertrap Minggu”

Pasal yang 
dilanggar
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164 Tanggal 27-Nov-12

No Surat 672/K/KPI/11/12

Perihal Undangan

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Insert Informasi Selebriti”

Deskripsi KPI Pusat telah menerima pengaduan secara resmi pada tanggal 
19 November 2012 dari Poppy Dharsono, Margono (kakak 
Alm. Moerdiono), Suaadi (penggagas prasasti Alm Moerdiono), 
dan beberapa orang lainnya terkait pemberitaan tentang 
pemindahan makam Alm. Moerdiono yang ditayangkan oleh 
sejumlah infotaiment. Pemberitaan tersebut terdapat pada 
tayangan 19 November 2012 pk. 11.24 WIB. Untuk itu, KPI Pusat 
meminta Trans TV untuk menghadiri pertemuan yang akan 
dilaksanakan pada Kamis, 29 November 2012 pk. 14.30 WIB.

Pasal yang 
dilanggar

165 Tanggal 27-Nov-12

No Surat 673/K/KPI/11/12

Perihal Undangan

Lembaga 
Penyiaran

Trans 7

Program Acara Program Siaran “Selebrita Siang”

Deskripsi KPI Pusat telah menerima pengaduan secara resmi pada 19 
November 2012 dari Poppy Dharsono, Margono (kakak Alm. 
Moerdiono), Suaadi (penggagas prasasti Alm Moerdiono), 
dan beberapa orang lainnya terkait pemberitaan tentang 
pemindahan makam Alm. Moerdiono yang ditayangkan oleh 
sejumlah infotaiment. Pemberitaan tersebut terdapat pada 
tayangan 12 November 2012 pk. 12.22 WIB. Untuk itu, KPI 
Pusat meminta Trans 7 untuk menghadiri pertemuan yang akan 
dilaksanakan pada Kamis, 29 November 2012 pk. 14.30 WIB.

Pasal yang 
dilanggar
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166 Tanggal 27-Nov-12

No Surat 675/K/KPI/11/12

Perihal Undangan

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran “Was Was”

Deskripsi KPI Pusat telah menerima pengaduan secara resmi pada tanggal 
19 November 2012 dari Poppy Dharsono, Margono (kakak 
Alm. Moerdiono), Suaadi (penggagas prasasti Alm Moerdiono) 
dan beberapa orang lainnya terkait pemberitaan tentang 
pemindahan makam Alm. Moerdiono yang ditayangkan oleh 
sejumlah infotaiment. Pemberitaan tersebut terdapat pada 
tayangan  19 November 2012 pukul 05.48 WIB. Untuk itu, KPI 
Pusat meminta SCTV untuk menghadiri pertemuan yang akan 
dilaksanakan pada Kamis, 29 November 2012 pukul 14.30 WIB.

Pasal yang 
dilanggar

 

167 Tanggal 10-Des-12

No Surat 677/K/KPI/11/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Supertrap Minggu”

Deskripsi Pada  25 November 2012 pk. 20.08 WIB program menayangkan 
adegan jebakan di toilet umum dengan menggunakan 
perangkat hidrolik. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, hak privasi, dan 
penggolongan program siaran. KPI Pusat menerima aduan 
masyarakat sebanyak 1.109 pengaduan (melalui email, SMS, 
telepon, dan twitter) sampai dengan 27 November 2012 pk. 
16.00 WIB. Sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 32/2002 
tentang Penyiaran, KPI Pusat memutuskan dan mewajibkan 
stasiun Trans TV untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan 
pernyataan yang berkaitan dengan aduan dan telah diputuskan
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Deskripsi bahwa terjadi pelanggaran. Selain itu, KPI Pusat juga meminta 
Trans TV melakukan evaluasi internal untuk menjamin agar 
penayangan adegan yang tidak memperhatikan norma 
kesopanan, hak privasi, dan penggolongan program siaran 
sebagaimana yang dimaksud tidak ditayangkan kembali.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 21 ayat (1) & SPS Pasal 9 ayat (2), 
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4) huruf a

168 Tanggal 10-Des-12

No Surat 717/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Ripley’s Believe It or Not

Deskripsi Pada 26 November 2012 pk.  02.19 WIB menayangkan adegan 
yang mengesankan ciuman bibir antara sepasang pria dan 
wanita. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan 
kesusilaan. KPI Pusat juga meminta Trans TV untuk melakukan 
evaluasi dan sensor internal terutama untuk menjamin agar 
penayangan adegan seksual yang dilarang sebagaimana yan 
dimaksud tidak ditayangkan kembali.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 dan Pasal 16 & SPS Pasal 9 dan Pasal 18 huruf k
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169 Tanggal 10-Des-12

No Surat 718/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

ANTV

Program Acara Program Siaran “Selebriti Punya Story”

Deskripsi Pada 20 November 2012 pk.  08.11 WIB menayangkan adegan 
yang mengesankan ciuman bibir antara sepasang pria dan 
wanita. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual, perlindungan anak dan remaja, 
norma kesopanan dankesusilaan, serta penggolongan program 
siaran.  KPI Pusat juga meminta ANTV untuk melakukan evaluasi 
dan sensor internal terutama untuk menjamin agar penayangan 
adegan seksual yang dilarang sebagaimana yang dimaksud tidak 
ditayangkan kembali.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 & SPS Pasal 9, Pasal 
15 ayat (1), Pasal 18 huruf k, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a

170 Tanggal 10-Des-12

No Surat 719/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran “Sinema Pagi Akhir Pekan” berjudul “Jangan 
Pisahkan Kami”

Deskripsi Pada 17 November 2012 pk.  10.34 WIB menayangkan adegan 
ciuman bibir antara sepasang pria dan wanita. Jenis pelanggaran 
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan 
seksual, perlindungan anak dan remaja, norma kesopanan dan 
kesusilaan, serta penggolongan program siaran.  KPI Pusat juga 
meminta Indosiar untuk melakukan evaluasi dan sensor internal 
terutama untuk menjamin agar penayangan adegan seksual 
yang dilarang sebagaimana yan dimaksud tidak ditayangkan 
kembali.
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Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 & SPS Pasal 9, Pasal 
15 ayat (1), Pasal 18 huruf k, serta dan Pasal 37 ayat (4) huruf a

171 Tanggal 10-Des-12

No Surat 720/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Reportase Pagi”

Deskripsi Pada 9 November 2012 pk.  05.10 WIB menayangkan secara 
close up adegan seorang pria memasukkan kepala ular ke 
dalam mulutnya. Pada segmen lain ditayangkan juga adegan 
mencium mulut ular. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja serta 
pelarangan dan pembatasan program siaran mistik, horor, dan 
supranatural yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat 
juga berpendapat adegan tersebut dapat membahayakan dan 
berpotensi untuk ditiru oleh anak-anak karena ditayangkan di 
luar jam tayang dewasa.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 dan Pasal 20 & SPS Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 32
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172 Tanggal 20-Des-12

No Surat 752/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Siaran “Diaryku”

Deskripsi Pada 6 Desember 2012 pk. 00.53 WIB terdapat tayangan adegan 
ciuman bibir antara pria dan wanita dalam video klip “The 
Story of Us” Taylor Switt. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan seksual serta 
norma kesopanan dan kesusilaan. Selain pelanggaran tersebut, 
KPI Pusat juga telah menemukan penayangan adegan ciuman 
bibir antara pria dan wanita dalam video clip “One More Night” 
Maroon 5 pada program yang ditayangkan 14 Desember 2012 
pk. 00.24 WIB.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9 dan Pasal 16 & SPS Pasal 9 dan Pasal 18 huruf g

173 Tanggal 20-Des-12

No Surat 753/K/KPI/12/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Seluruh Stasiun TV

Program Acara Penggolongan Program Siaran dan Promo Program Siaran

Deskripsi KPI Pusat banyak menemukan dugaan pelanggaran atas 
ketentuan penggolongan program siaran yang di atur dalam 
P3 dan SPS KPI 2012. Dugaan pelanggaran adalah penayangan 
promo program siaran klasifikasi D (dewasa) pada program 
siaran klasifikasi A (anak) dan R (remaja). Ditemukan juga 
penayangan promo program siaran klasifikasi R pada program 
siaran klasifikasi A. KPI Pusat mengingatkan ketentuan tentang 
larangan promo program siaran dewasa di luar klasifikasi D 
dan larangan promo program siaran klasifikasi R pada program 
siaran klasifikasi A telah diatur dalam SPS KPI 2012.

Pasal yang 
dilanggar



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

189
III| Sanksi Meningkat di 2012

No.

174 Tanggal 20-Des-12

No Surat 754/K/KPI/12/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

TVRI

Program Acara Program Siaran “Yuk Hidup Sehat”

Deskripsi Pada 1 November 2012 pk.  08.55 WIB terdapat tayangan atau 
adegan tidak pantas yakni perbincangan seputar masalah 
kesehatan reproduksi pria yang dalam perbincangan tersebut 
menyinggung hubungan seks. KPI Pusat berkesimpulan 
adegan tersebut tidak pantas ditayangkan karena tidak 
memperhatikan perlindungan terhadap anak dan remaja serta 
ketentuan mengenai jam tayang program (program seharusnya 
ditayangkan pada klasifikasi D/Dewasa). KPI Pusat memutuskan 
memberi peringatan tertulis. Peringatan ini bertujuan agar TVRI 
segera melakukan evaluasi internal dan lebih memperhatikan 
perlindungan terhadap anak dan remaja serta penggolongan 
program siaran.

Pasal yang 
dilanggar

175 Tanggal 21-Des-12

No Surat 756/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama 5 September 
2012)

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran “Kiss Sore”

Deskripsi Pada 18 Desember 2012 pk. 15.03 WIB terjadi pelanggaran, 
yakni program tidak menyamarkan foto wajah seseorang 
wajah seorang wanita di bawah umur yang diduga telah 
menjadi korban tindak pidana asusila pada kasus penahanan 
Andhika (mantan vokalis Kangen Band). Jenis pelanggaran ini 
dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan
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Deskripsi remaja serta kewajiban penyamaran dalam program jurnalistik. 
Selain itu, KPI Pusat juga menemukan pelanggaran lainnya 
pada program 15 Desember 2012 mengenai pemberitaan 
menyangkut dugaan kekerasan yang dilakukan oleh 
komedian Bolot. Pelanggaran yang dimaksud adalah program 
mewawancarai dan tidak menyamarkan wajah serta identitas 
anak laki-laki di bawah umur yang diduga telah menjadi korban 
kekerasan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14  & SPS Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta 
Pasal 43 huruf g.

176 Tanggal 21-Des-12

No Surat 757/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran “Sinema Tengah Malam”

Deskripsi Pada 30 November 2012 pk. 01.03 WIB terjadi pelanggaran, 
yakni penayangan adegan seorang anak yang sedang merokok 
cerutu. Pelanggaran lainnya tidak menampilkan tanda lulus 
sensor. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
dan pembatasan atas materi siaran terkait rokok, perlindungan 
anak dan remaja serta ketentuan sensor.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 39 & SPS Pasal 15 ayat 
(1), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (1).

177 Tanggal 21-Des-12

No Surat 758/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama 23 Mei 2012)

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “Fokus Selebriti”
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Deskripsi Pada 16 Desember 2012 pk. 15.58 WIB terjadi pelanggaran, 
yakni program mewawacari dan tidak menyamarkan wajah 
seseorang wajah seorang wanita di bawah umur yang diduga 
telah menjadi korban tindak pidana asusila pada kasus 
penahanan Andhika (mantan vokalis Kangen band). Jenis 
pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
perlindungan anak dan remaja serta kewajiban penyamaran 
dalam program jurnalistik. Selain itu, KPI Pusat juga menemukan 
pelanggaran yang sama pada program 17 dan 18 Desember 
2012. Pada 20 Desember 2012 program tidak menyamarkan 
wajah dan identitas wanita di bawah umur tersebut.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14  & SPS Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta 
Pasal 43 huruf g.

178 Tanggal 26-Des-12

No Surat 759/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans 7

Program Acara Program Siaran “Selebrita Pagi”

Deskripsi Pada 12 Desember 2012 pk.  07.21 WIB terjadi pelanggaran, 
yakni program tidak menyamarkan wajah dan identitas 
anak laki-laki di bawah umur yang diduga menjadi korban 
pada pemberitaan terkait dugaan kekerasan yang dilakukan 
komedian Bolot. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja serta kewajiban 
menyamarkan wajah dan identitas dalam program jurnalistik. 
Selain itu, KPI Pusat juga menemukan pelanggaran yang sama 
pada program 13 Desember 2012.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 dan Pasal 29 huruf c & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
ayat (3) serta Pasal 43 huruf g.

179 Tanggal 26-Des-12

No Surat 760/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis
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Lembaga 
Penyiaran

Indosiar

Program Acara Program Siaran “Kiss pagi”

Deskripsi Pada 15 Desember 2012 pk.  06.59 WIB terjadi pelanggaran, 
yakni program tidak menyamarkan wajah dan identitas anak 
laki-laki di bawah umur yang diduga menjadi korban pada 
pemberitaan terkaut dugaan kekerasan yang dilakukan 
komedian Bolot. KPI juga menemukan pelanggaran yang sama 
pada 18 Desember 2012. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja serta 
kewajiban menyamarkan wajah dan identitas dalam program 
jurnalistik.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 dan Pasal 29 huruf c & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
ayat (3) serta Pasal 43 huruf g.

180 Tanggal 26-Des-12

No Surat 761/K/KPI/12/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Metro TV

Program Acara Program Siaran “Metro Hari Ini”

Deskripsi Pada 18 Desember 2012 pk.  17.11 WIB terdapat penayangan 
adegan ilustrasi tragedi Sukhoi dengan menggunakan X-Plane 
Flight Simulator 9. KPI Pusat berpendapat adegan tersebut 
tidak layak ditayangkan karena tidak memperhatikan kondisi 
psikologis keluarga korban tragedi tersebut. Selain itu, KPI 
Pusat juga menemukan pelanggaran yang sama pada program 
yang ditayangkan 18 Desember 2012. KPI Pusat memutuskan 
memberi peringatan tertulis. Peringatan ini bertujuan agar 
Metro TV segera melakukan evaluasi internal dan melakukan 
editing secara menyeluruh terhadap program agar memenuhi 
ketentuan yang telah diatur dalam P3 dan SPS KPI 2012.

Pasal yang 
dilanggar
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181 Tanggal 27-Des-12

No Surat 762/K/KPI/12/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program “Liputan 6 Pagi”

Deskripsi Pada 28 November 2012 pk.  04.56 WIB terdapat penayangan 
adegan jenazah korban pembunuhan yang tidak disamarkan. KPI 
Pusat berkesimpulan adegan tersebut tidak pantas ditayangkan 
karena tidak memperhatikan proses pemulihan keluarga korban. 
KPI Pusat memutuskan memberi peringatan tertulis. Peringatan 
ini bertujuan agar SCTV segera melakukan evaluasi internal 
dan lebih berhati-hati dalam penayangan adegan yang dapat 
berpotensi menambah penderitaan keluarga korban.

Pasal yang 
dilanggar



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

194
Sanksi Meningkat di 2012 | III

No.

182 Tanggal 27-Des-12

No Surat 763/K/KPI/12/12

Perihal Peringatan Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program “Buser”

Deskripsi Pada 28 Noevmber 2012 pk. 01.09 WIB terdapat penayangan 
adegan jenazah korban yang tidak disamarkan. KPI Pusat 
berkesimpulan adegan tersebut tidak pantas ditayangkan 
karena tidak memperhatikan proses pemulihan keluarga korban 
tersebut. KPI Pusat memutuskan memberi peringatan tertulis. 
Peringatan ini bertujuan agar SCTV segera melakukan evaluasi 
internal dan lebih berhati-hati dalam penayangan adegan yang 
dapat berpotensi menambah penderitaan keluarga korban.

Pasal yang 
dilanggar

183 Tanggal 27-Des-12

No Surat 764/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis Kedua (Teguran Tertulis Pertama tgl 15 
Desember 2012)

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Insert Pagi”

Deskripsi Pada 14 Desember 2012 pk. 06.49 WIB terjadi pelanggaran, 
yakni program tidak menyamarkan wajah dan identitas anak 
laki-laki di bawah umur yang diduga menjadi korban pada 
pemberitaan terkait dugaan kekerasan yang dilakukan komedian 
Bolot. KPI juga menemukan pelanggaran yang sama pada 15 
Desember 2012. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja serta kewajiban 
menyamarkan wajah dan identitas dalam program jurnalistik.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 dan Pasal 29 huruf c & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
ayat (3) serta Pasal 43 huruf g.
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184 Tanggal 27-Des-12

No Surat 765/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Insert Investigasi”

Deskripsi Pada 13 Desember 2012 pk. 17.10 WIB terjadi pelanggaran, 
yakni program tidak menyamarkan wajah dan identitas 
anak laki-laki di bawah umur yang diduga menjadi korban 
pada pemberitaan terkait dugaan kekerasan yang dilakukan 
komedian Bolot. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja serta kewajiban 
menyamarkan wajah dan identitas dalam program jurnalistik.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 dan Pasal 29 huruf c & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
ayat (3) serta Pasal 43 huruf g.

185 Tanggal 28-Des-12

No Surat 772/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

Trans TV

Program Acara Program Siaran “Insert”

Deskripsi Pada tanggal 13 Desember 2012 pk. 10.56 WIB terjadi 
pelanggaran, yakni program tidak menyamarkan wajah dan 
identitas anak laki-laki di bawah umur yang diduga menjadi 
korban pada pemberitaan terkait dugaan kekerasan yang 
dilakukan komedian Bolot. Selain itu, KPI juga menemukan 
pelanggaran yang sama pada 14 dan 21 Desember 2012. 
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
perlindungan anak dan remaja serta kewajiban menyamarkan 
wajah dan identitas dalam program jurnalistik.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 dan Pasal 29 huruf c & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
ayat (3) serta Pasal 43 huruf g.
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186 Tanggal 28-Des-12

No Surat 773/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran “Hot Shot”

Deskripsi Pada 14 Desember 2012 pk.  08.47 WIB terjadi pelanggaran, 
yakni program tidak menyamarkan wajah dan identitas 
anak laki-laki di bawah umur yang diduga menjadi korban 
pada pemberitaan terkait dugaan kekerasan yang dilakukan 
komedian Bolot. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai 
pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja serta kewajiban 
menyamarkan wajah dan identitas dalam program jurnalistik.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 14 dan Pasal 29 huruf c & SPS Pasal 15 ayat (1) dan 
ayat (3) serta Pasal 43 huruf g.

187 Tanggal 28-Des-12

No Surat 774/K/KPI/12/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran “Was-Was”

Deskripsi Pada tayangan 13 Desember 2012 mulai pk. 05.49 WIB 
ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan program, yaitu 
tidak menyamarkan wajah dan identitas anak di bawah umur 
yang menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh 
komedian Bolot. KPI Pusat juga telah memberikan 2 (dua) 
kali sanksi administratif teguran tertulis. Untuk itu, KPI Pusat 
mengundang SCTV untuk memberikan klarifikasi pada Kamis, 3 
Januari 2013 Pk. 12.00 WIB di kantor KPI Pusat.

Pasal yang 
dilanggar



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

197
III| Sanksi Meningkat di 2012

No.

188 Tanggal 28-Des-12

No Surat 776/K/KPI/12/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “Big Movies”

Deskripsi Pada tayangan 19 Desember 2012 pk. 22.31 WIB ditemukan 
dugan pelanggaran program, yaitu menampilkan bagian tubuh 
tertentu seorang wanita, yakni payudara. KPI Pusat juga telah 
memberikan 2 (dua) kali sanksi administratif teguran tertulis. 
Untuk itu, KPI Pusat mengundang Global TV untuk memberikan 
klarifikasi pada Kamis, 3 Januari 2013 pk. 11.00 WIB di kantor 
KPI Pusat.

Pasal yang 
dilanggar

189 Tanggal 28-Des-12

No Surat 777/K/KPI/12/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “Boom”

Deskripsi Pada tayangan 26 November 2012 pk. 3.56 WIB ditemukan 
dugaan pelanggaran program, yaitu menampilkan Master 
Limbad yang memakan beling, tidur di atas beling dan kemudian 
diinjak-injak oleh bintang tamu. Selain itu, pada program yang 
sama juga ditayangkan Master Limbad memakan arang dan 
menjilat-jilat bara api dari arang tersebut. Seluruh adegan di 
atas ditayangkan pada jam tayang di luar klasifikasi D (Dewasa). 
KPI Pusat juga telah memberikan 2 kali sanksi administratif 
teguran tertulis. Untuk itu, KPI Pusat mengundang Global TV 
untuk memberikan klarifikasi pada Kamis, 3 Januari 2013 pk. 
10.30 - 11.00 WIB di kantor KPI Pusat.

Pasal yang 
dilanggar
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190 Tanggal 28-Des-12

No Surat 778/K/KPI/12/12

Perihal Undangan Klarifikasi

Lembaga 
Penyiaran

Global TV

Program Acara Program Siaran “Obsesi”

Deskripsi Pada tayangan 18 Desember 2012 09.48 WIB dan 19 Desember 
2012 pk. 09.53 WIB ditemukan dugaan pelanggaran program, 
yaitu tidak menyamarkan wajah dan identitas seorang wanita 
yang masih di bawah umur yang menjadi korban dugaan tindak 
pidana asusila pada kasus penahanan Andhika (mantan vokalis 
Kangen Band). KPI Pusat juga telah memberikan 2 kali sanksi 
administratif teguran tertulis. Untuk itu, KPI Pusat mengundang 
Global TV untuk memberikan klarifikasi pada Kamis, 3 Januari 
2013 pk. 10.00 - 10.30 WIB di kantor KPI Pusat.

Pasal yang 
dilanggar

191 Tanggal 28-Des-12

No Surat 779/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Promo “Film Layar Lebar SCTV” Spesial Natal berjudul “Milli and 
Nathan”

Deskripsi Pada 23 Desember 2012 pk.13.51 WIB terjadi pelanggaran, 
yakni penayangan adegan ciuman bibir antara pemeran pria dan 
wanita. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual, penggolongan program siaran, 
serta norma kesopanan dan kesusilaan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) & 
SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf g, dan Pasal 37 ayat 
(4) huruf a.
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192 Tanggal 28-Des-12

No Surat 780/K/KPI/12/12

Perihal Teguran Tertulis

Lembaga 
Penyiaran

SCTV

Program Acara Program Siaran “Film Layar Lebar SCTV” Spesial Natal berjudul 
“Milli & Nathan”

Deskripsi Pada 23 Desember 2012 pk. 14.22 WIB terjadi pelanggaran, 
yakni penayangan adegan ciuman bibir antara pemeran pria dan 
wanita. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual, penggolongan program siaran, 
serta norma kesopanan dan kesusilaan.

Pasal yang 
dilanggar

P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) & 
SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf g, dan Pasal 37 ayat 
(4) huruf a.
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Kumpulan Berita mengenai Isi Siaran

Gara-gara Goyang Dada, Nikita Mirzani Ditegur KPI 
Selasa, 17 Januari 2012 | 12:00 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com - Nikita Mirzani kembali membuat heboh setelah foto-foto 
topless-nya dengan Edwin Soekmono dan foto mesranya dengan Daus Mini tersebar 
luas beberapa waktu lalu. Pekan silam, model dan presenter sensual ini mendapat 
teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Nikita, yang selama ini terkesan masih gadis, rupanya juga pernah menikah dan bercerai, 
Dia memiliki seorang anak perempuan berumur empat tahun. Soal kabar pernikahannya 
yang berlangsung pada tahun 2006, dan setahun kemudian bercerai, itu Nikita belum 
bisa dimintai konfirmasi. Ketika dihubungi melalui telepon selulernya kemarin, dia tidak 
merespons.

Kepada salah satu situs online, Nikita membenarkan bahwa dia pernah menikah, punya 
anak, dan bercerai. Namun, dia enggan menyebutkan nama mantan suaminya, yang 
menurut kabar berprofesi sebagai pengusaha. “Untuk saat-saat ini saya belum bisa 
membocorkan ya,” ujarnya melalui telepon, Minggu (15/1/2012).

Diakui Nikita, dia menikah dengan sang pengusaha pada 2006. “Aku nikah di tahun 
2006, dan tahun 2007 melahirkan anak. Seminggu pascakelahiran anak, aku menggugat 
cerai suami,” katanya.

Sementara itu, pekan silam Nikita ditegur KPI karma dinilai mengeksploitasi tubuhnya 
terkait penampilan dia pada pogram acara Kakek-kakek Narsis (KKN) dalam episode ‘Alat 
Kontrasepsi’ yang ditayangkan Trans TV. Surat teguran pertama KPI untuk Nikita itu 
dirilis pada 9 Januari 2012 dengan nomor surat 04/K/KP[/O1 / 12 yang sekaligus juga 
teguran kedua untuk Trans TV. Teguran pertama adalah  untuk acara yang sama pada 1 
November 2011 untuk episode berjudul ‘Teman tapi Mesra’.

KPI menilai, pada acara yang melibatkan Ananda Omesh, Indra Birowo, Ronal Surapraja, 
dan Magdalena itu Nikita sengaja memperlihatkan bagian dadanya secara vulgar pada 
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episode ‘Alat Kontrasepsi’ . Dalam suratnya, KPI menuliskan bahwa pada 26 Desember 
2011 puku123.39 (TransTv menayangkan adegan model perempuan (Nikita Mirzani) 
yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dan paha secara vulgar yang disimpulkan KPI 
melanggar Pasa18 Pedoman Perilaku Penyiaran dan melanggar Standar Program Siaran 
yang diatur pada pasal 9 serta pasal 17 huruf a.

Sementara itu, Hadiansyah Lubis, Kepala Departemen Humas Trans TV, mengatakan, 
program itu sudah sesuai dengan klasifikasi tayangan untuk dewasa (D). “Saat ini kami 
sedang me-review dan melakukan perbaikan,” kata Hadiansyah seraya mengatakan 
bahwa pihaknya akan mengevaluasi program tersebut sesuai dengan ketentuan 
pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program. 
 
Nikita menganggap teguran KPI itu salah alamat. Dia berpendapat gaya dan 
penampilannya saat shooting acara tersebut masih normal dan wajar. ‘Yang ada di 
acara itu (‘Kakek-kakek Narsis’) bukan cuma aku doang. Ada beberapa orang lagi, dan 
penampilannya lebih parah,” kata Nikita saat dihubungi melalui telepon, semalam.

Jika dianggap KPI tak pantas, Nikita justru heran. Soal pakaian hot, misalnya, Nikita 
mengaku tinggal memakai kostum yang sudah disiapkan tim wardrobe TransTV. 
“Mungkin karena (dada) aku terlihat besar, kemudian dibesar-besarkan,” ujarnya.

Ketika dadanya yang besar itu digoyang-goyangkan, kata Nikita, pasti akan terlihat di 
layar televisi semakin besar ukurannya. “Dada ini udah gede. Gerak sedikit aja, pasti 
bergoyang,” ujarnya. (kin)

 Editor : 

Eko Hendrawan Sofyan
 
Sumber: http://entertainment.kompas.com/read/2012/01/17/12000076/Gara-gara.
Goyang.Dada.Nikita.Mirzani.Ditegur.KPI
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Terlalu Seksi, Nikita Mirzani Ditegur KPI
Prih Prawesti Febriani - detikhot 
Selasa, 17/01/2012 08:27 WIB

Jakarta - Nikita Mirzani merupakan salah satu artis yang sering tampil seksi ketika 
beraksi di depan kamera. Baru-baru ini, Nikita pun mendapat teguran dari Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI). 
 
Dalam surat teguran bernomor 04/K/KPI/01/12 tertanggal 9 Januari 2012, disebutkan 
nama Nikita Mirzani sebagai objek yang melakukan tindakan eksploitasi tubuh 
berlebihan. Saat itu Nikita tengah tampil di acara Trans TV ‘Kakek Kakek Narsis’. 
 
“Pada tanggal 26 Desember 2011 pukul 23.39 WIB menayangkan adegan model 
perempuan (Nikita Mirzani) yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara 
menggoyang-goyangkan tubuh bagian dada secara vulgar,” bunyi tegurannya. 
 
Tak hanya itu, ‘Kakek Kakek Narsis’ juga dituding telah menayangkan eksploitasi bagian 
paha perempuan bertato itu. Menurut KPI, tindakan menayangkan adegan tersebut telah 
melanggar P3 Pasal 8 dan SPS Pasal 9 serta Pasal 17 huruf a. 
 
Lalu, bagaimana tanggapan Nikita dengan teguran KPI itu? Belakangan ini, Nikita 
sempat menjadi pusat perhatian setelah foto nakalnya dengan artis Daus Mini beredar 
di internet. Saat dikonfirmasi, Nikita pun mengaku foto itu hanya main-main. (hkm/hkm)

Sumber: http://hot.detik.com/read/2012/01/17/082745/1817307/230/terlalu-seksi-
nikita-mirzani-ditegur-kpi?h991102207

Giliran Dada Jupe yang Disorot KPI 
Rabu, 18 Januari 2012 | 07:28 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan kontrol 
terhadap tayangan televisi berbau porno makin gencar saja. Setelah melakukan teguran 
keras terhadap tayangan Kakek-Kakek Narsis (Trans TV) terkait eksploitasi goyangan 
dada Nikita Mirzani yang berlebihan, kini teguran pun dilayangkan kepada tayangan Tri 
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Angels (antv), dengan kasus yang hampir sama. 
 
Dalam surat teguran tertulis dengan nomor 22/K/KPI/01/12 tertanggal 16 Januari 2012, 
KPI melayangkan peringatan tertulis terkait tayangan pada tanggal 28 Desember 2011 
pukul 21.23 WIB yang menayangkan secara close up tubuh bagian dada Julia Perez, salah 
satu host-nya. 
 
Dalam penjelasan melalui situs resminya, KPI menilai eksploitasi berlebihan itu terjadi 
ketika Jupe, begitu Julia Perez disapa, berjalan mendekat ke kamera. Nah, bagian 
dadanya itulah yang direkam jelas lensa kamera.   
 
Tak cuma itu, KPI juga menilai program ini juga menayangkan pembicaraan tentang seks 
yang tidak layak untuk program dengan klasifikasi R.  
 
Oleh karenanya, KPI Pusat memberikan peringatan tertulis untuk memberi kesempatan 
agar segera melakukan perbaikan internal atas program tersebut. Mereka juga diminta 
untuk tidak melakukan eksploitasi seksual secara berlebihan, baik melalui gambar 
maupun isi pembicaraan.

Editor : 
Eko Hendrawan Sofyan
 Sumber: http://entertainment.kompas.com/read/2012/01/18/07282174/Giliran.Dada.
Jupe.yang.Disorot.KPI

KPI Kaji Iklan Politik di Televisi
Jakarta | Rabu, 8 Feb 2012
Rihad Wiranto

KOMISI Penyiaran Indonesia (KPI) mengkaji tayangan iklan partai politik. KPI kini 
sedang menelaah iklan Partai Nasdem yang berkali-kali muncul di layar televisi. Iklan 
tersebut diduga bisa bermuatan iklan kampanye terselubung. 

“Ini kami sedang teliti apakah mereka benar-benar membayar iklan di televisi tersebut 
atau tidak. Kami akan meminta bukti pajak pembayaran iklan, jika memang benar 
beriklan,” kata Komisioner KPI Pusat bidang isi siaran Nina Mutmainnah usai Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (7/2). 
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Iklan Partai Nasdem selalu tayang di stasiun Metro TV yang dimiliki Surya Paloh pemilik 
Media Grup yang juga pendiri dari partai tersebut. “Kalau partai tersebut membayar 
iklan, maka itu sah. Lembaga lain, jika beriklan dengan berlandaskan peraturan yang 
ada pun tidak masalah. Masalahnya apakah frekuensi milik lembaga penyiaran tersebut 
dimanfaatkan oleh sebuah partai,” ujarnya. 

KPI sudah beberapa kali berbicara dengan Metro TV terkait iklan tersebut. Nani 
mengatakan, sejak masih menjadi organisasi masyarakat, Nasdem sudah disorot karena 
Metro TV berkali-kali mensosialisasikan aktivitas ormas tersebut. 

“Metro TV berkilah bahwa visi ormas tersebut bagus dan Metro TV akan 
mensosialisasikan ormas yang memiliki visi yang bagus. Yang jadi pertanyaan adalah 
bagaimana dengan ormas lain? Mengapa kegiatan ormas lain tidak disosialisasikan oleh 
Metro TV,” ujarnya. 

Menurutnya, tayangan mengenai berita partai maupun ormas mungkin bisa netral, akan 
tetapi framing yang dibangun bisa menjadi masalah. “Inilah yang menjadi kajian KPI. 
Lembaga penyiaran tidak boleh terpengaruh oleh intervensi pemilik,” ujarnya. 

Selain itu, kata Nina, sejak awal 2011, pihaknya juga sudah memanggil Metro TV dan 
TV One terkait netralitas siaran terhadap kepemilikan. “Kami minta mereka untuk tidak 
memasukkan kepentingan pemilik, terkait dengan kepentingan politik atau lainnya,” 
katanya. 

Masalah menyangkut tubuh partai politik mulai dari kasus korupsi hingga pecah kongsi 
akhir-akhir ini gencar diberitakan media massa. Tingginya frekuensi pemberitaan 
tersebut tak tertutup kemungkinan menimbulkan ketidakberimbangan fakta akibat 
kepentingan politik tertentu. 

Pengamat pers Leo Batubara mengatakan, agar pihak-pihak yang merasa tersudutkan 
atau keberatan dengan pemberitaan media massa dapat mengadu ke Dewan Pers. 
“Parpol seharusnya memiliki lembaga yang memantau media, khususnya televisi,” 
tuturnya saat dihubungi Jurnal Nasional, di Jakarta. 

Sehingga, imbuh Leo, jika ada pemberitaan yang dirasa tak berimbang atau terlalu 
menghakimi pihak tertentu dapat langsung mengadukannya ke Dewan Pers atau Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI). “Harusnya ada dapurnya untuk mengamati koran dan televisi 
sehingga jika ada pelanggaran hari itu juga dilaporkan ke Dewan Pers,” ucap dia. 
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Dalam upaya menegakkan keberimbangan dan independensi media tak hanya 
diperlukan peraturan yang komnprehensif. Akan tetapi juga perlu sikap responsif dari 
masyarakat dan pihak terkait untuk mengawasi dan melaporkan. 

“Jangan hanya mengeluh tetapi langsung adukan ke KPI dan Dewan Pers kalau perlu 
ada kantor khusus untuk memantau. Jika tidak yang paling dirugikan adalah pertai yang 
tidak ada kaitannya dengan (pemilik) televisi karena kurang dapat porsi, “ tutur Leo. 

Andi SN/Dini H 

Sumber: http://www.jurnas.com/halaman/1/2012-02-08/198328

Rabu, 08 Pebruari 2012 
KPI Usut ‘Penipuan’ dalam Acara Hipnotis di TV

Seorang perempuan muda terlihat seperti sedang tertidur. Meski dengan mata terpejam, 
si wanita dapat diajak komunikasi dan menjawab pertanyaan pembawa acara.

Kepada si pembawa acara, yang keren disebut ‘host’, si wanita bercerita bahwa dirinya 
pernah selingkuh dengan pria lain. Uniknya, pengakuan ini diucapkan di hadapan 
kamera televisi dan pasangannya, ada di sampingnya.

Si perempuan disiarkan sedang berada dalam keadaan tak sadar. Ia dihipnotis oleh host 
sekaligus artis Uya dalam acara ‘Uya Emang Kuya’. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
membeberkan, acara ini cukup banyak dilaporkan oleh masyarakat atau pemirsa televisi.

