
1

PERTEMUAN GABUNGAN POKJA ROADMAP ICT & PERUBAHAN UU 

TELEKOMUNIKASI/PENYIARAN – JUNI 2007

PENYIARAN INDONESIA DALAM 

ROADMAP DAN PERUNDANGAN ICT

S. ABDULRACHMAN



REFERENSI-REFERENSI

• Naskah-naskah Sub-Pokja Penyiaran MASTEL

• Hasil Loka Karya MASTEL tentang Migrasi Sistem 

Penyiaran Analog ke Digital, 1 Maret 2006

• Hasil Loka Karya MASTEL tentang Budaya Nasional 

dan Penyiaran, 13 April 2007

• Penyajian tentang Konvergensi pada ICT SUMMIT 

2007, 3 Mei 2007

• Rapat-rapat Pokja Road Map ICT, Mei 2007  
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KERANGKA PEMIKIRAN
(dikutip dari Pokja Perubahan UU)

• Pilar I : Mampu mewujudkan layanan yang mudah dan 

terjangkau oleh daya beli masyarakat,

• Pilar II : Merata dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh   

masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi dan 

menghapuskan kesenjangan informasi (digital divide),

• Pilar III : Mendorong perkembangan dan penguasaan perangkat 

lunak, pabrikasi peralatan dalam negeri dan konvergensi teknologi,

• Pilar IV : Hasilnya dapat dimanfaatkan secara produktif dan 

bijaksana dalam rangka menghindari ego sektoral dan didasarkan 

pada pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan,

sebagai dasar kebijakan dari aspek geografi, demografi, ideologi 

dan politik, ekonomi pembangunan, sosial budaya dan hankam.
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PENGAMATAN UMUM

• UU 36/1999 (Telekomunikasi). Memulai 
reformasi substansial dalam sektor 
telekomunikasi: belum sepenuhnya, tetapi 
mulai tampak arah perbaikan;

• UU 32/2002 (Penyiaran). Berawal dari 
konsep reformasi yang substansial,
kenyataan akhir terlalu banyak kompromi 
politik, ekonomi, budaya;

UU 32/2002 kurang rinci/tegas, sehingga 
dapat diperlemah dalam aturan turunannya
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PENGAMATAN UMUM

• (PENYIARAN). Keinginan untuk merubah 
paradigma pemusatan kekuatan/ kekuasaan 
menjadi penyiaran yang demokratis &
memberdayakan daerah a.l.:

– KPI dan Pemerintah berbagi tugas/ kewenangan;

– Pemberdayakan daerah melalui sistem Stasiun 
Lokal – Penyiaran Berjaringan;

– Pembatasan-pembatasan terhadap cakupan 
geografis, kepemilikan dan kepemilikan silang 
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PENGAMATAN UMUM

• (PENYIARAN). Keinginan untuk tetap 
mempertahankan dan mengembangkan 
budaya Indonesia berhadapan dengan motif
komersial penyelenggara yang dapat 
melunturkan idealisme; 

• (PENYIARAN). Keinginan dan kebutuhan 
mengundang masuknya modal asing ke 
dalam sektor penyiaran, berhadapan dengan 
hal-hal yang kurang menguntungkan bangsa 
dan masyarakat yang ikut masuk/
dimasukkan dengan modal asing.
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ANALISA UU 32/2002

U M U M

�Rumusan pasal-pasal belum merefleksikan 
semangat dan substansi dari butir-butir 
dalam konsiderans UU no.  32 tahun 2002;

�Ketentuan-ketentuan yang menyangkut 
penyelenggaran penyiaran radio hampir 
sama seluruhnya dengan ketentuan-
ketentuan menyangkut penyelenggaraan 
penyiaran televisi;
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ANALISA UU 32/2002

SISTEM PENYIARAN NASIONAL

Lembaga Penyiaran Publik – Swasta – Lokal-

Komunitas

• Tidak tercipta keragaman program (diversity of  
program) di bidang penyiaran TV, karena baik TVRI
maupun televisi swasta/ lokal yang jumlahnya besar 
menganggap publik sebagai konsumen, bukan 
sebagai warga bangsa (citizen). Padahal dual-
system dimaksudkan adalah untuk menjamin 
terselenggaranya keragaman program.
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ISU-ISU PENTING (1)

