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Penyiaran televisi mampu memberi pengaruh terhadap khalayak tentang informasi 

yang disampaikan dan televisi merupakan media komunikasi yang efektif dalam 

penyampaian pesan baik secara verbal maupun non verbal. Berbagai media 

televisi berkompetisi untuk mengkontruksi program siaran yang dianggap menarik 

minat khalayak karena program siaran mampu menghasilkan keuntungan yang 

besar. Salah satu program siaran yang dianggap menghasilkan keuntungan adalah 

program serial india di ANTV. Program serial india di ANTV disinyalir 

merupakan produk siaran yang memiliki pendapatan iklan yang besar sehingga 

program serial india pernah membuat ANTV melanggar regulasi penyiaran. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan program 

serial india berdasarkan perspektif teori ekonomi media, UU No. 32 tahun 2002 

tentang penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, 

serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung implementasi 

kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe 

deskriptif melalui metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ANTV selalu berupaya untuk 

mendekatkan diri kepada khalayak salah satunya dengan produk siaran serial 

india, keberadaan khalayak diukur melalui data rating, ANTV menjadikan 

khalayaknya sebagai komoditas yang dijual ke pengiklan melalui data rating. 

Setelah dikeluarkannya surat peringatan KPI, ANTV berusaha agar program serial 

india sesuai dengan regulasi penyiaran. 
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ABSTRACT

ANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION OF BROADCASTING
REGULATION FOREIGN PROGRAM

(Case Study Serial India On TV ANTV Period January - October 2017)

By
Romilda Oktalima

Television broadcasting is able to give effect to the audience about the
information conveyed and television is an effective communication medium in
delivering messages both verball and non verbal. Various television media
compete to construct broadcasting programs that are considered attractive to
audiences because broadcasting programs are able to generate large profits. One
of broadcasting program that is considered to generate profit is the serial program
of india in ANTV. The serial program of india in ANTV is allegedly a broadcast
product that has a large advertising revenue so that the serial program of india
once made ANTV violated the broadcasting regulation. The purpose of this study
is to analyze the implementation of policy program serial India based on the
perspective of media economic theory, Law Of The Republic of Indonesia
Number 32 of 2002 on Broadcasting, Broadcasting Behavior Guidelines and
Broadcast Program Standards, and able to identify the factors that support the
implementation of the policy. This research used qualitative research with
descriptive type. To collect the data, the researcher used, interview, observation,
and documentation. The results showed that ANTV always try to get closer to the
audience and one way to do it is using broadcast serial product of india, the
existence of the audience is measured through the rating data, ANTV makes the
audience as a commodity sold to advertisers through the rating data. After the
issuance of KPI warning letter, ANTV tried to make the serial program of India
appropriate to the broadcasting regulation.

Key word: policy implementation, broadcasting regulation, serial india, ANTV
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan manusia, komunikasi merupakan satu hal yang mendasar. Salah

satu bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh masnusia adalah

komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang

ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui

media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima secara

serentak dan sesaat. Secara sederhana, komunikasi massa adalah komunikasi

melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film

(Rakhmat, 2001:189).

Salah satu bentuk media massa yang paling dominan sekarang, tetapi sekaligus

memiliki kekhasan ialah media penyiaran, khususnya televisi. Penyiaran

menggunakan ranah publik, yaitu frekuensi yang jumlahnya terbatas, sehingga

diperlakukan secara berbeda dengan media cetak. Penyiaran senanstiasa sarat

dengan aturan (highly regulation), baik insfrastruktur maupun isinya (Mcquail,

2002:208).

Media penyiaran merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam

mencapai audiensnya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenannya media
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penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada

umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa. (Morissan, 2008:13).

Menurut Rahmawat dan Rusnandi (2002:11) Penyiaran (broadcasting) merupakan

kegiatan penyelenggaraan siaran, yaitu rangkaian mata acara dalam bentuk audio

visual yang ditransmisikan dalam bentuk signal suara dan atau gambar. Output

penyiaran adalah siaran. Siaran merupakan benda abstrak yang sangat potensial

untuk dipergunakan mencapai tujuan yang bersifat idial maupun material. Siaran

merupakan hasil kerja kolektif yang memerlukan dana besar, banyak tenaga yang

kreatif dan professional serta sarana elektris canggih yang harganya relatif mahal.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2002, Penyiaran adalah kegiatan pemancaran secara

luas siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi di darat, laut atau

antariksa, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, melalui udara, kabel

dan atau media lainnya, untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh

masyarakat dengan penerimaan siaran. Jasa penyiaran saat ini terdiri atas jasa

penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi.

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional,

terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan

kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun

masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan

industri penyiaran Indonesia (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran).

Selain itu, dalam pasal selanjutnya juga disebutkan bahwa penyiaran di Indonesia

harus mampu berperan sebagai perekat sosial dan menjalankan fungsi
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kebudayaan. Seakan belum cukup, regulasi tersebut juga menyebutkan tuntutan

lain, seperti penyiaran yang mampu menjaga dan meningkatkan jati diri bangsa,

menjaga daya saing di era globalisasi, serta menjaga kebudayaan nasional (Pasal 4

dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran).