“Ini banyak diadukan karena diduga rekayasa. Selain itu, ada hal-hal yang kurang pantas, 
padahal acara ini ditampilkan sore hari untuk remaja,” ujar Komisioner KPI Pusat Nina 
Mutmainnah dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I di DPR, Selasa (7/2).

Namun, Nina akui pihaknya belum bisa menelisik apakah acara ini bohong atau tidak. 
“Kami pernah menantang mereka, coba kami (yang mau dihipnotis,-red),” ujarnya.

Sayangnya, KPI memiliki keterbatasan untuk mengusut apakah ada penipuan atau tidak 
dalam acara karena KPI tak memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Meski begitu, 
Nina menyatakan investigasi tetap akan dilakukan.

Lebih lanjut, Nina menjelaskan sebenarnya bukan acara ‘hipnotis’ ini saja yang dicurigai 
adanya unsur penipuan, sejumlah acara reality show juga dicurigai melakukan hal yang 
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sama. “Kami juga menerima aduan untuk reality show. Kami terus meneliti apakah ada 
rekayasa atau tidak,” jelasnya. 
 
Nina mengungkapkan ada pengaduan dari seorang pemilik ular yang dibeli oleh sebuah 
stasiun televisi. Ternyata, dalam sebuah tayangan, ular itu digunakan untuk sebuah 
acara dimana seolah-olah ular itu ditangkap oleh masyarakat. “Acara-acara seperti ini 
yang akan kami pelajari lagi,” ujarnya. 
 
Anggota Komisi I DPR Nurhayati Assegaf menyoroti program reality show ‘Termehek-
mehek’ yang masih terus ditayangkan. Padahal, banyak masyarakat yang menilai 
acara ini penuh dengan rekayasa. “Anak saya bisa menilai bahwa acara itu ada unsur 
rekayasanya,” ujarnya.

“Jujur, saya sedih sekali karena acara termehek-mehek ini masih bisa tayang dalam 
beberapa tahun. Anak saya protes kok bisa acara seperti ini masih bisa tayang. Anak saya 
menilai ibunya tak bisa berbuat apa-apa di Komisi I,” jelas Nurhayati.

Nurhayati berharap KPI harus lebih galak lagi menyikapi acara-acara yang 
membodohkan masyarakat. “Saya rasa tak perlu menunggu revisi UU Penyiaran. Setiap 
komisioner KPI harus berpikiran ini sebagai tanggung jawab. Kenapa harus menunggu? 
Etika orang timur itu tak perlu di undang-undangkan. Ada yang nilai yang lebih tinggi 
dari undang-undang,” ujarnya. 
 
Dihubungi terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta 
Mudzakkir bila merujuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setidaknya ada 
dua kemungkinan yang bisa dijerat bila memang ada unsur rekayasa dalam acara-acara 
itu.

“Kalau acara itu bisa menggerakkan orang untuk menyerahkan atau membeli suatu 
barang, maka itu bisa dikenakan penipuan,” ujarnya.

Pasal 378 KUHP berbunyi ‘Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat 
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain 
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 
tahun’. 
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Kemungkinan kedua, lanjut Mudzakkir adalah menggunakan penyiaran berita bohong 
yang juga diatur dalam KUHP. Untuk konteks penyiaran, Ia menilai ketentuan ini lebih 
tepat digunakan. “Kalau sinetron itu bohong tak apa-apa, namanya sinetron. Tapi kalau 
reality show seharusnya tak boleh bohong. Reality itu kan harus kenyataan,” pungkasnya 
kepada hukumonline.

Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f321919aa238/kpi-usut-
penipuan-dalam-acara-hipnotis-di-tv

Dada Terbuka, KPI Tak Beri Sanksi Farah Quinn

Lutfiah - Okezone

Selasa, 21 Februari 2012 12:18 wib wib

JAKARTA- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memberikan teguran atau sanksi 
kepada Farah Quinn, yang dianggap terlalu seksi saat membawakan acara masak 
memasak. 
 
“Sebelum menyorot pakaian terbuka seperti kasus Farah, kami sudah lebih dulu 
memberikan sanki kepada acara KKN, Facebuker. Dan soal Farah itu bukan satu 
diskriminatif, karena kami tidak menegur Farah tapi lembaga penyiarannya, yakni Trans 
TV,” jelas Anggota KPI, Nina Muthmainah, yang dihubungi okezone, Selasa (21/2/2012). 
 
Tidak hanya itu, KPI juga tidak memberikan tenggat waktu kepada Trans TV untuk 
memperbaiki penampilan Farah dalam penampilannya. 
 
“Tidak ada tenggat waktu. Tapi kami akan terus memantau, secara khusus. Sebab kami 
sejak awal tahun sudah melakukan pemantau 24 jam secara langsung di setiap program 
acara. Bukan hanya acara Farah Quinn,” tegasnya.(efi)

Sumber: http://jakarta.okezone.com/read/2012/02/21/33/579568/dada-terbuka-kpi-tak-
beri-sanksi-farah-quinn
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Metro TV Kena Semprit KPI

Tribunnews.com - Rabu, 22 Februari 2012 03:30 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Monitoring Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap materi 
siaran televisi Tanah Air tetap tajam. Kali ini giliran stasiun televisi Metro TV kena 
semprit lembaga ini. Gara-garanya, stasiun TV milik pengusaha Surya Paloh ini 
menayangkan adegan ciuman almarhum penyanyi Whitney Houston yang dinilai terlalu 
vulgar.

Penayangan adegan ciuman Whitney oleh Metro TV dilatarbelakangi oleh motif 
persaingan keras antar-industri televisi untuk mengekspos secara besar-besaran 
kematian penyanyi yang diduga mati karena obat terlarang di bak mandi kamar 
hotelnya di Beverly Hills, sehari menjelang anugerah Grammy Awards tersebut.

Dalam tayangan sebuah tayangan Breaking News, Metro TV menayangkan cuplikan dari 
sebuah film yang dibintangi Whitney Houston. Di cuplikan itu, Whitney mencium bibir 
lawan mainnya. Tayangan inilah yang oleh KPI dianggap sebagai pelanggaran. KPI pun 
langsung melayankan 
teguran tertulis.

Dalam surat bernomor 86/K/KPI/02/12 tertanggal 20 Februari 2012, KPI menjelaskan 
deskripsi pelanggarannya. Isinya, Pada tanggal 12 Februari 2012 pukul 09.28 WIB 
menayangkan adegan ciuman bibir antara Whitney Houston dengan seorang aktor yang 
merupakan cuplikan dari sebuah film. Tindakan menayangkan adegan tersebut telah 
melanggar P3 Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 serta SPS Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), dan 
Pasal 17 huruf g.

Namun, KPI dalam surat tegurannya tidak menyebutkan apa judul film atau siapa 
aktor yang berciuman dengan Whitney di cuplikan tersebut. Bisa jadi, cuplikan adegan 
tersebut diambil dari film fenomenal yang Whitney bintangi bersama Kevin Costner di 
film The Bodyguard.(fin) 

Penulis: Choirul Arifin  |  Editor: Prawira Maulana

Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/02/22/metro-tv-kena-semprit-kpi
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KPI Ajak Demokrat dan Media Massa Bermediasi
Penulis : Maria Natalia | Kamis, 23 Februari 2012 | 20:28 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia telah menerima aduan dari 
Partai Demokrat terkait pelaporan dua media televisi nasional, Metro TV dan TVOne, 
yang dinilai menyiarkan pemberitaan berkepentingan politik untuk memojokkan partai 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Menurut komisioner KPI, Ezki Suyanto, pihaknya akan melakukan upaya mediasi antara 
media dan partai tersebut sebelum ditentukan langkah-langkah berikutnya. “Kami sudah 
menerima aduan dari Partai Demokrat. KPI tawarkan mediasi pihak pengadu untuk 
dipertemukan dengan media-media yang disebut,” ujar Ezki di Kantor KPI, Jakarta Pusat, 
Kamis (23/2/2012).

Meski melakukan upaya mediasi, bukan berarti KPI melupakan aduan terkait dugaan 
pelanggaran penayangan pemberitaan yang tidak independen dan seimbang dari dua 
media itu. “Kami akan kaji dan analisa lagi apakah benar ada pelanggaran, seperti 
pemberitaan yang tidak seimbang karena kepentingan politik. Kita akan tindak lanjuti, 
tetapi kita tunggu mekanisme yang akan kita jalankan, kita lalui juga dengan pleno,” 
papar Ezki.

Ezki mengatakan, KPI juga akan memberikan masukan dalam Undang-Undang Penyiaran 
Nomor 32 Tahun 2002 yang tengah dibahas revisinya di DPR. Masukan itu antara lain 
tentang pemuatan larangan bahwa media massa tidak bisa dikuasai oleh partisipan 
yang berafiliasi dengan partai politik. Hal ini untuk mencegah media menjadi tidak 
netral dan cenderung mementingkan kepentingan politik pemilik media.

“Kalau berafiliasi dengan parpol, frekuensinya harus diserahkan ke pemerintah karena 
itu milik publik atau dia (pemilik media) tinggalkan parpol,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah fungsionaris perwakilan dari Partai Demokrat 
mengadukan televisi swasta Metro TV dan TVOne. Kedua media ini diadukan karena 
Demokrat merasa pemberitaan mengenai partai di media-media itu telah dipengaruhi 
oleh kepentingan politik dari pemiliknya. Demokrat menuding berita-berita yang 
dihasilkan kedua televisi itu bersifat memojokkan. 

Editor : Laksono Hari W
Sumber:  http://nasional.kompas.com/read/2012/02/23/2028222/KPI.Ajak.Demokrat.
dan.Media.Massa.Bermediasi
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Hindari Teguran KPI, ‘Dahsyat’ Larang Artis Pakai Baju Seksi
Jum’at, 24 Februari 2012 13:45 wib

Egie Gusman - Okezone

JAKARTA- Untuk mengantisipasi teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), produser 
program acara Dahsyat, Jahja Immanuel Rianto atau yang akrab disapa Opa 
menyarankan agar artis atau musisi tidak mengenakan pakaian yang seksi. 
 
“Kalau Dahsyat dari awal sampai sekarang sudah mengantisipasi, tidak boleh pakai 
pakaian seksi. Boleh tanya ke artis-artis dan saya saklek. Untuk antisipasi artis yang 
enggak tahu peraturan di Dahsyat, kita siapin stoking. Pokoknya celana, rok pendek, baju 
belahan dada kelihatan enggak boleh,” tegas Opa saat ditemui di Studio RCTI, Kebon 
Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (24/2/2012). 
 
Peraturan tersebut memang sengaja dibuat, karena menurut Opa, acara Dahsyat 
merupakan tontonan untuk semua umur. 
 
“Kita sadar bahwa Dahsyat adalah tontonan untuk semua umur, jangan sampai kita 
memberikan contoh kepada anak kecil yang enggak baik,” imbuhnya. 
 
Meski begitu, ada juga artis yang komplain dengan peraturan tersebut. Biasanya yang 
sering komplain datang dari artis-artis senior. Bila artis itu tidak mengindahkan aturan 
tersebut, kamera tidak akan mengambil gambar secara dekat. 
 
“Ada waktu awal-awal, tapi sekarang sudah terbiasa. Mereka komplain takut enggak 
matching warna pakaiannya dengan stoking yang kita siapkan. Bila tetap enggak mau 
pakai stoking dari kita, biasanya kita diskusi, dan mengambil antisipasi dari sisi gambar. 
Saya enggak akan ambil gambar dari dekat. Yang rugi pasti artisnya,” tandasnya. 
 
Seperti halnya artis sekaligus penyanyi Julia Perez (Jupe), yang selalu berpenampilan 
seksi, namun di acara Dahsyat selalu mengenakan pakaian tertutup. 
 
“Jupe saja kalau ke Dahsyat full pakaiannya, karena dia sudah tahu aturan di Dahsyat,” 
urai Opa. (rik)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/02/24/33/581838/hindari-teguran-kpi-
dahsyat-larang-artis-pakai-baju-seksi
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Jika Tak Digubris, KPI Siap Tegur Acara Farah Quinn
Jum’at, 24 Februari 2012 14:17 wib
Rama Narada Putra - Okezone

JAKARTA- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) siap menaikkan tingkat imbauan menjadi 
teguran, jika pengelola acara memasak yang dibawakan Farah Quinn tidak melakukan 
perubahan penampilan pada host-nya. 
 
“Kalau memang dia tidak merubah penampilannya, maka kita akan melakukan teguran 
kepada pihak stasiun televisinya, kita mengimbau agar mereka dapat merubah 
penampilan host,” kata komisioner KPI, Ezky Suyanto, saat berbincang dengan Okezone 
di Jakarta, Jumat (24/2/2012). 
 
Menurut Ezky, acara yang dibawakan Farah Quinn ini terjadi pada hari Minggu pagi. Pada 
saat itu, penonton televisi adalah anak-anak. 
 
“Kita  memperingati stasiun televisi Trans TV agar Farah Quinn mengubah 
penampilannya dalam acara tersebut, karena itu kan acara kuliner yang ditayangkan hari 
minggu dan jamnya di jam anak-anak,”ucap Ezky.(uky)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/02/24/33/581871/jika-tak-digubris-
kpi-siap-tegur-acara-farah-quinn

KPI Pusat Juga Semprit TV One dan SCTV

Tribunnews.com - Selasa, 28 Februari 2012 22:07 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tak hanya menegur 
Metro TV terkait tayangan Talk Show Metro Siang yang dinilai melanggar aturan 
tayangan mengandung adegan seks. 

KPI juga menegur dua stasiun televisi lainnya yakni TV One dan SCTV.  Untuk TV One, 
teguran terkait dengan tayangan Apa Kabar Indonesia edisi siar 4 Februari 2012, pukul 
07.20 WIB.

Dalam surat peringatan bernomor 96/K/KPI/02/12 tanggal 27 Februari 2012 yang 
ditandatangani Wakil Ketua KPI Pusat Ezki Tri Rezeki Widianti, KPI menilai, konten 
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tayangan tersebut telah menyinggung SARA dengan menyinggung salah satu suku. 

“Pada tanggal 4 Februari 2012 pukul 07.20 WIB menayangkan ilustrasi tentang dugaan 
keterlibatan I Wayan Koster dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Bentuk ilustrasi yang 
ditayangkan berupa gambar desain grafis wajah I Wayan yang dilengkapi dengan 
asesoris khas kesenian Topeng bali, yaitu Topeng Tua dan penyebutan kata ‘Bali’,” tulis 
Ezki Tri Rezeki dalam surat peringatan tertulisnya yang diterima Tribunnews.com

Menurut KPI, jenis pelanggaran TV One ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas 
penghormatan nilai-nilai kesukuan dan larangan merendahkan dan atau suatu suku, 
rasa tau golongan tertentu. 

Selain itu KPI Pusat telah menerima surat dari KPID Bali yang berisi alasan-alasan 
keberatan atas penayangan gambar tesebut. KPI Pusat sependapat bahwa penayangan 
gambar desain grafis tersebut tidak layak ditayangkan. 

KPI Pusat memberikan peringatan tertulis agar stasiun tersebut melakukan perbaikan 
internal untuk lebih berhati-hati dan sensitif terhadap penayangan adegan dan/atau 
gambar yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya. 

Sementara peringatan kepada SCTV dijatuhkan terkait tayangan film berjudul The Truth 
About Love yang tayang di program Sinema Malam SCTV. 

Dalam surat teguran KPI bernomor 97/K/KPI/02/12, tanggal 27 Februari 2012 
disebutkan, isi tayangan tersebut melanggar peraturan adegan seksual dan kesusilaan.  
Berikut isi petikan teguran KPI kepada SCTV, “Pada tanggal 15 Februari 2012 pukul 
01.30 WIB menayangkan gambar seorang perempuan dengan payudara yang terbuka 
dalam cover DVD. Selain itu, pada segmen lain ditayangkan juga adegan ciuman bibir 
dan eksploitasi payudara. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan 
lembaga penyiaran’. 

KPI juga meminta SCTV melakukan evaluasi internal terutama untuk menjamin agar 
penayangan gambar dan adegan-adegan yang dimaksud tidak ditayangkan kembali. 
Tindakan penayangan adegan tersebut telah melanggar P3 Pasal 8 serta SPS Pasal 9 
dan Pasal 17 huruf a dan g.

Hingga berita ini diturunkan, Tribunnews belum berhasil mengkonfirmasi kedua stasiun 
televisi tersebut. 
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Penulis: Choirul Arifin  |  Editor: Yulis Sulistyawan Sumber: http://www.tribunnews.
com/2012/02/28/kpi-pusat-juga-semprit-tv-one-dan-sctv

Selasa, 28 Februari 2012 19:21 WIB
Metro TV Hormati Sanksi KPI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo 
menghormati keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang menjatuhkan sanksi 
menghentikan sementara segmen talk show di Metro Siang selama tiga hari. Metro TV 
akan menjalani sanksi KPI mulai tanggal 28 sampai 29 Februari, dan tanggal 1 Maret 
2012.

“Kita hormati KPI punya kewenangan,” kata Suryopratomo saat dihubungi Tribunnews di 
Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Menurutnya, teguran KPI tersebut merupakan hal yang wajar. Apalagi, teguran itu 
ditujukan agar media memberikan kontribusi yang apik di masa mendatang.

“Ada koreksi ya kita perbaiki. Ini bukan sesuatu yang besar. Biasa saja dikoreksi,” 
ungkapnya seraya menyebut, Metro TV telah memberi penjelasan kepada KPI perihal 
talk show yang dinilai melanggar pedoman Perilaku Penyiaran KPI tahun 2009 dan 
standar program siaran.

“Kita sudah dipanggil dan menjelaskan ke KPI,” imbuhnya.

KPI memutuskan menghentikan sementara segmen talk show di program Metro Siang di 
Metro TV.

Dalam surat teguran KPI bernomor 98/K/KPI/02/12 tanggal 27 Februari 2012 dan 
ditandatangani Wakil Ketua KPI Pusat Ezki Tri Rezeki Widianti, KPI menyebutkan, 
segmen talk show Metro Siang edisi tayang 12 Januari 2012 dan tayang pukul 12.34 
WIB terbukti telah melanggar larangan menayangkan adegan seks.

“Pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 12.34 WIB menayangkan kemasan obat kuat 
yang menampilkan gambar orang berhubungan seks dan dialog interaktif mengenai 
permasalahan seksualitas secara vulgar dengan salah satu pemirsa melalui telepon,” 
sebut KPI dalam pernyataan yang diterima Tribunnews.com.

Jenis pelanggaran tersebut, menurut Ezki Tri Rezeki, dikategorikan sebagai pelanggaran 
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atas pelarangan adegan seksual, perlindungan anak dan remaja, serta norma kesopanan 
dan kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

“Tindakan penayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI tahun 
2009 Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 serta Standar Program Siaran Pasal 9, Pasal 13 ayat 
(1), Psal 17 huruf k, dan Pasal 20 ayat (3),” tegas Ezki.

KPI lalu menjatuhkan sanksi membreidel alias menghentikan sementara segmen talk 
show di Metro Siang selama tiga hari, mulai tanggal 28 sampai 29 Februari dan tanggal 
1 Maret 2012.

Namun KPI masih mengizinkan stasiun televisi milik pengusaha Surya Paloh ini untuk 
menayangkan acara Metro Siang. Ini merupakan teguran kesekian KPI terhadap konten 
tayangan Metro Siang. Sebelumnya, KPI sudah melayangkan teguran tertulis ke Metro 
TV melalui surat No.341/K/KPI/05/11 tanggal 4 Mei 2011 dan teguran kedua No.415/K/
KPI/06/11 tanggal 6 Juni 2011. 

Penulis: Ade Mayasanto
Sumber: http://m.tribunnews.com/2012/02/28/metro-tv-hormati-sanksi-kpi

Lagu “Pengen Dibolingin” dan “Belah Duren” Dicekal KPI 
Senin, 2 April 2012 | 07:53 WIB 

SURABAYA, KOMPAS.com -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mencekal beberapa 
lagu dangdut yang berlirik vulgar, dua lagu di antaranya yang dinyanyikan oleh Julia 
Perez, “Belah Duren” dan “Paling Suka 69”. Lagu lainnya yang dicekal adalah “Mobil 
Bergoyang” yang dibawakan Lia MJ, “ Pengen Dibolongi” oleh Aan Anisha serta “Cinta 
Satu Malam” oleh Melinda. 
 
“Setelah menganilisa lirik-lirik lagunya, kami telah mencekalnya dan tidak boleh 
dinyanyikan lagi,” ujar Wakil Ketua KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran, Ezki Suyanto 
kepada wartawan di Surabaya, Minggu. 
 
Pihaknya mengaku mendapat pengaduan dari masyarakat tentang maraknya lagu-
lagu dangdut berlirik vulgar. Ia mengatakan, masyarakat khawatir para penikmat musik 
khususnya kalangan remaja terkontaminasi gara-gara lirik lagu tersebut. 
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Ezki juga mengaku pencekalan ini tidak berlaku bagi artis yang menyanyikannya, namun 
hanya lagunya saja. Bahkan KPI tidak akan segan-segan memberikan peringatan kepada 
pihak yang menayangkan atau memutar lagu-lagu daftar cekal. 
 
“Pasti akan ada sanksi teguran bagi radio dan televisi yang memutar lagu-lagu berlirik 
vulgar-vulgar itu,” papar Ezki. 
 
Ketika disinggung tentang lagu berjudul “Iwak Peyek” yang saat ini fenomenal, 
Ezki menegaskan tidak ada pelarangan tentang lagu itu. Hanya saja, KPI menyoroti 
penampilan artis yang membawakannya, yakni Trio Macan. 
 
Sementara itu, dari catatan yang dimiliki KPI, pada 2011, KPI telah menjatuhkan 55 
sanksi kepada lembaga penyiaran TV yang melakukan pelanggaran. “Sanksinya berupa 
sanksi tertulis I dan II hingga penghentian sementara, dan semua lembaga penyiaran 
TV. Yang pasti kalau masih nekat, sanksi penghentian sementara bisa sampai dua bulan,” 
katanya. 
 
Sedangkan, hingga Maret 2012, KPI sudah menjatuhkan 15 sanksi kepada lembaga 
penyiaran berupa sanksi peringatan dan imbauan. 
 
Pihaknya menilai, masih banyak siaran TV yang melanggar karena menayangkan adegan 
kekerasan, muatan seksual dan melanggar jam tayang yang ditentukan. 

Editor : 
Eko Hendrawan Sofyan
Sumber: http://entertainment.kompas.com/read/2012/04/02/07533086/Lagu.Pengen.
Dibolingin.dan.Belah.Duren.Dicekal.KPI.

Rabu, 18 April 2012 17:35 WIB
KPI Panggil Trans TV, Dalami Isi Siaran ‘Kakek Narsis’

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) sudah memanggil pihak 
Trans TV untuk melakukan proses dialog terkait tayangan ‘Kakek-Kakek Narsis’ yang 
dianggap sudah melecehkan perempuan. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Dewan 
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Pers tersebut pihak Trans TV diketahui sudah menampung adanya kritik terhadap 
tayangan ‘Kakek-Kakek Narsis’.

“Yang jelas tadi dalam diskusi, pihak Trans TV bukan decision makernya memang yang 
datang, mereka menyatakan menampung apa yang diperbincangkan, kita juga akan 
dialog lebih jauh,bukan hanya soal tayangan ‘Kakek-kakek Narsis’ tapi siaran lain 
yang tidak ramah soal kesetaraan gender dan perempuan,” kata Komisioner KPI, Nina 
Mutmainah kepada Tribunnews.com, Rabu(18/4/2012).

Nina mengatakan, persoalan tayangan ‘Kakek-Kakek Narsis’ sebenarnya menjadi 
pembuka untuk kasus-kasus lain yang serupa dan cenderung merendahkan kaum 
perempuan. KPI kata Nina juga sudah berkomitmen tentang hak-hak dan nasib 
perempuan dalam siaran TV.

Terbukti, mereka sudah memberikan sanksi kepada penayangan iklan yang dianggap 
melecehkan perempuan dan tidak berprinsip kesetaraan gender.

“ KPI menjatuhkan sanksi siaran atau tayangan iklan yang mengeksploitasi perempuan 
seperti di Top One, Torpedo, Shimizu,” kata Nina.

Bahkan, kata Nina dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3SPS) 2012 yang dikeluarkan KPI, pasal-pasal mengenai kesetaraan gender dan 
penghormatan kepada kaum perempuan sudah dimasukkan.

“Banyak pasal-pasal yang kami perkuat terutama mengenai kesetaraan gender serta 
melindungi kelompok marginal di P3SPS, itu menunjukkan upaya-upaya perlindungan 
kekerasan terhadap perempuan,” jelas Nina.

Saat ditanyakan terkait sikap KPI terhadap tayangan ‘Kakek-Kakek Narsis’, Nina 
menjelaskan terus akan melakukan dialog dengan pihak Trans TV. Mereka juga akan 
menelaah lebih dalam dengan melihat isi siaran tayangan tersebut, untuk kemudian 
menjatuhkan sanksi dari yang ringan seperti teguran hingga pemberhentian sementara 
sebuah tayangan.

“Kami lihat dulu, tiap kali ada pelanggaran harus dilihat isi siarannya seperti apa. Kita 
akan terus dialog dengan Trans TV,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komnas Perempuan mendorong Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) untuk 
memberikan teguran hingga sanksi berat kepada tayangan ‘Kakek-Kakek Narsis’(KKN) 
yang disiarkan oleh sebuah stasiun televisi swasta. Tayangan itu dinilai sudah 
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menempatkan perempuan menjadi objek subordinasi.

Hal tersebut diperlihatkan melalui muatan tayangan yang terdiri dari perkataan, 
komentar, dialog, dan interaksi pengisi acara tayangan tersebut, yang memberi 
stereotype yang negatif pada perempuan, khususnya terhadap tubuh perempuan. 
Konsekuensi terburuk dari hal tersebut bisa memicu pada pelbagai bentuk kekerasan 
terhadap perempuan.

“Komnas Perempuan memandang upaya ini sangat strategis dalam mengawal mandat 
Konstitusi, yaitu menghapus segala bentuk diskriminasi, khususnya Pasal 28I Ayat 2,” 
ujar Komisioner dan Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Andy 
Yentriyani dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Rabu(18/4/2012).

Editor: Willy Widianto

Sumber: http://m.tribunnews.com/2012/04/18/kpi-panggil-trans-tv-dalami-isi-siaran-
kakek-narsis

KPI: Banyak Tayangan TV yang Masih Lecehkan Perempuan

Tribunnews.com - Rabu, 18 April 2012 17:48 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) menemukan banyaknya 
tayangan televisi baik program acara, iklan ataupun lagu yang cenderung merendahkan 
martabat perempuan dan tidak berprinsip kesetaraan gender.

“Ada iklan ada lagu yang banyak tersebar di televisi,” kata Komisioner KPI, Nina 
Mutmainah kepada Tribunnews.com, Rabu(18/4/2012).

Jumlah persinya kata Nina, ia tidak mengetahui secara persis karena harus dilihat 
kembali data-datanya. Hanya saja, lanjut Nina yang jelas mereka berharap tidak ada lagi 
pelanggaran serupa, seiring adanya peraturan yang memperjuangkan kehormatan kaum 
perempuan dan kesetaraan gender.

“Yang jelas begini kami sudah membuat aturan dan diharapkan tidak ada lagi 
pelanggaran, kami akan menegakkan semua aturan atas pelanggaran yang 
ada,sanksinya jelas mulai dari teguran sampai menghentikan sementara, tiap sanksi, 
kami lihat dulu, isinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komnas Perempuan mendorong Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) untuk 
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memberikan teguran hingga sanksi berat kepada tayangan ‘Kakek-Kakek Narsis’(KKN) 
yang disiarkan oleh sebuah stasiun televisi swasta. Tayangan itu dinilai sudah 
menempatkan perempuan menjadi objek subordinasi.

Hal tersebut diperlihatkan melalui muatan tayangan yang terdiri dari perkataan, 
komentar, dialog, dan interaksi pengisi acara tayangan tersebut, yang memberi 
stereotype yang negatif pada perempuan, khususnya terhadap tubuh perempuan. 
Konsekuensi terburuk dari hal tersebut bisa memicu pada pelbagai bentuk kekerasan 
terhadap perempuan.

“Komnas Perempuan memandang upaya ini sangat strategis dalam mengawal mandat 
Konstitusi, yaitu menghapus segala bentuk diskriminasi, khususnya Pasal 28I Ayat 2,” 
ujar Komisioner dan Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Andy 
Yentriyani dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Rabu(18/4/2012).

Editor: Willy Widianto
Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/04/18/kpi-banyak-tayangan-tv-yang-masih-
lecehkan-perempuan

Samakan SBY dengan Tomcat, KPI Tegur Metro TV
Tribun Pekanbaru - Rabu, 18 April 2012 16:18 WIB

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan 
peringatan tertulis untuk program siaran “8-11 Show” Metro TV. Teguran lewat nomor 
surat 268/K/KPI/04/12 itu disebut kan deskripsi pelanggaran dimaksud. 
 
Seperti dikutip Tribunnews.com dari situs resmi KPI, Rab=u (18/4/2012), disebutkan 
bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 mulai pukul 08.00 WIB Metro TV menayangkan 
dialog antara pewawancara (host) dengan narasumber (Thamrin Amal Tamagola) yang 
menganggap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Tomcat. 
 
Pembicaraan yang membahas materi tersebut terjadi ketika narasumber lain (Effendi 
Gazali) membuka pembicaraan yang mengutip pendapat Thamrin pada waktu lain yang 
menyatakan perilaku SBY sama dengan Tomcat. 
 
Thamrin menjelaskan pendapatnya dengan menyatakan : “Tomcat itu cirinya dia kalau 
tidak merasa terancam, dia tidak mengeluarkan bisanya. Tapi kalau dia merasa terancam, 
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langsung dia mengeluarkan bisanya. Nah, SBY itu begitu dia merasa terancam, langsung 
tentara dikeluarin, Nah itu yang sama dengan Tomcat”. 
 
KPI Pusat menyesalkan sikap host yang tidak berusaha melakukan pencegahan atau 
pengalihan materi pembicaraan kedtika kedua narasumber mulai membahas persamaan 
SBY dengan hewan (Tomcat). 
 
KPI Pusat berkesimpulan bahwa penayangan adegan tersebut tidak layak ditayangkan 
karena Presiden Republik Indonesia dalam ka[asitasnya sebagai Kepala Pemerintahan 
juga merupakan Kepala Negara. 
 
“Oleh karena itu, KPI Pusat memberikan peringatan tertulis agar lebih berhati-hati dan 
memperhatikan kedudukan Presiden sebagai kepala Negara,” tulis KPI.(*)

Editor : zidSumber : Tribunnews
 

KPI Mediasi Demokrat dengan TV One & Metro TV 

Fahmi Firdaus - Okezone

Selasa, 06 Maret 2012 20:59 wib

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memediasi Partai Demokrat selaku pelapor 
dengan stasiun televisi Metro TV dan tvOne di kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat, Selasa 
(6/3/2012). 
 
Proses mediasi dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama mediasi dihadiri antara 
pihak KPI, Partai Demokrat, dan Metro TV. Sementara tahap kedua dilakukan antara 
pihak KPI, Partai Demokrat dengan TV One. 
 
Dalam pertemuan Metro TV dengan Partai Demokrat tersebut hadir masing-masing 
perwakilannya, Suryo Pratomo sebagai Anggota Dewan Redaksi Metro TV dan Direktur 
Komunikasi Adjie SS.  
 
Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu 
DPP Demokrat, Ferry Juliantono dan Japra HS. Dari pihak KPI sebagai mediator ada Ketua 
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M Rianto, Wakil Ketua Ezki Suyanto dan Anggota Komisioner Dadang Rahmat Hidayat, 
Suryawijaya. 
 
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan PD terhadap Metro TV 
dan TV One ke KPI, Sabtu (25/2) lalu, berkaitan dengan produksi pemberitaan dari dua 
stasiun televisi yang dinilai partai penguasa itu sebagai tak berimbang dan memojokkan 
Partai Demokrat.  
 
Ferry Juliantono menilai tidak berimbangnya pemberitaan dua media tersebut 
karena dipengaruhi oleh pemilik media tersebut yang berafiliasi dengan parpol serta 
organisasi.  
 
TV One adalah milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, sedangkan Metro TV 
dipimpin Ketua Umum Ormas Nasional Demokrat.

Sumber: http://news.okezone.com/read/2012/03/06/339/588377/kpi-mediasi-
demokrat-dengan-tv-one-metro-tv

Rabu, 07 Maret 2012 | 19:56 WIB

KPI Terima 2.500 Pengaduan Soal Karni Ilyas

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima setidaknya 2.500 pengaduan atas acara 
Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan TV One, Selasa 6 Maret 2012. Pengaduan ini 
berbentuk SMS dan email kepada KPI.  
 
“Masih dilakukan penyortiran, karena beberapa pengaduan dikirim dari nomor yang 
sama,” kata anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Nina Mutmainah Armando, ketika 
dihubungi Tempo, Rabu, 7 Maret 2012. 
 
Angka ini, menurut Nina, termasuk jumlah terbesar yang pernah diterima KPI. “Biasanya 
enggak sampai segini, sampai sore saja sudah ribuan,” katanya. Pengaduan ini mayoritas 
berasal dari suporter Persebaya Surabaya atau yang biasa disebut Bonek.  
 
Para bonek diduga tersinggung dengan pernyataan Karni Ilyas saat membawakan acara 
tersebut. Dalam acara bertema “Mau Dibawa ke Mana PSSI” itu, Karni berujar: “Bonek 
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pulang kampung menghancurkan rumah warga dan merampok makanan.” 
 
Menindaklanjuti laporan, KPI sampai saat ini masih menganalisis terhadap tayangan 
tersebut. Jika memang benar melakukan pelanggaran, KPI akan memberikan sanksi 
administratif. “Kami akan berikan surat teguran.” 
 
Pernyataan Karni Ilyas tampaknya telah membuat Bonek geram. Tidak hanya mengadu 
pada KPI, bahkan beberapa suporter melakukan aksi demo. Sekitar seratus Bonek 
berunjuk rasa ke kantor TV One biro Jawa Timur, Kompleks Perumahan Jemursari 
Regency B-1 Surabaya, hari ini. “Kami dengar juga akan demo di KPID Surabaya, namun 
enggak jadi,” kata Nina.  
 
Hingga berita diturunkan, Karni Ilyas belum bisa dihubungi. SMS yang dikirimkan Tempo 
belum dibalas. Telepon juga tidak diangkat. (ANANDA PUTRI)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/03/07/173388716/KPI-Terima-2500-
Pengaduan-Soal-Karni-Ilyas

Rabu, 07 Maret 2012 | 21:16 WIB

Karni Ilyas Minta Maaf Lewat Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Editor in Chief TVOne Karni Ilyas meminta maaf atas pernyataannya 
dalam acara Jakarta Lawyers Club yang diduga membuat suporter Persebaya Surabaya, 
atau  biasa disebut Bonek, tersinggung.  
 
“Kalau dialog tersebut dianggap menyinggung perasaan suporter bola Surabaya 
umumnya dan Bonek khususnya, dengan ini saya minta maaf,” kicaunya dalam akun 
Twitternya @karniilyas Rabu, 7 Maret 2012. 
 
Melalui akunnya, Karni menjelaskan bahwa tayangan tersebut sama sekali tidak 
diniatkan untuk menyinggung. “Dialog tersebut saya hanya mengkritisi kepemimpinan 
Nurdin H yang saya anggap banyak kurangnya (bidang organisasi, prestasi, bahkan 
dalam mengelola suporter),” katanya. 
 