• Fungsi dan Tujuan Penyiaran

• Pembentukan Budaya Nasional

• Industri Kebudayaan

• Strategi Budaya

• Pengembangan Karya dan Talenta 

Nasional

• Mekanisme Rating

• Migrasi sistem penyiaran Analog ke

Digital
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ISU-ISU PENTING (2)

• Sistem Penyiaran Nasional

• Lembaga Penyiaran Lokal vs. Penyiaran 

berjaringan

• Kepemilikan & kepemilikan silang

• Lembaga Penyiaran Publik/ PSO

• Konvergensi perundangan

• Roadmap & Langkah jangka pendek/ 

Interim
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PENEGASAN ULANG  

FUNGSI DAN TUJUAN PENYIARAN

12

Kutipan dari Pandangan Nasional 

suatu Negara Industri/ Maju

yang tidak ngerti PANCASILA . . . . .



PENEGASAN ULANG  

FUNGSI DAN TUJUAN PENYIARAN (1)

1. Broadcasting is intended to have a nation-

building role, as a source of public information 

and shared experience, as an expression of 

national cultural identity, and as a means of 

connecting diverse and remote communities;

2. Broadcasting is intended to be an important 

means of cultural expression. Broadcasting has 

the capacity to sustain cultural diversity;
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PENEGASAN ULANG  

FUNGSI DAN TUJUAN PENYIARAN (2)

3. Broadcasting is intended to enhance civic life. 

Broadcasting should promote a well-informed, 

knowledgeable democracy; it creates ‘common 

knowledge’; and it should reflect and 

communicate different points of view;

4. Broadcasting is intended to embody community 

standards of taste and decency;

5. Broadcasting industries are intended to be 

competitive, efficient and responsive.
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PEMBENTUKAN BUDAYA / CULTURE 

FORMATION

INDUSTRI KEBUDAYAAN
1

INDONESIA (1)

� Membanjirnya produk industri kebudayaan barat/
asing, dengan akibat termakannya budaya nasional 
kita.

� Produk-produk seni budaya kita yang diciptakan 
sekarang sudah jarang merupakan budaya kita sendiri
yang utuh.

� Implikasi signifikan terhadap “culture formation / nation 
formation / nation & character building”

� Bangsa yang besar/ kuat, ditandai oleh budayanya
yang tidak mudah tergoyahkan atau dipengaruhi oleh 
budaya-budaya yang asing terhadapnya.
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PEMBENTUKAN BUDAYA / CULTURE 

FORMATION

INDUSTRI KEBUDAYAAN INDONESIA (2)

� Perkembangan teknologi ICT cenderung “menghilangkan 

batas-batas” antar negara;

� Wacana internasional yang menekankan bahwa budaya 

barat, ataupun budaya lain yang non-Indonesia lebih baik 

dari budaya Indonesia melemahkan jati-diri bangsa kita;

� Kekuatan dan peran penyiaran radio dan televisi sebagai

media yang sangat “forceful”, dalam mempengaruhi 

publik dalam membentuk budaya bangsa perlu 

dimanfaatkan secara sistimatis.
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PEMBENTUKAN BUDAYA / CULTURE 

FORMATION

STRATEGI (1)

• Mempertemukan antara budaya/ kepentingannya

(culture-C) dan pemodal (capital-C) , sehingga antara 

keduanya terwujud sinergi yang memiliki pengaruh positif 

terhadap penguatan budaya nasional.

• Rekayasa pasar dalam arti dan arah yang lebih positif,

termasuk “edukasi konsumen”, penonton atau 

pendengar, agar terbangun selera yang lebih baik.  
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PEMBENTUKAN BUDAYA / CULTURE 

FORMATION

STRATEGI (2)

• Strategi Budaya Nasional yang tegas dan langkah pasti dari 

semua stakeholder untuk mencegah membanjirnya muatan 

asing/muatan bermutu rendah ke dalam program siaran di

Indonesia akibat migrasi sistem analog ke sistem  digital 

(pintu terbuka lebih lebar)

• Kebijakan dan langkah yang dimaksud harus mempunyai 

spektrum luas, dan pastinya akan mencakup persiapan SDM 

Indonesia/lokal yang berkualitas dalam produksi program dan 

muatan siaran.
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PEMBENTUKAN BUDAYA / CULTURE 