Keberadaan televisi karenanya dinilai paling efektif saat ini dengan sifat audio-

visualnya yang tidak dimiliki media massa lain. Perkembangan teknologinya yang

begitu cepat dan penayangannya mempunyai jangkauan yang relatif tidak terbatas,

televisi dapat menarik simpatik dari kalangan masyarakat luas (Darwanto, 2007:

22).

Media penyiaran televisi memiliki kemampuan dalam hal penyampaian informasi

yang bukan hanya secara audio namun juga visual. Televisi mampu memberi

pengaruh terhadap masyarakat khalayak tentang informasi yang disampaikan dan

televisi merupakan salah satu media komunikasi yang efektif dalam penyampaian

pesan baik secara verbal maupun nonverbal.

Televisi juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia,

sudah banyak orang yang mengetahui dan merasakannya. Namun, sejauh mana

pengaruh positif dan negatif belum diketahui banyak. Mar’at dalam Effendi

(2003:41), acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan,

persepsi, dan perasaan para penonton.

Perkembangan teknologi pertelevisian yang pesat sehingga tidak ada lagi batasan

antara satu negara dengan negara lainnya, terlebih setelah digunakannya satelit

untuk memancarkan signal televisi. Hal inilah yang disebut sebagai globalisasi

dibidang informasi. Salah satu dampak globalisasi dibidang informasi ini dilihat
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dengan munculnya beragam media pertelevisian yang saling berkompetisi dengan

menyajikan format siaran baru atau program yang semakin beragam.

Eksistensi media televisi sesuai dengan peran dan fungsinya relatif mengakomodir

seluruh kebutuhan khalayak akan informasi, hiburan, dan pendidikan (Nuruddin,

2007: 67). Misalnya melalui publikasi berita, sinetron atau drama,talk show,

komedi, dan beragam program siaran televisi lainnya. Keberadaan media televisi

dengan beragam program siarannya tentu membawa pengaruh yang positif

maupun negatif bagi khalayak.

Stasiun televisi terutama lembaga penyiaran swasta berlomba-lomba untuk

memproduksi program siaran yang dapat menarik minat khalayak. Riset khalayak

merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui minat khalayak.

Menurut Mytton (dalam Panjaitan dan Iqbal 2006 :55) Riset khalayak adalah

proses pengumpulan data yang dirasa akurat mengenai jumlah penonton pada

sebuah program acara atau saluram, jenis orang-orang yang menontonnya, bahkan

kecenderungan dalam perilaku khalayak.

Gambar 1.1 tentang acara TV favorit riset Puslitbang TVRI Nasional tahun 2016
Sumber : riset Puslitbang TVRI Nasional diperoleh peneliti April 2017
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Dari riset Puslitbang TVRI Nasional yang dipublikasikan sejak tahun 2016

tesebut, serial india di ANTV masuk dalam program siaran acara TV favorit

khalayak perempuan (ibu-ibu). Serial india tersebut menjadi favorit khalayak

dengan alasan cerita yang seru dan pemain serial yang ganteng dan cantik.

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran

radio maupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan pengertian

bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarakan atau

dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari

beberapa program siaran. Masing-masing program siaran ini menempati slot

waktu tertentu dengan durasi tertentu yang biasanya tergantung dari jenis

programnya, apakah jenis hiburan, informasi iptek, dan berita. Slot waktu masing-

masing program dirancang sesuai dengan tema program itu (programming),

sehingga menjadi satu jadwal siaran setiap harinya (Djamal & Fachruddin,

2011:159)

Berbagai media televisi pun seakan berkompetisi untuk mengkonstruksi program

siaran yang dianggap dapat menarik minat khalayak. Banyaknya kehadiran stasiun

televisi membanjiri program acara yang ditayangkan, hal ini membuat persaingan

antar stasiun televisi untuk berlomba-lomba memproduksi beragam produk audio

visual yang mampu menghasilkan keuntungan besar. Program-program acara

televisi swasta tidak akan hidup tanpa adanya loyalitas khalayak. Untuk itu

program-program televisi harus mempunyai strategi kreatif terhadap penyajiannya

dalam pemenuhan tujuan dan sasaran yang dimiliki.
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Tingginya rating suatu program menentukan jumlah iklan yang masuk. Semakin

banyak iklan, semakin banyak pula keuntungan atau laba yang diperoleh media

tersebut. Maka dari itu daya tarik program terhadap audiens menjadi suatu hal

yang sangat penting. Hal ini dipandang wajar karena dalam Undang-Undang (UU)

Penyiaran No. 32 tahun 2002 pasal 16 ayat 1, secara jelas menyebutkan bahwa

stasiun televisi swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial

berbentuk badan hukum Indonesia.

Akses khalayak terhadap suatu siaran televisi memang merupakan suatu pilihan di

antara sekian banyak program yang ditawarkan oleh media. Karena itu, eksistensi

khalayak secara tidak langsung merepresentasikan keragaman minat, espektasi,

beragam pendapat, sikap dan penilaian-penilaian atas suatu informasi yang

diaksesnya melalui media.