Sebelumnya, dalam acara Jakarta Lawyers Club, Selasa 6 Maret 2012, bertema Mau 
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Dibawa ke Mana PSSI, Karni melontarkan pernyataan kontroversial. Ia mengatakan, 
“Bonek pulang kampung menghancurkan rumah warga dan merampok makanan.” 
Kalimat inilah yang kemudian menimbulkan amarah para suporter bonek. 
 
Kemarahan itu berbuntut kepada aksi demo ratusan orang di kantor TV One biro Jawa 
Timur hari ini. Koordinator pengunjuk rasa, Siti Nasyiah, mengatakan kalimat Karni 
yang disiarkan secara langsung tersebut dapat menimbulkan persepsi salah masyarakat 
terhadap Bonek.  
 
Siti mendesak Karni dan TV One yang telah menyiarkan acara itu agar meminta maaf 
secara terbuka kepada Bonek khususnya dan pencinta sepak bola pada umumnya. 
 
Tak hanya melakukan Demo, para suporter juga mengirimkan pengaduan berupa SMS 
dan email ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Angkanya menyentuh 2.500 pengaduan. 
Angka ini, menurut KPI, termasuk jumlah terbesar yang pernah diterima KPI.  
 
“Biasanya enggak sampai segini, sampai sore saja sudah ribuan,” kata Nina Mutmainah 
Armando, ketika dihubungi Tempo, Rabu, 7 Maret 2012.(ANANDA PUTRI)

KPI leaves Della Puspita furious

The Jakarta Post | People | Fri, March 09 2012, 11:39 AM 

JAKARTA: Singer and actress Della Puspita is upset with the decision of the Indonesian 
Broadcasting Commission (KPI) to ban her unreleased song. 
 
The 30-year-old explained that the KPI had forbid the distribution of the song Apa Aja 
Boleh (Anything is Possible) because they had deemed the lyrics to be too vulgar. 
 
“But they aren’t, actually,” Della told kompas.com recently. 
 
What made her more upset was that she had carried out a tour and promotional 
activities for the album release, but those turned out to be for nothing because the song 
had been banned by the KPI. 
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KPI representative Ezki Suyanto said the decision was made because the commission 
believed the song  contained elements of pornography.

KPI cekal lagu berlirik vulgar Julia Perez 

Minggu, 1 April 2012 18:43 WIB | 2026 Views

Surabaya (ANTARA News) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mencekal beberapa 
lagu dangdut yang berlirik vulgar, di antaranya dua lagu yang dinyanyikan oleh Julia 
Perez. 
 
“Setelah menganilisa lirik-lirik lagunya, kami telah mencekalnya dan tidak boleh 
dinyanyikan lagi,” ujar Wakil Ketua KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran, Ezki Suyanto 
kepada wartawan di Surabaya, Minggu. 
 
Dua lagu Julia Perez itu berjudul Belah Duren dan Paling Suka 69. Lagu lainnya yang 
dicekal adalah Mobil Bergoyang yang dibawakan Lia MJ, Pengen Dibolongi oleh Aan 
Anisha serta Cinta Satu Malam oleh Melinda. 
 
Pihaknya mengaku mendapat pengaduan dari masyarakat tentang maraknya lagu-
lagu dangdut berlirik vulgar. Ia mengatakan, masyarakat khawatir para penikmat musik 
khususnya kalangan remaja terkontaminasi gara-gara lirik lagu tersebut. 
 
Ezki juga mengaku pencekalan ini tidak berlaku bagi artis yang menyanyikannya, namun 
hanya lagunya saja. Bahkan KPI tidak akan segan-segan memberikan peringatan kepada 
pihak yang menayangkan atau memutar lagu-lagu daftar cekal. 
 
“Pasti akan ada sanksi teguran bagi radio dan televisi yang memutar lagu-lagu berlirik 
vulgar-vulgar itu,” papar Ezki. 
 
Ketika disinggung tentang lagu berjudul “Iwak Peyek” yang saat ini fenomenal, 
Ezki menegaskan tidak ada pelarangan tentang lagu itu. Hanya saja, KPI menyoroti 
penampilan artis yang membawakannya, yakni Trio Macan. 
 
Sementara itu, dari catatan yang dimiliki KPI, pada 2011, KPI telah menjatuhkan 55 
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sanksi kepada lembaga penyiaran TV yang melakukan pelanggaran. 
 
“Sanksinya berupa sanksi tertulis I dan II hingga penghentian sementara, dan semua 
lembaga penyiaran TV. Yang pasti kalau masih nekat, sanksi penghentian sementara 
bisa sampai dua bulan,” katanya. 
 
Sedangkan, hingga Maret 2012, KPI sudah menjatuhkan 15 sanksi kepada lembaga 
penyiaran berupa sanksi peringatan dan imbauan. 
 
Pihaknya menilai, masih banyak siaran TV yang melanggar karena menayangkan adegan 
kekerasan, muatan seksual dan melanggar jam tayang yang ditentukan.  
(T.KR-DYT/M026) 

Editor: Ruslan Burhani

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1333280636/kpi-cekal-lagu-berlirik-vulgar-
julia-perez 

KPI Cekal 5 Lagu Dangdut Mengandung Unsur Seks

Zainal Effendi – detikSurabaya

Minggu, 01/04/2012 15:12 WIB

Surabaya - Lima judul lagu dangdut dicekal oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 
Pencekalan ini disebabkan lirik dalam lagu tersebut mengandung muatan seks secara 
eksplisit. Kelima judul lagu tersebut, yakni, Paling Suka 69 (Julia Perez), Belah Duren 
(Julia Perez), Cinta Satu Malam (Melinda), Pengen Dibolongi (Aan Annisha), dan Mobil 
Bergoyang (Lia MJ feat Asep Rumpi). 
 
Hal ini diungkapkan, Ezki Suyanto, Wakil Ketua KPI bidang pengawasan isi siaran 
kepada wartawan di Hotel JW Marriot Surabaya, Minggu (1/4/2012). 
 
“Kelima lagu tersebut resmi kita cekal pada 2011 setelah mendalami dan menganalisa 
lirik dan judul lagunya,” katanya. 
 
Ezki menegaskan pihaknya hanya melakukan pencekalan lagunya saja. Sedangkan 
pihaknya tidak melakukan pencekalan terhadap penyanyi atau artis yang 
membawakannya.  
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“Yang kita cekal hanya judul lagunya saja. Tapi akan kita beri peringatan bagi stasiun 
televisi ataupun radio yang menayangkannya,” tegasnya. 
 
Ketika ditanya, lagu Iwak Peyek, Ezki mengaku pihaknya tidak mencekal judul lagu yang 
sempat dibawakan Trio Macan. Pihaknya hanya mencekal penampilan penyanyi yang 
membawakannya.  
 
“Setelah kita teliti liriknya tidak mengandung seksual. Yang kita cekal hanya penampilan 
artisnya saat membawakan,” pungkas Ezki.(bdh/bdh)

Sumber: http://surabaya.detik.com/read/2012/04/01/151250/1882239/466/kpi-
cekal-5-lagu-dangdut-mengandung-unsur-seks

Lagu Vulgar Wajib Disiarkan di Atas Jam 10 Malam

Selasa, 3 April 2012 14:39 wib

Maria Cicilia Galuh - Okezone

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhirnya mengeluarkan putusan bahwa 
lagu-lagu yang mengandung kata vulgar atau makian hanya boleh siar/tayang diatas 
jam 10 malam. 
 
Wakil ketua KPI, Ezki Suyanto mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan putusan 
tentang jam tayang lagu-lagu yang dianggap bersifat vulgar dan penuh makian hari ini. 
 
“Sebelumnya memang masih dalam pembahasan, tapi sekarang sekarang sudah jelas. 
Kami memperingatkan kepada pihak stasiun televisi dan radio untuk mengikuti panduan 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan lebih baik 
menayangkan atau menyiarkan lagu-lagu yang berbau vulgar dan makian pada jam 22-
03,” terang Ezki kepada okezone saat berbincang di telepon, Selasa (3/4/2012). 
 
Ezki menuturkan, keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh pihak KPI hari ini. Aturan 
itu untuk menjawab semakin banyak masyarakat yang mendesak adanya ketegasan dari 
pihak KPI untuk segera melarang penyiaran lagu porno. 
 
“Banyak orang yang mendesak kita untuk melarang penyiaran lagu porno. Tapi kami juga 
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tidak bisa langsung melakukannya. Untuk itu kami memberikan surat peringatan kepada 
stasiun televisi dan radio di seluruh Indonesia untuk mengikuti pedoman P3SPS. Juga 
harus ditegaskan bahwa ini bukan sanksi, melainkan peringatan. Sebenarnya kita juga 
dulu pernah mengimbau, tapi terulang lagi. Makanya kita berikan surat peringatan ini,” 
bebernya. 
 
Sebelumnya ada 10 lagu yang dicekal oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa 
Tenggara Barat, yakni Jupe Paling Suka (Julia Perez), Mobil Bergoyang (Lia MJ feat Asep 
Rumpi), Apa Aja Boleh (Della Puspita), Hamil Duluan (Tuty Wibowo), Maaf Kamu Hamil 
Duluan (Ageng Kiwi), Satu Jam Saja (Saskia), Mucikari Cinta (Rimba Mustika), Melanggar 
Hukum (Mozza Kirana), Wanita Lubang Buaya (Minawati Dewi) dan Ada Yang Panjang (Rya 
Sakila).(tre)

Sumber: http://music.okezone.com/read/2012/04/03/386/604844/lagu-vulgar-wajib-
disiarkan-di-atas-jam-10-malam

KPI Bantah Larang Pedangdut Vulgar
Selasa, 3 April 2012 17:21 wib
Maria Cicilia Galuh - Okezone

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bantah pihaknya telah melarang penyanyi 
dangdut yang dianggap lagunya vulgar tampil di hadapan publik. 
 
Wakil Ketua KPI Ezki Suyanto menyatakan, jajarannya tidak pernah melarang Julia Perez, 
Melinda, Tuty Wibowo pedangdut lainnya tampil di layar kaca atau radio karena lagu 
yang dibawakan mereka. 
 
“Yang harus diperhatikan dan diklarifikasi adalah, bahwa kami tidak pernah melarang 
Julia Perez, Melinda dan lainnya untuk tampil. Nanti dikiranya karena kami tidak suka 
dengan Julia Perez, makanya kami melarangnya itu tidak benar,” tegas Ezki kepada 
okezone berbincang via telepon, Selasa (3/4/2012). 
 
Dia kembali menegaskan, pihaknya selama ini hanya berhubungan dengan Undang-
Undang Penyiaran saja, dan tidak bisa berurusan langsung dengan pribadi si artis. 
 
“Ini yang harus dimengerti, bahwa kami hanya berhubungan dengan Undang-Undang 
Penyiaran saja. Kami tidak pernah bersinggungan dengan si pemilik lagu atau 
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penyanyinya langsung. Yang selalu kita beri imbauan dan peringatan adalah pihak 
stasiun radio atau televisi yang tidak mematuhi panduan Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3SPS). Ini yang harus diklarifikasi,” jelasnya.(tre)

Sumber: http://music.okezone.com/read/2012/04/03/386/605003/kpi-bantah-larang-
pedangdut-vulgar

Senin, 16 April 2012 | 03:15 WIB

KPI Siap Mediasi Pelapor Indonesia Idol dan RCTI

TEMPO.CO , Jakarta:Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan mempertemukan Aliansi 
Masyarakat Peduli Acara Televisi Indonesia dengan pengelola acara stasiun televisi 
swasta RCTI dalam waktu dekat ini.  Pertemuan keduanya merupakan buntut dari protes 
Aliansi terhadap tayangan Indonesia Idol 2012. 
 
“Kami sedang mencari waktu yang pas untuk memediasi,” kata Wakil Ketua KPI, Ezki 
Suyanto, saat dihubungi Ahad 15 April 2012. Ezki belum menentukan waktu pasti 
pertemuan karena padatnya jadwal KPI. “Yang pasti setelah tanggal 18 April ini.” 
 
Ezki mengatakan Komisi Penyiaran masih mendalami aduan Aliansi. Ada empat 
tayangan progam pencarian bakat yang diadukan Ampati selain tayangan 25 Maret 
2012. Mereka menyoroti komentar juri Indonesia Idol, terutama musisi Ahmad Dhani 
dan Anang Hermansyah, yang dianggap merendahkan dan melecehkan martabat para 
kontestan. 
 
“Tim kami masih mempelajarinya. Apabila nanti ditemukan ada pelanggaran, kami beri 
sanksi,” kata Ezki. Namun, Ezki belum ingin berkomentar panjang soal kemungkinan 
sanksi ini. Sebelum bicara sanksi, Komisi lebih mengutamakan mediasi antara Ampati 
dan RCTI dahulu. 
 
Aliansi tersebut sebelumnya melaporkan tayangan Indonesia Idol ke KPI pada 4 April 
lalu. Mereka mengecam dan mengkritisi komentar Dhani dan Anang serta Agnes Monica 
terhadap peserta audisi Idol. Mereka menyerahkan bukti tayangan 25 Maret 2012 dan 
tiga tayangan lain. 
Untuk mempekalari empat tayangan itu, Ezki tidak mau buru-buru menilai adanya 
pelanggaran. (RINA WIDIASTUTI)
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Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/04/16/113397268/KPI-Siap-Mediasi-
Pelapor-Indonesia-Idol-dan-RCTI

Jum’’at, 04 Mei 2012 | 10:47 WIB

Mediasi Ampati-RCTI Soal Indonesian Idol Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Mediasi Aliansi Masyarakat Peduli Acara Televisi Indonesia (Ampati) 
dengan RCTI terkait protes mereka terhadap tayangan Indonesian Idol 2012 ditunda 
hingga Senin, 7 Mei 2012. Sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadwalkan 
pertemuan itu diadakan Jumat siang, 4 Mei 2012.  
 
“Pertemuan ditunda karena Direktur Utama RCTI sedang ke luar kota,” kata Wakil Ketua 
KPI, Ezki Suyanto, saat dihubungi Jumat.  
 
Ampati mengadukan tayangan Indonesian Idol pada 25 Maret 2012 ke KPI pada 4 April 
2012. Mereka menilai komentar yang dilontarkan juri Indonesian Idol, terutama musisi 
Ahmad Dhani dan Anang Hermansyah, merendahkan dan melecehkan martabat para 
kontestan. Yang dijadikan barang bukti adalah tayangan tanggal 25 Maret 2012 dan tiga 
tayangan lain. 
 
KPI hingga saat ini belum mengambil tindakan apapun. Menurut Ezki, KPI ingin lebih 
dulu mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak sambil mendalami pengaduan 
yang diajukan Ampati. Pertemuan Senin nanti akan menjadi mediasi pertama yang 
diupayakan KPI. 
 
Saat ini tayangan Indonesian Idol tidak mengalami gangguan dengan adanya pengaduan 
itu. Para peserta audisi yang masuk babak eliminasi sedang bersaing menjadi yang 
terbaik.(RINA WIDIASTUTI)

Sumber: http://www2.tempo.co/read/news/2012/05/04/112401662/Mediasi-Ampati-
RCTI-Soal-Indonesian-Idol-Ditunda
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Most Indonesians living in border areas watch foreign-media broadcasts: KPI

Yemris Fointuna, The Jakarta Post, Kupang, East Nusa Tenggara | National | Wed, June 06 
2012, 3:49 PM 

An official from Indonesia’s broadcasting agency says that most people living in border 
areas have been watching and listening to superfluous foreign radio and television 
broadcasts rather than those from domestic media sources, fearing that this will impact 
upon their nationalism. 

The Indonesian Broadcasting Commission’s (KPI) executive Mohammad Riyanto 
Rasyid told The Jakarta Post on Wednesday that this trend occurred in border areas in 
Kalimantan, East Nusa Tenggara (NTT) and Papua. 

“This is happening because broadcast coverage by the national radio station RRI and 
state-owned TVRI, as well as private radio and television stations in the country, does 
not reach villagers living in border areas,” he said in Kupang, NTT. 

He added that the limited coverage of Indonesian radio and television stations had 
prompted some border areas in Kalimantan, where Indonesia shares a border with 
Malaysia and Singapore, to receive more broadcasts from their neighboring countries. 

According to him, a similar phenomenon was happening in East Nusa Tenggara, where a 
number of villages received television and radio broadcasts from Timor Leste, which was 
an Indonesian province before becoming an independent state in 1999. 

“This phenomenon could jeopardize our nation’s sovereignty,” said Riyanto. Separately, 
the chair of the KPI’s NTT branch, Mutiara Mauboi, claimed that her agency had evidence 
that most villagers in the province had been receiving media broadcasts from Timor 
Leste. 

She urged the government to ensure that the broadcast-coverage area for RRI and TVRI 
reached border areas as well as outer islands. 

“For example, in Silawan village in Belu regency, residents watch television shows from 
Timor Leste-based stations for free by buying ordinary television antennas. Whereas, 
they must purchase an expensive parabolic antenna to watch Indonesian shows,” she 
said. (asa)

Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/06/most-indonesians-living-
border-areas-watch-foreign-media-broadcasts-kpi.html



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

233
Lampiran

KPI Minta Media Tidak Sajikan Berita Sadis

Kamis, 21 Juni 2012 13:54 WIB | Kesra | Dibaca 136 kali

Oleh: YJ Naim

Batam (ANTARA Kepri) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau meminta 
media tidak menyajikan berita sadis yang dapat memperkeruh suasana pascakerusuhan 
antarkelompok di Batam, Senin (18/6), yang mengakibatkan seorang meninggal. 
 
“KPI menghimbau media menggunakan pedoman pelaku penyiaran dan standar 
penyiaran dalam menyiarkan berita,” kata anggota KPI Kepri Aminudin di Batam, Kamis. 
 
Ia mengatakan sesuai dengan pedoman pelaku penyiaran dan standar penyiaran, media 
tidak boleh menyajikan berita sadis. 
 
Media juga diminta tidak membuat berita yang berbau hasutan dan memuat isu yang 
dapat membuat suasana semakin keruh. “Isu berbau suku, ras dan agama juga jangan,” 
kata dia. 
 
Menurut dia, media memiliki peran penting dalam meredam atau memanaskan suasana. 
 
Senada dengan KPID, Wakil Wali Kota Batam Rudi meminta media tidak membuat 
suasana bertambah panas.  “Pemberitaan itu kalau bisa yang mendinginkan,” kata dia. 
 
Wakil Wali Kota Batam juga meminta masyarakat segera melapor ke polisi bila melihat 
kerumunan orang dengan gerakan mencurigakan. 
 
“Polisi dan pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, masyarakat perlu membantu dengan 
memberikan informasi,” kata Wakil Wali Kota. 
 
Bila polisi segera mendapatkan informasi, diharapkan dapat mencegah kericuhan 
lanjutan dan mendamaikan pihak yang bersengketa. 
 
Di tempat yang sama Kapolres Barelang Kombes Pol Karyoto mengatakan menemukan 
beberapa bentuk provokasi kepada masyarakat, antara lain disebarkan melalui surat. 
 
Kapolres menegaskan kerusuhan di Batam tidak dipicu perkelahian antarras, melainkan 
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antara dua kelompok yang kebetulan mempekerjakan pengamanan dari dua etnis 
berbeda. 
 
Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu antar-ras. “Agar situasi 
kondusif dan tidak membuat orang di luar menjadi datang,” kata dia. Kerusuhan 
antarkelompok dipicu sengketa lahan seluas 3,5 ha di Batu Merah, Batam. Akibat 
kerusuhan itu, seorang meninggal dunia dan 10 lainnya luka berat. Polisi sudah 
mengamankan 35 orang yang dicurigai terlibat dalam kerusuhan itu. (Y011/N002) 
 
Editor: Rusdianto 

Sumber:  http://kepri.antaranews.com/berita/21283/kpi-minta-media-tidak-sajikan-
berita-sadis

Senin, 23 Juli 2012 
KPI Prihatin Orang Tua Tak Dampingi Anak

Orang tua harus bersikap kritis terhadap isi media (literasi media) karena siaran televisi 
banyak yang tidak sehat untuk anak-anak.

“Karena itu orang tua mendampingi anak saat menonton televisi,” kata Komisioner 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Nina Mutmainnah Armando di Jakarta, Senin 
(23/7). 
 
Dia katakan anak-anak dan televisi sangat dekat. Karena itu mereka rentan terpengaruh 
dan meniru apa yang ada di televisi. Sehingga, orang tua harus mengawasi anak-anak 
ketika menonton televisi. 
 
Anak-anak menonton segala acara tak hanya tayangan khusus untuk mereka, tetapi juga 
tayangan dewasa. Lebih menyedihkan lagi, orang tua tidak melakukan pendampingan 
ketika anak-anak menonton televisi. Hal ini yang membuat potensi anak untuk 
terpengaruh tindak-tanduk dari tayangan di televisi begitu terbuka lebar.

Selanjutnya Nina mengatakan, anak-anak bisa menonton acara apa saja atau dapat 
disebut sebagai penonton yang bersifat omnivision, berbagai ragam acara. Padahal 
sebenarnya belum bisa mengerti mana acara yang tepat untuk mereka.
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KPI merupakan lembaga negara independen yang mewakili publik untuk memantau 
dan membuat pedoman siaran bagi lembaga penyiaran di Indonesia. Selain mengatur 
tentang penyiaran di Indonesia, KPI juga memiliki kewajiban membuat masyarakat 
mencerna acara televisi secara kritis.

 
KPI juga gencar mensosialisasikan gagasan literasi media. Masyarakat terutama orang 
tua, harus melek media. Masyarakat juga diharapkan bisa memilih tayangan televisi sehat 
untuk keluarga sehingga bisa memilih acara yang tepat untuk anak mereka.

Menurutnya, banyak acara televisi yang mengandung unsur kekerasan dan seksual 
sehingga tidak sehat jika ditonton oleh anak-anak.

Anak-anak bisa menonton acara tersebut dengan leluasa karena acara tersebut 
ditayangkan di jam tayang reguler yakni pukul 03.00-22.00 WIB bukan di jam tayang 
acara khusus dewasa.

Frekuensi yang digunakan oleh televisi swasta menurutnya milik publik. Dengan kata lain 
mereka meminjam frekuensi milik masyarakat untuk melakukan siaran. “Jadi masyarakat 
harus tahu haknya, jika ada acara yang menyalahi aturan, mereka bisa mengadukan ke 
KPI,” kata perempuan berkacamata ini.

Menurut Nina, masyarakat harus bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dan 
pengaruh yang baik dari televisi karena tidak semua acara di televisi berdampak negatif. 
Jangan sampai orang tua membiarkan acara yang buruk ditonton anak-anak mereka.Oleh 
karena itu, orang tua membutuhkan kemampuan untuk menyeleksi mana acara yang baik 
dan mana acara yang buruk.

“Kemampuan menyeleksi dan sikap kritis untuk menilai acara mana yang baik dan buruk 
ini seharusnya dimiliki oleh masyarakat terutama orang tua. Inilah yang disebut melek 
media atau literasi media,” kata Nina.

Usaha KPI untuk mensosialisasikan gagasan literasi media tidak dilakukan sendirian. KPI 
juga mengajak kampus-kampus, organisasi sosial keagamaan, serta LSM.

Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500cfca9a4ef1/kpi-prihatin-orang-
tua-tak-dampingi-anak
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KPI: masih banyak tayangan langgar aturan

Senin, 23 Juli 2012 15:55 WIB | 1887 Views

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan masih banyak 
tayangan televisi yang melanggar dan tidak sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3SPS) sehingga merugikan masyarakat sebagai penonton, 
padahal frekuensi yang digunakan televisi swasta adalah milik publik. 
 
Komisioner isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nina Mutmainnah Armando 
kepada ANTARA di Jakarta Senin mengemukakan, stasiun televisi swasta “meminjam” 
area publik untuk melakukan siaran. 
 
“Sayangnya di jam yang banyak ditonton oleh anak sering diisi dengan acara-acara yang 
melanggar. Banyak tayangan televisi yang bersifat tidak mendidik,” katanya.  
 
KPI sudah memberikan teguran pada stasiun televisi yang melanggar peraturan. “Jika 
stasiun televisi tidak mengindahkan sanksi tersebut, maka yang `dilukai` adalah publik,” 
kata Nina. 
 
Contohnya, acara komedi di salah satu stasiun televisi swasta yang memuat adegan 
kekerasan seperti memukul dan mendorong. Nina mengatakan, peringatan semacam 
tulisan di bagian bawah layar seperti “Dilarang meniru adegan ini”. “Properti tidak 
menggunakan bahan yang berbahaya” seringkali tidak membantu untuk penonton yang 
tidak kritis.  
 
Jika acara tersebut ditonton oleh anak-anak dan penonton yang belum bisa bersikap 
kritis, mereka cenderung tidak menghiraukan peringatan tersebut.  
 
“Persoalannya adalah yang diingat oleh anak-anak adalah aksi mendorong dan memukul 
yang ditayangkan di layar televisi dan hal ini sangat rentan untuk ditiru oleh anak-anak,” 
kata perempuan berkacamata tersebut. 
 
Nina juga mengatakan, salah satu acara yang sering diadukan oleh masyarakat 
adalah sinetron. Jalan cerita sinetron dan isi yang tidak mendidik banyak dikritik oleh 
masyarakat.  
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“Jika kasusnya seperti ini, yakni banyak pengaduan yang dikirim oleh masyarakat, 
kami akan menyampaikan kritik masyarakat tersebut kepada stasiun televisi yang 
bersangkutan,” kata Nina. 
 
Iklan 
 
Selain program acara televisi, tayangan iklan juga tak luput dari pelanggaran. Ada 
tayangan-tayangan yang menggambarkan adegan ciuman bibir. 
 
“Jangankan adegan ciuman bibir, adegan yang secara tersirat menggambarkan adegan 
ciuman bibir saja tidak boleh. Tayangan iklan itu juga muncul di jam-jam anak bisa 
menonton televisi,” kata perempuan berjilbab tersebut.  
 
KPI berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada stasiun televisi yang 
melanggar. Sanksi tersebut berupa teguran, pengurangan durasi, hingga penghentian 
izin siaran sementara. Bentuk-bentuk sanksi tersebut akan dicatat di `rapor` setiap 
stasiun televisi. 
 
“Karena setiap lembaga penyiaran `meminjam` frekuensi milik publik, maka mereka 
harus memperpanjang izin siaran setiap sepuluh tahun sekali untuk stasiun televisi dan 
lima tahun sekali untuk stasiun radio. `Rapor` tersebut seharusnya menjadi salah satu 
penentu perpanjangan izin siaran mereka,” kata Nina. 
 
“Jika demikian, tayangan televisi seharusnya `sehat` dan bermanfaat bagi masyarakat,” 
katanya.  
 
(A011/S023)

Editor: Suryanto

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/323033/kpi-masih-banyak-tayangan-
langgar-aturan
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Tegur Pesbukers, Anggota KPI Terima Ancaman

Selasa, 26 Juni 2012 15:26 wib

Rama Narada Putra - Okezone

JAKARTA - KPI telah melayangkan teguran kepada program acara Pesbukers terkait 
pengaduan pelecehan agama yang dilakukan Olga Syahputra yang tayang live di ANTV, 
Selasa 19 Juni 2012.  
 
Setelah merilis teguran, salah satu komisioner KPI, Ezky Suyanto, mengungkapkan telah 
mendapat ancaman dan caci maki dari akun Twitter dan telefon. 
 
Karena itu, Ezky berencana melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya. Setelah 
sebelumnya, dia berkonsultasi terlebih dahulu dengan bareskrim Polda Metro Jaya. 
 
“Sebelumnya saya sudah konsultasi dengan bareskrim Polda Metro Jaya. Nanti sore saya 
laporkan resmi ke Polda Metro Jaya terkait ancaman itu,” unglap Ezky saat dihubungi 
Okezone, Selasa (26/6/2012).  
 
Ezky menduga, ancaman yang diterimanya berawal dari teguran yang dilayangkan KPI 
terhadap acara komedi di mana salah satu pengisi acaranya Olga Syahputra. 
 
“Kemarin setelah kami mengeluarkan teguran terhadap program Pesbuker saya sore-nya 
dapat telefon yang mengancam, ada juga yang melalui akun Twitter,” tandasnya 
 
Namun hingga saat ini, dia belum mengetahui siapa pelaku yang melakukan ancaman 
tersebut.  
 
“Saya belum tahu siapa pelakunya, kami menganalisis menduga ini terkait peringatan 
yang kami keluarkan,” tutupnya.(nsa)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/06/26/33/653984/tegur-pesbukers-
anggota-kpi-terima-ancaman
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Komisioner KPI lapor polisi karena diancam dibunuh

Selasa, 26 Juni 2012 18:49 WIB | 1671 Views

 Jakarta (ANTARA News) - Salah seorang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 
Ezky Suyanto, melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, lantaran 
mendapatkan caci maki dan ancaman akan dibunuh oleh seseorang melalui jejaring 
sosial (Twitter). 
 
“Awalnya saya mendapatkan telpon dari orang tidak dikenal kemarin (Senin) sore pukul 
17.00 WIB,” kata Ezky di Markas Polda Metro Jaya, Selasa. 
 
Usai mendapatkan telepon dari orang tidak dikenal, Ezky mengaku ada seseorang yang 
mengancam akan membunuh dirinya melalui Twitter sekitar pukul 23.00 WIB. 
 
Ezky menyebutkan dirinya mendapatkan ancaman usai KPI melayangkan surat teguran 
kepada program acara televisi “Pesbukers”, terkait pengaduan pelecehan agama yang 
dilakukan artis, Olga Syahputra yang ditayangkan secara langsung di ANTV, Selasa 
(19/6). 
 
Ezky menyebutkan ada beberapa pengguna nama twitter yang melayangkan ancaman, 
yakni “@mariaLOVEolgaSB, @georgia_andrea dan @CrusEdward”. 
 
Ezky menyatakan penelepon misterius itu juga sempat mengintimidasi dan meminta 
dirinya tidak menegur pembawa acara Olga Syahputra. 
 
Selain melapor, Ezky juga melampirkan salinan twit dari akun @mariaLOVEolgaSB @
georgia_andrea dan @CrusEdward. 
 
Ezky melaporkan pemilik akun twitter tersebut dengan sangkaan Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
 
(T014)

Editor: Suryanto

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/318275/komisioner-kpi-lapor-polisi-
karena-diancam-dibunuh
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Dapat 233 Pengaduan, KPI Siap Beri Sanksi Pesbukers 

Egie Gusman - Okezone

Selasa, 26 Juni 2012 12:40 wib

JAKARTA - Presenter sekaligus komedian Olga Syahputra kembali mendapat teguran 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pengaduan pelecehan agama dalam program 
acara Pesbukers yang tayang live di ANTV, Selasa 19 Juni 2012. 
 
Salah satu perwakilan KPI, Nina Mutmainah, mengatakan bahwa hari itu memang 
banyak pengaduan yang masuk ke kantor KPI Pusat. Setelah KPI melakukan pemantauan 
tayangan Pesbukers pada tanggal tersebut, memang benar Olga telah melakukan 
kesalahan dengan ucapan yang kurang pantas.   
 
“Setelah melakukan pemantauan dan pengaduan masyarakat. Pada tanggal 19 Juni 
2012, memang ada potensi pelanggaran atas ucapan Olga. Hari itu ada 60 pengaduan 
yang masuk kepada kami (KPI Pusat), KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) juga 
menerima pengaduan,” kata Nina kepada Okezone, Selasa (26/6/2012).  
 
Sebenarnya kejadian pelanggaran ini bukan kali pertama bagi acara Pesbukers. Awal 
tahun ini, Pesbukers telah mendapat panggilan dari KPI karena telah dua kali melakukan 
pelanggaran.  
 
Dengan kejadian kemarin, Pesbukers telah melakukan tiga kali pelanggaran. Sedangkan 
untuk tahun ini, acara yang tayang pukul 18.00 WIB itu telah mendapat 233 pengaduan.   
 
“Awal tahun 2012 Pesbuker pernah dipanggil karena telah melakukan dua kali 
pelanggaran. Sekarang mereka melakukan pelanggaran untuk ketiga kalinya, termasuk 
adegan Raffi Ahmad yang memasukan kepalanya ke dalam rok Jupe. Meski Jupe pakai 
celana panjang, tetap itu tidak pantas ya. Total tahun 2012, Pesbukers mendapat 233 
pengaduan,” jelasnya. 
 
Karena sering mendapat pengaduan dan telah tiga kali mendapat panggilan, maka KPI 
akan meningkatkan sanksi kepada acara Pesbukers. Meski telah melakukan klarifikasi, 
sanksi itu tengah diproses KPI.  
 
“Maka sanksi akan ditingkatkan, kemarin sih pihak ANTV Pesbukers sudah klarifikasi. 
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Masalah sanksi nunggu hasil rapat pleno KPI,” katanya. 
 
Sekadar diketahui, Olga mendapat teguran KPI setelah menimpali salam yang 
diucapkan Julia Perez (Jupe) dengan mengatakan, “Lu Assalammu’alaikum terus ah, kayak 
pengemis lu” dalam program acara Pesbukers yang tayang live di ANTV, Selasa 19 Juni 
lalu. (nsa) 

Sumber: http://news.okezone.com/read/2012/06/26/33/653842/dapat-233-pengaduan-
kpi-siap-beri-sanksi-pesbukers

Olga Syahputra Sudah Langganan Ditegur KPI

Selasa, 26 Juni 2012 11:14 wib

Mega Laraswati - Okezone

JAKARTA- Sepanjang karirnya menjadi pembawa acara, Olga Syahputra kerap mendapat 
teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Lawakan Olga dinilai tidak pantas 
dilontarkan, mengingat ia adalah public figure bagi masyarakat. 
 
Pada tahun 2009, KPI juga pernah menegur Olga karena latah menyebut kata 
berkonotasi porno (alat kelamin pria), saat tayangan acara dahSyat.  
 
Pada awal Juni 2010, Olga diberitakan mempermalukan band Five Minutes dalam acara 
yang sama. Olga “mengusir” vokalis Five Minutes, Richie dari pentas. Richie pun turun 
panggung dengan wajah kesal. 
 
Pada saat Five Minutes tampil untuk menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun sebagai 
ucapan untuk Seputar Indonesia, tiba-tiba sound sistem mati. Lalu Olga bercanda “gitu 
aja lama, bubar-bubar”. 
 
Bulan Agustus 2011, Olga Syahputra dalam acara Saatnya Kita Sahur (SKS) yang 
ditayangkan Trans TV ditegur KPI lantaran banyak menggunakan kata kasar dan 
menghina. Ejekan Olga melampaui batas. 
 
Wakil Ketua KPI, Nina Mutmainnah, saat itu mengatakan Olga sering mengejek salah 
satu tokoh bernama Minus, dia dieksploitasi dan dijadikan bahan olok-olok dengan 
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kata-kata kasar. “Misalnya, tokoh Minus itu dikatakan keranjang dodol lah, atau cumi 
saus tiram lah, dan banyak lagi yang menghina fisik. Ini penghinaan yang luar biasa dan 
tidak boleh terjadi di lembaga penyiaran”. 
 
Bulan Desember 2011, KPI resmi melayangkan surat teguran terhadap acara ulang 
tahun Trans TV bertajuk Dekade. Dalam acara itu, lawakan Olga Syahputra menyinggung 
korban pemerkosaan.  
 
Pelanggaran tersebut terjadi pada dialog antara Sule dan Olga. Sule menanyakan pada 
Olga: “Kalau boleh saya tahu nih. Matinya kenapa? Ada kan yang bunuh diri terus ada 
yang dibunuh.” Olga Syahputra menjawab, “Matinya sepele. Diperkosa ama sopir angkot”. 
 