FORMATION

STRATEGI (3)

• Strategi Budaya Nasional  dirumuskan ulang,

direvitalisasi, dalam bentuk yang sesuai dengan 

keadaan yang kita temukan sekarang (dulu GBHN,

Repelita).
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PENGEMBANGAN KARYA DAN 

TALENTA NASIONAL

• KRITIK ATAS KARYA2 PENYIARAN

– Untuk mendidik masyarakat menjadi kritis,
perlu mengembangkan rubrik-rubrik kritik
(independen) atas program atau karya yang
disiarkan. Critical reviews dalam media cetak 
dan media lainnya dipelihara dan ditumbuh-
kembangkan;

– Perlu mengkaji berkiprahnya organisasi 
kritikus yang ada di Indonesia.
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PENGEMBANGAN KARYA DAN TALENTA 

NASIONAL

SUMBER DAYA MANUSIA

– Mendorong dan merangsang kreasi dan karya-
karya bermutu, melalui intervensi pemerintah 
dan fihak (pemodal) lain yang tidak didasarkan 
kepentingan perusahaan/ komersial semata.
Keringanan tertentu (pajak?) bagi pemberi 
perangsang;

– Pengembangan potensi SDM Indonesia/dalam 
negeri  (animasi, dan lainnya) dan pencegahan 
terjadinya pelarian/exodus ke luar negeri.  
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PENGEMBANGAN KARYA DAN 

TALENTA NASIONAL

• PENGHARGAAN

– Penghargaaan/“awards” untuk karya-karya

yang mendukung pelestarian dan atau 

pengembangan budaya nasional, ataupun

yang mengandung unsur pendidikan (moral,

seni, d.l.l.) yang terbaik.  
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MEKANISME RATING

• Mekanisme rating yang hanya menggunakan satu 

lembaga rating, ditinjau kembali;

• Perlu dikembangkan sistem/mekanisme rating yang

menggunakan kriteria yang berbeda dengan yang

digunakan AC Nielsen dengan lembaga rating berbeda;  

• Rating versi sekarang jangan menjadi satu-satunya 

kriteria yang menentukan program dan isi siaran

‘unggulan’.
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MIGRASI SISTEM PENYIARAN ANALOG 

KE DIGITAL

DAMPAK TEKNOLOGI DIGITAL

1. Terjadinya konvergensi dalam pelayanan 

penyiaran, telekomunikasi suara, data, gambar, 

multi-media melalui berbagai jaringan;

2. Tersedianya saluran televisi dan frekuensi untuk

radio yang hampir tidak terbatas;

3. Peralihan dari sistem analog radio dan televisi ke 

sistem digital radio dan televisi dengan jasa 

layanan tambahan dalam bentuk data services;
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MIGRASI SISTEM PENYIARAN ANALOG 

KE DIGITAL

DAMPAK TEKNOLOGI DIGITAL  (lanjutan)

4. Pemisahan dalam penyelenggaraan  secara 

horisontal;

5. Perubahan-perubahan tersebut akan 

menyebabkan lembaga regulasi (regulator) 

yang sektoral menjadi tidak efisien dan 

efektif. 
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MIGRASI SISTEM PENYIARAN ANALOG 

KE DIGITAL

KEBIJAKAN & LANGKAH (1)
– Migrasi sistem ke digital dilakukan lancar dan 
efektif/ efisien dengan cara "horizontal licensing 
scheme" sehingga, jumlah “assignment”
frekuensi dapat dikurangi, dengan program yg 
dapat ditampung lebih banyak;

– Horizontal licensing scheme merupakan salah 
satu rekomendasi dari “Tim National Migrasi ke 
Sistem Digital”, dengan syarat 
mempertimbangkan stasiun/ lembaga penyiaran 
yg sudah beroperasi (existing);
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MIGRASI SISTEM PENYIARAN ANALOG 

KE DIGITAL (lanjutan)

KEBIJAKAN & LANGKAH (2)

• Kepmen no 7 tgl 21 Maret 2007 - Penetapan DVB-T
sebagai standard TV digital terrestrial: Segera ditindak 
lanjuti  dgn menyusun digital masterplan, penyesuaian 
regulasi, jadwal analog cut-off, standard nasional STB,
dll;