Gambar 1.2. Rating detak jantung telvisi dipublikasi pada 07 Maret 2017
Sumber : tirto.id diakses peneliti pada Maret 2017
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Gambar 1.2 menjelaskan kerangka pertumbuhan belanja iklan kurun waktu 2012-

2016. Persentase belanja iklan tertinggi sepanjang tahun 2016 terjadi pada media

televisi sebesar 77% (Rp. 103,8 T), diikuti media koran sebesar 22%, dan majalah

1%. Hal ini membuat stasiun televisi berlomba-lomba untuk merancang program-

program unggulan yang mampu mendatangkan banyak pengiklan. Riset tirto.id

yang dipublikasikan pada 07 Maret 2017 itu juga melalui sumber Nielsen

mengumumkan 10 daftar program acara televisi dengan perolehan rating tertinggi.

Ditengah persaingan sinetron lokal, serial india ANTV mampu menempatkan

posisinya dalam daftar 10 program acara televisi dengan rating tertinggi.

Rating adalah “wakil” dari unsur khalayak yang ketika berinteraksi dengan unsur

lainnya, yaitu stasiun televisi (dan production house) dan perusahaan pengiklan

(advertising agency, media planner). Bentuk “perwakilannya” berwujud angka-

angka rating yang keluar setiap minggunya dari riset kuantitatif. Panjaitan dan

Iqbal (2006:69)

Jika kita telaah hasil dari riset tersebut, sebenarnya terdapat hubungan interaksi

antara stasiun TV (dan juga production house), pengiklan, dan rating yang

merupakan bagian dari kajian studi ekonomi media. Perspektif ekonomi media

melihat stasiun TV melalui riset khalayak akan mengetahui program TV seperti

apa yang mampu menarik penonton (khalayak). Smythe tahun 1977 dalam

Surbiakto dan Ida (2012:161) mengenalkan penonton sebagai komoditas dalam

konteks komodifikasi media dalam ekonomi politik komunikasi. Smythe

menyatakan bahwa penonton merupakan komoditas utama dari media. Media

memproduksi penonton dan kemudian mengantarkannya kepada pengiklan.
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ANTV mengetahui selera pasar secara tepat, dengan kebijakannya menayangkan

program serial india, dari penjelasan gambar tirto.id “rating detak jantung telvisi”

terlihat serial india ANTV memperoleh tempat dalam sepuluh daftar program

TVdengan rating tertinggi. Realita yang terjadi pada tayangan televisi Indonesia

khususnya televisi swasta seperti ANTV adalah terlalu terobsesinya media televisi

dengan pendapatan dan kepentingan sebuah golongan sehingga masyarakat tidak

mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang baik dan benar.

Bahkan hal yang menjadi permasalahan berikutnya adalah tidak dipatuhinya

regulasi penyiaran, serial india di ANTV pernah melanggar aturan durasi

penayangan yang tercantum dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar

Program Siaran (P3SPS). Hingga pada tanggal 15 April 2015 KPI mengeluarkan

surat peringatan karena penayangan program asing khususnya serial india kepada

pihak stasiun televisi ANTV terkait durasi penayangannya yang sudah tidak

relevan dengan regulasi yang ada.

Tabel 1.1 Surat Peringatan KPI kepada ANTV
Tgl Surat 15 April 2015
No. Surat 418/K/KPI/04/15
Status Peringatan
Stasiun TV ANTV
Program Siaran Program-program Asing
Deskripsi
Pelanggaran

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat)
berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang No.32
Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), pengaduan
masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis menilai bahwa
program-program asing yang ditayangkan oleh ANTV
tidak memperhatikan ketentuan tentang Program Siaran
Asing sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI
Tahun 2012. Program-program siaran asing tersebut
disiarkan melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari
waktu siaran per hari (hasil monitoring KPI Pusat tanggal
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2 April 2015).

Selain itu, KPI Pusat mencermati bahwa mayoritas
program siaran ANTV didominasi oleh 1 (satu) identitas
kebudayaan asing tertentu dan hal tersebut tidak sejalan
dengan ketentuan Pasal 35 UU Penyiaran bahwa isi siaran
harus sesuai dengan arah penyiaran, yaitu memajukan
kebudayaan nasional (Pasal 5 huruf j UU Penyiaran).

Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan untuk
memberikan peringatan agar saudara melakukan evaluasi
internal, mengurangi jumlah durasi siaran program-
program asing yang ditayangkan oleh ANTV, dan
mengutamakan program siaran yang mempromosikan
kebudayaan nasional.

Demikian agar peringatan ini diperhatikan dan dipatuhi.
Terima kasih.
Sumber : www.kpi.go.id tahun 2015

Telah dipaparkan bahwasanya ANTV sebagai televisi nasional dari sisi regulasi

harus tunduk pada UU nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan peraturan

nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar

Program Siaran (SPS). Berdasarkan sistem penyiaran yang telah ditetapkan,

stasiun televisi harus mampu menjalankan fungsi penyiaran, fungsi penyiaran

adalah:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi
nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan
bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis,
adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.
(Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran)

Terkait penyiaran Asing di Indonesia, secara normatif Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam Bab 24 pasal 45 ayat 4

menjelaskan bahwa :
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“Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar
negeri dibatasi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa
penyiaran radio dan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) untuk
jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari”.