Menurut Nina, berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima KPI dari kelompok 
masyarakat maupun individu sepanjang 2011 ini, mencapai 117 pengaduan mengenai 
Olga Syahputra. Angka tersebut belum ditambah dengan protes yang diajukan 
masyarakat sepanjang tahun 2012. (ega)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/06/26/33/653773/olga-syahputra-
sudah-langganan-ditegur-kpi

Ada Pihak yang Menunggangi Ancaman Pembunuhan Anggota KPI

Tribunnews.com - Selasa, 26 Juni 2012 18:29 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Roy Suryo mencurigai kasus 
dugaan ancaman pembunuhan kepada salah satu komisioner Komisi Penyiaran 
Indonesia(KPI), Ezky Suyanto ditunggangi pihak ketiga.

“Ini jangan langsung dikaitkan dengan teguran bisa saja ada pihak ketiga yang 
menunggangi,” kata Roy kepada Tribunnews.com, Selasa(26/6/2012).

Roy mengatakan intimidasi ke salah satu anggota KPI belum tentu ada kaitan langsung 
dengan adanya teguran terhadap tayangan televisi ‘Fesbukers’ di sebuah stasiun televisi 
swasta.

“Belum tentu ini ada hubungan langsung, saya membuka, kemungkinan, ada pihak 
ketiga memanfaatkan situasi ini,” jelasnya.
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Karena itulah lanjut Roy, dirinya meminta kepada pihak kepolisian agar secara jernih 
menyikapi perkara tersebut.

“Ya tentu polisi harus jernih melihatnya,” pungkasnya.

Ezky Suyanto, seorang komisioner KPI(Komisi Penyiaran Indonesia) melapor ke SPK 
Polda Metro Jaya, Selasa (26/6/2012) lantaran mendapat ancaman dan cacian melalui 
twitter.

Ezky mengatakan, ancaman itu diterimanya usai KPI melayangkan teguran kepada 
program acara Pesbukers terkait pengaduan pelecehan agama yang dilakukan Olga 
Syahputra yang ditayangkan live di ANTV, Selasa (19/6/2012).

“Awal ancamannya itu kemarin sore jam 17.00 WIB ada telepon gelap. Terus malamnya 
saya baru liat di twiter jam 23.00 WIB,” singkat Ezky saat ditemui di Polda Metro Jaya.

Saat ditanya bentuk ancamannya, Ezky mengatakan hendak dibunuh. “Ya intinya itu 
jangan macam-macam nanti saya dibunuh. Saya juga enggak kenal dengan pemilik akun 
itu,” ucap Ezky.

Seperti diketahui sebelumnya, komedian bergaya kemayu, Olga Syahputra kena semprit 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Gaya bercandanya di acara “Pesbukers” di ANTV pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012, 
Olga Syahputra mengejek ucapan salam yag diucapkan Julia Perez (Jupe) dianggap 
melecehkan. Awalnya, Jupe yang baru pulang umroh melempar ucapan salam kepada 
para penonton Pesbukers lewat telepon.

“Assalamu’alaikum,” ucap Jupe dengan sopan. Tapi dasar Olga, sesuatu yang sensitif pun 
dijadikan bahan candaan. Ia malah mengejek ucapan salam Jupe dengan mengatakan 
Jupe kebanyakan salam seperti orang mau mengemis saja.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/06/26/ada-pihak-yang-menunggangi-
ancaman-pembunuhan-anggota-kpi
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Dapat Ancaman dari Fans Olga, Komisioner KPI Tak Takut

Tribunnews.com - Selasa, 26 Juni 2012 18:09 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Atas ancaman yang diterimanya sejak kemarin, Senin 
(25/6/2012) melalui twitter dan telpon gelap, seorang komisioner KPI, Ezky Suyanto 
mengaku tidak takut. 
 
“Usai adanya ancaman itu, saya berani, tidak takut dan tidak terpengaruh. Inti dari 
laporan ke Polda ya untuk memberikan pelajaran bagi para penggemar,” tegas Ezki saat 
ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (26/6/2012). 
 
Dikatakan Ezki, laporannya hari ini ke SPK Polda Metro agar memberikan pembelajaran 
bagi para penggemar agar bisa menyampaikan kritikkannya melalui jalur yang benar. 
 
Menanggapi adanya ancaman tersebut, Ezki mengaku sangat menyayangkan sikap dari 
para penggemar Olga atas kritikannya yang tidak disalurkan melalui jalur resmi, salah 
satunya melalui KPI. 
 
Seperti telah diberitakan sebelumnya, Ezki melaporkan ancaman yang diterimanya 
dalam akun twitter milik @mariaLOVEolgaSB @georgia_andrea dan @CrusEdward ke 
SPK Polda Metro Jaya, Selasa (26/6/2012) sore. 
 
Tak hanya mendapatkan ancaman melalui twitter, Ezki juga mengaku menerima telpon 
gelap yang meminta Ezki agar tidak berbuat macam-macam terhadap presenter Olga 
Syahputra.  
 
Ezky mengatakan, ancaman itu diterimanya usai KPI melayangkan teguran kepada 
program acara Pesbukers terkait pengaduan pelecehan agama yang dilakukan Olga 
Syahputra yang ditayangkan live di ANTV, Selasa (19/6/2012).

Sumber:  http://www.tribunnews.com/2012/06/26/dapat-ancaman-dari-fans-olga-
komisioner-kpi-tak-takut
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Anggota KPI Diancam Dibunuh Fans Olga Syahputra

Selasa, 26 Juni 2012 15:03 | Hernowo Anggie 

KOMISI Penyiaran Indonesia (KPI) berencana kembali menegur presenter Olga 
Syahputra karena dianggap melakukan tindak pelecehan berbau SARA pada salah satu 
penonton ‘dahSyat’ RCTI.

Tak terima idolanya ditegur KPI, beberapa fans Olga pun mengancam salah satu 
anggota KPI, Ezki Suyanto agar mengurungkan niatan tersebut. Jika hal tersebut tak 
dilakukan, fans Olga mengancam akan membunuh Ezki. Ancaman tersebut disampaikan 
fans Olga lewat Twitter.

Saat dikonfirmasi melalui telepon pribadinya, Ezki membenarkan adanya ancaman 
tersebut.

“Iya benar, memang ada ancaman itu (pembunuhan) terhadap saya,” ujar Ezki kepada 
wartawan di Jakarta, Selasa (26/6).

Ezki mengatakan, ancaman pembunuhan yang diterimanya terjadi usai KPI memanggil 
perwakilan program ‘Pesbukers’ antv, Senin (25/6) kemarin.

“Karena pengaduan terhadap Olga tidak hanya dalam program dahsyat, tapi juga 
Pesbukers. Karena itu, kemarin kita panggil pihak antv dan RCTI untuk membahas 
masalah tersebut,” jelas Ezki. (gie/ade)

Sumber: http://www.tabloidbintang.com/berita/129-gosip/55551-anggota-kpi-
diancam-dibunuh-fans-olga-syahputra.html

Kronologi Ancaman Fans Olga terhadap Anggota KPI

Selasa, 26 Juni 2012 18:23 wib

Isnaini - Okezone

JAKARTA- Koordinator Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ezky Suyanto 
mengaku diancam akan dibunuh fans Olga Syahputra atau dikenal Olga Lovers, jika 
mengganggu Olga. 
 
Ezky menceritakan, ancaman tersebut datang kepada dirinya sekira pukul 17.00 WIB, 
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Senin 25 Juni 2012, melalui sebuah telefon gelap. Ancaman sangat serius, karena si 
penelefon mengancam akan membunuhnya jika terus mengganggu Olga Syahputra. 
 
Tak hanya melalui telefon, ancaman juga masuk ke akun Twitter miliknya, dari akun 
Twitter yang tidak dikenal. “Yang jelas ada kata-kata ‘jangan macam-macam, nanti saya 
bunuh’. ‘Jangan ngurusi Olga’, dan itu sengaja di-mention ke saya,” ungkap Ezky saat 
ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (26/6/2012). 
 
Ancaman tersebut muncul setelah KPI memberikan peringatan kepada dua acara yang 
dibawakan Olga Syahputra secara live. Peringatan itu muncul setelah KPI menerima 
pengaduan dari masyarakat, karena presenter berusia 29 tahun itu melontarkan kata-
kata yang menyinggung agama dalam Pesbukers. 
 
Karena itu, dia menduga Olga Lovers mengancam karena adanya surat peringatan 
tersebut. Dia pun langsung melapor kepada pihak kepolisian, karena kasus ini 
merupakan pembelajaran yang berharga. “Jika ada yang keberatan datang langung ke 
KPI bukan mengancam, apalagi di ruang publik,” ujarnya. 
 
Menurutnya, ancaman tersebut tidak membuat dirinya takut, “Tidak  membuat takut 
kami, karena kami menjalani aturan, “ tegasnya.(uky)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/06/26/33/654146/kronologi-ancaman-
fans-olga-terhadap-anggota-kpi

KPI member reports Twitter death threats to police

The Jakarta Post, Jakarta | National | Tue, June 26 2012, 6:57 PM 

An executive of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI ) is leaving it to the 
cops to investigate death threats made against her via the popular micro-blogging 
site Twitter, amid the agency’s investigation into comedian Olga Syahputra’s alleged 
offensive comments on television. 

Ezki Suyanto of the KPI said Tuesday that she had reported various Twitter accounts, 
namely @mariaLOVEolgaSB, @georgia_andrea and @CrusEdward, for alleged insults 
and death threats against her to the Jakarta Police. 

The only visible death threat as of Tuesday came from the @CrusEdward account. 
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“One of them threatened to kill me yesterday [Monday] afternoon, claiming he knew 
me and my address. There was also a man who called me anonymously, saying that he 
would kill me as well,” she told The Jakarta Post.

Ezki said that the threats came after KPI members summoned the executives of local TV 
station ANTV on Monday morning to discuss a public complaint over Olga’s comment on 
one of its shows, Pesbukers.

In the show’s episode on Tuesday, Olga, known for his feminine roles on screen 
and stage, told fellow host, actress Julia Perez, that her tendency to use the word 
Assalamualaikum, a Muslim greeting, resembled a beggar asking for money. 

The comedian’s earlier infamous “rape joke” was told during Trans Corp’s anniversary 
on Dec. 27, when he said that the rape and murder of a Jakarta woman on public 
transportation was a “trivial” matter. 

While insisting that she was not afraid of such threats, Ezki said that after discussing 
the matter with colleagues, she felt obliged to report the threats to the police.

“I just want people to know that intimidation is not the answer,” she said, adding that 
some of the offensive tweets had been deleted, but that she had saved copies. 

Jakarta Police spokesman Sr. Comr. Rikwanto said his office would investigate Ezki’s 
report immediately. 

Articles 27 and 29 of the 2008 Information and Electronic Transaction (ITE) Law 
stipulates that anyone found guilty of using electronic media, including social networks, 
to intimidate others could be liable to a 12-year prison sentence.

Meanwhile, Article 336 of the Criminal Code on death threats carries a maximum 15 
years’ imprisonment.

In one of his tweets, @CrusEdward said that he knew Ezki personally and threatened to 
kill her, but did not specify his motive. The user only had a total of six tweets and three 
followers as of Tuesday. 

“I know you. I know your wickedness. Remember that, you bastard! I will kill you,” said @
CrusEdward mentioning Ezki’s account, @ezkisuyanto. 

Twitter user @georgia_andrea disappeared as of Tuesday, but Maria Febriana, the owner 
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of Twitter account @mariaLOVEolgaSB, said in response to one of her followers that she 
was not afraid of being reported to the police because she was innocent. 

“I never did anything wrong,” she said. 

Separately, digital forensic analyst Ruby Alamsyah said many Twitter users apparently 
believed that they could escape the law by using anonymous accounts to intimidate 
others.

“People may have forgotten how at least 23 people who distributed the infamous sex 
tape of singer Ariel Peterpan two years ago can still be traced,” Ruby said, referring to 
singer Nazriel Irham, who was sentenced to 3.5 years jail for violating the Pornography 
Law. 

“The fact that one of the intimidators used a telephone to intimidate Ezki makes it even 
easier to track them,” Ruby said. (asa)

Anak Indonesia menonton televisi 5 jam sehari

Rabu, 27 Juni 2012 16:06 WIB | 1242 Views

Magelang (ANTARA News) - Jumlah jam anak menonton siaran televisi cukup tinggi, 
bahkan dalam setahun lebih tinggi dari jam sekolah, demikian kata Wakil Ketua Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Eski Tri Rejeki Suyanto. 
 
Berdasarkan penelitian KPI, kegiatan anak menonton siaran televisi sehari bisa 
mencapai empat hingga lima jam atau seminggu 30 hingga 35 jam sehingga dalam 
setahun mencapai 1.600 jam. 
 
“Sementara itu jam sekolah setahun hanya 740 jam per tahun, sehingga jam menonton 
siaran televisi mencapai dua kali lipat dari jam sekolah,” katanya pada seminar 
“Penanggulangan Kekerasan Massa” di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Magelang hari ini. 
 
KPI juga mencatat bahwa ternyata jumlah jam menonton pada hari libur lebih tinggi 
daripada hari sekolah. 
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Ezki menuturkan, kegiatan anak menonton televisi diawali kebiasaan usia dini karena 
kebiasaan orang tua kalau anak menangis langsung diajak melihat siaran televisi agar 
bisa diam. 
 
“Anak sepulang sekolah, kebanyakan langsung mencari siaran televisi yang menjadi 
kegemarannya,” katanya. 
 
Ia mengatakan, waktu luang diisi dengan menonton televisi, bahkan yang lebih 
memprihatinkan adalah karena kesibukan orang tua para anak pun menonton tanpa 
pendampingan orang tua. 
(H018)

Editor: Ella Syafputri

Sumber:  http://www.antaranews.com/berita/318462/anak-indonesia-menonton-
televisi-5-jam-sehari

Rabu, 27 Juni 2012 | 11:13 WIB

Karena Tegur Olga, KPI Terima Ancaman Pembunuhan 

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Ezki Suyanto melaporkan 
ancaman pembunuhan atas dirinya ke Polda Metro Jaya. Ezki mendapat ancaman 
pembunuhan melalui telepon dan akun Twitter fans Olga. 
 
“Kami tidak memanggil artisnya, kami serahkan saja ke pihak polisi,” kata Ezki di Polda 
Metro Jaya, Selasa, 26 Juni 2012. 
 
Ezki menceritakan, awalnya ia mendapat telepon gelap pada pukul 17.00 Senin, 25 Juni 
2012. Ancaman yang sama ia temukan saat melihat akun Twitter miliknya sekitar pukul 
23.00. Nomor telepon yang menghubungi Ezki tidak berbeda, tapi tidak bisa dilacak. 
“Telepon terus sampai semalam, tapi saya cuekin saja,” ujarnya. 
 
Ezki mengaku tidak kenal dengan pemilik akun Twitter yang mengancamnya tersebut. 
“Ada yang menulis jangan ngurusin Olga, ada salah satu akun Olga Lover. Detailnya 
jangan, isinya kasar sekali,” ujarnya. Menurut Ezki, ancaman pembunuhan ini, “Harus 
dilaporkan sebagai pembelajaran.” 
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Di lain pihak, komedian dan presenter Olga Syahputra ditegur KPI lantaran dianggap 
sudah melakukan penistaan agama di acara siaran langsung Pesbukers di ANTV pada 
episode 19 Juni 2012 lalu. 
 
Saat itu ada pemirsa yang menelepon ke studio dan diterima Julia Perez, salah seorang 
pemain di acara itu, yang mengucapkan assalamualaikum. Perkataan itu langsung 
disambut Olga dengan mengatakan, “Lu assalamualaikum terus, ah, kayak pengemis.” 
(Baca: Minta Maaf, Olga Syahputra Menangis) (AFRILIA SURYANIS | NIEKE INDRIETTA)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/06/27/219413189/Karena-Tegur-
Olga-KPI-Terima-Ancaman-Pembunuhan

KPI: Jumlah Jam Anak Menonton TV Tinggi
Kamis, 28 Juni 2012 | 16:46 WIB 

MAGELANG, KOMPAS.com--Jumlah jam anak menonton siaran televisi cukup tinggi, 
bahkan dalam setahun lebih tinggi dari jam sekolah, kata Wakil Ketua Komisi Penyiaran 
Indonesia Eski Tri Rejeki Suyanto.

Berdasarkan penelitian, katanya di Magelang, Rabu, kegiatan anak menonton siaran 
televisi sehari sekitar empat hingga lima jam atau seminggu 30 hingga 35 jam sehingga 
dalam setahun mencapai 1.600 jam.

“Sementara itu jam sekolah setahun hanya 740 jam sehingga jam menonton siaran 
televisi mencapai dua kali lipat dari jam sekolah,” katanya pada seminar

“Penanggulangan Kekerasan Massa” di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Magelang.

Ia mengatakan, jumlah jam menonton pada hari libur lebih tinggi daripada hari sekolah.

Ezki menuturkan, kegiatan anak menonton televisi diawali kebiasaan usia dini karena 
kebiasaan orang tua kalau anak menangis langsung diajak melihat siaran televisi agar 
bisa diam. “Anak sepulang sekolah, kebanyakan langsung mencari siaran televisi yang 
menjadi kegemarannya,” katanya.

Ia mengatakan, waktu luang diisi dengan menonton televisi, bahkan yang lebih 
memprihatinkan karena kesibukan orang tua, saat anak menonton tanpa pendampingan 
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orang tua.

Pada hal, katanya, dampak siaran televisi bisa positif atau negatif. Muatan positif berupa 
informasi dan pendidikan, sedangkan muatan negatif antara lain seks, kekerasan, bahasa 
kasar, konsumerisme, mistik, dan gosip. “Bahkan tindak kekerasan juga tidak luput dari 
siaran televisi, antara lain pada sinetron, kartun, dan berita,” katanya.

Ia menuturkan, film kartun di negara asalnya bukan untuk konsumsi anak, misalnya Tom 
and Jerry untuk usia 15 tahun ke atas.

Ia mengatakan, akan mengusulkan kepada pemerintah pada masa liburan, harga tiket 
di tempat objek wisata lebih murah dari hari biasa agar anak-anak ke tempat hiburan 
tersebut untuk mengurangi menonton televisi.

Editor :
Jodhi Yudono

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/06/28/16460343/KPI.Jumlah.Jam.Anak.
Menonton.TV.Tinggi

Bukan Empat Mata Kena Semprit KPI

Kamis, 28 Juni 2012 16:16 wib

Egie Gusman - Okezone

JAKARTA- Bukan hanya program Pesbukers yang kena semprit Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI). Baru-baru ini, Bukan Empat Mata juga kena sanksi berupa pengurangan 
durasi selama tiga hari. 
 
Koordinator Bidang Isi Siaran, Nina Mutmainnah, mengatakan teguran KPI ini 
disebabkan adanya pelanggaran yang terjadi pada tayangan Bukan Empat Mata, 16 Mei 
2012 lalu. Pelanggaran berupa tata cara penggunaan lagu kebangsaan yang dibawakan 
personel Cherry Belle.  
 
Saat itu, Bukan Empat Mata mengundang Cherry Belle. Host acara tersebut, Tukul, 
mengadakan gimmick dengan bertanya siapa penyanyi kesayangan mereka dan 
meminta mereka untuk menyanyikan lagu tersebut. 
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“Nah anggota Cherrybelle yang ke-7, yang terakhir itu kebingungan, karena semua 
penyanyi favorit dia sudah disebutkan sama teman-temannya. Lalu dia menyebutkan 
penyanyi favorit dia adalah WR Supratman.’ Pada tahu kan lagunya’, kata dia, nyanyilah 
lagu ‘Indonesia Raya’. Dan lagu itu dinyanyikan tidak dengan benar,” kata Nina saat 
berbincang dengan Okezone, Kamis (28/6/2012). 
 
Dia melanjutkan, ada aturannya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena itu 
adalah lagu kebangsaan Indonesia, maka harus dinyanyikan dengan berdiri dan bersikap 
khidmat. “Dan mereka (malah) nyanyi duduk dengan bertepuk tangan ada celotehan-
celotehan,” ungkapnya. 
 
KPI pun melayangkan surat teguran dan memberi sanksi berupa pembatasan durasi 
selama tiga hari berturut-turut. “Mereka menjalankan sudah dua hari ini, nanti malam 
hari yang ketiga. Karena mereka dikasih sanksi tiga hari berturut-turut ada pembatasan 
durasi. Jika biasa mereka tampil dua jam, maka mereka hanya boleh tampil satu jam saja, 
karena mereka sudah dapat 2 kali sanksi sebelumnya,” paparnya.(uky)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/06/28/33/655458/bukan-empat-mata-
kena-semprit-kpi

Jum’’at, 29 Juni 2012 | 15:53 WIB

KPI: Adegan Ciuman Bibir di TV Makin Sering

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Nina Mutmainah 
Armando, khawatir karena adegan ciuman bibir makin sering muncul di televisi 
belakangan ini. Menurutnya, adegan ciuman atau yang mengesankan ciuman sering 
muncul di film serial produksi luar negeri. 
 
“Sekarang adegan ciuman mulai sering muncul,” kata Nina saat dihubungi Tempo pada 
Kamis malam, 28 Juni 2012. 
 
Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah adegan ciuman yang muncul dalam 
siaran infotainment di televisi swasta, sebut saja A. KPI mencatat adegan ciuman bibir 
muncul pada Rabu 20 Juni 2012 pukul 09.37 pagi. Lima hari kemudian KPI melayangkan 
teguran tertulis dan meminta agar stasiun televisi ini lebih teliti dalam proses editing. 
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Adegan ciuman yang paling frontal, kata Nina, muncul pada film serial yang ditayangkan 
stasiun televisi swasta lainnya, sebut saja B. “Sekali tayang bisa ada dua adegan ciuman 
bibir,” kata Nina. Padahal acara tersebut ditayangkan pada jam-jam siang. “Tayangan 
seperti itu tidak baik untuk remaja dan anak-anak,” katanya. 
 
Nina mengatakan KPI telah melayangkan teguran tertulis kepada B terkait dengan 
munculnya adegan ciuman dalam film serial. Yang mengejutkan Nina, setelah diberikan 
teguran adegan ciuman bibir masih muncul juga, bahkan lebih banyak dari yang 
sebelumya. “Jadi enam hingga tujuh ciuman dalam satu film,” ujarnya. 
 
Pengulangan pelanggaran seperti itu menunjukkan bahwa stasiun televisi tidak 
melakukan evaluasi internal dengan baik. “Oleh karena itu kami berikan teguran kedua,” 
kata Nina. Ia berharap dengan adanya surat teguran stasiun televisi membenahi proses 
editing sebelum menayangkan program. 
 
Adegan ciuman juga muncul dalam iklan produk susu bayi. Dalam iklan tersebut ada 
adegan dua bayi saling cium bibir dalam air. “Iklannya sih bagus, hanya ada ciumannya,” 
kata Nina. 
 
Menurut Nina, adegan ciuman dilarang muncul dalam tayangan televisi karena 
melanggar aturan penyiaran KPI. “Adegan mengesankan ciuman saja tidak boleh, apalagi 
ciuman,” katanya.(ANANDA BADUDU)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/06/29/114413756/KPI-Adegan-
Ciuman-Bibir-di-TV-Makin-Sering

‘’Bukan Empat Mata’’ Cherry Belle-Tukul Ditegur KPI?  

Jum’’at, 29 Juni 2012 | 22:13 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia memberikan sanksi kepada acara Bukan 
Empat Mata yang tayang di stasiun televisi swasta Trans7. Talkshow panduan komedian 
Tukul Arwana itu terpaksa harus mengurangi durasi tayangnya menjadi satu jam.  
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“Sudah tiga hari ini acara Bukan Empat Mata dibatasi durasinya menjadi 50 persen,” kata 
Koordinator Bidang Isi Siaran KPI, Nina Mutmainnah, kepada Tempo, Jumat, 29 Juni 2012. 
 
Nina mengatakan Bukan Empat Mata dianggap melakukan pelanggaran pada episode 
16 Mei 2012 lalu. Materi pelanggaran tersebut adalah soal tata cara dan penggunaan 
lagu kebangsaan Indonesia Raya yang saat itu dibawakan personel Cherry Belle sebagai 
bintang tamu. 
 
Menurut Nina, tata cara pembawaan lagu Indonesia Raya di acara tersebut tak sesuai 
dengan undang-undang. “Untuk menyanyikan lagu kebangsaan itu harus dalam posisi 
berdiri, tidak ketawa-ketawa, dan harus khidmat,” ujarnya. 
 
Kala itu, ada sesi Tukul bertanya kepada masing-masing personel Cherry Belle siapa 
penyanyi favorit mereka. Kemudian anggota terakhir Chibi--sebutan Cherry Belle--
menyebut nama WR Supratman.  
 
Akhirnya, dinyanyikanlah salah satu lagu ciptaan WR Supratman, Indonesia Raya. Ketika 
itu narasumber bernyanyi sambil tertawa dan diringi tepuk tangan dari penonton. 
Sebelum lagu selesai, Tukul memotong lagu tersebut. 
 
Dikonfirmasi mengenai sanksi ataupun kasus ini, pejabat Trans7 belum memberikan 
komentar. Hubungan masyarakat stasiun televisi Trans7, Anita, tak banyak 
menanggapinya. “Mungkin nanti malam ya dijawabnya,” kata Anita.(YAZIR FAROUK)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/06/29/090413817/Bukan-Empat-
Mata-Cherry-Belle-Tukul-Ditegur-KPI

Sabtu, 30 Juni 2012 | 06:01 WIB

Trans Corp: Hanya Siarkan Ciuman William-Kate  

TEMPO.CO , Jakarta : Stasiun televisi kelompok Trans Corp, Trans TV dan Trans 7, 
mengaku hampir tak pernah menayangkan adegan ciuman atau yang mengarah pada 
kegiatan seksual. “Karena kami adalah family entertainment,” kata Humas Trans Corp, 
Hadiansyah Lubis, ketika dihubungi Tempo, Jumat, 29 Juni 2012.  
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Hadiansyah mengaku pihaknya hanya pernah menayangkan adegan ciuman antara 
Pangeran Wiliam dan Kate Midleton saat pernikahan mereka. Pihaknya menilai wajar 
penayangannya karena hampir semua televisi menyiarkan adegan tersebut. 
 
Trans, menurut Hadi, selalu berhati-hati melakukan editing pada setiap materi siarnya. 
“Karena yang mengkonsumsi televisi dari anak-anak sampai dewasa,” kata Hadi. Stasiun 
televisi tak dapat memprediksi penonton yang menyaksikan program televisi. 
 
Untuk itulah Hadi mendukung Komisi Penyiaran Indonesia menyensor adegan yang 
berbau kekerasan dan mengarah ke unsur seksual. Ia mengaku selalu berusaha 
mematuhi regulasi yang dibuat oleh KPI seperti Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (SPS). “Kami pasti mendukung keputusan KPI,” ujar Hadi. 
 
Pernyataan pihak Trans Corp ini menanggapi teguran KPI terhadap beberapa stasiun 
televisi yang menayangkan adegan ciuman bibir. Komisioner Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), Nina Mutmainah Armando, sebelumnya menyatakan khawatir karena 
adegan ciuman bibir makin sering muncul di televisi belakangan ini.  
 
Menurutnya, adegan ciuman atau yang mengesankan ciuman sering muncul di film 
serial produksi luar negeri. “Sekarang adegan ciuman mulai sering muncul,” kata Nina 
saat dihubungi Tempo pada Kamis malam, 28 Juni 2012. 
 
Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah adegan ciuman yang muncul dalam 
siaran infotainment di televisi swasta, sebut saja A. KPI mencatat adegan ciuman bibir 
muncul pada Rabu 20 Juni 2012 pukul 09.37 pagi. Lima hari kemudian KPI melayangkan 
teguran tertulis dan meminta agar stasiun televisi ini lebih teliti dalam proses editing. 
 
Adegan ciuman yang paling frontal, kata Nina, muncul pada film serial yang ditayangkan 
stasiun televisi swasta lainnya, sebut saja B. “Sekali tayang bisa ada dua adegan ciuman 
bibir,” kata Nina. Padahal acara tersebut ditayangkan pada jam-jam siang. “Tayangan 
seperti itu tidak baik untuk remaja dan anak-anak,” katanya.(SUNDARI)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/06/30/090413878/Trans-Corp-Hanya-
Siarkan-Ciuman-William-Kate
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Diancam Dibunuh Komisioner KPI Diperiksa Ditreskrimsus

Tribunnews.com - Minggu, 1 Juli 2012 11:34 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai melaporkan kasus ancaman pembunuhan yang 
diterimanya, Ezky Suyanto komisioner KPI telah menjalani pemeriksaan di Direktorat 
Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

“Yang bersangkutan sudah dimintai keterangan oleh penyidik dari kriminal khusus, dan 
kasusnya ditangani oleh kriminal khusus,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes 
Pol Rikwanto, Minggu (1/7/2012).

Dikatakan Rikwanto, kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal khusus 
pasalnya ancaman yang diterima Ezky berasal dari jejaring sosial dan belum diketahui 
orang yang mengancamnya.

“Karena ancamannya melalui jejaring sosial jadi ditangani oleh Cyber Crime. Saat ini 
penyidik juga masih terus menelusuri kasus ini,” ungkap Rikwanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ezki melaporkan ancaman yang diterimanya dalam 
akun twitter milik @mariaLOVEolgaSB @georgia_andrea dan @CrusEdward ke SPK 
Polda Metro Jaya, Selasa (26/6/2012) sore.

Tak hanya mendapatkan ancaman melalui twitter, Ezki juga mengaku menerima telepon 
gelap yang meminta Ezki agar tidak berbuat macam-macam terhadap presenter Olga 
Syahputra.

Ezky mengatakan, ancaman itu diterimanya usai KPI melayangkan teguran kepada 
program acara Pesbukers terkait pengaduan pelecehan agama yang dilakukan Olga 
Syahputra yang ditayangkan live di ANTV, Selasa (19/6/2012).

Sumber: http://jakarta.tribunnews.com/2012/07/01/diancam-dibunuh-komisioner-kpi-
diperiksa-ditreskrimsus
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Gara-gara Olga Syahputra, KPI Hentikan Acara Pesbukers

Tribunnews.com - Rabu, 4 Juli 2012 19:49 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan 
keputusan mengejutkan dengan menghentikan sementara acara “Pesbukers” yang 
ditayangkan setiap hari di ANTV. KPI Pusat mengeluarkan keputusan tersebut setelah 
memalui rapat pleno.

“Itu sih memang keputusan KPI Pusat dari rapat pleno. Acara itu dihentikan sementara 
dari tanggal 9 sampai 15 Juli,” ucap Komisioner KPI Ezki Suryatno, Rabu, (4/7/2012), saat 
dihubungi melalui telepon.

Acara itu dihentikan sementara karena sejumlah pelanggaran dalam siarannya. Satu 
di antaranya adalah celetukan Olga Syahputra yang dianggap telah melecehkan umat 
Islam di Indonesia. Selain adanya aduan dari masyarakat, KPI juga memonitoring acara 
tersebut.

“Memang ada aduan masyarakat, tapi KPI sendiri kan punya tim monitoring 24 jam. Kita 
memonitoring, mengkaji dan menganalisis (acara) itu,” ucapnya.

Ia juga membantah jika penghentian sementara itu ada kaitannya dengan ancaman 
pembunuhan yang dialamatkan fans Olga kepada anggota KPI. “Enggak ada 
hubungannya. Itu kan urusan polisi,” ucapnya.

Tadi pagi, KPI sudah melayangkan surat pemberitahuan mengenai penghentian acara 
tersebut kepada pihak ANTV. “Kita kasih waktu untuk hak jawab,” tandasnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/07/04/gara-gara-olga-syahputra-kpi-
hentikan-acara-pesbukers

Karena Olga, “Pesbukers” Dihentikan Seminggu 
Penulis : Irfan Maullana | Rabu, 4 Juli 2012 | 18:04 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com — Program komedi Pesbukers yang ditayangkan stasiun televisi 
ANTV untuk sementara waktu diberhentikan Komisi Penyiaran Indonesia. Saat dimintai 
konfirmasi mengenai pemberhentian tayangan ini, komisioner KPI, Ezki Tri Rezeki 
Widianti, pun membenarkannya.  
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“Benar, cuma tujuh hari saja,” ujar Ezki saat dihubungi Kompas.com via telepon di Jakarta, 
Rabu (4/7/2012).  
 
Secara efektif, Pesbukers akan mulai berhenti tayang pada 9 Juli 2012 hingga seminggu 
ke depan. “Mulai 9 sampai 15 Juli, seminggu saja,” kata Ezki.  
 
Keputusan penghentian acara Pesbukers itu diambil melalui rapat komisioner yang 
digelar pada 30 Juni. Hari ini, surat resmi telah dilayangkan kepada pengelola  ANTV. 
 
Dalam surat keputusannya dinyatakan, acara Pesbukers dianggap terbukti melanggar 
Pasal 36 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yakni 
melakukan pencemaran agama dalam siaran langsungnya di ANTV pada episode 19 Juni 
lalu.  
 
Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa tersebut berawal ketika Olga menimpali 
ucapan Jupe yang menyapa “assalamualaikum” kepada salah seorang pemirsa yang 
menelepon ke studio. Sapaan itu langsung disambut Olga dengan mengatakan, “Lu 
assalamualaikum terus, ah, kayak pengemis.” 
 
Dengan sanksi yang diberikan, KPI berharap tim produksi Pesbukers melakukan evaluasi 
untuk program yang dimeriahkan Olga Syahputra, Raffi Ahmad, Jessica Iskandar, dan 
Opie Kumis tersebut. “Itu internal mereka, diharapkan begitu,” kata Ezki.

Editor : 
Eko Hendrawan Sofyan
Sumber:  http://entertainment.kompas.com/read/2012/07/04/18044860/Karena.Olga.
Pesbukers.Dihentikan.Seminggu

Rabu, 04 Juli 2012 | 13:25 WIB

Gara-gara Olga, Acara Pesbukers Disetop

TEMPO.CO, Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan surat penghentian 
program acara Pesbukers yang ditayangkan stasiun televisi swasta ANTV. Penghentian 
itu merupakan imbas dari pelecehan agama yang dilakukan host acara tersebut, Olga 
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Syahputra. 
 
“Hari ini KPI secara resmi mengirimkan surat penghentian acara ke stasiun ANTV,” 
kata Ketua Komisioner Penyiaran Indonesia (KPI), Mohamad Riyanto, di sela-sela rapat 
pimpinan nasional KPI se-Indonesia di Semarang, Rabu, 4 Juli 2012. 
 
Keputusan penghentian acara Pesbukers itu diambil melalui rapat komisioner yang 
digelar pada 30 Juni kemarin. Riyanto menyatakan surat permintaan penghentian 
tersebut dilayangkan kepada stasiun ANTV, bukan kepada Olga yang melecehkan salah 
satu agama. Sebab, kata Riyanto, yang bertanggung-jawab terhadap acara televisi 
adalah stasiun televisinya. 
 
Acara Pesbukers dianggap melakukan pencemaran agama pada siaran langsungnya di 
ANTV pada episode 19 Juni 2012 silam. Saat itu ada pemirsa yang menelepon ke studio 
dan diterima Julia Perez, salah satu pemain di acara itu, yang mengucapkan salam, 
Assalamualaikum. 
 
Perkataan itu langsung disambut Olga dengan mengatakan “Lu assalamualaikum terus, 
ah, kayak pengemis.” 
 
Riyanto mengatakan, acara Pesbukers telah terbukti melanggar Pasal 36 ayat 6 Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam pasal itu ditegaskan bahwa 
isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan 
nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. 
Dalam aturan itu disebutkan sanksi penghentiannya antara lima sampai tujuh hari. 
 
Akan tetapi, Riyanto menambahkan, KPI belum memutuskan sampai kapan acara 
Pesbukers akan distop. Sebab, kata dia, setelah ada surat penghentian itu, KPI akan 
memberi kesempatan ANTV untuk memberi penjelasan. 
 