• Mobile TV dan IPTV. Standard teknis + regulasinya 
dibicarakan bersama antara penyelengara penyiaran dan 
penyelenggara telekomunikasi, sebagai kemungkinan
“industry self-regulation”;

• Gagasan penghematan Frekuensi.
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SISTEM PENYIARAN NASIONAL

PENYIARAN LOKAL & BERJARINGAN (1)

• Melalui UU no 32 tahun 2002 peluang untuk 

lahirnya lembaga penyiaran swasta di daerah pada 

dasarnya terbuka, dan seharusnya terbuka lebar;

• Dalam realisasinya, gagasan memberdayakan 

ekonomi daerah di bidang penyiaran masih menjadi 

batu sandungan lembaga penyiaran swasta.

Menjadi  pertanyaan apakah dapat direalisasikan 

secara nyata;
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SISTEM PENYIARAN NASIONAL

PENYIARAN LOKAL & BERJARINGAN (2)

• Industri Penyiaran TV Swasta mengusulkan

agar peraturan ttg “SIARAN BERJARINGAN"

ditinjau kembali, dengan alasan:

– Akan sulit memperoleh Mitra Lokal yg bisa bertahan 

hidup dengan iklan lokal yg terbatas, sedangkan 

pemasang iklan yg besar pada umumnya masuk 

hanya lewat Jakarta/pusat. Lagipula untuk dapat 

bersiaran 24 jam/hari secara profesional, dibutuhkan 

biaya yg besar.  
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SISTEM  PENYIARAN NASIONAL

PENYIARAN LOKAL & BERJARINGAN (2)

• Berdasarkan monitoring di lapangan, sebagian Lembaga 

Penyiaran TV Lokal di luar Jakarta belum sanggup untuk 

siaran secara baik 24 jam/ sehari. Perlu dicheck ulang

TV Bali dan TV Jawa Pos;

• Lembaga Penyiaran TV Lokal sebaliknya minta supaya

"JARINGAN" dibatasi: “saingan” dengan TV “jaringan”

terlalu berat; (padahal konsep sistem jaringan adalah

“sinergi”, bukan kompetisi);

• Permasalahan serupa di bidang Penyiaran Radio;
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SISTEM  PENYIARAN NASIONAL

PENYIARAN LOKAL & BERJARINGAN (4)

• ISU KONTROVERSIAL. Keinginan lembaga 

penyiaran yang “mapan” [memiliki izin/ sudah 

mendirikan stasiun di berbagai lokasi tersebar di

Indonesia] bertolak belakang dengan gagasan 

memberdayakan ekonomi  daerah;

• Alasan yang dikemukakan sebagian valid, sebagian 

tidak;

• Kekuatan “pro-reform” tidak mungkin berjalan 

sendiri. Harus ada pengertian dari ke-3 pemain 

bidang penyiaran televisi yang “dominan”, demi

“kesejahteraan bangsa secara merata”.
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SISTEM PENYIARAN NASIONAL

KEPEMILIKAN & KEPEMILIKAN SILANG

• Masalah Permodalan, Pengawasan Pemilikan

(asing  secara langsung dan tidak langsung maks. 

20% dan yang harus dimiliki minimal 2 orang);

• Perlu ketetapan/sanksi lebih tegas dalam UU,

tentang keharusan melaporkan  tentang

(perubahan) kepemilikan.

• Perlu ketentuan hukum tentang “Holding 

Companies”, (pelaporan kepemilikan, dls.) yang

kini tidak dimiliki Indonesia.
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SISTEM PENYIARAN NASIONAL

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (UU 32/2002)

• Undang-undang no.32 tahun 2002 telah merubah

status TVRI dan RRI menjadi Lembaga Penyiaran 

Publik. Sungguhpun demikian, pengertian dan 

wujud dari RRI dan TVRI sebagai lembaga 

penyiaran publik masih kurang jelas diatur dalam

UU penyiaran tersebut;

• Sumber-sumber (resources) untuk dapat bertahan /

tumbuh-berkembang tidak mencukupi;
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SISTEM PENYIARAN NASIONAL

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  (UU 32/2002)

� Ketentuan menyangkut wujud dari lembaga 
penyiaran publik hanya ditetapkan / diatur terkait 
dengan sumber pendapatan, padahal penyiaran
radio pengaruhnya terhadap publik  jelas berbeda 
dengan pengaruh siaran televisi;

� Misinya tidak ditetapkan secara tegas sehingga 
dapat diartikan/ interpretasikan tidak berbeda 
dengan misi Lembaga Penyiaran Swasta.