Berdasarkan aduan masyarakat dan juga hasil monitoring Komisi Penyiaran

Indonesia Pusat (2015), menyebutkan bahwa program-program asing yang

ditayangkan oleh ANTV tidak memperhatikan ketentuan tentang program siaran

asing sebagaimana diatur dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program

siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012. Selain itu, KPI pusat juga mencermati

bahwa mayoritas program siaran ANTV didominasi oleh satu identitas

kebudayaan asing tertentu, hal tersebut tentu tidak sejalan dengan ketentuan pasal

35 ayat 5 huruf (j) UU Penyiaran, bahwa “isi siaran harus sesuai dengan arah

penyiaran, yaitu memajukan kebudayaan nasional”.

Penulis mendapatkan informasi melalui http://www.remotivi.or.id/amatan/311/Di-

Balik-Tren-Tayangan-Impor yang penulis akses pada 02 Januari 2017 bahwa

Realita yang terjadi (sejak per 6 Juni 2016) ANTV pernah menayangkan program

impor lebih dari 10 jam dalam sehari. Alasan seperti “menyediakan tontonan

alternatif selain sinetron Indonesia” dan “memenuhi permintaan pasar” acap kali

dijadikan pembelaan oleh stasiun televisi swasta untuk tetap mengimpor serial

asing.

Regulasi Penyiaran terkait dengan implementasi kebijakan mengarah pada proses

pelaksanaanya. Praktik implementasi regulasi merupakan proses yang sangat

kompleks, bernuansa ekonomi, politik dan memuat adanya intervensi

kepentingan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008: 146-147)



11

mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh

individu, pejabat, kelompok-kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan

untuk tercapaimya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Odoji dalam Wahab (2004:59) menyatakan bahwa pelaksanaan

kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan

kebijakan. Regulasi hanya sekedar rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip

jika tidak diimplementasikan. Masalah yang paling penting dalam implementasi

regulasi adalah memindahkan suatu keputusan kedalam kegiatan atau

pengoperasian dengan cara tertentu. ANTV dalam kebijakannya mempertahankan

serial india ini menjadi pertanyaan, apakah hanya teori ekonomi media yang turut

andil dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut, melihat ANTV lebih

memilih mengorbankan serial turki yang juga pernah menjadi produk andalan

mereka.

Kritikan ANTV sebagai “TV India” pun sepertinya tidak menyurutkan ANTV

untuk berhenti menayangkan serial india. Penulis mengamati, bahwa ANTV terus

berinovasi dan berkreasi agar image “TV India” makin melekat dengan ANTV.

Ini didasari karena pemain-pemain serial india di ANTV sengaja didatangkan

untuk meramaikan acara-acara in house mereka dan berkolaborasi dengan artis

lokal seperti acara Bollystarvaganza, Pesbukers, dan sebagainya.

Penulis berasumsi hal-hal tersebut merupakan bagian dari strategi promosi mereka

untuk mempertahankan tayangan serial india agar mampu bersaing dengan

sinetron-sinetron lokal dan tayangan serial india di televisi nasional kompetitor.

Serial india yang tayang di ANTV pun sering kali tayang tanpa jeda iklan.
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Maraknya promosi serial india terbaru pun seringkali ditemui pada stasiun TV

tersebut, sedangkan tayangan serial india bisa mencapai ribuan episode. Belum

lagi jika ANTV menayangkan serial india yang diketahui belum tamat di negara

asalnya. Stock tayangan serial india yang akan tayang berdasarkan pantauan

penulis melalui akun-akun resmi ANTV mengindikasikan bahwasanya ANTV

akan terus melanggengkan serial india sampai beberapa waktu ke depan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan

tayangan serial india setelah dikeluarkan surat teguran dari KPI dan juga penulis

ingin menganalisis implementasi kebijakan program asing serial ini ditinjau dalam

perspektif teori ekonomi media. Teori ekonomi media penyiaran, UU No 32

Tahun 2002, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

(P3SPS) akan menjadi panduan bagi penulis dalam menganalisis implementasi

kebijakan tayangan serial india di ANTV. Sehingga dari latar belakang yang

penulis telah paparkan maka penulis mengambil judul penelitian : “Analisis

Implementasi Kebijakan Regulasi Penyiaran Program Asing (Studi kasus serial

India pada TV ANTV)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat disimpulkan bahwa

perumusan masalah penelitian ini diantaranya :

a. Bagaimana implementasi kebijakan penyiaran program serial asing india di

ANTV ditinjau berdasarkan teori ekonomi media (komodifikasi khalayak) ?

b. Bagaimana implementasi kebijakan penyiaran program serial asing india di

ANTV ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012 ?

c. Apakah faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan ANTV terkait

penayangan program serial india ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi latar belakang dan rumusan masalah, seperti yang telah

dikemukakan pada bagian sebelumnya, penulis menentukan tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini yakni :

a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan penyiaran program serial asing

india di ANTV ditinjau berdasarkan teori ekonomi media (komodifikasi

khalayak)

b. Untuk menganalisis implementasi kebijakan penyiaran program serial asing

india di ANTV ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 Pedoman

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012

c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan

ANTV terkait penayangan program serial india
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pada

disiplin Ilmu Komunikasi untuk pengembangan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk memperdalam teori-teori yang telah didapat

dibangku perkuliahan dan menambah wawasan tentang bagaimana

Implementasi Regulasi Penyiaran terhadap Program Asing Serial India di

Televisi khususnya ANTV.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti Yasir Y