Sejak ada tayangan Olga yang melecehkan kata salam orang Islam itu, KPI menerima 
banyak pengaduan dari masyarakat. (ROFIUDDIN)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/07/04/219414732/Gara-gara-Olga-
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Acara-Pesbukers-Disetop

Dihentikan KPI, Pesbukers Tetap Tayang

Kamis, 5 Juli 2012 15:30 wib

Rama Narada Putra - Okezone

JAKARTA - Program acara Pesbukers di ANTV dihentikan sementara mulai 9 Juli hingga 
15 Juli mendatang. GM Corporate Communication ANTV Zoraya Perucha menjawab 
sanksi yang dijatuhkan KPI, beberapa waktu lalu. 
 
Dalam rilis yang disebar, pihak ANTV menghormati sanksi KPI. Meski dihentikan, namun 
pihaknya tetap menayangkan program acara Pesbukers. Akan tetapi tidak secara live 
(langsung) melainkan taping. 
 
“Pada hematnya ANTV menghormati sanksi maupun imbauan KPI. KPI mengimbau agar 
Pesbukers ditayangkan secara taping dan direkam, dan tidak live. Maka mulai Jumat 6 
Juli 2012, Pesbukers akan tidak live lagi, melainkan direkam. KPI mengimbau agar tidak 
memakai penonton berusia di bawah 18 tahun. Itu juga sudah kami laksanakan,” jelas 
Zoraya Perucha dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (5/7/2012). 
 
Dalam rilis tersebut, pihak ANTV tetap mengusahakan kepada KPI agar program acara 
Pesbukers tetap ditayangkan seperti semula. Mereka pun mengakui telah melakukan 
kesalahan, dan siap melakukan perubahan dalam isi dan penayangan acara tersebut.
(ega)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/07/05/33/659303/dihentikan-kpi-
pesbukers-tetap-tayang

Kamis, 05 Juli 2012 | 05:57 WIB

Pesbuker Distop, KPI Tunggu Jawaban Antv

TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia melayangkan surat penghentian 
sementara untuk tayangan Pesbukers di ANTV. Dalam surat tersebut, acara yang 
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dibintangi Olga Syahputra itu diminta berhenti selama seminggu.  
 
“Dari keputusan KPI melalui rapat pleno, (Pesbukers) dihentikan sementara tanggal 9 
sampai 15 Juli,” kata Komisioner KPI Ezki Suryatno ketika dihubungi Rabu, 4 Juli 2012. 
 
Kini, KPI tinggal menunggu tanggapan dari pihak ANTV. Sebab, surat tersebut baru 
dilayangkan per hari ini, Rabu, 4 Juli 2012. “Kita tunggu hak jawab dari mereka,” ujarnya.  
 
Keputusan KPI dikeluarkan karena menganggap terdapat unsur pelecehan agama 
dalam tayangan Pesbukers pada episode 19 Juni 2012 lalu. Saat itu ada pemirsa 
yang menelepon ke studio dan diterima Julia Perez, salah satu pemain di acara itu, 
yang mengucapkan Assalamualaikum. Perkataan itu langsung disambut Olga dengan 
mengatakan ‘’Lu Assalamualaikum terus ah kayak pengemis” 
 
Di lain pihak, Produser Pesbukers Rully Setia Herlambang belum mau berkomentar 
terkait hal itu. Ketika dihubungi Tempo, Rully hanya membenarkan pihaknya sudah 
menerima surat dari KPI. “Saya belum bisa berkomentar karena belum ketemu sama 
manajemen,” ujarnya.( YAZIR FAROUK)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/07/05/219414912/Pesbuker-Distop-
KPI-Tunggu-Jawaban-Antv

Jum’’at, 06 Juli 2012 | 04:01 WIB

Sanksi KPI, Pesbukers Tak Tayang Live Hari Ini

TEMPO.CO , Jakarta: Acara Pesbukers di ANTV tak lagi disiarkan secara langsung mulai 
hari ini, Jumat, 6 Juli 2012. Keputusan itu dikeluarkan terkait surat pemberian sanksi 
yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).  
 
“Mulai Jumat, 6 Juli 2012, Pesbukers akan tidak live lagi melainkan direkam,” kata Zoraya 
Perucha, GM Corporate Communication ANTV, melalui surat elektronik yang diterima, 
Rabu malam, 4 Juli 2012. 
 
ANTV memohon kepada KPI untuk tidak memberhentikan sementara acara itu. “Dengan 
memenuhi imbauan KPI itu, kami sedang mengajukan permohonan kepada KPI agar 
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Pesbukers bisa terus tayang,” kata Zoraya 
 
KPI menganggap terdapat unsur pelecehan agama dalam tayangan Pesbukers pada 
episode 19 Juni 2012 lalu. Saat itu ada pemirsa yang menelepon ke studio dan diterima 
Julia Perez, salah satu pemain di acara itu, yang mengucapkan Assalamualaikum. 
Perkataan itu langsung disambut Olga dengan mengatakan ‘’Lu Assalamualaikum terus 
ah kayak pengemis” 
 
Komisioner KPI Ezki Suryatno mengatakan acara Pesbukers diminta diberhentikan 
sementara mulai 9 sampai 15 Juli 2012. Keputusan itu diambil dari rapat pleno yang 
digelar KPI. (YAZIR FAROUK)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/07/06/219415129/Sanksi-KPI-
Pesbukers-Tak-Tayang-Live-Hari-Ini

Senin, 23 Juli 2012 | 03:03 WIB

Selama Ramadan, Siaran TV Dipelototi 24 Jam

TEMPO.CO, Jakarta: Selama Ramadan ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama 
dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengawasi siaran televisi. “Kami mengerahkan 
50 orang untuk mengawasi 11 televisi nasional secara real-time,” kata Ketua KPI Pusat 
Muhammad Riyanto kepada Tempo Ahad 22 Juli 2012.  
 
Menurut Riyanto, pihak KPI selalu mengkonsultasikan tayangan televisi bersama MUI 
selama bulan puasa, terutama untuk tayangan saat sahur dan menjelang berbuka. 
Pengawasan ketat pada dua waktu “prime-time” itu dilakukan untuk memastikan agar 
tayangan yang banyak ditonton pemirsa tidak bertentangan dengan kaidah atau syariat 
Islam. Selain mendasarkan pengawasan pada petunjuk MUI, KPI merujuk pada Standar 
Program Siaran (SPS) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). 
 
Ketua MUI Amidhan Saberah membenarkan bahwa pihaknya menjalin kerja sama 
dengan KPI terkait dengan siaran televisi. Menurut dia, pada Ramadan ada beberapa 
pengawasan yang berbeda dengan hari biasa, seperti tayangan kuis yang tidak 
boleh mengarah pada perjudian. “Humor itu bagus, tapi jangan sampai terjebak pada 
pelecehan agama dan pribadi,” ujar Amidhan. 
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Pada Ramadan kali ini, MUI dan KPI juga akan memberi pemeringkatan kepada 11 
stasiun televisi. Stasiun televisi dengan peringkat tertinggi dalam memuliakan Ramadan 
dengan konten siaran yang berkualitas akan mendapat penghargaan khusus. “Ya, 
semacam award-lah,” kata Amidhan. Namun ia tidak memerinci bentuk award  yang akan 
diberikan setelah puasa usai itu.  
 
Pihak stasiun televisi mengaku siap diawasi KPI dan MUI, bahkan di luar Ramadan 
sekalipun. Manajer Hubungan Masyarakat Trans TV, Hadiansyah Lubis, menyatakan 
tak khawatir soal pengetatan pengawasan siaran televisi itu. “Kami selalu mematuhi 
peraturan Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dari KPI,” katanya.  
 
KPI sendiri hingga saat ini belum menerima laporan pelanggaran dari para 
pengawasnya. Demikian pula pengaduan dari masyarakat, belum ada yang masuk ke 
KPI. “Akan saya pastikan lagi hari Senin (ini),” kata Riyanto.(SUNDARI | RAHMA TW) 

Ramadan, KPI Tegur Dua Stasiun Televisi

Minggu, 29 Juli 2012 | 15:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Baru sepuluh hari puasa, Komisi Penyiaran Indonesia sudah 
menemukan sejumlah tayangan televisi yang melanggar ketentuan. “Acara Waktunya Kita 
Sahur di TransTV dan Sahur Kampung Bejo di RCTI,” kata Komisioner KPI bidang Isi Siaran, 
Nina Armando, ketika dihubungi Ahad, 29 Juli 2012. 
 
Nina mengatakan, KPI sudah melayangkan peringatan tertulis kepada kedua televisi 
nasional itu. Untuk TransTV, surat peringatan telah dikirim pada tanggal 25 Juli 2012, 
sementara RCTI sehari setelah itu. KPI juga melayangkan surat peringatan kepada 
seluruh stasiun televisi untuk tidak menayangkan iklan French Fries 2000. 
 
KPI menilai iklan itu tidak memperhatikan perlindungan kepada anak-anak dan remaja, 
serta pelarangan muatan seksual. Dalam iklan tersebut ditemukan penayangan adegan 
seorang wanita berbaju merah yang menggunakan pakaian yang cukup terbuka 
di bagian dada, sehingga belahan dadanya terlihat jelas. Kamera menyorot secara 
medium shot tubuh bagian dada wanita tersebut. KPI Pusat mengimbau kepada seluruh 
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lembaga penyiaran yang masih dan atau akan menayangkan iklan tersebut untuk segera 
melakukan perbaikan, dengan mengedit bagian yang dimaksud. 
 
Sementara pada acara Sahur Kampung Bejo yang ditayangkan tanggal 21 dan 22 Juli 
2012 mulai pukul 02.43 WIB, KPI menganggap ada adegan yang melecehkan orang 
dan atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu serta pelanggaran terhadap norma 
kesopanan dan kesusilaan. Adegan yang dimaksud, misalnya, ketika anggota dewan, Eko 
Patrio, yang menjuluki lawan mainnya, Mulu, dengan sebutan “gosokan ayam-ayaman”. 
 
Serupa dengan Sahur Kampung Bejo, Waktunya Kita Sahur di TransTV juga menayangkan 
adegan yang melecehkan orang dengan kondisi fisik tertentu serta melanggar norma 
kesopanan dan kesusilaan. Tayangan tersebut disiarkan tanggal 21 dan 22 Juli 2012. 
Pelanggaran itu, misalnya, ketika Olga menyebut Adul dengan istilah “roti unyil”. Saat 
Tyson tampak tidak takut terhadap monyet, Olga juga menyeletuk, “Tyson mah enggak 
takut..orang dia bapaknya”. 
 
KPI pusat telah memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan pengisi acara dalam kedua 
program tersebut bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar 
Program Siaran (SPS).  
 
Nina mengatakan, KPI akan tetap mengerahkan 50 orang untuk mengawasi sebelas 
televisi swasta. Ia juga berencana bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia dan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan hasil pengawasan KPI 
selama Ramadan ini. “Paling lambat minggu depan,” kata dosen Universitas Indonesia 
ini. (SUNDARI)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/07/29/173419987/Ramadan-KPI-
Tegur-Dua-Stasiun-Televisi

Minggu, 29 Juli 2012 | 16:13 WIB

Ditegur KPI, Stasiun TV Introspeksi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia telah melayangkan teguran tertulis 
untuk tayangan Waktunya Kita Sahur di TransTV dan Sahur Kampung Bejo di RCTI. 
Menanggapi teguran itu, pihak televisi menyatakan siap memperbaiki diri. 
 
“Kalau ternyata ada yang dikoreksi, akan kami perbaiki,” kata Kepala Humas TransTV A. 
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Hadiansyah Lubis ketika dihubungi Ahad, 29 Juli 2012. Hadiansyah mengatakan, setiap 
hari, ada evaluasi setelah program itu ditayangkan. TransTV juga selalu mengarahkan 
kepada artis pendukung acara agar menjaga sikap dan perilakunya. 
 
Serupa dengan TransTV, Manajer Operasional RCTI Untung Pranoto akan mem-briefing 
artis sebelum on air live atau sebelum siaran langsung. Para artis pendukung program 
akan diinformasikan hal-hal yang boleh dan tidak diperbolehkan KPI. 
 
Salah satu pendukung acara Sahur Kampung Bejo, Eko Patrio, mengaku tidak mengetahui 
adanya teguran tersebut. Meski tidak tahu, ia berterima kasih kepada KPI dan berusaha 
mawas diri. “Saya enggak kepikiran jahatin orang,” kata anggota Komisi Pendidikan 
Dewan Perwakilan Rakyat ini. 
 
Namun, pemilik nama asli Eko Hendro Purnomo ini berharap masyarakat tidak 
menyaksikan tayangan sahur itu secara sepenggal-sepenggal, melainkan dari awal 
hingga akhir. Menurut politikus Partai Amanat Nasional ini, ada pelajaran yang bisa 
diambil oleh penonton. “Misalnya tidak boleh menggunjingkan orang lain,” katanya.  
 
KPI menemukan sejumlah pelanggaran terhadap tayangan televisi berupa program 
siaran dan iklan selama bulan Ramadan. KPI sudah melayangkan peringatan tertulis 
kepada kedua televisi nasional itu. Untuk TransTV pada tanggal 25 Juli 2012, sementara 
RCTI pada tanggal 26 Juli 2012. Komisi juga melayangkan surat peringatan kepada 
seluruh stasiun televisi untuk tidak menayangkan iklan French Fries 2000. (SUNDARI)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/07/29/173419990/Ditegur-KPI-Stasiun-
TV-Introspeksi

Giliran ‘Kampung Sahur Bejo’ Kena Tegur KPI

Prih Prawesti Febriani - detikhot 

Rabu, 01/08/2012 10:52 WIB

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali memberi teguran kepada program 
televisi yang dinilai melanggar aturan saat tayang. Kali ini, KPI menegur program sahur 
“Kampung Sahur Bejo” di RCTI. 
 
Tayangan yang menampilkan pelawak Komeng, Opie Kumis, dan Melaney Ricardo itu 
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dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Tahun 2012. Acara tersebut dinilai secara 
konsisten menampilkan adegan yang melecehkan orang dengan kondisi fisik tertentu 
atau orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu. 
 
Lalu, apa tanggapan pihak RCTI? Kanti Mirdiati selaku Managing Director RCTI 
mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi guna memperbaiki hal-hal 
yang dianggap kurang pas. 
 
“Setiap kali datang berbagai teguran KPI, baik iklan maupun program, tidak ada yang 
kami abaikan. Semua didiskusikan dengan KPI, dan internal RCTI,” ujar Kanti saat ditemui 
di Belleza, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2012) malam. 
 
“Yang paling penting, tidak ada SARA di Kampung Sahur. Kalau cela-celaan, ya itu 
memang acara komedi yang tampil live. Spontanitas dan biasa terjadi tidak hanya di 
televisi kami, tapi juga televisi lain,” kilahnya.(wes/mmu)

Sumber: http://hot.detik.com/movie/read/2012/08/01/105244/1980150/231/

KPI Menerima 7.147 Pengaduan Publik

Tribunnews.com - Senin, 6 Agustus 2012 16:40 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada Januari hingga Juli 2012, KPI Pusat menerima 
7.147 pengaduan publik. Pengaduan publik umumnya di sampaikan melalui SMS (75%), 
selanjutnya melalui email (23%), dan sisanya melalui telpon dan surat.  
 
“ Ini jauh lebih banyak dari pada tahun lalu.Pengaduannya tertinggi talkshow, 
penghinaan kepada kelompok tertentu, kalau tahun lalu terbesar pada sinetron, 
sekarang sinetron keempat karena siaran tidak mendidik,” kata Nina Mutmainnah, 
Komisioner KPI Pusat, bidang isi siaran, di Ruang Oaks Room Lt.2 Kominfo, Jakarta Pusat, 
senin (6/8/2012).  
 
Hingga minggu kedua ramadhan, KPI Pusat menerima 31 pengaduan publik terkait acara 
khusus ramadhan. Sementara, pengaduan publik secara umum (acara umum dan acara 
ramadhan) yang di terima selama bulan ramadhan ini berjumlah 165 pengaduan.  
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KPI Pusat meminta stasiun TV untuk terus memperbaiki. Siarannya sesuai dengan 
semangat ramadhan dan secara umum mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan 
standar program siaran (P3 dan SPS) 2012.  
 
Selama 2012 ( Hingga 3 Agustus 2012), KPI Pusat telah menjatuhkan 43 administratif 
kepada lembaga penyiaran, berupa 32 sanksi teguran pertama, 5 sanksi teguran kedua, 
5 penghentian sementara, dan 1 pembatasan durasi. Di luar sanksi administratif, KPI 
mengeluarkan 18 imbauan dan 17 peringatan terkait program siaran.  
 
“ Kami melakukan pemantauan 24 jam, Januari- 3 Agustus kami sudah mengeluarkan 43 
sanski ada pembatasan durasi hingga penghentian sementara,” tandasnya.

Bermasalah, Ini Tujuh Acara Ramadhan Kena Teguran Keras

Tribunnews.com - Senin, 6 Agustus 2012 16:36 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferro Maulana 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menjatuhkan 
sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada tujuh acara televisi di bulan 
Ramadhan karena dianggap meresahkan kenyamanan sebagian pemirsa.

Hal ini di sampaikan oleh KPI Pusat, yang pada hari ini menyampaikan hasil 
pemantauan tayangan TV di bulan Ramadhan bersama-sama dengan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian 
Komunikasi dan Informatika di kantor Kominfo, Jakarta Pusat.

Ketujuh acara yang mendapatkan sanksi teguran adalah ‘Waktunya Kita Sahur’ (Trans 7), 
‘Kampoeng Sahur Bejo’ (RCTI), ‘Sahur Bersama Srimulat’ (Indosiar), ‘ Ngabuburit ‘ (Trans 7), 
‘Sabar tingkat 2’ (SCTV), ‘John Lenong’ (Trans 7), dan ‘Inbox’ (SCTV). 

Dari ketujuh acara tersebut, ‘Inbox’ ( Merupakan acara harian, bukan acara khusus 
Ramadhan) mendapatkan sanksi teguran kedua. Keenam acara lainnya mendapatkan 
sanksi teguran pertama.

“Kami memantau sampai tanggal 3 Agustus paruh 1 Ramadhan, pemantauan akan terus 
berlanjut sampai akhir Ramadhan. KPI tidak menyebutkan nama program karena masih 
dalam program pemantauan, “ kata Nina Mutmainnah, Komisioner KPI Pusat Bidang Isi 
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Siaran, di Ruang Oaks Room Lt.2 Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2012).

Berdasarkan pemantauan KPI Pusat, secara umum sejumlah stasiun TV menampilkan 
acara yang sesuai dengan semangat Ramadhan, melalui acara-acara ceramah, talkshow, 
features, sinetron tertentu, dan film serial. Pelanggaran isi siaran pertama terdapat pada 
sahur ataupun menjelang buka puasa.

“Acara Inbox kebanyakan yang nonton anak tapi banyak melanggar ketentuan 
penggolongan program siaran. Karena ditujukan untuk remaja. Yang paling banyak 
diaduan masyarakat ‘Waktunya Kita Sahur’,” tuturnya.

Umumnya terdapat empat bentuk pelanggaran yang dilakukan kepada orang dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu (melecehkan orang dengan kondisi fisik tertentu atau 
orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu atau pekerjaan tertentu). 

Kedua pelanggaran atas perlindungan anak. Ketiga, melanggar norma kesopanan (dan 
kesusilaan). Keempat, melanggar norma ketentuan penggolongan program siaran 
(program klasisifikasi R/Remaja). Jenis pelanggaran acara-acara komedi ini serupa 
dengan pelanggaran yang ditemukan pada Ramadhan tahun lalu. Tahun lalu KPI 
menjatuhkan sanksi administratif kepada enam acara komedi Ramadhan.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/08/06/bermasalah-ini-tujuh-acara-
ramadhan-kena-teguran-keras

Senin, 06 Agustus 2012 | 13:33 WIB

Ramadan, KPI Tegur 7 Acara Televisi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menjatuhkan sanksi administrasi 
berupa teguran kepada tujuh acara televisi. “Pelanggaran isi siaran, terutama terdapat 
pada acara-acara komedi di waktu sahur dan menjelang puasa,” kata komisioner KPI 
bidang isi siaran, Nina Armando, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin, 6 
Agustus 2012.  
 
Ketujuh acara yang ditegur adalah Waktunya Kita Sahur di Trans TV, Kampung Sahur 
Bejo di RCTI, Sahur Bersama Srimulat di Indosiar, Ngabuburit di Trans TV, Sabarrr Tingkat di 
SCTV, John Lenong di Trans7, dan Inbox SCTV. Dari ketujuh acara tersebut, Inbox 
mendapatkan sanksi teguran kedua, sedangkan sisanya teguran pertama. 
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Nina mengatakan terdapat empat pelanggaran yang dilakukan oleh program-program 
komedi selama Ramadan. Pertama, melecehkan orang dengan kondisi fisik tertentu 
atau orang dengan orientasi seks dan identitas gender atau pekerjaan tertentu. Kedua, 
pelanggaran atas perlindungan anak. “Acara-acara itu banyak ditonton anak,” kata dosen 
Komunikasi Universitas Indonesia ini. 
 
Ketiga, melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Keempat, melanggar ketentuan 
penggolongan program siaran. Program tersebut dengan klasifikasi R, tapi banyak 
memuat konten dewasa. 
 
Sampai saat ini, sudah ada 165 pengaduan ke KPI dari masyarakat mengenai siaran 
televisi. “Sebanyak 31 khusus untuk acara Ramadan,” kata Nina. Program yang banyak 
mendapatkan aduan masyarakat adalah Waktunya Kita Sahur di Trans TV. 
 
KPI meminta semua stasiun televisi terus memperbaiki siarannya sesuai dengan 
semangat Ramadan. Stasiun televisi juga diharapkan mematuhi Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran. 
 
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, Sinansari Ecip, 
menyerukan kepada masyarakat untuk memboikot program Ramadan yang dipenuhi 
ungkapan kasar dan makian. “Program demikian sejatinya hanya membajak momentum 
Ramadan,” kata Ecip. 
 
Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengimbau stasiun televisi 
untuk tidak menjadikan rating sebagai tolak ukur membuat program Ramadan. “Tapi 
bagaimana cara membuat program yang bagus,” kata politikus dari PKS ini. (SUNDARI)

Sumber: http://ramadan.tempo.co/konten_berita/kabar_puasa/2012/08/06/421686/
Ramadan-KPI-Tegur-7-Acara-Televisi

Pengaduan Acara TV kepada KPI Meningkat di Ramadan

Senin, 6 Agustus 2012 14:39 wib

Rama Narada Putra - Okezone

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah menjatuhkan sanksi 
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administratif berupa teguran tertulis kepada tujuh acara televisi di bulan Ramadan.  
 
Ketujuh acara yang mendapatkan sanksi teguran adalah “Waktunya Kita Sahur” Trans TV, 
“Kampung Sahur Bejo” RCTI, “Sahur Bersama Srimulat” Indosiar, “Ngebuburit” Trans TV, 
“Sabar 2” SCTV, “John Lenong” Trans TV, “Inbox” SCTV. 
 
Hingga pekan kedua bulan puasa ini, KPI Pusat menerima 31 pengaduan publik terkait 
acara khusus Ramadan. Sementara itu, pengaduan publik secara umum (acara umum dan 
Ramadan) yang diterima selama bulan puasa ini berjumlah 165 pengaduan. 
 
“Kami melihat masih ada pelanggaran cukup banyak, seperti pada acara komedi pas 
sahur dan menjelang buka puasa. Hal ini juga terjadi pada tahun lalu, pada saat prime 
time,” ungkap Nina Mutmainnah Armando, Komisioner KPI di kantor Kominfo, Jakarta 
Pusat, Senin (6/8/2012).  
 
Lebih lanjut Nina mengungkapkan, pengaduan dari masyarakat terkait program acara 
Ramadan lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada Januari hingga Juli 
2012, KPI telah menerima 7.147 pengaduan publik. 
 
“Pengaduan ini jauh lebih banyak daripada pengaduan tahun lalu. Pengaduannya 
tertinggi talkshow, mengenai penghinaan kepada kelompok tertentu, melecehkan 
pemain lain, kalau tahun lalu terbesar pada sinetron,” tutupnya.(nsa)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/08/06/33/673890/pengaduan-acara-
tv-kepada-kpi-meningkat-di-ramadan

Acara komedi dominasi pelanggaran tayangan Ramadan

Senin, 6 Agustus 2012 13:17 WIB | 2188 Views

Jakarta (ANTARA News) - Pelanggaran tayangan Ramadan pada televisi didominasi oleh 
acara komedi yang disiarkan pada saat sahur dan menjelang berbuka puasa. Kebanyakan 
para pemerannya melecehkan dan memperolok kelompok masyarakat atau orang 
tertentu. 
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“Komisi Penyiaran Indonesia sudah memberikan sanksi teguran kepada enam tayangan 
khusus Ramadan dan satu tayangan musik,” ujar Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) Nina Mutmainnah di Jakarta, Senin. 
 
Ketujuh acara yang mendapatkan sanksi teguran, Waktunya Kita Sahur (Trans TV), 
Kampung Sahur Bejo (RCTI), Sahur Bersama Srimulat (Indosiar), Ngabuburit (Trans TV), 
Sabarr Tingkat 2 (SCTV), John Lenong (Trans7) dan Inbox (SCTV). 
 
Menurut dia, pada umumnya terdapat empat bentuk pelanggaran yang dilakukan 
program-program komedi ramadan. 
 
Pertama, pelanggaran atas perlindungan kepada orang dan atau kelompok masyarakat 
tertentu dengan melecehkan kondisi fisik tertentu atau orientasi seks dan identitas 
gender tertentu. 
 
Kedua yaitu pelanggaran atas perlindungan anak. Tayangan-tayangan Ramadan yang 
disajikan saat “prime time” seringkali mengabaikan edukasi bagi anak-anak. 
 
Selanjutnya, pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan. Norma kesopanan 
dinilai paling banyak pelanggarannya dibandingkan kesusilaan. 
 
Terakhir, pelanggaran ketentuan penggolongan program siaran, yaitu program klasifikasi 
R atau Remaja dan klasifikasi lainnya. 
 
Ia mengatakan, hingga saat ini, baru satu stasiun tv yang memberikan respons terhadap 
teguran KPI, namun belum terjadi banyak perubahan dari tayangan-tayangan tersebut. 
 
Dalam tayangan televisi pada momen Ramadan ataupun bukan, seyogyanya siaran 
televisi perlu memerhatikan Undang-Undang Penyiaran sebagai pedoman dan wujud 
tanggung jawab kepada masyarakat. 
 
“KPI Pusat meminta semua stasiun tv untuk terus memperbaiki siarannya sesuai dengan 
semangat Ramadhan dan secara umum mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 dan SPS) 2012,” kata Nina. 
(ANT)
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Editor: AA Ariwibowo

Sumber:  http://www.antaranews.com/berita/325855/acara-komedi-dominasi-
pelanggaran-tayangan-ramadan

Tujuh Acara dalam Bulan Ramadhan Kena Tegur KPI 
Senin, 6 Agustus 2012 | 17:49 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menjatuhkan sanksi 
administratif berupa teguran tertulis kepada tujuh acara televisi pada bulan Ramadhan 
1433 Hijriah karena dianggap meresahkan kenyamanan sebagian pemirsa. 
 
Hal itu disampaikan oleh KPI Pusat, yang pada Senin ini (6/8/2012) mengumumkan hasil 
pemantauan tayangan televisi pada bulan Ramadhan 1433 Hijriah  bersama Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) serta Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, di kantor kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. 
 
Ketujuh acara yang mendapat sanksi teguran adalah Waktunya Kita Sahur (Trans 7), 
Kampoeng Sahur Bejo (RCTI), Sahur Bersama Srimulat (Indosiar),  Ngabuburit (Trans 7), Sabar 
Tingkat 2 (SCTV), John Lenong (Trans 7), dan Inbox (SCTV). 
 
Dari ketujuh acara tersebut, Inbox (merupakan acara harian, bukan acara khusus 
Ramadhan) mendapat  sanksi teguran kedua. Keenam acara lainnya mendapat sanksi 
teguran pertama. 
 
“Kami memantau sampai tanggal 3 Agustus (2012) paruh I Ramadhan. Pemantauan akan 
terus berlanjut sampai akhir Ramadhan. KPI tidak menyebutkan nama program (untuk 
tahap selanjutnya) karena masih dalam program pemantauan,” terang Nina Mutmainnah, 
Komisioner KPI Pusat Bidang Isi Siaran, di Oaks Room, Lantai 2 kantor Kementerian 
Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2012). 
 
Berdasarkan pemantauan KPI Pusat, secara umum sejumlah stasiun televisi 
menampilkan acara yang sesuai dengan semangat Ramadhan, melalui acara-acara 
ceramah, talkshow, features, sinetron, dan film serial. Pelanggaran isi siaran  terdapat 
pada acara-acara sahur dan menjelang buka puasa. 
 
“Acara Inbox, kebanyakan yang nonton anak, tapi banyak melanggar ketentuan 
penggolongan program siaran, karena ditujukan untuk remaja. Yang paling banyak 
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diadukan masyarakat, Waktunya Kita Sahur,” terang Nina lagi. 
 
Ada empat bentuk pelanggaran yang terjadi. Pertama, melecehkan orang dengan 
kondisi fisik tertentu, orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu, atau 
orang dengan pekerjaan tertentu. Kedua, pelanggaran atas perlindungan anak. Ketiga, 
pelanggaran terhadap norma kesopanan (dan kesusilaan). Keempat, pelanggaran atas 
norma ketentuan penggolongan program siaran (program klasisifikasi R/Remaja).  
 
Jenis pelanggaran itu serupa dengan pelanggaran yang ditemukan pada Ramadhan 
tahun lalu. Tahun lalu, KPI menjatuhkan sanksi administratif kepada enam acara komedi 
Ramadhan. (Ferro Maulana/Agung Budi Santoso)

Sumber: http://entertainment.kompas.com/read/2012/08/06/17493178/Tujuh.Acara.
dalam.Bulan.Ramadhan.Kena.Tegur.KPI

KPI Beri Peringatan Tertulis
Selasa, 7 Agustus 2012 | 03:30 WIB 

Jakarta, Kompas - Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan sanksi teguran tertulis 
terhadap tujuh acara televisi pada bulan Ramadhan 2012. Tayangan yang sebagian 
besar berupa komedi itu dianggap menyalahi etika penyiaran, antara lain berisi 
pelecehan kelompok tertentu, menabrak norma kesusilaan, dan melanggar perlindungan 
anak.

Hal itu disampaikan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Isi Siaran, 
Nina Mutmainnah, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/8). Hadir juga dalam acara 
itu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan Ketua Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Bidang Komunikasi dan Informatika S Sinansari Ecip.

Nina Mutmainnah menjelaskan, ketujuh acara televisi itu adalah Waktunya Kita Sahur 
di TransTV, Kampung Sahur Bejo (RCTI), Sahur Bersama Srimulat (Indosiar), Ngabuburit 
(TransTV), Sabarrr Tingkat 2 (SCTV), John Lenong (Trans7), dan Inbox (SCTV). Ini adalah 
peringatan pertama bagi keenam tayangan itu dan merupakan peringatan kedua untuk 
Inbox.

Semua acara itu dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran. Siaran itu umumnya melecehkan kelompok tertentu, seperti orang pendek, 
bibir tebal, atau orientasi seksual tertentu. Berbagai adegan untuk orang dewasa itu 
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ditampilkan pada jam tayang tontonan keluarga, termasuk anak-anak. Isi acara itu juga 
dinilai menyalahi norma kesopanan dan tak sesuai ketentuan penggolongan program 
siaran.

Dipantau

Sinansari Ecip mengungkapkan, MUI memantau tayangan televisi pada paruh pertama 
Ramadhan 2012. Hasilnya, sebagian acara Ramadhan masih dipenuhi makian dan 
ungkapan kasar. Acara-acara itu hanya membajak momentum Ramadhan untuk 
kepentingan komersial. Acara-acara semacam itu sudah kerap dikritik dan diperingatkan, 
tetapi tak berubah. Bahkan, kini beberapa ustaz juga terlibat dalam program yang tak 
sesuai dengan semangat puasa itu.

MUI mengajak masyarakat memboikot acara-acara komedi televisi yang mengumbar 
makian dan ungkapan kasar.

Tifatul Sembiring menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya juga menerima banyak 
protes dari masyarakat terkait sejumlah tayangan televisi. Sebenarnya acara-acara yang 
diprotes itu sudah dievaluasi dari tahun ke tahun, tetapi hampir tidak ada perubahan. 
(IAM)

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/08/07/03305483/KPI.Beri.Peringatan.
Tertulis

Lagi, KPI Tegur Ustad Solmed dan Inbox!

Fakhmi Kurniawan - detikhot 

Selasa, 07/08/2012 14:33 WIB

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali mengeluarkan tegurannya. Kali ini, 
acara musik Inbox yang ditayangkan di SCTV yang mendapatkan teguran. 
 
Teguran tertulis yang dilayangkan itu terkait dengan candaan Ustad Solmed kepada 
pelawak Narji. Itu terjadi dalam tayangan edisi 20 Juli 2012. 
 
“Jadi, kalau iblis diciptakan untuk menggoda manusia… begitulah takdir Narji diciptakan 
untuk dicaci-maki manusia...” demikian lontaran Ustad Solmed kepada Narji 



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

275
Lampiran

 
Teguran dengan no 486/K/KPI/08/12 itu terpampang jelas di situs resmi KPI. Dalam 
situs itu juga dijelaskan bahwa teguran itu bukan pertama kalinya untuk Inbox. 
 
Sebelumnya, Inbox juga sempat mendapat teguran karena pengisi acara mereka. Pada 
saat itu yang mendapat teguran adalah candaan Andhika Pratama dan Narji. (fk/mmu)

Sumber: http://hot.detik.com/read/2012/08/07/142819/1985299/230/lagi-kpi-tegur-
ustad-solmed-dan-inbox?h771108bcj

Indonesian TV Stations Warned Over Shows 
August 07, 2012

Predawn comedy shows have racked up the most complaints to the Indonesian 
Broadcasting Commission during Ramadan for their portrayal of community groups and 
minorities.  
 
“The Indonesian Broadcasting Commission [KPI] has issued warnings to six Ramadan 
predawn shows and one music show,” KPI commissioner Nina Mutmainnah said in 
Jakarta on Monday.  
 
Nina said there were four main violations typically committed by the shows. The first 
involves insulting the physical condition, sexual orientation or gender identity of people 
or community groups.  
 
Second are violations of children’s protections. This typically involves shows that are 
aired during prime-time hours — when young viewers are more likely — ignoring content 
guidelines that have been put in place to protect children.  
 
Violations of norms of politeness and decency make up the third category, with more 
reported violations of politeness than of decency. And rounding out the list were 
violations in which shows were not properly categorized.  
 
So far only one TV station has responded to the KPI’s warnings, Nina said, but it has 
yet to make any significant changes to its programming. She said TV shows, aired 
during and outside of the month of Ramadan, should be in line with and refer to the 
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Broadcasting Law.  
 
“The KPI calls on all TV stations to continue to improve their programs in line with the 
spirit of Ramadan and to comply with the 2012 guidelines on broadcasting norms and 
program standards,” she said.  
 
Communication and Information Minister Tifatul Sembiring lamented the KPI’s lack of 
authority and inability to effectively sanction TV stations.  
 
“We will draft a memorandum of understanding between the Communication and 
Information Ministry, the KPI and the Indonesian Council of Ulema [MUI], so the KPI’s 
recommendations will have an effect on TV stations’ broadcasting permits,” Tifatul said 
in Jakarta on Monday. He announced the plan after receiving reports from the KPI and 
the MUI on violations by TV stations despite repeated warnings from the KPI.  
 