Perlu merumuskan kembali ketentuan hukum
ttg Penyiaran Publik
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SISTEM PENYIARAN NASIONAL

PUBLIC SERVICE OBLIGATION – PSO (1)

• PSO untuk Penyiaran adalah agar semua wilayah di

Indonesia, termasuk wilayah tertinggal dan di 

perbatasan dengan negara tetangga dapat memperoleh 

akses atas siaran publik (RRI/ TVRI);

• Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah 

peningkatan sumbangan dari APBN dan APBD serta 

menghidupkan kembali adanya “iuran penyiaran”

yang dipungut dari setiap keluarga di Indonesia yang

memiliki sambungan listrik. 
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SISTEM PENYIARAN NASIONAL

PUBLIC SERVICE OBLIGATION – PSO (2)

• Sumbangan APBD diarahkan untuk turut 

mengembangkan layanan penerimaan siaran publik di 

wilayahnya masing-masing;

• Mengembangkan lembaga Ombudsman untuk 

pemantauan pelaksanaan.
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KONVERGENSI PERUNDANGAN & 

KELEMBAGAAN ICT

• UU 32/2002 ketinggalan zaman

– Tidak tampak  antisipasi akan peralihan sistem analog

ke sistem digital;

– Konvergensi dengan Telekomunikasi

– Pemikiran ulang Sistem Penyiaran Nasional;

• Sudah waktunya untuk menyusun roadmap ttg.

Konvergensi Perundangan dan Kelembagaan

ICT;

• Gagasan roadmap yang dimaksud disajikan 

dalam slide(s) berikut:
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Telecoms Act 

Possible Roadmap for Ongoing ICT Regulatory  

Reform in Indonesia (1)

Broadcast Act

Telecoms Regulator - BRTI

Broadcast Regulator - KPI

ICT Regulator

• Infrastructure /  

….Economic

• Content

• Frequency

ICT Infrstr

& Business

Act  *)

ICT 

Industry / 

Business 

Regulator

ICT 

Content 

Regulator 

EIT Act
REVISION /

HARMONIZATION

Electr Media 

Content Act *)

1999                                   2007                 2010 2013

2002

The Ministry 

Org. Structure

harmonized

*) One Act ?

Frequency Regulator
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Telecoms Act 

Possible Roadmap for Ongoing ICT Regulatory  

Reform in Indonesia (2)

Broadcast Act

Telecoms Regulator - BRTI

Broadcast Regulator - KPI

ICT Infrastructure / 

Economic 

Regulator 

ICT Infrstr

& Business

Act 

ICT 

Industry / 

Business 

Regulator

ICT 

Content 

Regulator 

EIT Act
REVISION /

HARMONIZATION

Electr Media 

Content Act

1999                                   2007                 2010 2013

2002

The Ministry 

Org. Structure

harmonized

ICT Content 

Regulator 

Frequency 

Regulator

Frequency Regulator
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KONVERGENSI PERUNDANGAN & 

KELEMBAGAAN ICT

LANGKAH JANGKA PENDEK (1)

1. Pelimpahan wewenang perizinan prasarana (pemancar,

jaringan) siaran ke Regulator Telekomunikasi;

2. Merubah pola pemberian lisensi telekomunikasi: Satu 

izin memiliki cakupan yang lebih luas;

3. Kerjasama: Regulator Penyiaran dan Telekomunikasi 

saling bekerjasama dan dengan Regulator Persaingan 

Usaha (KPPU);
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LANGKAH JANGKA PENDEK (2)

4.Pelimpahan parsial kewenangan regulasi 

frekuensi kepada Regulator Infrastruktur;

5.Memulai perubahan organisasi /uraian tugas pada 

Departemen Kominfo.

KONVERGENSI PERUNDANGAN & 

KELEMBAGAAN ICT
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