Judul Penelitian Ekonomi Politik Eksploitasi Khalayak sebagai Buruh dalam
Serial Sinetron Tukang Bubur Naik Haji

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitiannya, eksploitasi khalayak
sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI terjadi pada umat
Islam khususnya kaum perempuan sebagai target konsumen
utama televisi tersebut. Aktivitas khalayak ini dijadikan
komoditas untuk terus dieksploitasi. Aktivitas konsumsi ini
menjadi alat produksi utama bagi pemilik media dalam
keberlangsungan sinetron untuk terus ditayangkan.Khalayak
menjadi komponen utama yang dipekerjakan dalam
mengkonsumsi sinetron, sebagai buruh yang memproduksi
rating.

Kontribusi pada
Penelitian

1. Menjadi referensi bagi peneliti untuk mendapatkan data
mengenai metode analisis kualitatif

2. Memberikan referensi konsep dan teori-teori yang
digunakan yang berisikan teori-teori yang relevan yang
dapat digunakan untuk menaganalisis penelitian peneliti.

Persamaan
Penelitian

1. Membahas serial sinetron dari perspektif ekonomi media
2. Menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaan
Penelitian

1. Penelitian peneliti mengarah pada kebijakan regulasi
penyiaran program asing serial india pada stasiun
televisi ANTV

2. Penelitian tersebut lebih menyoroti pada isi konten
tayangan yang dianggap telah banyak melanggar
kesopanan yang berlaku dalam masyarakat

Peneliti Ranni Juwita
Judul Penelitian Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi

tayangan sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI
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Hasil Penelitian KPI sebagai badan regulator media penyiaran Indonesia
belum mampu menjalankan semua fungsi sebagaimana
mestinya dalam menindaki pelanggaran-pelanggaran
tayangan sinetron Tukang Bubur Naik Haji.
Eksistensi KPI sebagai regulator yang eksekutor dalam hal
isi siaran dinilai tidak efektif dalam menerapkan Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada
tayangan yang diketahui telah banyak dikritik masyarakat
tersebut.

Fakta yang terjadi dilapangan adalah acara tersebut tinggi
peminat, sehingga terjadi paradoksal antara peran KPI
sebagai representasi publik dengan “keinginan” (versi
rating) publik itu sendiri

Kontribusi pada
Penelitian

1. Penelitian ini sangat membantu peneliti dalam
memahami bagaimana KPI sebagai badan regulator
media penyiaran seharusnya menyikapi pelanggaran

2. Penelitian ini memberikan wawasan pentingnya regulasi
penyiaran karena produk media yang dihasilkan selalu
diarahkan dan berada di wilayah publik sehingga publik
harus dilindungi

3. Memberikan pengetahuan dibalik kesuksesan suatu
tayangan acara terdapat faktor-faktor pemicu mengapa
banyak acara televisi yang mengabaikan idealisme
penyiaran

Persamaan
Penelitian

1. Penelitian ini sama-sama membahas implementasi
regulasi penyiaran pada program siaran

2. Menggunakan regulasi hukum penyiaran di Indonesia
yang berpangkal pada UU No.32 tahun 2002 tentang
Penyiaran (UU Penyiaran) dan Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran Sebagai acuan
untuk mengetahui apakah tayangan tersebut telah sesuai
dengan dengan regulasi yang ditetapkan

3. Menggunakan teori Ekonomi Politik Media dalam
menganalisis permasalahan dibalik pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran.

4. Menggunakan metode kualitatif

Perbedaan
Penelitian

Penelitian Ranni Juwita memfokuskan pada peran KPI
dalam mengawasi Tayangan Sinetron Tukang Bubur Naik
Haji sedangkan penelitian ini menganalisis kebijakan
regulasi penyiaran terhadap program serial asing india.

Peneliti Silvia Maulina
Judul Penelitian Implementasi Regulasi Penyiaran Dalam Program Drama

Reality Show “Realigi” di Trans TV
Hasil Penelitian Implementasi regulasi penyiaran dalam tayangan Realigi

dinilai belum sepenuhnya menerapkan kaidah penyiaran.
Terbukti ada beberapa pasal dalam Undang-Undang
Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang belum diterapkan dalam
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tayangan Realigi. Begitu juga halnya dengan Pedoman
Perilaku Penyiaran, Realigi tidak memperhatikan ketentuan
yang ada didalamnya. Terbukti pula beberapa pasal telah
dilanggar dalam tayangan tersebut.

Kontribusi pada
Penelitian

1. Menjadi referensi bagi peneliti untuk mendapatkan data
mengenai metode analisis kualitatif

2. Memberikan referensi konsep dan teori-teori yang
digunakan yang berisikan teori-teori yang relevan yang
dapat digunakan untuk menaganalisis penelitian penulis.