Tifatul suggested that the KPI and TV stations sit down together to reach a common 
understanding, emphasizing that TV programs should not only be entertaining but also 
educational. “The producers are also human,” he said. “So, I prefer to educate them so 
their mind-sets is not merely about meeting a material target; they should also think 
about the impact of shows on people.”  
 
sumber: http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/indonesian-tv-stations-warned-
over-shows/536017

TV stations scolded for Ramadhan programming

The Jakarta Post, Jakarta | National | Tue, August 07 2012, 7:49 AM 

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) has reprimanded five television stations 
for broadcasting programs deemed unsuitable for general audiences during Ramadhan. 
 
KPI deputy chairperson Nina Mutmainah said on Monday that seven Ramadhan 
shows Waktunya Kita Sahur (It’s Time for Pre-dawn Meal) and Ngabuburit on Trans TV, 
Kampung Sahur Bejo (Pre-dawn Meal at Bejo’s Village) on RCTI, Sahur Bersama Srimulat 
(Pre-dawn Meal with Srimulat) on Indosiar, John Lenong on Trans7 and Sabar Tingkat 2 
(Second Grade Patience) on SCTV and regular variety show, Inbox also on SCTV, violated 
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the standard rules of broadcasting by showing physical and verbal abuse against people 
with disabilities and different sexual orientation.  
 
The KPI also decided that the seven programs had violated the television rating system 
for showing programs unsuitable for minors despite Semua Umur (General) rating. In a 
press briefing on Monday, the KPI showed clips in which actors and comedians verbally 
harassed one another as well as trading sexually themed jokes. 
 
“The shows are mostly broadcast during breaking of the fast and pre-dawn meals, which 
means that children could also watch them,” Nina said during a joint press conference 
with the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Communications and Information 
Ministry. 
 
Nina said that just like last year, most of television stations had not responded to 
reprimands from the commission. “Only one television station has given us a call to talk 
about the reprimand. The six others have not given any response yet,” she said. 
 
Data from the KPI shows that 31 complaints were lodged against Ramadhan-themed 
shows. In the first two weeks of Ramadhan, KPI received a total of 165 complaints, an 
increase from 125 complaints over the same period last year. 
 
Head of the MUI’s information and communication division, Imam Suhardjo, said that 
viewers must take drastic measures to deal with vulgar Ramadhan shows. “It is time to 
boycott the shows that abuse Ramadhan’s name with offensive content,” Imam said. 
 
He said that the MUI was also concerned by the selection of preachers hired by local 
television stations to deliver Ramadhan sermons. “Some of them told inaccurate 
religious stories and performed inappropriate dialogues and scenes,” he said. 
 
Imam said that Indosiar, for instance, aired a talk show featuring a preacher with 
controversial dang dut singer Inul Daratista, known for her “drilling” dance move.  
 
Imam quoted a line from the preacher who commented on Inul’s retirement from the 
music scene, saying that “It’s your fault that you prefer to drill, instead of being drilled,” 
the cleric said, insinuating sexual intercourse. 
 
MUI urged the KPI and the ministry to factor the violations into their next review of 
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licenses for television stations. 
 
Communications and Information Minister Tifatul Sembiring said it would be hard for 
the ministry to just revoke licenses for the television stations. “I prefer holding dialogue 
between stakeholders to find a solution to this problem,” he said. 
 
Tifatul said that what mattered now was finding ways to prevent bad television 
programming. 
 
“We need to find the root cause of the problems and prioritize preventive actions,” he 
said. 
 
Media analyst Ignatius Haryanto said that viewers should demand better programming. 
 
“The key to changing programs is the public. The public need to be more critical in order 
to get better shows,” he said. (cor)

Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2012/08/07/tv-stations-scolded-
ramadhan-programming.html

Lagi, Lawakan Olga Syahputra Kena Bidik KPI 
Selasa, 14 Agustus 2012 | 17:44 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com — Presenter dan komedian Olga Syahputra lagi-lagi kena 
bidikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. KPI menilai dagelan Olga di acara yang 
dibintanginya, Waktunya Kita Sahur (TransTV), pada tanggal 13 Agustus 2012, masih 
dipenuhi umpatan-umpatan yang merendahkan orang lain. 
 
Dalam siaran pers yang dimuat di situs resmi KPI Pusat, Senin (13/8/2012), teguran ini 
merupakan yang kedua kalinya dialamatkan kepada pengelola program Waktunya Kita 
Sahur. Dalam surat teguran bernomor 505/K/KPI/08/12, KPI menilai pengelola program 
masih membiarkan lawakan yang melecehkan orang dengan kondisi fisik dan orientasi 
seksual tertentu serta pelanggaran atas norma kesopanan dan norma kesusilaan. 
 
KPI Pusat menilai program Waktunya Kita Sahur telah melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran (P3) Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 21 
ayat (1), serta Standar Program Siaran (SPS) Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) 
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dan ayat (2) huruf b dan d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a. 
 
Teguran pertama dilayangkan terkait tayangan pada tanggal 9 Agustus, di mana para 
bintang tamunya, termasuk Olga, menyebut salah satu rekannya, Adul, dengan kata-kata 
yang merendahkan, seperti “badan kamu kayak boneka santet”, “kayak ceret”, dan “Anak 
Bantet”. 
 
Tak cuma Olga, Kiwil, Deni, dan Wendy juga melakukan hal serupa. Wendy bahkan 
mengolok-ngolok dan mengumpat Kiwil dengan sebutan “Monyong”. Umpatan itu 
disambut Jessica yang mengomentari begini, “Mangkanya tuh gigi jangan kemancungan, 
dibehel!” 
 
Menindaklanjuti hal tersebut, KPI akan melakukan pemantauan terhadap program 
tersebut. Bila ditemukan masih ada pelanggaran, pihaknya akan meningkatkan sanksi 
administratif berupa penghentian sementara acara tersebut.

Editor : 
Eko Hendrawan Sofyan
Sumber: http://entertainment.kompas.com/read/2012/08/14/17442848/Lagi.Lawakan.
Olga.Syahputra.Kena.Bidik.KPI

Iklan Tong Fang Cs Diprotes KPI 

Rina Atriana – detikNews
Rabu, 15/08/2012 14:55 WIB 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memprotes iklan pengobatan China seperti 
Tong Fang yang belakangan ini beredar di stasiun televisi. Iklan tersebut dinilai 
berlawanan dengan aturan Kemenkes karena menyebutkan testimoni kesembuhan. 
 
“Iklan dan layanan publikasi kesehatan beberapa bulan ini muncul cukup kuat. Yang 
menurut pandangan kami perlu dipertanyakan berdasarkan aturan Kemenkes,” ujar 
Ketua KPI Muhammad Riyanto di kantor KPI, Jl Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Rabu 
(15/8/2012). 
 
Riyanto mendorong masyarakat untuk secara resmi mengadukan iklan pengobatan 
China ke KPI. Sebab iklan yang beredar dinilai sudah melebihi batas.  
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Iklan Tong Fang menjadi tenar ketika ramai menjadi bahan guyonan di jejaring sosial 
twitter. Iklan ala klinik itu yang dijadikan sasaran guyon. Detikcom sempat menyambangi 
klinik Tong Fang di Kelapa Gading, Jakut, sayangnya mereka tidak mau memberikan 
komentar. 
 
Staf Khusus Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes Agus Purwodianto, menyebutkan, 
efek dari iklan tersebut tidak hanya merugikan namun membahayakan masyarakat. 
Bahkan Kemenkes melalui dinas kesehatan sudah memanggil klinikklinik tersebut.  
 
“Nanti kita lihat kontrak iklan itu bisa dibatalkan atau tidak oleh media penyiaran. 
Karena efeknya yang sudah meresahkan,” kata Agus.  
 
Menurut Agus, seperti iklan Tong Fang, dalam aturan Kemenkes tidak diperbolehkan 
memberikan testimoni kesembuhan. Selain itu harga pengobatan dan pemberian diskon 
pengobatan tidak diperbolehkan untuk disebutkan. 
 
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPI Ezki Tri Rezeki mengatakan, pihaknya sudah 
mengeluarkan teguran pertama pada 6 stasiun televisi pada 9 Agustus lalu. Televisi  
yang mendapat teguran itu antara lain Trans TV, Global TV, Metro TV, TvOne, dan Trans 7. 
Teguran kedua akan dilayangkan jika stasiun televisi masih menayangkan format iklan 
seperti yang dipermasalahkan.  
 
Staf Sekretariat Bidang Kajian Pengobatan Tradisional dan Komplementer Alternatif 
Aldrin, dalam peraturan periklanan Kemenkes, tidak boleh mengiklankan penjualan 
produk dalam bentuk apapun dan memberikan testimoni. Yang dibolehkan hanya terkait 
jasa dan fasilitas untuk iklan kesehatan. 
 
“Kami tidak anti pengobatan tradisional. Namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi 
oleh siapapun yang bergerak di bidang kesehatan, moral dan etika yang harus kami 
tegakan,” kata Aldrin. (nik/ndr) 

Sumber: http://news.detik.com/read/2012/08/15/145533/1992283/10/
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Rabu, 15 Agustus 2012 | 14:31 WIB

Tayangkan Iklan Tong Fang, 5 Stasiun TV Ditegur  

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi berupa 
teguran tertulis kepada lima stasiun televisi karena menayangkan iklan klinik 
pengobatan alternatif yang dianggap melanggar etika pariwara. 
 
“Iklan itu menampilkan testimoni dan promosi. Itu tidak boleh,” kata Komisioner KPI, 
Nina Mutmainah Armando, Rabu, 15 Agustus 2012. Sesuai aturan, institusi pelayanan 
kesehatan hanya boleh mengiklankan jasa-jasa dan fasilitas pelayanannya.  
 
KPI sendiri sudah memantau iklan bermasalah ini sejak April 2012. Tujuh klinik obat 
tradisional, yaitu Tong Fang, Cang Jiang, Tai San, Klinik Herbal dan Salon Aura Spa Jeng 
Ana, Hongkong Medista Traditional Chinese Medicine, Tefaron, dan P-King, dinyatakan 
juga melanggar aturan periklanan.  
 
Setelah diberi imbauan, kata Nina, empat dari tujuh klinik itu berhenti menayangkan 
iklannya. Mereka yang berhenti adalah Klinik Herbal dan Salon Aura Spa Jeng Ana, 
Hongkong Medista Traditional Chinese Medicine, Tefaron, dan P-King.  
 
Sampai awal Agustus, klinik Tong Fang, Cang Jiang, dan Tai San tetap saja menayangkan 
iklan di Metro TV, Trans TV, Global TV, Trans 7, dan TV One. Oleh karena itu, KPI memberi 
surat teguran. “Kalau teguran ini diabaikan, iklannya akan kami hentikan,” kata Nina. 
 
Stasiun-stasiun televisi  yang mendapat sanksi adalah Metro TV, Trans TV, Global TV, TV 
One, dan Trans 7. Sebelum diberi sanksi, kata Nina, mereka sudah mendapat imbauan 
untuk menghentikan tayangan iklan itu sejak April hingga Mei 2012.  
 
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati, mengaku sudah memanggil Klinik 
Tong Fang dan Can Jiang. Menurut Emma, kedua klinik itu sudah memiliki izin, baik 
bagi tempat prakteknya maupun tenaga kesehatannya. “Kami memberikan pembinaan 
kepada mereka karena ternyata iklan yang mereka tampilkan melanggar etika 
periklanan dan meresahkan masyarakat,” ujarnya. (GADI MAKITAN)
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KPI Tegur Klinik Tong Fang

Susi Fatimah - Okezone

Rabu, 15 Agustus 2012 13:43 wib

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah melakukan peneguran kepada 
sejumlah klinik pengobatan yang melalukan pengiklanan secara massif disejumlah 
televisi nasional.   
Ketujuh klinik tersebut yaitu Tong Fang, Cang Jiang, Tay Shan, Klinik Herbal dan Salon 
Aura Spa Jeng Ana, Hong Kong Medistra TCM, Tefaron, dan P-King. 
  
Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Nina Mutmainnah, mengatakan dari ketujuh 
klinik yang sudah diberikan teguran masih ada tiga klinik yang ‘membandel’ dengan 
mengindahkan teguran KPI yaitu masih beriklan secara masif. Ketiga klinik tersebut 
yaitu Tay Shan, Tong Fang, dan Cang Jiang. 
  
Selain kepada klinik pengobatan sebagai pihak yang beriklan, sambung Nina, pihaknya 
juga telah memberikan teguran atau imbauan kepada sejumlah stasiun televisi yang 
menanyangkan iklan tersebut. Teguran atau imbauan kepada stasiun televisi sudah 
dilakukan oleh KPI sejak April, Mei dan Juni. 
  
“Metro TV, tvOne, Trans TV, Trans 7 sudah kami tegur,” ujar Nina di kantornya, Jalan Gajah 
Mada, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2012) 
  
Namun, lanjut Nina, pada bulan Juli masih ada tiga klinik yang beriklan, sementara 
empat lainnya sudah tidak beriklan. 
  
Nina menjelaskan ketujuh klinik tersebut telah melakukan pelanggaran karena 
membuat iklan dengan bentuk testimoni pasien yang belum tentu kebenarannya.(teb) 

Sumber: http://news.okezone.com/read/2012/08/15/337/678042/kpi-tegur-klinik-tong-
fang
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Selain Tong Fang, KPI Juga Soroti Iklan On Clinic

Susi Fatimah - Okezone

Rabu, 15 Agustus 2012 18:45 wib

JAKARTA - Selain iklan klinik pengobatan alternatif, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
juga akan mengevaluasi iklan penguat gairah seksual yang kerap muncul di media 
televisi nasional.   
“Iklan On Clinic dan yang lainnya, ini juga yang sedang kami evaluasi,” ujar Komisioner 
KPI, Ezki Suyanto dikantornya, Rabu (15/8/2012). 
  
Ezki mengatakan bahwa iklan tersebut dalam aturan disebutkan boleh dilakukan pada 
pukul 22.00 hingga pukul 03.00 dini hari. 
  
Sementara, Ketua KPI Muhamad Riyanto menganjurkan kepada masyarakat untuk 
melaporkan ke KPI jika terganggu dengan iklan-iklan tersebut, termasuk iklan klinik 
pengobatan seperti Tong Fang. Hingga saat ini pihaknya sudah mendapat banyak 
laporan tiap harinya dari masyarakat. Bentuk teguran melalui surat ataupun secara 
personal sudah dilakukan. 
  
Riyanto mengakui belakangan terakhir iklan klinik dan penguat gairah seksual gencar di 
televisi. 
  
“Beberapa bulan ini muncul sangat cukup kuat, terutama yang menurut kami itu perlu 
dipertanyakan peraturan menteri kesehatan,” katanya. 
  
Sementara, lanjut Riyanto, Lembaga Sensor Film (LSF) sendiri mengaku tidak menerima 
materi iklan klinik Tong Fang dan lainnya yang akan ditayangkan. 
  
“Saya sudah bicara dengan LSF, mereka tidak melalui LSF, tidak semua melalui LSF. LSF 
mengatakan tidak pernah menerima materi iklan klinik itu,” tutupnya.(teb) 

Sumber: http://news.okezone.com/read/2012/08/15/337/678275/selain-tong-fang-kpi-
juga-soroti-iklan-on-clinic
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KPI Akan Tegur Iklan Pengobatan Melalui Talkshow

Susi Fatimah - Okezone

Rabu, 15 Agustus 2012 20:29 wib

JAKARTA - Selain memberikan teguran kepada iklan klinik pengobatan tradisional 
yang tayang di televisi nasional, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga akan menegur 
tayangan televisi dalam bentuk talkshow yang juga mengiklankan pengobatan alternatif.  
 
“Tidak hanya di iklan tapi juga di talkshow-talkshow,” kata Komisioner KPI, Ezki Suyanto 
usai melakukan pertemuan dengan Kemenkes, Kemenkominfo, BPOM dan IDI di Kantor 
KPI, Jakarta, Rabu (15/8/2012).  
 
Ezki mengatakan, masih banyak stasiun televisi yang menampilkan tayangan talkshow 
di waktu-waktu tertentu dengan memanggil langsung terapis yang bisa menyembuhkan 
dan melakukan konsultasi melalui sambungan telefon. 
 
Tak berhenti sampai disana, sambung Ezki, pihaknya juga akan melakukan kajian terkait 
iklan pengobatan alternatif melalui ustad dan pendeta. Hal itu karena banyak keluhan 
kepada KPI terkait pengobatan seperti itu.  
 
“Keluhanya bertambah ada yang melalui ustad, dan agama-agama lain. Padahal 
secara akademis belum tentu terbukti kebenaranya. Di daerah juga meresahkan iklan 
itu. Pemasukan televisi-televisi lokal di daerah dari iklan pengobatan-pengobatan 
tradisional seperti itu,” paparnya.  
 
Untuk melakukan kajian tersebut, Ezki menjelaskan, KPI masih harus melakukan 
pertemuan dengan Kementrian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali 
Gereja Indonesia (KWI) dan Kementerian Kesehatan. “Nanti kita berkoordinasi,” tuturnya.  
 
Usai Idul Fitri, sambungnya, pertemuan tersebut akan dilakukan guna mendapat 
kejelasan dan masukan dari berbagai pihak. (trk) 

Sumber: http://news.okezone.com/read/2012/08/15/337/678346/kpi-akan-tegur-iklan-
pengobatan-melalui-talkshow
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KPI to get tough on medicine ads

Elly Burhaini Faizal, The Jakarta Post, Jakarta | National | Thu, August 16 2012, 9:14 AM 

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) has warned broadcasters against 
saturating the airwaves with commercials for traditional medicine that could mislead 
consumers. 
 
KPI said that it would soon hand out a fresh round of reprimands to television 
stations that insisted on airing the commercials that forwarded false claims about the 
medicine’s supposed therapeutic functions. KPI chairman Muhammad Riyanto said 
such commercials, especially those for clinics promoting Chinese traditional herbal 
medicines, had become more frequent over the past few months.  
 
The KPI also said that testimonials in the ads could be choreographed. 
 
“Following reports from viewers, we have issued reprimands to several television 
stations that aired commercials purported to carry false claims about the medicines,” he 
said in a press briefing. 
 
Riyanto said that some complaints came from patients who failed to recover after 
taking the medications offered in the ads. 
 
Between Aug. 9 and Aug. 10, the KPI issued its first reprimand to Metro TV, Trans TV, 
Global TV, Trans 7 and TV One — for airing commercials of Tay Shan Traditional Chinese 
Medicine (TCM), Chang Jiang Clinic and Tong Fang Clinic. 
 
KPI deputy chairman, Ezky Suyanto, said the commission would give the broadcasters 
one week to respond to the reprimand.  
 
“We will impose a ban on the commercial if they don’t want to make any changes to the 
ads,” she said. 
 
In April and May, the KPI wrote to a number of stations saying that they were allowed to 
air the commercials only if they could verify the ads’ claims and that the ads had gone 
through the editing room. 
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The KPI’s first complaint concerned the ads of Tong Fang Clinic, Chang Jiang Clinic, Tay 
Shan Clinic, Jeng Ana Herbal Clinic and Aura Spa, Hongkong Medistra TCM, Tefaron and 
Peking TCM.  
 
The commercials feature testimonies from patients that have been deemed to be in 
serious violation of the regulations on health advertisements. 
 
“We wanted the broadcasters to edit [remove] those scenes from the advertisements,” 
said Nina Mutmainnah Armando, the KPI’s commissioner. 
 
Of the seven clinics whose advertisements flagged by the commission, Jeng Ana Herbal 
Clinic,  
Hongkong Medistra TCM, Tefaron and Peking TCM have stopped airing their ads on 
television.  
 
Three clinics, Tong Fang, Chang Jiang and Tay Shan clinics, have continued airing the 
ads without any changes. An expert from the Health Ministry said that false claims and 
testimonies could, in fact, put people in danger. 
 
“It can create public health problems because, due to excessive and unethical 
advertisements, people believe in the claims where they can’t be scientifically proven,” 
he said. 
 
Article 5(f) of the 2010 Health Ministry regulation bans commercials for new or non-
conventional medications, drugs, medical equipment or healthcare technologies whose 
safety and benefits cannot be scientifically proven. 
 
Jakarta Health Agency head Dien Ermawati said her agency had recently summoned the 
operators of two clinics — Chang Jiang and Tong Fang — and warned them about making 
false claims. 
 
“They agreed to follow up on our complaints about their advertisements, but it turns out 
that they  
reneged on their promise,” she said.

Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2012/08/16/kpi-get-tough-medicine-ads.
html
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Enam Acara Komedi TV Terkena Semprit KPI

Tribunnews.com - Selasa, 28 Agustus 2012 16:18 WIB

Laporan Sari Oktavia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menjatuhkan 
sanksi administratif kepada tujuh acara televisi. Dari tujuh acara televisi tersebut, enam 
diantaranya acara komedi.

“Kebanyakan komedi,” ungkap Komisioner KPI Bidang Isi Siaran Nina Mutmainah Selasa 
(28/08/2012) saat dialog publik KPI di Jakarta.

Tujuh acara televisi tersebut yakni Waktunya Kita Sahur (Trans TV),Kampung Sahur Bejo 
(RCTI), Sabar Tingkat 2 (SCTV), Sahur Bersama Srimulat (Indosiar), Ngabuburit (Trans TV), 
John Lenong (Trans7), dan Inbox (SCTV).

Pelanggaran yang terjadi bermacam-macam mulai dari pelanggaran kepada orang 
atau kelompok masyarakat tertentu, pelanggaran atas perlindungan anak, hingga 
pelanggaran kesopanan dan kesusilaan.

Diantara tujuh acara tersebut, tiga diantaranya mendapat dua kali sanksi yakni 
Waktunya Kita Sahur, Kampung Sahur Bejo, dan Sabar Tingkat 2.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/08/28/kpi-acara-komedi-paling-banyak-
mendapat-sanksi

KPI Gelar Dialog Publik Terkait Evaluasi Tayangan Ramadan

Selasa, 28 Agustus 2012 14:44 WIB

Laporan Sari Oktavia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar dialog 
publik dengan tajuk “Optimalisasi Manfaat Tayangan Religi dan Perlindungan Anak 
Berkaca Dari Program Ramadhan” di Gedung Bapeten Jakarta Pusat Selasa (28/08/2012).

Dalam dialog publik tersebut, ada empat narasumber yang hadir yakni Ibnu Hamad, Elly 
Risman, Sinansari Ecip, dan Nina Armando.
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Dari data KPI, ada 565 pengaduan publik dari masyarakat selama Ramadhan. Dari semua 
pengaduan, 100 diantaranya merupakan pengaduan acara khusus Ramadhan.

KPI juga menjatuhkan sanksi kepada tujuh acara televisi. Dari tujuh acara tersebut, enam 
merupakan acara komedi.

“Kebanyakan acara komedi,” ungkap komisioner KPI bidang isi siaran Nina Armando.

Acara dimulai pukul 13.00 wib dan berakhir pukul 15.30 WIB.

Sumber: http://m.tribunnews.com/2012/08/28/kpi-gelar-dialog-publik-terkait-evaluasi-
tayangan-ramadan

KPI Gelar Dialog Publik Terkait Evaluasi Tayangan Ramadan

Selasa, 28 Agustus 2012 14:44 WIB

Laporan Sari Oktavia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar dialog 
publik dengan tajuk “Optimalisasi Manfaat Tayangan Religi dan Perlindungan Anak 
Berkaca Dari Program Ramadhan” di Gedung Bapeten Jakarta Pusat Selasa (28/08/2012).

Dalam dialog publik tersebut, ada empat narasumber yang hadir yakni Ibnu Hamad, Elly 
Risman, Sinansari Ecip, dan Nina Armando.

Dari data KPI, ada 565 pengaduan publik dari masyarakat selama Ramadhan. Dari semua 
pengaduan, 100 diantaranya merupakan pengaduan acara khusus Ramadhan.

KPI juga menjatuhkan sanksi kepada tujuh acara televisi. Dari tujuh acara tersebut, enam 
merupakan acara komedi.

“Kebanyakan acara komedi,” ungkap komisioner KPI bidang isi siaran Nina Armando.

Acara dimulai pukul 13.00 wib dan berakhir pukul 15.30 WIB.

Sumber: http://m.tribunnews.com/2012/08/28/kpi-gelar-dialog-publik-terkait-evaluasi-
tayangan-ramadan
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MUI apresiasi tayangan konstruktif selama Ramadan

Selasa, 28 Agustus 2012 16:21 WIB | 1935 Views

Jakarta (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi untuk 
beberapa program dan stasiun televisi yang berusaha mengedepankan tayangan 
konstruktif selama Ramadan. 
 
“Kami berterima kasih serta memberi apresiasi tinggi kepada lembaga penyiaran yang 
konsisten dengan acara-acara konstruktif dan kondusif selama Ramadan,” kata Ketua 
Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sinansari Ecip dalam dialog publik di Kantor KPI, 
Jakarta Pusat, pada Selasa. 
 
Berdasarkan pantuan MUI acara-acara yang patut diapresiasi, antara lain film serial 
“Omar: Umar bin Khattab” (MNCTV), dokumenter “Musafir” (Trans7), “Catatan Harian 
Santri” (Indosiar), rangkaian program Ramadhan di MetroTV, “Radio Show” (TVOne), 
Sinetron “Insyaallah Ada Jalan” (SCTV), dan “Tukang Bubur Naik Haji The Series” (RCTI). 
 
Program-program tersebut dinilai dapat memberikan inspirasi positif, edukasi, serta 
bermanfaat bagi syiar Islam sebagai agama yang cinta perdamaian. 
 
Ecip mengatakan MUI bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk 
memantau dan menilai tayangan televisi selama Ramadan. 
 
“MUI dan KPI saling bertukar pikiran dan pengetahuan karena pemantauan tayangan 
selama Ramadan erat kaitannya dengan kaidah Islam, sedangkan MUI membutuhkan 
keahlian dan teknologi KPI dalam melakukan pemantauan,” kata Ecip. 
 
Kritik 
 
Sementara itu, MUI juga mengkritik sejumlah tayangan selama Ramadan yang 
mengandung unsur pelecehan dan kata-kata kasar. 
 
Terhadap acara-acara tersebut MUI memberikan rekomendasi kepada KPI agar 
memberikan peringatan. 
 
Ecip mengatakan kritik MUI tidak dimaksudkan untuk membunuh industri pertelevisian, 
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tetapi bentuk kepedulian agar media massa berkembang secara sehat, bermanfaat dan 
bermartabat. 
 
“MUI memandang pertelevisian dan semua media massa sebagai mitra strategis untuk 
mencerdaskan dan mencerahkan bangsa,” kata Ecip. 
 
(A060)

Editor: Heppy

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/329846/mui-apresiasi-tayangan-
konstruktif-selama-ramadan

KPI terima 565 pengaduan selama Ramadan 

Selasa, 28 Agustus 2012 15:18 WIB | 3001 Views

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima 565 
pengaduan dari masyarakat tentang tayangan televisi selama Ramadan 2012. 
 
“Untuk program khusus Ramadan, ada seratus pengaduan yang sebagian besar terkait 
acara komedi,” kata komisioner KPI Pusat Bidang Isi Siaran, Nina Mutmainnah Armando 
dalam paparannya di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Selasa. 
 
Ia mengatakan acara-acara komedi tersebut pada umumnya melanggar ketentuan 
atas perlindungan kepada orang maupun kelompok masyarakat tertentu seperti 
penyandang suatu kondisi fisik, suku, gender, dan orientasi seksual, serta pelanggaran 
atas perlindungan anak. 
 
“Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran pada umumnya mirip 
satu sama lain dan serupa dengan pelanggaran di Ramadan tahun lalu,” kata Nina. 
 
Selain itu, KPI juga mencatat terdapat pelanggaran ketentuan penggolongan program 
siaran berdasarkan klasifikasi umur. 
 
“Pelanggaran ini biasanya terjadi pada program sinetron atau film,” kata Nina. 
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Nina mengatakan KPI Pusat telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran 
tertulis kepada tujuh acara televisi khusus Ramadan atau mengandung nuansa 
Ramadan. 
 
“Enam di antaranya adalah acara komedi. Ada tiga acara komedi mendapatkan dua kali 
sanksi administratif teguran tertulis, yakni `Waktunya Kita Sahur` (TransTV), `Kampung 
Sahur Bejo` (RCTI) dan `Sabarrr Tingkat 2` (SCTV),” kata Nina. 
 
Empat acara lain yang mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis adalah “Sahur 
Bersama Srimulat” (Indosiar), “Ngabuburit” (TransTV), “John Lenong” (Trans7), dan “Inbox” 
(SCTV).  
 
(A060/E001)

Editor: Heppy

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/329842/kpi-terima-565-pengaduan-
selama-ramadan

Enam Acara Komedi TV Terkena Semprit KPI

Tribunnews.com - Selasa, 28 Agustus 2012 16:18 WIB

Laporan Sari Oktavia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menjatuhkan 
sanksi administratif kepada tujuh acara televisi. Dari tujuh acara televisi tersebut, enam 
diantaranya acara komedi.

“Kebanyakan komedi,” ungkap Komisioner KPI Bidang Isi Siaran Nina Mutmainah Selasa 
(28/08/2012) saat dialog publik KPI di Jakarta.

Tujuh acara televisi tersebut yakni Waktunya Kita Sahur (Trans TV),Kampung Sahur Bejo 
(RCTI), Sabar Tingkat 2 (SCTV), Sahur Bersama Srimulat (Indosiar), Ngabuburit (Trans TV), 
John Lenong (Trans7), dan Inbox (SCTV).
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Pelanggaran yang terjadi bermacam-macam mulai dari pelanggaran kepada orang 
atau kelompok masyarakat tertentu, pelanggaran atas perlindungan anak, hingga 
pelanggaran kesopanan dan kesusilaan.

Diantara tujuh acara tersebut, tiga diantaranya mendapat dua kali sanksi yakni 
Waktunya Kita Sahur, Kampung Sahur Bejo, dan Sabar Tingkat 2.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/08/28/kpi-acara-komedi-paling-banyak-
mendapat-sanksi

Ramadan-Themed TV Shows Showered with Complaints: KPI 
Viriya Paramita | August 28, 2012

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) says it has received hundreds of 
complaints on Ramadan-themed programs broadcast by local TV stations during the 
Islamic fasting month, and has sent a number of warnings about the shows.  
 
KPI deputy head Nina Mutmainna Armando said on Tuesday that the complaints and 
warnings were mostly addressed to live comedy shows intended to attract an audience 
during the sahur, or predawn meal. 
 
“It’s relatively the same as last years violations. For example, they ridiculed physical 
defects, bucktoothed people, short and fat people, or people with certain sexual 
orientation and gender,” Nina told a discussion at the KPI office in Central Jakarta. 
 
She said the KPI received a total of 565 complaints from viewers during the fasting 
month, and that Trans TV’s “Waktunya Kita Sahur” (“It’s Sahur Time”), a comedy show 
broadcast live during Ramadan, received the most complaints, totaling 66. 
 
The KPI has sent two written warnings to Trans TV regarding the show, Nina said. 
 
She added the KPI also sent two warnings each for “Kampung Sahur Bejo” (“Bejo’s Sahur 
Kampong”), broadcast by RCTI, and “Sabarrr Tingkat 2” (“Level 2 Patience”), by SCTV, as 
they didn’t heed the first warnings. 
 
Four other shows, namely “Sahur Bersama Srimulat” (“Sahur with Srimulat”), broadcast 
by Indosiar, Trans TV’s “Ngabuburit” (“Hanging Out Before Breaking the Fast”), Trans 7’s 
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“John Lenong” and SCTV’s “Inbox” all received a warning each. 
 
Nina further added that some of the shows also violated rules on ratings and norms of 
politeness, as well as the child protection law. 
 
“There was a program that alternately changed its rating between R [teen] and SU [all 
ages], but it actually had adult content as it talked about intimate relationships for 
adults,” Nina said. 
 
She suggested TV stations reduce live comedy shows, as they were most prone to 
violations.

Sumber: http://www.thejakartaglobe.com/home/ramadan-themed-tv-shows-showered-
with-complaints-kpi/540871

Rabu, 29 Agustus 2012 | 06:33 WIB

Banyak Acara Komedi Ramadan Langgar Aturan KPI

TEMPO.CO , Jakarta - Acara komedi selama Ramadan 2012 ternyata banyak melakukan 
pelanggaran terhadap aturan Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran.  
 
Pelanggaran berupa pelecehan atau memperolok terhadap kelompok atau orang-orang 
tertentu. “Untuk program khusus Ramadan, ada seratus pengaduan yang sebagian besar 
terkait acara komedi,” kata komisioner KPI Pusat Bidang Isi Siaran, Nina Mutmainnah 
Armando dalam paparannya di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Selasa 28 Agustus 2012. 
 
Sementara, pengaduan publik secara umum yang diterima selama bulan Ramadan ini 
berjumlah 565 pengaduan. Nina mengatakan pelanggaran di tayangan Ramadan tahun 
ini mirip satu sama lain.  
 
Selain melecehkan orang atau kelompok, acara-acara komedi itu melakukan 
pelanggaran atas perlindungan anak, melanggar norma kesopanan, dan melanggar 
ketentuan penggolongan program siaran. 
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Pada Ramadan 2012, kata Nina, KPI Pusat telah menjatuhkan sanksi administratif berupa 
teguran tertulis kepada tujuh acara televisi khusus Ramadan atau yang menampilkan 
segmen Ramadan. Di antara ketujuh acara ini, enam acara merupakan acara komedi. 
Di antara ketujuh acara, tiga acara komedi mendapatkan dua kali sanksi administratif 
teguran tertulis selama Ramadan,. 
 
“Waktunya Kita Sahur”di TransTV, Kampung Sahur Bejo di RCTI, dan “Sabarrr Tingkat 2” di 
SCTV,” ujar dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini.  
Umumnya acara-acara tersebut melakukan pelanggaran yang sama walau telah 
mendapat sanksi teguran pertama. Empat acara lainnya yang mendapatkan sanksi 
administratif teguran tertulis adalah “Sahur Bersama Srimulat” (Indosiar), “Ngabuburit” 
(TransTV), “John Lenong” (Trans7), dan “Inbox” (SCTV).(SUNDARI)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/08/29/173426147/Banyak-Acara-
Komedi-Ramadan-Langgar-Aturan-KPI

Siaran Televisi Lakukan Pelanggaran Berulang
Penulis : Lusiana Indriasari | Rabu, 29 Agustus 2012 | 09:36 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia menengarai terjadinya 
pelanggaran serupa dan terus berulang pada beberapa program siaran televisi nasional. 
Pelanggaran tersebut paling banyak terjadi pada program acara Komedi Ramadhan yang 
disiarkan selama satu bulan.

“Acara komedi Ramadhan justru melakukan paling banyak pelanggaran. Pelanggaran itu 
terus berulang meski sejak tahun lalu sudah kami berikan teguran ringan, keras hingga 
sanksi,” kata Nina Mutmainah, komisioner KPI, selepas acara dialog publik bertema 
Optimalisasi Manfaat Tayangan Religi dan Perlindungan Anak bagi Masyarakat, Rabu 
(29/8/2012) di kantor KPI.

Selain Nina, mereka yang menjadi pembicara pada acara dialog ini adalah Sinansari 
Ecip, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia ; Psikolog Elly 
Risman, ketua Yayasan Kita dan Buah Hati, serta Ibnu Hamad staf ahli pada Kantor 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sepanjang bulan Ramadhan tahun ini, KPI menerima 7.294 tanggapan yang sebagian 
besar dikirimkan masyarakat melalui pesan singkat (sms) dan surat elektronik. Sebagian 
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besar tanggapan itu berupa pengaduan dan kritik terhadap sejumlah tayangan siaran 
televisi dari 11 lembaga penyiaran di Indonesia.

Dalam paparan itu, Nina menyebutkan, materi yang paling banyak diadukan adalah 
penghinaan terhadap kelompok tertentu, tema, dan siaran yang tidak mendidik. 
Beberapa program Ramadhan, misalnya, membahas soal seks untuk pasangan pegantin 
baru di depan anak- anak yang ikut hadir dalam acara live.

Elly Risman mengatakan, televisi memberi dampak psikologis yang begitu melekat 
pada otak manusia karena sifatnya yang visual. “sesuatu yang visual leih cepat terekam 
dan melekat lama pada otak manusia,” kata Elly, yang yayasannya juga ikut memantau 
program televisi. Elly menuturkan, tidak banyak lembaga penyiaran yang mau 
menggarap program Ramadhan yang bagus untuk golongan anak dan remaja.

Ibnu Hamad mengatakan, siaran televisi seharusnya menjadi bagian dari pembangunan 
karakter bangsa. Oleh karena itu, seharusnya program televisi memberikan tontonan 
yang mendidik, bukan sekedar mencari keuntungan. “selama bulan Ramadhan, lembaga 
penyiaran seharusnya menjadikan program acara mereka sebagai bagian dari tanggung 
jawab sosial perusahaan yang tidak mencari keuntungan,” kata Ibnu.

Keluhan masyarakat soal KPI sendiri adalah tidak berdayanya lembaga ini memberikan 
sanksi yang keras terhadap berbagi bentuk pelanggaran yang dilakukan lembaga 
penyiaran. Selama ini, KPI hanya memberikan sanksi administratif dan teguran kepada 
lembaga penyiaran.

Sinansari menambahkan, teguran keras dari KPI seharusnya tidak dipandang sebagai 
upaya untuk membunuh kreatifitas dan siaran televisi nasional. Meski dalam Undang-
undang penyiaran disebutkan adanya hak ekonomi bagi lembaga penyiaran, namun 
program yang disiarkan seharusnya juga harus memenuhi etika kesopanan, kesusilaan 
dan melindungi hak anak.

Editor :Rusdi Amral

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/08/29/09362429/Siaran.Televisi.
Lakukan.Pelanggaran.Berulang
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Hina Denny, Acara ILC Dilaporkan ke KPI

Kamis, 30 Agustus 2012 15:52 WIB

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Indonesia Media Watch (IMW) mengadukan acara 
Indonesia Lawyer Club (ILC) yang ditayangkan TV pada Kamis (29/8/2012) malam 
kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ILC dituding membiarkan adanya pelecehan 
terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. 
 
“KPI harus bertindak cepat dan tegas terkait konten ILC yang banyak dikeluhkan 
masyarakat via IMW. Ini merupakan tanggung jawab yang diamanatkan undang-undang 
kepada KPI dalam menegakkan regulasi isi siaran,” kata Lifany Kurnia, Koordinator 
Badan Pekerja IMW di Jakarta, Kamis (30/8/2012), sebagaimana dikutip dari situs Setkab. 
 
Dalam acara yang ditayangkan langsung oleh TV One tersebut, Karni Ilyas sebagai 
host tidak menghentikan hinaan yang dilakukan oleh Indra Sahnun Lubis dan Hotman 
Paris kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dengan kata-kata yang 
bernada menghina dengan menyerang secara pribadi dengan kata-kata “Pendek, kaya 
penjaga mesjid, dan lain-lain” yang seharusnya diedit lebih dahulu. 
 
IMW menilai kata-kata hinaan tersebut sebagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM) 
dan provokasi konflik horizontal oleh Indonesia Lwyer Club (ILC). “Perbuatan tercela 
yang dilakukan oleh para advokat ini dan dibiarkan oleh host sungguh memprihatikan 
karena telah melanggar HAM, dan juga memprovokasi konflik beragama karena tersirat 
ada unsur melecehkan penjaga rumah ibadah agama,” tulis IMW dalam surat protes yang 
ditujukan kepada M Riyanto sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. 
 
Untuk para pelaku pelecehan, kata Lifany Kurnia, IMW menyerahkan kepada yang 
berwajib untuk mengusutnya. 
 
Menurut Lifany, dasar hukum pengadukan IMW kepada KPI sesuai Undang-Undan 
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 36 ayat (6), yang jelas-jelas melarang, 
“Memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, 
martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.” Pelanggaran pasal 
ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
10 miliar (pasal 57). 
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Selain itu, pengaduan juga didasarkan pada Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 
tentang Standar Program Siaran (SPS), Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan, “Program 
siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun 
nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat 
manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan 
Tuhan.” 
 
Pelanggaran atas pasal ini diancam sanksi “penghentian sementara” (pasal 80), dan bila 
tidak patuh, dapat diancam sanksi lebih keras: denda administratif; pembekuan kegiatan 
siaran untuk waktu tertentu; tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; 
atau pencabutan ILP / izin penyelenggaraan penyiaran (pasal 75 ayat 2). 
 
IMW meminta  KPI  untuk memberikan sanksi yang maksimal kepada pemilik / izin 
penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Sementara itu Wakil Ketua KPI dan Koordinator Bidang Siaran Ezki Tri Rezeki 
mengatakan, bahwa pihaknya masih mempelajari laporan IMW tersebut. “Pagi ini, 
KPI akan berkoordinasi membahas surat yang dilayangkan IMW itu,” kata Ezki saat 
dihubungi secara terpisah oleh www.setkab.go.id pagi ini.(*)
 

Editor : zid
Source : Tribunnews

Penting, Literasi Media Masuk dalam Kurikulum Pendidikan
Penulis : Ali Sobri | Jumat, 31 Agustus 2012 | 08:26 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengajak masyarakat untuk memiliki pengetahuan terhadap 
media dinilai penting oleh Komisioner KPI Pusat Nina Mutmainnah. Dengan fakta 
bahwa anak-anak sulit terhindarkan lagi dari berbagai tayangan televisi, Nina menilai 
bahwa pendidikan literasi perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 
 
“Negara lain sudah ada yang pernah memasukan pendidikan literasi media ini, yaitu 
sejak tahun 1970-an. Program ini sangat ideal kalau bisa masuk di kurikulum sekolah, 
karena bisa terintegrasi dengan pelajaran yang ada,” ucap Nina dalam workshop Literasi 
Media bertajuk “Menciptakan Masyarakat Melek Media”, Kamis (30/8/2012), di gedung 
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Pascasarjana Ilkom UI, Salemba, Jakarta. 
 
Menurutnya, masuknya literasi media dalam kurikulum pendidikan akan memberikan 
manfaat bagi masyarakat untuk membentengi diri dari efek buruk tayangan televisi.  
 
“Selama ini sekolah sudah memberikan pendidikan karakter, pendidikan lingkungan, dan 
pendidikan anti korupsi, tetapi kesadaran akan literasi media ini belum juga diterapkan, 
dan masih bersaing untuk bisa disisipkan,” katanya. 
 
Lebih baik, lanjutnya, literasi media diberikan di setiap jenjang pendidikabn, bahkan 
sampai pendidikan tinggi, seperti yang sudah dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi. 
Dia juga berharap, perguruan tinggi yang belum memasukkan kajian literiasi media bisa 
mengupayakannya dengan menyisipkannya ke dalam mata kuliah lainnya. 
 
“Kalau di beberapa perguruan tinggi atau universitas sudah ada yang memasukkannya 
sebagai mata kuliah, karena mereka sudah terbuka dan ada begitu banyak materi dan 
kajian medianya,” tuturnya. 
 
“Saya sendiri selalu menyisipkan materi ini untuk bisa diterima oleh mahasiswa saya, 
sehingga saya mengharapkan mereka yang juga sebagai bagian masyarakat kita 
menjadi lebih kritis terhadap media. Publik lain pun berhak untuk melakukan protes dan 
mengkritik tayangan televisi yang tidak sehat,” tambahnya kemudian. 
 
Gerakan masyarakat 
 
Selain itu, dia juga mengatakan, upaya penyebaran pendidikan melek media untuk 
masyarakat dapat dilakukan dengan mencontoh lembaga seperti Parents TV Council 
(PTC) yang menghimpun acara-acara televisi dan film serta melakukan boikot tayangan 
buruk dengan berbicara langsung kepada pengiklannya. 
 
“Ya, cara lain adalah kita mencoba untuk menyepakati bersama dalam gerakan 
menghimpun tanda tangan bersinergi dengan APINA atau Civil society dan lembaga 
sosial, agar pihak pengiklan mau menginvestasikan dana iklan mereka pada acara-
acara yang berkualitas, bukan acara yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat,” 
ungkapnya. 
 
Lebih lanjut, KPI tetap menerima aduan dari masyarakat yang menemukan tayangan 
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televisi yang tidak bermanfaat atau melecehkan kaum tertentu. Nina mengingatkan agar 
masyarakat tak takut untuk melaporkan tayangan yang memberikan efek buruk kepada 
generasi muda dan kehidupan sosial masyarakat. 

Editor :
Caroline Damanik

Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2012/08/31/0826240/Penting.Literasi.Media.
Masuk.dalam.Kurikulum.Pendidikan

KPI Demands Total Ban of TV Cigarette Ads 
Jakarta Globe | September 18, 2012

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) said they consider cigarette 
advertisements non-beneficial to the public, and have proposed to ban TV ads of 
tobacco products. 
 
“We have proposed the House of Representatives deliberate [the ban] in the revision of 
Broadcasting Law,” Ezki Suyanto, deputy chairwoman of the commission said on Tuesday. 
“We don’t ban people from smoking or ban the industry from selling cigarettes, but [we 
shouldn’t] let broadcasting institutions spread information [in favor] of cigarettes.” 
 
Under the current regulation, cigarette ads can only be aired after 9:30 p.m. 
 
Ezki said the cigarette industry has effectively deceived the public by glamorizing 
smoking and failing to show the abundance of health risks.   
 
In the United States, Britain and Australia, cigarette ads on television have long been 
prohibited. Some Asian countries have also implement the same prohibition, including 
Singapore, Malaysia and Taiwan. 
 
The Indonesian Doctor’s Association (IDI) supports the idea of banning the ads, saying 
that the media should be involved in the campaign to curb smoking; IDI Chairman Prijo 
Sidipratomo said the cost spent on treating smoking related illnesses is massive.  
 
“The KPI has realized that the current ad banning is not effective,” Prijo said. “There 
should be a team in KPI to work on this matter.” 
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The recently released Global Adult Tobacco Survey showed that in 2011, Indonesia 
topped the list of active male active smokers in the world. An estimated 200,000 people 
in Indonesia die every year from tobacco-related diseases.

Sumber: http://www.thejakartaglobe.com/health/kpi-demands-total-ban-of-tv-cigarette-
ads/545132

Senin, 24 September 2012 | 06:07 WIB

Banyak Stasiun TV Lokal Tayangkan Tarian Erotis

TEMPO.CO , Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia mengungkapkan banyaknya stasiun 
televisi lokal yang menanyangkan konser dangdut dengan penyanyi yang bergoyang 
erotis.  
 
“Akhir-akhir ini, tayangan yang ekploitatif terhadap pornoaksi dalam bentuk musik 
dangdut sangat berkembang di televisi lokal,” kata Ketua KPI Mochamad Riyanto di 
Semarang, Sabtu 22 September 2012. “Itu tak mencerminkan tontonan yang beretika.” 
 
Sayangnya, Riyanto tak bisa menyebut secara detil stasiun televisi lokal mana saja 
yang menayangkan musik dangdut dengan goyangan penyanyi secara erotis tersebut. 
“Banyak, seperti di Banten dan Jawa Timur,” kata dia.  
 
Riiyanto mencontohkan, di Banten ada stasiun televise lokal yang menyayangkan 
goyang dangdut dengan slot dua hingga tiga jam tanpa henti. “Ekploitatifnya luar biasa 
dengan gaya pornoaksinya,” ujarnya. 
 
Riyanto menyatakan, saat ini KPI sedang mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran 
tayangan tersebut. Sebab, slot yang dipakai untuk menyiarkan acara tersebut termasuk 
milik publik sehingga stasiun televisi lokal tak boleh seenaknya menyiarkan acara yang 
berbau pornoaksi.  
 
Tak hanya stasiun televisi lokal, KPI juga menengarai ada stasiun radio lokal yang 
menyiarkan siaran tak beretika. “Misalnya ada suara-suara mendesah,” katanya. Ia 
mencontohkan di Jawa Timur ada radio lokal yang menyiarkan lagu Julia Perez dengan 
judul 69. Padahal, sejak awal lagu ini dilarang untuk disiarkan.  
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Ketua Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) Rhoma Irama 
menyatakan seorang penyanyi harus bisa menonjolkan kualitas suaraya, bukan 
malah menjual goyangan erotisnya. “Dandgut tanpa goyang bukanlah dangdut. Tapi 
goyangannya bukan erotis tapi goyangan estetika,” kata dia. Rhoma meminta agar para 
penyanyi tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan. (ROFIUDDIN)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/09/24/173431436/Banyak-Stasiun-
TV-Lokal-Tayangkan-Tarian-Erotis

Kembali Ditegur, KPI Berharap Trans TV Dapat “Pelajaran”

Senin, 1 Oktober 2012 13:08 wib

Edi Hidayat - Okezone

JAKARTA – Selain program Sexophone ditegur karena terlalu vulgar dalam membahas 
hubungan seks threesome, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pernah berkali-kali 
menegur program Kakek-Kakek Narsis (KKN) juga tayang di Trans TV. Program KKN saat 
itu juga dianggap terlalu vulgar mengeksploitasi tubuh wanita. 
 
Menurut pihak KPI, Nina, teguran terhadap program Sexophone merupakan teguran 
pertama. Nina berharap, teguran itu bisa dijadikan pelajaran untuk pihak trans TV agar 
tidak mengulangi kesalahan yang sama. 
 
“Iya, ini baru teguran pertama, sebenarnya kemarin juga kan ada beberapa acarannya 
yang ditegur seperti Kakek-Kakek Narsis. Oleh karena itu kami berharap itu bisa dijadikan 
pelajaran,” kata Nina saat dihubungi Okezone melalui telefon, Senin (1/10/2012). 
 
Namun, KPI tidak melarang tayangan katagori dewasa. Asalkan tidak melanggar 
peraturan yang ada. 
 
“Bukan berarti tayangan dewasa tidak boleh tayang, itu memang tengah malam namun 
tidak melanggar peraturan yang ada,” tandasnya.(ega)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/10/01/533/697403/kembali-ditegur-
kpi-berharap-trans-tv-dapat-pelajaran
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Ditegur KPI, Trans TV Sensor Tayangan Seks

Senin, 1 Oktober 2012 11:42 wib

Edi Hidayat - Okezone

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat teguran kepada pihak 
Trans TV untuk program acara Sexophone, karena membahas topik threesome.  
 
Karena hal itu, KPI Pusat memutuskan tindakan penayangan adegan tersebut telah 
melanggar P3 Pasal 9 dan Pasal 16 serta SPS Pasal 9, Pasal 18 huruf e dan h, Pasal 21, 
dan Pasal 22 ayat (3). 
 
Menurut Ka. Dept. MKT PR Trans TV, Hardiansyah Lubis, program tersebut sebenarnya 
sudah sempat dibahas dalam internal Trans TV. Namun, untuk episode berikutnya 
pihaknya telah melakukan perbaikan. 
 
“Sebenarnya program itu kita di internal sudah sempat discuss, karena ada hal-hal yang 
perlu diperbaiki. Yang sekarang sudah dikeluarkan itu sudah dilakukan perbaikan,” Kata 
Hardi saat dihubungi Okezone, melalui telefon selularnya, Senin (1/10/2012). 
 
Untuk episode pembahasan threesome, Hardi mengakui pihaknya tidak akan 
menayangkan kembali episode tersebut.  
 
“Enggak, sudah enggak (episode threesome tidak ditayangkan lagi). Sebenarnya tanpa 
harus menunggu (ditegur), kita sudah melakukaan sensor internal dan tetap diperbaiki,” 
tandasnya. 
 
Seperti diberitakan sebelumnya, KPI menegur Sexophone karena melakukan 
pelanggaran saat narasumber wanita menceritakan pengalamannya melakukan aktivitas 
seks threesome.  
 
Selain itu, ditampilkan eksploitasi tubuh bagian dada dan paha secara close up. Jenis 
pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan seksual 
serta norma kesopanan dan kesusilaan.(nsa)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/10/01/33/697338/ditegur-kpi-trans-tv-
sensor-tayangan-seks
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Vulgar Bahas Seks, KPI Tegur Acara Sexophone Trans TV

Senin, 1 Oktober 2012 08:12 wib

Elang Riki Yanuar - Okezone

JAKARTA- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kembali melayangkan surat teguran 
untuk salah satu program acara di Trans TV. Kali ini, program talk show Sexophone yang 
dipandu Chantall Della Concetta dan psikolog Zoya Amirin. 
 
Surat teguran KPI tertanggal Rabu 26 September itu ditujukan terkait program 
Sexophone yang tayang 8 September 2012. Dalam situs resminya, KPI menganggap 
program Sexophone menampilkan tayangan yang tidak layak tentang aktivitas dan 
perilaku seks.  
 
“Adegan yang menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan perilaku 
seks yang tidak sesuai dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran ini 
terjadi saat salah satu narasumber perempuan yang suaranya disamarkan bercerita 
bagaimana ia melakukan aktivitas seks threesome,” tulis KPI dalam situs resminya yang 
dikutip Senin (1/10/2012).  
 
Selain itu, program yang ditayangkan dini hari itu menampilkan dan mengeksploitasi 
tubuh bagian dada dan paha wanita secara dekat. Sexophone juga dianggap terlalu 
vulgar membahas seks.  
 
Hal itu jelas melanggar ketentuan dan melanggar norma kesopanan yang ada di 
masyarakat. Adegan tersebut, menurut KPI, telah melanggar P3 Pasal 9 dan Pasal 16 
serta SPS Pasal 9, Pasal 18 huruf e dan h, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (3). 
 
“Selain itu, ditampilkan eksploitasi tubuh bagian dada dan paha secara close up. Jenis 
pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan seksual 
serta norma kesopanan dan kesusilaan,” jelas keterangan KPI itu lagi.  
 
Selain Sexophone, KPI pernah berkali-kali menegur program Kakek-Kakek Narsis (KKN) 
yang juga tayang di Trans TV. Program KKN saat itu juga dianggap terlalu vulgar 
mengeksploitasi tubuh wanita.  
 
Karena itu, KPI meminta Trans TV menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

304
Lampiran

Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 sebagai acuan 
ketika menayangkan sebuah program acaranya. (rik)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/09/29/33/696936/vulgar-bahas-seks-
kpi-tegur-acara-sexophone-trans-tv

Selain Sexophone, KPI Juga Tegur Acara Klik! ANTV

Selasa, 2 Oktober 2012 13:26 wib

Egie Gusman - Okezone

JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tampaknya tak main-main menyikapi 
program acara televisi yang masih menayangkan unsur pornografi. 
 
Selain Sexophone yang tayang di Trans TV, program acara Klik! di stasiun televisi ANTV 
yang tayang pada 6 Juli lalu turut mendapat sanksi teguran dari KPI Pusat. Seperti yang 
tertulis dalam surat teguran KPI Pusat kepada Dirut ANTV, Senin 1 Oktober kemarin. 
 
“Acara Klik! ANTV yang menampilkan grup penyanyi dangdut 3 Madu dan Julia Perez 
(Jupe) mendapat teguran dari kami (KPI),” kata Nina saat dihubungi Okezone melalui 
sambungan telefon, Selasa (2/10/2012). 
 
Kata Nina, alasan KPI menegur acara musik yang tayang pukul 12.00 WIB itu, karena 
grup 3 Madu melakukan goyangan menggunakan dada. KPI Pusat menemukan 
pelanggaran terhadap PS3SPS KPI dalam program acara yang tayang pukul 12.28 WIB. 
Selain 3 Madu, Jupe yang berperan sebagai host turut menggoyangkan bagian dada, dan 
dengan suara mendesah menyanyikan lirik lagu “Please Call Me”. 
 
“3 Madu goyang dengan payudaranya, kalau Jupe dengan suara mendesah 
bersenandung lagu “Please Call Me”. KPI menegur karena acara itu ditayangkan siang 
hari, kan enggak etis ya,” tandasnya. 
 
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah 
melayangkan surat teguran untuk program talk show Sexophone yang dipandu Chantall 
Della Concetta dan psikolog Zoya Amirin lantaran menampilkan tayangan yang tidak 
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layak tentang aktivitas dan perilaku seks. 
 
Selain itu, program yang ditayangkan dini hari itu menampilkan dan mengeksploitasi 
tubuh bagian dada dan paha wanita secara dekat. Sexophone juga dianggap terlalu 
vulgar membahas seks.  
 
Hal itu jelas melanggar ketentuan dan melanggar norma kesopanan yang ada di 
masyarakat. Adegan tersebut, menurut KPI, telah melanggar P3 Pasal 9 dan Pasal 16 
serta SPS Pasal 9, Pasal 18 huruf e dan h, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (3).(ega)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/10/02/533/697969/selain-sexophone-
kpi-juga-tegur-acara-klik-antv

Goyangkan Dada, Jupe Juga Ditegur KPI

Selasa, 2 Oktober 2012 14:08 wib

Egie Gusman - Okezone

JAKARTA - Selain program acara musik Klik! yang tayang di stasiun televisi ANTV, Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyeret nama Julia Perez (Jupe). 
 
Pelantun “Belah Duren” itu dinilai KPI sebagai artis yang dianggap berpenampilan 
kurang pantas dalam acara Klik! yang tayang 6 Juli 2012.  
 
Namun saat dimintai keterangan, Jupe enggan menanggapi teguran KPI. Bekas kekasih 
Gaston Castano itu meminta bukti jika memang dianggap melakukan kesalahan. 
 
“Gue enggak mau komentar kalau enggak ada bukti dulu,” tegas Jupe saat dihubungi 
Okezone melalui telefon genggamnya, Selasa (2/10/2012). 
 
Sekadar diketahui, KPI menegur acara musik yang tayang pada pukul 12.00 WIB, karena 
grup 3 Madu melakukan goyangan dengan bagian dadanya.  
 
Selain itu, Jupe yang berperan sebagai host juga menggoyangkan dada dan dengan 
suara mendesah menyanyikan lirik lagu “Please Call Me”. 
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Sementara sebelumnya, KPI telah melayangkan surat teguran untuk program talk show 
Sexophone yang dipandu Chantall Della Concetta dan psikolog Zoya Amirin lantaran 
menampilkan tayangan yang tidak layak tentang aktivitas dan perilaku seks.(nsa)

Artis-Artis Ini Pernah Ditegur KPI

Rabu, 3 Oktober 2012 12:25 wib

Mega Laraswati - Okezone

JAKARTA – Sebagai pemilik kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi peraturan 
penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat melakukan pencekalan terhadap 
beberapa tayangan, hiburan, serta artis. Umumnya KPI melakukan pencekalan dengan 
alasan keagamaan dan pengaruh terhadap akhlak bangsa. 
 
Tak sedikit artis yang mendapat teguran KPI karena melakukan pelanggaran norma 
berlaku. Nama-nama seperti Olga Syahputra, Nikita Mirzani, Farah Quinn, hingga Julia 
Perez sempat dicekal karena penampilan mereka di atas panggung dianggap merusak 
susila masyarakat. 
 
Olga Syahputra merupakan artis yang menjadi “langganan” KPI. Sejak tahun 2009 
sampai saat ini, banyak pengaduan masyarakat mengenai presenter kocak itu. Sepanjang 
tahun 2011 saja, mencapai angka 117 pengaduan dari masyarakat. 
 
Selain Olga, artis penuh sensasi Nikita Mirzani juga pernah ditegur KPI karena 
pakaiannya yang seronok. Tak hanya Nikita, chef seksi yang terkenal dengan acara Ala 
Chef, Farah Quinn turut mendapat teguran KPI, karena pakaiannnya yang terlalu seksi. 
 
Melengkapi jajaran para artis yang mendapat teguran KPI ialah Julia Perez. Baru-baru 
ini, bekas kekasih Gaston Castano itu turut mendapat teguran KPI karena bernyanyi 
sambil mendesah dalam acara Klik! ANTV, yang tayang pukul 12.00 WIB. (nsa)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/stories/2012/10/03/535/698521/artis-artis-ini-
pernah-ditegur-kpi

Umbar Dada, Farah Quinn Juga Disemprit KPI
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Rabu, 3 Oktober 2012 13:25 wib

Mega Laraswati - Okezone

JAKARTA - Program acara memasak Farah Quinn yang tayang setiap Sabtu dan Minggu 
di Trans TV, mendapat imbauan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Mereka meminta 
host-nya, Farah Quinn, menutup belahan dada saat membawakan acara. 
 
Imbauan KPI terhadap Farah disebabkan ibu satu anak itu dianggap menonjolkan 
bagian dadanya lewat pakaian yang dikenakannya saat membawakan acara Ala Chef, 
pada 5 Februari 2012. Sehingga bagian dada Farah terlihat sangat jelas sepanjang 
acara. 
 
Sementara itu, saat dikonfirmasikan kepada Farah, dia merasa pakaian yang 
dikenakannya sudah pada tempatnya. 
 
“Kalau dari pihak Trans TV juga tidak mempermasalahkan. Apalagi itu kan lokasi 
syutingnya di pantai. Jadi pakaiannya memang sudah pada tempatnya,” jelas asisten 
Farah Quinn, Anti, kepada Okezone. 
 
Pihak KPI mengatakan, pihaknya menegur stasiun televisi yang lalai menjalankan 
sensor sebelum acara tersebut tayang.  
 
“Soal Farah itu bukan satu diskriminatif, karena kami tidak menegur Farah tapi lembaga 
penyiarannya, yakni Trans TV,” tandas wakil ketua KPI, Nina Muthmainah.(nsa)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/stories/2012/10/03/535/698572/umbar-dada-
farah-quinn-juga-disemprit-kpi

Nikita Mirzani Ditegur karena Terlalu Vulgar

Rabu, 3 Oktober 2012 15:12 wib

Mega Laraswati - Okezone

JAKARTA – Nikita Mirzani ditegur KPI karena sempat melakukan adegan tak senonoh 
saat tampil di acara Kakek-Kakek Narsis (KKN). Dalam layangan surat teguran KPI, Nikita 
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dianggap terlalu vulgar, mengekslpoitasi payudara dengan menggoyang-goyangkannya 
di depan publik. 
 
“Aduh aku jadi pengin nangis, masalahnya kok enggak berhenti-berhenti sih,” kata Nikita 
kepada Okezone, saat itu. 
 
Semenjak kasus itu, Nikita berusaha tidak memamerkan dadanya.  Wanita yang senang 
tampil “berani” itu kini tak lagi memamerkan belahan dadanya. 
 
“Sekarang mungkin lebih ditutup kali ya. Sebenarnya sih walaupun ditutup, karena 
memang image-nya sudah seksi, dan memang sudah seksi. Jadi mau pakai tertutup atau 
terbuka, ya masih saja tetap kelihatan seksi gitu,” ujarnya. 
 
Nikita memang terkenal dengan tingkahnya yang penuh kontroversi. Foto-foto bugilnya 
pernah beredar luas di dunia maya. Ada dua foto yang memamerkan pose Nikita tanpa 
pakaian, sehingga payudaranya terlihat jelas dari samping. Bedanya, dalam foto yang 
kedua, Nikita ikut memegang tangan pria yang sedang meremas payudaranya. Tak hanya 
itu, foto Daus Mini yang sedang memegang payudara Nikita juga tersebar di dunia maya. 
Nikita memproklamirkan dirinya bisa manjadi model majalah dewasa Playboy. (nsa)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/stories/2012/10/03/535/698645/nikita-mirzani-
ditegur-karena-terlalu-vulgar

Ditegur KPI, ‘Klik!’ Akan Instrospeksi Diri

Fakhmi Kurniawan - detikhot 

Selasa, 09/10/2012 21:50 WIB

Jakarta - Program ‘Klik!’ yang ditayangkan ANTV mendapat teguran dari Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI). Teguran tertulis diberikan karena penampilan grup dangdut 3 Madu 
yang bergoyang payudara pada tayangan ‘Klik!’ 6 Juli lalu.Pihak ‘Klik!’ melalui humasnya, 
Yasmine, mengaku sudah menerima surat teguran tersebut. Tim ‘Klik!’ siap melakukan 
instrospeksi diri setelah kembali mendapat teguran. 
 
“Kita sudah terima teguran dari KPI. Ini pelajaran dari semua khususnya crew ‘Klik!. Kita 
juga akan instrospeksi dari semua yang terjadi,” ungkapnya kepada detikHOT, Selasa 
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(9/10/2012). 
 
Yasmine menambahkan teguran KPI akan menjadi pelaran bagi para pihak terkait. Ia 
menuturkan kalau setiap sebelum acara selalu memberi arahan kepada setiap pengisi 
acara dan pihak kru yang terlibat dalam acara tersebut. 
 
“Sebelum mulai syuting kita brief dulu semuanya jangan keluar dari keluar dari aturan,” 
jelasnya. 
 
“Intinya kita pelajaran buat kita akan evaluasi dengan tim yang terkait,” tegasnya. 
 
Seperti terpampang di situs resmi KPI, dalam surat teguran bernomor 574/K/KPI/10/12 
itu disebutkan, goyangan 3 Madu dianggap mengeksploitasi tubuh bagian payudara. 
 
Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan 
seksual, perlindungan anak dan remaja, serta penghormatan terhadap nilai dan norma 
kesopanan.(fk/ich)

Sumber: http://hot.detik.com/movie/read/2012/10/09/215037/2058784/231/ditegur-
kpi-klik-akan-instropeksi-diri

Jakarta | Senin, 15 Oktober 2012 21:50 WIB | Julkifli Marbun | | 
Harus Ada Media TV yang Independen

Jurnas.com | SEKARANG ini publik dinilai telah dicekoki dengan informasi berpihak oleh 
media yang dipunyai pemilik yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Akibatnya, 
publik terhambat mendapatkan informasi yang menyeluruh. Kenyataan ini membuka 
peluang bagi lahirnya lembaga penyiaran yang lebih independen. 
 
Komisioner Dono Prasetyo dari Komisi Informasi Pusat menjelaskan saat ini terbuka 
peluang untuk mendirikan media, khususnya televisi, yang independen karena 
menurutnya televisi saat ini mengalami bias karena kepemilikan yang bepihak kepada 
partai politik tertentu. 
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“Publik hanya mendapatkan berita dari ‘TV merah’ dan ‘TV Biru’ tidak ada alternatif,” 
katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (15/010). 
 
Menurutnya, media televisi tidak seharusnya membatasi hak publik untuk mendapatkan 
informasi yang lebih menyeluruh tanpa keberpihakan. Karena, kata dia, media ini 
mempunyai karakteristik menggunakan frekuensi yang sejatinya merupakan milik 
publik. 
 
Di kesempatan yang sama, Ezki Suyanto, komisioner pada Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) mengatakan keperpihakan pada partai politik tertentu mengakibatkan ‘kritisi’ 
kepada pihak yang dianggap lawan politik seringkali berubah menjadi adegan 
‘penghinaan’ yang menjurus pada pembunuhan karakter kepada anggota partai tertentu 
maupun pejabat pemerintahan. 
 
Dia mencontohkan beberapa tingkah pola di media yang dimiliki politisi Golkar seperti 
TV One dan media-media televisi yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang 
menjadi tokoh-tokoh di partai baru Partai Nasional Demokrat. “Iklan Partai Demokrat 
tahun 2009 dimunculkan kembali dalam acara talk show, untuk menjatuhkan lawan 
politik oleh Metro TV,” katanya. 
 
Menurutnya, iklan yang dibayar tersebut tidak boleh diputar ulang karena bukan footage 
atau konten peliputan yang dimiliki oleh TV tersebut. 
 
Publik, kata dia, tergiring dalam sebuah opini padahal iklan itu sudah ada sebelum 
kejadian kasus yang menimpa partai tersebut. Hal yang sama juga dilakukan TV One 
yang menyoroti reaksi Angelina Sondakh yang menangis. 
 
Menurutnya, pembawa acara yang menuduhnya berpura-pura menangis di layar kaca 
merupakan pembunuhan karakter pada saat proses hukum Angie masih belum final. 
 
Dia menuturkan, akibat dari keberpihakan ini, masyarakat menjadi terhambat mendapat 
informasi yang menyeluruh karena tidak ada informasi alternatif. Masyarakat juga, kata 
dia, menjadi bingung karena opini digiring oleh TV dan masyarakat yang educated tidak 
lagi percaya dengan berita TV. 
 
Dijelaskan juga lembaga TV menjadi mempunyai kebiasaan menghina pemerintah 
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sendiri melalui aksi mengkritisi. Kata dia, pemilihan nara sumber juga menjadi timpang 
karena dipilih dari narasumber tertentu yang sudah diketahui jalan pemikirannya. 
 
Dia menjelaskan, sebenarnya tidak masalah sebuah lembaga penyiaran beropini tapi 
hal itu harus dilakukan dengan terang-terangan seperti men-declare bahwa mereka 
merupakan corong partai tertentu. “Seperti halnya Fox News di Amerika Serikat 
yang terang-terangan mengaku sebagai media Republican. Tidak seperti di sini yang 
membingungkan publik seperti karena bersikap seakan-akan media independen,” 
katanya. 
 
Menurutnya, penyebab sengkarut media ini adalah monopoli kepemilikan media 
tertentu yang mendapat angin dari UU tertentu dan oleh peraturan pemerintah namun 
bertentangan dengan Undang-undang penyiaran. Kata dia, KPI pernah berusaha untuk 
melakukan Judicial Review terhdapat beberapa UU tersebut tapi ditolak oleh Mahkamah 
Konstitusi (MK) 
 
Sementara itu, Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, yang hadir dalam 
kesempatan tersebut, mengakui hal yang sama. “Tidak masalah media beropini tapi 
harus dideclare,” katanya. 
 
Menurutnya, perlindungan atas hak publik untuk mendapatkan informasi yang 
menyeluruh harus terus dilakukan walau sudah ditolak oleh MK. Harus terus dilakukan 
usaha mengajukan kembali untuk memastikan perlindungan hak publik terus 
berlangsung. 
 
Mengenai adanya peraturan pemerintah (PP) yang bertentangan dengan UU Penyiaran, 
dirinya berjanji akan melakukan langkah yang tepat dalam kapasitasnya sebagai Wakil 
Menteri Hukum dan HAM dan meminta partisipasi publik untuk ikut memastikan revisi 
peraturan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan dijamin akan melindungi hak 
publik.

Sumber: http://www.jurnas.com/news/73891/Harus_Ada_Media_TV_yang_Independen/1/
Sosial_Budaya/Humaniora
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Jakarta | Senin, 15 Oktober 2012 22:16 WIB | Julkifli Marbun |

Tempo Media Paling Independen dalam Pemberitaan Korupsi?

Jurnas.com | DALAM pemberitaan korupsi, Tempo dinilai sebagai media paling 
independen. Penilaian itu diungkapkan Ezki Suyanto, Komisioner Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI). 
 
Menurutnya, banyak media yang memberitakan soal korupsi tapi memilih hanya 
memberi ruang pemberitaan koruptor dari golongan dan partai tertentu, namun tidak 
memberi ruang dalam pemberitaan korupsi yang dilakukan pemilik media tersebut. 
 
“Dalam soal pemberitaan anti-korupsi, Tempo paling independen,” katanya dalam 
sebuah diskusi di Jakarta, Senin (15/10). 
 
Dia menambahkankan, wartawan yang berada dalam naungan Grup Tempo memiliki 
keberuntungan karena pemiliknya, konglomerat Ciputra, tidak turun langsung mendikte 
keredaksian untuk memberitakan sesuatu sesuai dengan keinginan sang pemilik. 
 