Persamaan
Penelitian

1. Penelitian sama-sama menggunakan UU No.32 Tahun
2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran
dan Standar Program Siaran sebagai indikator penelitian

2. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan
analisa dokumen dan wawancara

Perbedaan
Penelitian

Penelitian tersebut membahas tentang Implementasi
Regulasi Penyiaran pada program “Realigi” di Trans TV
sedangkan penelitian peneliti membahas tentang
Implementasi Regulasi Penyiaran pada program Serial India
di ANTV

Sebagai panduan bagi peneliti untuk melakukan penelitian, maka peneliti

memiliki rujukan penelitian terdahulu yang bisa dijadikan referensi. Kajian

penelitian ini juga digunakan sebagai upaya untuk mengurangi kegiatan

penggandaan karya ataupun plagiat dan sejenisnya.

1. Pada rujukan penelitian pertama, penelitian Yasir tahun 2015 yang berjudul

“Ekonomi Politik Eksploitasi Khalayak sebagai Buruh dalam Serial Sinetron

Tukang Bubur Naik Haji” menganalisis bagaimana pihak RCTI yang

bekerjasama dengan production house Sinemart memproduksi sinetron

Tukang Bubur Naik Haji, Penelitian tersebut menggunakan perspektif

ekonomi media untuk menjelaskan fenomena bagaimana sinetron dimodifikasi

berdasarkan selera pasar. Sinetron Tukang Bubur Naik Haji selalu

dikembangkan dan diperpanjang episode penayangannya untuk memproduksi

khalayak. Khalayak dipergunakan sebagai buruh melalui aktivitas menonton
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sinetron tersebut untuk memproduksi rating. Rating yang besar akan

meningkatkan pendapatan iklan dan mendatangkan banyak pengiklan

2. Pada rujukan penelitian kedua, penelitian yang ditulis oleh Ranni Juwita yang

diselesaikan pada tahun 2013, penelitian yang berjudul Peran Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi tayangan sinetron Tukang Bubur

Naik Haji di RCTI tersebut menjadi referensi bagi peneliti karena memberikan

gambaran mengenai pendekatan penelitian yang digunakan. Pendekatan

penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.

Penelitan tersebut difokuskan untuk mengetahui bagaimana KPI sebagai

lembaga regulasi melaksanakan pengawasannya dengan menggunakan

Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran.

3. Pada rujukan penelitian ketiga yang berjudul “Implementasi Regulasi

Penyiaran daalam Program Drama Reality Show Realigi di Trans TV” yang

diselesaikan pada tahun 2011 oleh Silvia Maulina menganalisis 2 (dua)

episode pada program drama reality show “realigi”, yakni episode Boneka

Cantik dan Ibu juga Manusia, hasil penelitian menjelaskan bahwa ada

beberapa yang tidak menerapkan kaidah penyiaran, salah satunya adalah

tayangan tersebut tidak sesuai dengan UU No.32 tahun 2002 tentang

Penyiaran pasal 36 ayat 1, karena tayangan tersebut belum memberikan

informasi yang bermanfaat bagi penonton. Bahkan sering kali dikhawatirkan

dapat membawa dampak buruk bagi penontonnya. Beberapa kaidah penyiaran

yang ada dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

kerap kali dilanggar. Seperti pelanggaran pada pasal 12 mengenai konflik

dalam keluarga.



19

Berbeda dengan penelitian Silvia Maulina, penelitian peneliti menganalisis

kebijakan ANTV dalam penayangan serial india ditinjau berdasarkan teori

ekonomi media, UU No. 32 Tahun 2002, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3),

dan Standar Program Siaran (SPS). Namun, penelitian tersebut akan

membantu penulis menganalisis pelanggaran regulasi penyiaran yang ada pada

serial india di ANTV dan memberikan pengetahuan dalam melakukan

pengambilan data dalam beberapa cara, seperti analisis isi tayangan,

wawancara terhadap pihak yang berkaitan langsung dengan kasus yang

diteliti, observasi pada saat produksi sedang berlangsung, maupun

dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan.

2.2 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Lester dan Srewart (dalam Winarno 2008:144)

mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor,

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan

kebijakan atau program-program.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:113) prospek-

prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-

ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi

dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan- tujuàn tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, Implementasi adalah memahami

apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni
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kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha

untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau

dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Carl Friedrich (dalam Masduki 2007 :41) kebijakan adalah suatu tindakan

yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan

atau sasaran yang diinginkan.

Aritonang (2011:267) menguraikan tahapan implementasi kebijakan yaitu

tahapan dimana kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit

administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Tahap analisis kebijakan pada tahap implementasi disebut dengan

pemantauan (monitoring). Pemantauan menyediakan pengetahuan yang

relevan dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan akan

membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak

diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan

rintangan implementasi, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggung

jawab pada setiap kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001:68) arti implementasi

kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam

bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan
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tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara

tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk

menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab 2008:65) mempelajari

masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan.

Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses

pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk

mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada

masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang

bertanggung jawab atas sasaran (target group) tetapi juga memperhatikan

berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada

impelementasi kebijakan negara.

Sebatier dan Mazmanian (dalam Putra 2003:34) menganggap bahwa suatu

implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang

telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk

teknis). Hal ini dipahami bahwa implementasi sebagaimana dikemukakan

oleh Sebatier dan Mazmanian lebih difokuskan pada kesesuaian antara apa

yang ditetapkan atau digariskan atau diatur dengan pelaksanaan program

tersebut.