Kata dia, banyak pemilik media lain yang menghambat kebebasan karyawannya atau 
wartawannya untuk melakukan pekerjaannya secara profesional. 
 
“Ada pengusaha yang mengatakan kepada wartawannya, kamu boleh memberitakan apa 
saja, kecuali yang bersangkutan dengan bisnis saya,” katanya menirukan ucapan pemilik 
media tersebut. 
 
Menurutnya, hal inilah yang membuat wartawan dikebiri karena akan melakukan 
filterisasi sendiri dalam melakukan liputan. Dia mengatakan, wartawan akan memilih 
melakukan liputan untuk isu-isu yang tidak bertentangan dengan kepentingan pemilik 
usahanya. 
 
Dalam kasus Pantai Indah Kapuk milik kelompok usaha Ciputra, yang ditengarai 
merusak lingkungan, menurut Ezki yang pernah menjadi wartawati majalah Forum ini, 
pemberitaan Tempo malah lebih tajam dan lebih kejam. Sementara media lain yang 
bukan milik pengusaha terkemuka tersebut malah kelihatan soft. Tapi pemberitaan itu, 
katanya tidak membuat pemilik Tempo marah. 
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“Ada kekurangan dan kelebihan media tersebut, tapi soal korupsi mereka tidak tebang 
pilih. Kalaupun tebang pilih tidak merugikan masyarakat,” katanya. 
 
“Coba lihat apakah ada pemberitaan tentang Sisminbakum, Kasus korupsi Bhakti 
Investama di media-media yang dibawahinya? Saat media lain telah memberitakan hal 
itu secara terang benderang, media-media tersebut malah memberikan pemberitaan 
yang lebih soft,” katanya. 
 
Sementara itu, moderator diskusi, Metta Dharmasaputra dari Wisdom Institute 
menjelaskan bahwa sebenarnya Ciputra bukanlah pemilik Tempo. Tapi diakuinya Ciputra 
merupakan pemilik tidak langsung. Dia mengatakan, kebebasan yang dimiliki oleh 
wartawan Tempo diakibatkan adanya diversifikasi kepemilikan (diversity of ownership) 
pada grup usaha tersebut. 
 
“Salah satu pemilik Tempo adalah Yayasan Jaya Raya yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah DKI dan Ciputra. Tidak benar Ciputra tidak marah, dia marah sekali,” katanya soal 
pemberitaan mengenai kasus Pantai Indah Kapuk yang kebetulan dimuat pada sebuah 
momen ulang tahun Tempo. 
 
Dalam diskusi yang membahas masalah kebebebasan dan independensi pers ini 
dijelaskan bahwa sangat sulit menciptakan media yang benar-benar independen. 
Hanya saja perlu aturan-aturan yang jelas dalam mewujudkan kepastian hak publik 
mendapatkan informasi yang menyeluruh tanpa berpihak. 
 
Ezki mengatakan, media-media di Amerika Serikat, Australia dan Inggris memiliki 
independensi. “BBC sebagai media pemerintah sering mengkritisi pemerintah bahkan 
sebelum media swasta melakukannya. Hal yang tidak boleh dilakukannya hanyalah 
memberitakan negatif tentang kerajaan mereka,” katanya.

Sumber: http://www.jurnas.com/news/73893/Tempo_Media_Paling_Independen_dalam_
Pemberitaan_Korupsi?/1/Sosial_Budaya/Humaniora
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Jakarta | Senin, 15 Oktober 2012 22:58 WIB | Julkifli Marbun |

Kompas TV Diharapkan Jadi Media Independen

Jurnas.com | SEMAKIN sulitnya masyarakat mengakses informasi berita yang bebas dari 
bias telah memunculkan kekhawatiran atas pelanggaran hak publik yang semakin tinggi. 
Karena itu, perlu ada media, khususnya televisi yang menggunakan frekuensi publik, 
yang menjadi alternatif menyediakan informasi independen. 
 
Kompas TV diyakini dapat menjadi solusinya. Hanya saja, Kompas TV saat ini masih 
terkendala masalah administratif. “Saya berharap Kompas TV menjadi media independen. 
Tapi akan sulit yah, karena ternyata ini bukan televisi hanya sebuah PH (Production 
House),” kata Komisioner Dono Prasetyo dari Komisi Informasi Pusat. 
 
Dia juga menyayangkan sampai saat ini belum ada masyarakat yang 
mempersengketakan berita yang berpihak di lembaganya. Karena menurutnya 
masyarakat wajar melakukannya mengingat media TV menggunakan frekuensi yang 
merupakan hak publik, berbeda dengan media lainnya. 
 
Sebelumnya, komisioner Ezki Suyanto dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
menjelaskan bahwa saat ini ada banyak pelanggaran yang dilakukan media khususnya 
dalam masalah administratif. Semua ini dilakukan untuk mengakali Undang-Undang 
Penyiaran yang semestinya dipatuhi. Salah satunya adalah Kompas TV yang dinilai 
sebenarnya bentuknya adalah PH (Production House) tapi bertindak seperti lembaga 
penyiaran di sebuah channel atau kanal televisi. 
 
Salah satu modus yang dilakukan pengusaha dalam mengakali UU khususnya soal 
monopoli adalah dengan menyisipkan konten mereka di lembaga atau stasiun 
penyiaran lokal. Selain itu Undang-undang Penyiaran dianggap tidak lex spesialis 
sehingga pengusaha dapat menggunakan undang-undang lain untuk memonopoli 
kepemilikan media. 
 
Padahal, kata dia, monopoli media menjadi cikal bakal terbentuknya pemberitaan yang 
berpihak. 
 
Dia mencontohkan, Media MNC grup saat ini menguasai penyiaran dengan porsi besar. 
Beberapa grup di bawahnya seperti RCTI berada di 28 provinsi, MNC TV (18), Global TV 



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

315
Lampiran

(17) dan TV berjaringan menggunakan satelit di seluruh Indonesia melalui Indovision, 
Okevision dan Top TV. 
 
Sementara ini, SUN TV grup juga menguasai konten-konten siaran di stasiun TV lokal 
di 18 provinsi. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Grup Emtek) juga menguasai televisi 
dengan SCTV berada di 15 provinsi, Indosiar (22 provinsi), O Channel (2) dan Elshinta (3) 
dan TV berjaring NexMedia. Sementara itu TransCorp memiliki Trans TV (20), Trans7 (16) 
dan beberapa media lain yang juga dimonopoli pengusaha lainnya. 
 
Ezki juga mengkritisi kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang 
mensyaratkan hanya stasiun TV yang berizin yang dapat mendaftar untuk mendapatkan 
izin dalam digitalisasi siaran. Ia mengatakan, hal ini berarti hanya memberikan 
kesempatan kepada media-media besar untuk semakin menguasai era digital. Diversity 
of content dinilai juga akan semakin sulit dicapai. “Satu slot penyiaran digital dapat diisi 
dua belas kanal, sehingga Jakarta dengan enam slot akan memiliki 72 kanal,” katanya.

Sumber: http://www.jurnas.com/news/73899/%3Cem%3EKompas_TV_%3C_
em%3EDiharapkan_Jadi_Media_Independen/1/Sosial_Budaya/Humaniora

KPI Galang Gerakan “Save KPI”

Jakarta | Senin, 15 Oktober 2012 23:14 WIB | Julkifli Marbun

Jurnas.com | SAAT ini dinilai sebagai momentum yang tepat untuk memperkuat peran 
media dalam menyediakan informasi yang menyeluruh dan tanpa bias kepada publik. 
 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melihat perlu ada gerakan “Save KPI” a la gerakan 
mendukung eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Save KPK”. 
 
Tujuan “Save KPI” menurut Ezki Suyanto, Wakil Ketua, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
adalah untuk membebaskan media dari campur tangan media oleh pemilik. “Banyak 
media dimiliki oleh pengusaha yang berafiliasi dengan partai tertentu dan mempunyai 
kepentingan,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (15/10). 
 
KPI yang merupakan lembaga yang mengawasi media penyiaran, sebagaimana KPK, 
merupakan produk reformasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Penyiaran 
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Nomor 32 Tahun 2002. Tujuannya, pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah 
publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan 
pemodal maupun kepentingan kekuasaan. 
 
UU ini berbeda dengan semangat yang terdapat 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”, 
yang dinilai penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang 
digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah. 
 
Tidak seperti masa Orde Baru, media saat ini dinilai sangat sarat dengan intervensi 
pemilik perusahaan. Kata dia, beberapa tugas dan wewenang yang diberikan kepada KPI 
selalu dituntut dan dipotong oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Judicial Review 
oleh sebuah asosiasi penyiaran. 
 
Dia menambahkan, saat ini KPI tidak mempunyai wewenang untuk mencabut izin, 
padahal lembaga yang sama di luar negeri dapat melakukannya bila media dinilai 
telah melanggar hak publik dalam mengakses informasi yang tidak bias. “Ketika kami 
membuat aturan konten penyiaran, kami selalu dituntut dan dilawan. Sebenanrnya, 
masih butuh nggak kita dengan KPI,” katanya. 
 
Komisioner Komisi Informasi Pusat, Dono Prasetyo menyetujui anjuran Ezki. “Setelah 
mendukung gerakan ‘Save KPK’ para wartawan seharusnya melakukan langkah ‘Save 
Diri Sendiri’ karena kebebasan para awak media banyak yang diintervensi oleh pemilik 
media,” katanya. 
 
Menurutnya, dengan mendukung ‘Save KPI’ profesionalitas para wartawan dapat 
dilindungi untuk menyajikan informasi yang lebih luas kepada publik. 
 
Hadir dalam kesempatan yang sama, Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan 
HAM RI, menjelaskan bahwa salah satu keberhasilan yang diraih bangsa Indonesia 
saat ini dibandingkan dengan era pra-reformasi dalam pemberantasan korupsi adalah 
kebebasan pers. 
 
“Di negara yang kebebasan persnya rendah, korupsi akan lebih tinggi. (Sebaliknya) di 
negara dengan kebebsan pers yang tinggi, korupsi dapat ditekan dan dikendalikan,” 
katanya. 
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Dia mengakui kebebsasan pers di Indonesia sudah cukup baik, bahkan bila 
dibandingkan dengan negara-nagara maju. 
 
Namun dia menjelaskan, aturan yang ada sekarang ini tidak cukup kuat mengatur 
eksploitasi media untuk kepentingan pemiliknya. Para koruptor dinilai dapat melakukan 
manuver untuk melindungi dirinya dari kasus korupsi dengan menggunakan media. “Bila 
ingin mengamankan (kasus) korupsi, maka kuasailah media (TV),” katanya. 
 
Menurutnya, untuk mencegah hal itu, maka diperlukan diversity of ownership atau 
diversifikasi kepemilikan untuk menjamin ketersediaan informasi yang utuh dan 
menyeluruh melalui diversity of content atau diversifikasi isi siaran.

Sumber: http://www.jurnas.com/news/73901/KPI_Galang_Gerakan_Save_KPI/1/
Nasional/Politik-Keamanan

selasa, 16 Oktober 2012 
Keterlibatan Pengusaha Media di Politik Ganggu Independensi

Keterlibatan pengusaha media ke dunia politik sangat disayangkan berberapa pihak. 
Selain mengatur arah pemberitaan untuk ‘menyerang’ lawan politik, tujuan dasar media 
untuk memberi pelajaran ke masyarakat menjadi pudar. Kondisi ini diperparah ketika 
pengusaha melakukan monopoli kepemilikan media demi kepentingan politik.   

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ezki Suyanto mengatakan, Undang-Undang 
tentang Penyiaran dianggap tidak Lex Spesialis sehingga pengusaha dapat menggunakan 
undang-undang lain untuk memonopoli kepemilikan media.

“Padahal, monopoli media menjadi cikal bakal terbentuknya pemberitaan yang berpihak,” 
kata Ezki dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (15/10).

Ezki menjelaskan, Salah satu modus yang juga sering dilakukan pengusaha dalam 
mengakali UU, khususnya soal monopoli adalah dengan menyisipkan konten mereka di 
lembaga atau stasiun penyiaran lokal.

Dia mencontohkan beberapa media yang telah melakukan monopoli, seperti MNC grup 
yang saat ini menguasai penyiaran dengan porsi besar. Beberapa grup di bawahnya seperti 
RCTI berada di 28 provinsi, MNC TV (18), Global TV (17) dan TV berjaringan menggunakan 



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

318
Lampiran

satelit di seluruh Indonesia melalui Indovision, Okevision dan Top TV.

“Sementara ini, melalui SUN TV grup ini juga menguasai konten-konten siaran di stasiun 
TV lokal di 18 provinsi,” ujarnya.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Grup Emtek) juga menguasai televisi dengan SCTV 
berada di 15 provinsi, Indosiar (22 provinsi), O Channel (2) dan Elshinta (3) dan TV berjaring 
NexMedia. Sementara itu, TransCorp memiliki Trans TV (20), Trans7 (16) dan beberapa 
media lain yang juga dimonopoli pengusaha lainnya.  

Tak bisa dipungkiri, menjelang Pemilu 2014, peran media jelas sangat dibutuhkan untuk 
mencari dukungan atau simpati masyarakat. Ezki menilai, saat ini adalah waktu yang 
tepat untuk memperkuat peran media dalam menyediakan informasi yang menyeluruh 
tanpa bias kepada masyarakat.

Untuk itu, keberadaan KPI sebagai lembaga yang memonitoring media penyiaran perlu 
diperkuat. “Jika ada gerakan save KPK, tidak ada salahnya ada juga gerakan save KPI,” 
katanya.

Menurut Ezki, Tujuan gerakan Save KPI untuk membebaskan media dari campur tangan 
media oleh pemilik. Dia mengatakan, banyak media dimiliki oleh pengusaha yang 
berafiliasi dengan partai tertentu dan mempunyai kepentingan.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Dono Prasetyo sepakat dengan pandangan  Ezki. 
Menurutnya, sudah saatnya wartawan mendukung dirinya sendiri dengan mendukung 
gerakan Save KPI.

“Dengan mendukung gerakan Save KPI, profesionalitas para wartawan dapat dilindungi 
untuk menyajikan informasi yang lebih luas kepada publik,” katanya di acara yang sama.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan kebebasan 
pers saat ini adalah salah satu keberhasilan yang diraih bangsa Indonesia sejak bergulirnya 
era reformasi 1998. Menurutnya, di negara yang kebebasan persnya rendah, korupsi akan 
lebih tinggi. Sebaliknya, di negara dengan kebebasan pers yang tinggi, korupsi dapat 
ditekan dan dikendalikan.

Denny menilai kebebasan pers di Indonesia cukup baik dibandingkan dengan negara-
nagara maju. Hanya saja, katanya, aturan yang ada sekarang ini tidak cukup kuat mengatur 
eksploitasi media untuk kepentingan pemiliknya. Para koruptor dapat melakukan manuver 
untuk melindungi dirinya dari kasus korupsi dengan menggunakan media.
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“Bila ingin mengamankan kasus korupsi, maka kuasailah media,” ujarnya.

Untuk mencegah hal itu, Denny menilai diperlukan diversity of ownership atau diversifikasi 
kepemilikan untuk menjamin ketersediaan informasi yang utuh dan menyeluruh melalui 
diversity of content atau diversifikasi isi siaran.

Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507d4e901aa43/keterlibatan-
pengusaha-media-di-politik-ganggu-independensi

Monopoli Media, Cikal Bakal Pemberitaan Berpihak
Jakarta | Selasa, 16 Oct 2012
Aliyudin Sofyan

Komisioner Ezki Suyanto dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengatakan, 
Undang-undang Penyiaran dianggap tidak Lex Spesialis sehingga pengusaha dapat 
menggunakan undang-undang lain untuk memonopoli kepemilikan media. 

“Padahal, monopoli media menjadi cikal bakal terbentuknya pemberitaan yang 
berpihak,” Ezki di Jakarta, Senin (15/10).. 

Saat ini ada banyak pelanggaran yang dilakukan media khususnya dalam masalah 
administratif. “Salah satunya adalah Kompas TV yang sebenarnya bentuknya adalah PH 
(Production House, red) tapi bertindak seperti lembaga penyiaran di sebuah channel 
atau kanal televisi,” katanya. 

Salah satu modus yang juga sering dilakukan pengusaha dalam mengakali UU, 
khususnya soal monopoli, adalah dengan menyisipkan konten mereka di lembaga atau 
stasiun penyiaran lokal. 

Dia mencontohkan, Media MNC grup saat ini menguasai penyiaran dengan porsi besar. 
Beberapa grup di bawahnya seperti RCTI berada di 28 provinsi, MNC TV (18), Global TV 
(17) dan TV berjaringan menggunakan satelit di seluruh Indonesia melalui Indovision, 
Okevision dan Top TV. Sementara ini, melalui SUN TV grup ini juga menguasai konten-
konten siaran di stasiun TV lokal di 18 provinsi. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 
(Grup Emtek) juga menguasai televisi dengan SCTV berada di 15 provinsi, Indosiar 
(22 provinsi), O Channel (2) dan Elshinta (3) dan TV berjaring NexMedia. Sementara 
itu TransCorp memiliki Trans TV (20), Trans7 (16) dan beberapa media lain yang juga 
dimonopoli pengusaha lainnya. 
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Komisioner Dono Prasetyo mengatakan, saat ini masyarakat semakin sulit mengakses 
informasi berita yang bebas dari bias. Perlu ada media, khususnya televisi yang 
menggunakan frekuensi publik, yang menjadi alternatif menyediakan informasi 
independen. 

Sebelumnya, Ezki juga mengkritisi kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika 
yang mensyaratkan hanya stasiun TV yang berizin yang dapat mendaftar untuk 
mendapatkan izin dalam digitalisasi siaran. Ini berarti hanya memberikan kesempatan 
kepada media-media besar tersebut untuk semakin membesar menguasai era digital. 
Diversity of content dinilai juga akan semakin sulit dicapai. 

“Satu slot penyiaran digital dapat diisi dua belas kanal, sehingga Jakarta dengan enam 
slot akan memiliki 72 kanal,” katanya. n Julkifli Marbun 

Sumber: http://www.jurnas.com/halaman/3/2012-10-16/224329

KPI: Media Owners Should Stay Away From Politics

Wednesday, October 17, 2012 

Because of the rising concern about the involvement of media tycoons in politics, some 
believe that media corporations will be used for political purposes, which will result in 
media losing its noble function of educating the public.

This condition will certainly get even worse when media owners decide to monopolize 
the industry to serve their own political interests.

Ezki Suyanto, Commissioner of Indonesian Broadcasting Commission (Komisi Penyiaran 
Indonesia – KPI), asserted that the Law No. 32 of 2002 on Broadcastingis too generalized 
and allows owners of media corporations to apply other laws and regulations for the 
purpose monopolizing the media industry.

“Media monopoly could lead to biased information,” he said in a discussion on Monday 
(15/10).

Ezki further explained that media companies outsmarted laws and regulations by 
discreetly broadcasting their content with local broadcasting companies for the purpose 
of monopolizing the industry.

He stated that an example of a media corporation that has monopolized the industry is 
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the MNC Group. Group members, including RCTI, MNC TV, and Global TV, have broadcasting 
stations located in 28, 18, and 17 provinces in Indonesia, respectively. In addition, the MNC 
Group also controls the satellite cable television broadcast in Indonesia via its members 
(Indovision, Okevision, and Top TV).

“The [MNC] group also controls content of local television via one if its members—SUN 
TV,” he continued.

There are other groups that also participate in the monopolization of television 
broadcasting, which include PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek Group), which owns 
SCTV Indosiar, O Channel, and Elshinta TV, and TransCorp, which owns Trans TV and Trans7.

Ezki admitted that with the upcoming presidential election in 2014, the media industry 
plays an important role when it comes to gaining public trust and sympathy.

Therefore, he asserted, media should reinforce its role as a source of objective and 
unbiased information. Such goal can only be achieved by strengthening KPI as a media 
monitoring institution.

“If there is a Save KPK movement, then there should be a Save KPI movement,” he said.

Ezki argued that the purpose of the Save KPI movement would be the liberation of media 
from the owners’ political interests.

He added that currently, most media companies are owned by businessmen that have 
affiliations with certain political parties.

Dono Prasetyo, Commissioner of Central Information Commission, supported Ezki’s idea. 
He stated that the Save KPI movement will protect journalists’ professionalism and 
integrity when it comes to delivering information to the public.

Meanwhile, Denny Indrayana, Deputy Minister of Law and Human Rights, said that 
Indonesia’s press freedom is one of the greatest achievements since the 1998 Reform era. 
He confirmed that in order to decrease corruption, the country must have greater freedom 
of the press.

Denny also stated that compared to other developed countries, Indonesia has greater 
freedom of the press. However, current laws and regulations are not strong enough to 
protect the media from being exploited by the media company owners.
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Furthermore, he said that corruptors tend to use media coverage to protect themselves 
from being exposed for their crimes.

“Corruption can be covered up if you control the media,” he stated.

Finally, Denny argued that media ownership and content should be diversified in order to 
guarantee the integrity of information.(jt/hot)

Sumber: http://en.hukumonline.com/pages/lt507e90094391c/kpi-media-owners-should-
stay-away-from-politics

Super Trap Trans TV Dianggap Lakukan Pelecehan Seksual

Senin, 26 November 2012 18:00 wib

Elang Riki Yanuar - Okezone

JAKARTA- Selain dianggap menayangkan hal yang tidak etis dan tak pantas, acara Super 
Trap di Trans Tv juga dianggap melakukan pelecehan seksual.  
 
Anggapan itu merupakan salah satu dari 500 aduan yang diterima Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI). Kecaman datang setelah acara Super Trap menampilkan jebakan dengan 
memasang kamera di toilet. 
  
“Banyak yang menyampaikan lewat Twitter. Tapi kebanyakan lewat sms. Banyak yang 
menganggap tayangan ini kurang sopan, kurang ajar bahkan ada yang menganggap itu 
sebagai pelecehan seksual,” ujar Komisioner KPI, Nina Muthmaninnah saat berbincang 
dengan Okezone, Senin (26/11/2012).  
 
Nina menambahkan, sebelumnya memang sudah ada laporan dan aduan yang diterima 
KPI mengenai tayangan Super Trap. Namun, aduan tentang pemasangan kamera di toilet 
berjumlah ratusan.  
  
“Tayangannya semalam. Sebelumnya sudah ada beberapa aduan. Tapi ini pertama kali 
sebanyak ini. Masyarakat sangat keberatan dengan tayangan itu,” katanya.

(rik)
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Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/11/26/33/723473/super-trap-trans-tv-
dianggap-lakukan-pelecehan-seksual

KPI Terima 1.100 Aduan tentang Super Trap Trans Tv
Selasa, 27 November 2012 16:57 wib
Mega Laraswati - Okezone

JAKARTA - Masyarakat benar-benar mengecam acara Super Trap edisi “Toilet Umum” 
yang tayang pada tanggal 25 November 2012 di Trans Tv. Sejauh ini, sudah ada 1.100 
laporan yang diterima Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait tayangan yang tidak etis 
dan melakukan pelecehan sosial itu. 
 
“Sampai pukul 16.00 WIB ini sudah ada 1.100-an laporan. Sudah dua kali lipat dari yang 
kemarin,” ujar Komisioner KPI, Nina Muthmainnah saat berbincang dengan Okezone 
lewat sambungan telefon, Selasa (27/11/2012). 
 
Jumlah aduan masyarakat tersebut disampaikan lewat berbagai media, twitter, SMS, 
email dan telepon kepada KPI. Pemasangan kamera di dalam toilet jelas melanggar 
Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Menurut Nina, 
program acara Trans Tv tersebut jelas melanggar aturan. 
 
“Hak privasi itu adalah hak yang di atur dalam peraturan KPI,” terangnya.

(ega)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/11/27/33/723963/kpi-terima-1-100-
aduan-tentang-super-trap-trans-tv

Super Trap Langgar Privasi, KPI Panggil Trans Tv
Selasa, 27 November 2012 17:12 wib
Mega Laraswati - Okezone

JAKARTA - Keluhan masyarakat tentang acara Super Trap edisi “toilet umum” yang 
tayang pada tanggal 25 November 2012 di Trans Tv semakin banyak diterima oleh 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 
 
Untuk itu, KPI sudah melayangkan surat panggilan terhadap Trans Tv, besok. Keputusan 
apakah tayangan tersebut dihentikan atau tidak akan diumumkan besok, setelah 
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berdiskusi dengan pihak Trans Tv. 
 
“Banyaknya laporan dari kekecewaan masyarakat, maka kami pihak KPI memanggil 
pihak Trans Tv pada pukul 08:30 (WIB) besok,” ujar Komisioner KPI, Nina Muthmainnah 
saat berbincang dengan Okezone lewat sambungan telefon, Selasa (27/11/2012). 
 
Dalam pertemuan antara KPI dan Trans Tv besok, baru akan ditentukan nasib program 
tayangan yang telah mendapat 1.100 aduan masyarakat itu. 
 
“Kami pihak KPI belum menetapkan sanksi apapun. Pada rapat besok, baru akan 
diputuskan tindak lanjut pelanggaran ini,” tandas Nina. 
 
Super Trap edisi toilet umum bermaksud menjahili pengguna toilet umum dengan 
memasang kamera di dalamnya, yang jelas sekali melanggar hak privasi orang.  
 
Toilet tersebut didesain dengan menggunakan system hidrolik. Ketika pengguna toilet 
umum sedang membuang hajat, tiba-tiba lantai toilet terangkat dan atapnya terbuka. 
Hal itu sontak membuat para pengguna toilet kelabakan dan merasa malu. Dalam 
tayangan terdapat sensor terhadap gambar di bagian kelamin dan tubuh lainnya dengan 
menggunakan emoticon.

(ega)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/11/27/33/723975/super-trap-langgar-
privasi-kpi-panggil-trans-tv

Soal Super Trap, KPI Desak Trans Tv Minta Maaf Hari Ini
Rabu, 28 November 2012 12:02 wib

JAKARTA- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi teguran tertulis 
kepada Trans Tv terkait tayangan Super Trap yang memasang kamera di toilet. KPI juga 
mendesak agar Trans Tv meminta maaf secara nasional hari ini.  
 
“Mereka mau janji akan berkoordinasi dengan direkturnya, lalu untuk mendiskusikan 
masalah ini,” ucap komisioner KPI Ezky Suyanto ditemui di kantor KPI, Jakarta Pusat, 
Rabu (28/11/2012).  
 
Ezky menambahkan, pihaknya meminta Trans Tv segera mengumumkan permintaan 
maaf kepada publik hari ini melalui siaran secara nasional. 



MATA DAN TELINGA PEMIRSA

325
Lampiran

 
“Kami minta kepada Trans Tv untuk mengumumkan kepada publik hari ini juga, harus 
ada permintaan maaf secara nasional,” tegasnya.  
 
KPI akan terus mengawasi Trans Tv jika sanksi yang sudah diberikan. KPI sudah 
menginformasikan kepada Trans Tv banyak masyarakat mengeluhkan tayangan Super 
Trap yang membuat jebakan memasang di toilet umum.  
 
“Kita lihat responnya dari Trans Tv bagaimana. Saya sudah ingatkan, pengaduan 
terhadap Trans Tv sangat banyak,” ujarnya.

(rik)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/11/28/33/724303/soal-super-trap-kpi-
desak-trans-tv-minta-maaf-hari-ini

Masyarakat Bisa Laporkan Super Trap Trans Tv ke Polisi
Rabu, 28 November 2012 13:47 wib

JAKARTA- Meski memberikan sanksi tertulis kepada Trans Tv terkait tayangan Super Trap, 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tak bisa menghentikan program tersebut.  
 
“Kalau secara undang-undang kami tidak dapat memberhentikan program. Tapi kami 
minta kesadaran dari Trans Tv apakah harus dilanjutkan apa dihentikan,” ucap Wakil 
Ketua KPI Ezky ditemui di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012) 
 
KPI mendapat banyak aduan masyarakat terhadap tayangan yang memasang kamera 
di toilet itu. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan juga jika ada masyarakat yang 
mengadukan program tayangan Super Trap ke pihak kepolisian. 
 
“Bisa saja, kalau masyarakat mau mengadukan ke polisi silakan, itu hak mereka. Mereka 
bisa dijerat dengan pidana UU Penyiaran. Tapi kalau untuk menghentikan kami enggak 
bisa,” katanya.

(rik)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/11/28/33/724382/masyarakat-bisa-
laporkan-super-trap-trans-tv-ke-polisi
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KPI: Super Trap Trans Tv Meresahkan Masyarakat
Rabu, 28 November 2012 14:38 wib
Rama Narada Putra - Okezone

JAKARTA- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menganggap aduan dan laporan mengenai 
tayangan Super Trap di Trans Tv murni berasal dari keresahan masyarakat. Pasalnya, 
tayangan Super Trap yang memasang kamera di toilet memang melanggar norma.  
 
“Pengaduannya berbeda-beda. Jadi betul-betul ini keresahan bahwa ada trauma publik 
dengan tayangan Super Trap lalu. Biasanya ada kelompok masyarakat tertentu, tapi ini 
enggak ada. Ini betul murni masyarakat. Masyarakat sungguh resah,” ucap wakil ketua 
KPI Ezky Suyanto ditemui di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012). 
 
Ezky menuturkan, pengaduan terhadap Super Trap yang mencapai 1.109 itu tidak 
dimobilisasi oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam ribuan aduan masyarakat itu, 
tidak ada aduan dengan kata dan pernyataan yang sama. 
 
“Kami mengatakan sampai jam 16.00 kami mendapatkan 1.109 dan hingga saat ini 
masih terus berjalan, pengaduan itu betul-betul tidak dimobilisir. Kalimat-kalimat 
masyarakat berbeda,” ujarnya.  
 
Menurutnya, tayangan tersebut dapat menyebabkan trauma kepada publik. Ditambah 
lagi, Super Trap bisa menjadi contoh dan inspirasi kepada masyarakat untuk melakukan 
kejahilan serupa terhadap orang lain. 
 
“Ada dua hal, publik trauma menggunakan fasilitas umum. Kedua, bisa membuat 
publik mendapat inspirasi untuk melakukan kejahilan. Menurut kami itu yang dapat 
meresahkan masyarakat,” tukasnya.

(rik)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/11/28/33/724412/kpi-super-trap-
trans-tv-meresahkan-masyarakat
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Kepada KPI, Trans Tv Akui Super Trap Cuma Rekayasa
Rabu, 28 November 2012 11:44 wib
Rama Narada Putra - Okezone

JAKARTA- Trans Tv memenuhi panggilan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait 
tayangan Super Trap yang memasang kamera di toilet. Dalam pertemuan tadi pagi, Trans 
Tv mengakui kepada KPI jika tayangan Super Trap hanya rekayasa karena sudah diatur 
sebelumnya.  
 
“Kami sudah mendapatkan keterangan dari mereka. Ternyata tayangan Super Trap yang 
toilet itu memakai talent, hanya rekayasa. Pertemuan ini mereka mengatakan tidak 
ada korban karena pakai talent,” ucap Ezky ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu 
(28/11/2012). 
 
Ezky menuturkan, pihak KPI tidak mempermasalahkan mengenai korban yang 
sebelumnya sudah direkayas. Namun, apa yang dilakukan Trans Tv merupakan 
pembohongan publik. Pihak Trans Tv tidak mengumumkan bahwa tayangan tersebut 
adalah rekayasa. 
 
“KPI mengatakan persoalan bukan masalah korban tapi satu ada kebohongan publik 
bahwa tidak dikatakan dalam tayangan itu bahwa ini diperagakan oleh model. Ini 
adalah adegan tidak sebenarnya atau apalah,” jelasnya.  
 
“Karena dalam adegan itu seperti benar-benar menganggu persepsi orang. Karena toilet 
kan mau umum atau di rumah itu tempat yang privasi,” tandasnya.

(rik)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/11/28/33/724288/kepada-kpi-trans-tv-
akui-super-trap-cuma-rekayasa

Kasus Super Trap, KPI Panggil Trans Tv Hari Ini
Rabu, 28 November 2012 06:10 wib
Elang Riki Yanuar - Okezone

JAKARTA- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertindak cepat menanggapi ribuan aduan 
masyarakat tentang tayangan Super Trap di Trans TV. 
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KPI akan memanggil pihak Trans Tv untuk meminta penjelasan terkait acara yang 
ditayangkan pada Minggu 25 November 2012 itu. Rencananya, pemanggilan itu 
dilakukan hari ini. 
 
“Iya, (Rabu) pukul 08.30 WIB Trans TV akan dipanggil,” ujar Komisioner KPI Nina 
Muthmainnah saat berbincang dengan Okezone. 
 
Seperti diberitakan sebelumnya, acara Super Trap edisi Minggu 25 November 2012 
menuai kecaman karena menampilkan jebakan di dalam toilet. Dalam acara itu, tim 
Super Trap coba mengisengi pengguna toilet.  
 
Kamera pun dipasang di dalamnya. Ketika korban masuk ke dalam toilet untuk buang 
hajat, lantai toilet tiba-tiba terangkat dan atapnya terbuka sehingga aktivitas korban 
terlihat di depan umum.  
 
Korban pun langsung kelabakan dan mendapat malu karena menjadi tontonan orang. 
Karena korban sedang melakukan aktivitas buang air, alat kelaminnya pun terlihat di 
depan umum.  
 
Alih-alih membuat penonton tertawa, tayangan itu justru banyak dikecam masyarakat. 
Menampilkan aktivitas dan memasang kamera di wilayah privat seperti toilet dianggap 
hal yang tidak etis dan tidak pantas.

(rik)

Sumber: http://celebrity.okezone.com/read/2012/11/27/33/724100/kasus-super-trap-
kpi-panggil-trans-tv-hari-ini

Kasus Super Trap, KPI Putuskan Trans Tv Bersalah
Rama Narada Putra - Okezone
Rabu, 28 November 2012 11:40 wib wib

JAKARTA- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersikap tegas kepada Trans Tv terkait 
tayangan Super Trap edisi toilet umum menuai aduan masyarakat. KPI pun memanggil 
pihak Trans Tv untuk meminta penjelasan.  
 
Setelah melakukan pertemuan, KPI memutuskan memberikan sanksi administrasi 
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berupa surat teguran kepada pihak Trans Tv. Menurut Komisioner KPI Ezky Suyanto, 
tayangan Super Trap telah melanggar norma kesusilaan. 
 
“Publik kan tidak tahu itu rekayasa. Itu yang kami minta perhatian dari Trans Tv 
memerhatikan etika dan moral karena itu pelanggaran. Berkaitan dengan itu KPI 
memberikan sanksi administrasi berupa surat teguran secara tertulis karena melanggar 
norma kesusilaan,” ucap Ezky ditemui di kantor KPI, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012). 
 
Ezky menambahkan, pihaknya meminta kepada Trans Tv untuk melakukan permohonan 
maaf dan mengumumkan jumlah pengaduan yang diterima masyarakat secara nasional 
atas tayangan Super Trap beberapa waktu lalu. 
 
“Kami memakai UU penyiaran pasal 51 ayat 1 meminta kepada pihak Trans Tv untuk 
mengumumkan kepada publik bahwa apa yang dilakukan itu salah. Lalu mengumumkan 
pengaduan yang masuk ke KPI,” katanya.  
 
Hingga saat ini, pengaduan masyarakat yang diterima KPI lebih dari seribu. Namun, KPI 
meyakini keluhan masyarakat lebih banyak lagi terhadap tayangan yang memasang 
kamera di toilet itu.  
 
“Sekarang sudah 1.109 pengaduan, itu pengaduan resmi ke KPI pusat. Yang kami terima 
melalui Facebook, SMS, Twitter, BBM lebih banyak,” ungkapnya.

(rik)
Sumber: http://jakarta.okezone.com/read/2012/11/28/33/724285/kasus-super-trap-kpi-
putuskan-trans-tv-bersalah
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