Dari pengertian-pengertian mengenai implementasi kebijakan diatas, penulis

berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses penerapan

kebijakan yang memiliki latar belakang dan tujuan dimana terdapat sasaran
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kebijakan didalamnya, dan pada saat proses penerapan kebijakan harus

dipertimbangkan dan disesuaikan dengan aturan yang telah digariskan.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Kebijakan

Rippley dan Franklin (dalam Tangkilisan, 2003:21) menyatakan keberhasilan

implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

a. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari

kepatuhan atas mereka.

b. Keberhasilan impIementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya

persoalan.

c. Implementasi yang herhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan

semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Dari pemaparan diatas untuk mampu menganalisis implementasi kebijakan

program siaran asing serial india di ANTV, penulis perlu mengidentifikasi

latar belakang dan tujuan dibuatnya kebijakan, sasaran kebijakan, proses

penerapan kebijakan, faktor-faktor atau pengaruh yang mendukung kebijakan,

regulasi yang mengatur kebijakan. Dan kemudian hal-hal tersebut akan

dianalisis dan dikaji berdasarkan teori yang relevan.

2.3 Tinjauan tentang Penyiaran

Definisi khusus penyiaran yang dituangkan dalam Pasal 1 Butir 2 Ketentuan

Umum Undang-Undang No. 32/2002 Tentang Penyiaran, adalah kegiatan

pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau media lainnya untuk

dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan peranhkat

penerima siaran.
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Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancarluasan

siaran melalui pemancarluasan atau saran transmisi di darat, laut, atau di antariksa

dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel atau media

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat

dengan perangkat penerimaan siaran. Regulasi adalah semua proses yang

mempunyai fungsi mengubah proses lain, pengalaman aksi, yang ditimbulkan

oleh suatu situasi stimulus. Dengan demikian terdapat dualisme regulasi yakni

kegiatan yang mengatur dan kegiatan yang diatur. (Mufid, 2007:67)

2.4 Tinjauan tentang Regulasi Penyiaran

Regulasi media membantu audience mendapatkan informasi sesuai dengan

tuntutan kualitas tertentu. Yang kedua adalah regulasi mempunyai sisi di mana

menjaga aturan pasar agar tidak terciptanya monopoli atau bahkan komersialisasi

media. Sedangkan yang ketiga, regulasi bukanlah sebagai sarana dari kaum

mayoritas untuk mendominasi kaum minoritas. Regulasi justru tetap dapat

menjunjung tinggi nilai kebebasan berekspresi setiap individu. Regulasi bahkan

dapat memaksa mayoritas untuk tetap mau membuka diri terhadap kritik atas

penyimpangan yang telah dilakukan. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan

prinsip pluralitas di Indonesia, di mana adanya sikap menghargai kesamaan

individu dan memungkinkan partisipasi yang sama dalam proses demokrasi

(Haryatmoko, 2007:149).

Media penyiaran bisa disebut sebagai media yang paling banyak memiliki aturan

atau regulasi dibanding media jenis lainnya. Regulasi media penyiaran relatif

lebih ketat dibanding media jenis lainnya. Sebagai contoh, jika media cetak
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diperbolehkan berafiliasi pada kelompok politik atau kelompok kepentingan

tertentu, tidak demikian halnnya media penyiaran. Oleh karena itu, regulasi

tentang media penyiaran paling banyak dibahas dibanding dengan media jenis

lainnya. Bisa dikatakan lebih banyak buku yang membahas tentang regulasi

penyiaran dibanding regulasi media jenis lainnya.

Lembaga yang mengatur regulasi penyiaran (regulator) di Indonesia adalah KPI,

sebagaimana di atur dalam UU no. 32 tahun 2002 pasal 7. KPI ialah lembaga

negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai penjabaran dari UU Penyiaran, Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai

proses batas pembuatan program siaran; dan Penyiaran Standar Program (SPS)

sebagai batas program siaran dalam pengiriman.

Regulasi hukum penyiaran di Indonesia berpangkal pada UU No.32 tahun 2002

tentang penyiaran (UU Penyiaran). Pasal 33 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa

:

“Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib
memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”.

Setiap orang atau pihak yang akan menyelenggarakan penyiaran terlebih dahulu

wajib memiliki Izin Penyelenggraan Penyiaran (IPP). Bilamana, terdapat lembaga

penyiaran yang mengudara tanpa mengantongi IPP, maka yang bersangkutan telah

melanggar Undang-Undang Penyiaran dan karenanya aparat penegak hukum

berkewajiban melakukan tindakan hukum dan bagi pelaku tindakan pidana
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penyiaran tersebut dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama dua

tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk

penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk penyiaran

televisi.

Untuk menyelenggarakan jasa penyiaran, Undang-Undang Penyiaran telah

membagi penyiaran dalam 4(empat) jenis, yaitu :

1. Lembaga Penyiaran Publik

2. Lembaga Penyiaran Swasta

3. Lembaga Penyiaran Komunitas

4. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Beberapa aturan yang terkait dengan program siaran yang tercantum dalam

Undang-Undang Penyiaran dapat dibagi dalam bentuk “kewajiban” dan

“larangan” terhadap isi siaran. Terdapat empat kewajiban isi siaran bagi lembaga

penyiaran dalam menyampaikan program siarannya, yaitu:

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat

untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa,

menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan

budaya Indonesia

2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga

Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekuran-

kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri.
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3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak

khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada

waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan atau

menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan

kepentingan golongan tertentu.

Selain itu, ada beberapa larangan yang tidak boleh diabaikan oleh lembaga

penyiaran, yaitu dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau

bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan

narkotika, memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan atau mengabaikan

nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan

internasional.

Komisi Penyiaran Indonesia telah menyusun suatu Pedoman Perilaku Penyiaran

dan Standar Program Siaran (P3SPS) disusun dengan dasar pertimbangan bahwa

dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran dan lembaga-lembaga lain

yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang

wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio yang merupakan sumber daya

alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-

besarnya. Alasan lain adalah munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di

seluruh pelosok Indonesia, harus disusun standar yang mampu mendorong

lembaga penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan

jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa,, mencerdaskan kehidupan bangsa,
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memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyrakat yang

mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga

penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan

tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran

nasional.

Adapun Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi

tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta

sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan

Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku

Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh

ditayangkan pada suatu program siaran.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran merupakan sebuah

pedoman dan standar yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang wajib

dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran. Di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran

dan Standar Program Siaran termuat berbagai macam aturan-aturan yang telah

dibuat dan dirumuskan oleh KPI yang tentunya kesemuanya ini diharapkan agar

terciptanya iklim penyiaran yang baik, baik dalam aspek manajemen penyiaran

yang terkait administrasi maupun dalam teknis dan konten program siaran itu

sendiri.
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2.5 Tinjauan tentang Serial India sebagai Program Siaran Asing

Menurut Morissan (2011:209), Pengertian program acara televisi yaitu kata

“program” itu sendiri berasal dari bahasa inggris programme atau program yang

berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia tidak

menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran” yang

didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai

bentuk.

Menurut Latief dan Utud (2015:5) secara umum program siaran televisi terbagi

menjadi dua bagian, yaitu program hiburan populer disebut program

entertainment dan informasi disebut juga program berita (news). Program

informasi yaitu program yang sangat terikat dengan nilai aktualitas dan

faktualitasnya, pendekatan produksinya menekankan pada kaidah jurnalistik.

Adapun program hiburan yaitu program yang beorientasi memberikan hiburan

kepada penonton. Program hiburan terbagi menjadi dua, yaitu program drama dan

non drama.

Naratama dalam Latief dan Utud (2015:6) program drama merupakan suatu

format acara televisi yang diproduksi dan diciptakan melalui proses imajinasi

kreatif dan kisah-kisah drama atau fiksi yang direkayasa dan dikreasi ulang.

Format yang digunakan merupakan interpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan

dalam suatu runtutan cerita dalam sejumlah adegan. Adegan tersebut akan

menggabungkan antara realitas hidup dan fiksi atau imajinasi para khayalan

kreatornya. Sedangkan program nondrama merupakan format acara televisi yang

diproduksi dan diciptakan melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas
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kehidupan sehari-hari tanpa harus menginterpretasikan ulang dan tanpa harus

menjadi dunia khayalan.

Menurut Morrisan dalam buku Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola

Radio dan Televisi (2008: 207,218) Program Drama adalah pertunjukan atau show

yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau

beberapa orang (tokoh) yang diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan

konflik dan emosi. Suatu drama akan mengikuti kehidupan atau petualangan para

tokohnya. Program televisi yang termasuk dalam program drama adalah film dan

sinetron (serial).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, serial india merupakan program siaran

asing yang berasal dari negara India berupa program hiburan drama. Sebenarnya

dalam industri pertelevisian Indonesia tidak hanya ditemukan program hiburan

drama serial india saja, ada banyak program hiburan serial drama dari beberapa

negara bahkan dari produksi negeri sendiri yang sudah banyak tayang di

pertelevisian Indonesia. Program hiburan serial drama yang berasal dalam negeri

lebih dikenal dengan sinetron (sinema elektronik), sedangkan program-program

hiburan drama serial asing yang sejenis yang masuk ke Indonesia pun pernah

populer di eranya, sebut saja telenovela sebutan serial drama yang berasal dari

negara latin seperti Marimar, Rosalinda, dan di era tahun 2000an masuk serial

drama oriental yang berasal dari negeri Taiwan dan Hongkong seperti Meteor

Garden, tahun 2004 sampai saat ini booming serial drama korea di Indonesia sebut

saja sejak awal kemunculan drama korea Full House, Jewel in The Palace,

Princess Hours, Boys Before Flowers dan masih banyak lagi. Namun serial india
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menjadi fenomena tren serial populer tahun 2014 – 2016 dimana program serial

india bisa menembus rating tinggi yang dapat menyaingi program sinetron lokal.

Program serial india, peneliti anggap sebagai sebuah fenomena yang tidak lazim,

dimana pada salah satu stasiun televisi program serial india mendominasi seluruh

program acara televisi tersebut.

Pada tahun 2015, Nielsen Television Audience Measurement (TAM) berdasarkan

pengukuran kepemirsaan yang dilakukan di 11 kota di Indonesia pernah

melaporkan bahwasanya tahun 2015 hingga bulan September terlihat bahwa

program serial masih populer, dimana rata-rata dalam satu hari genre program ini

meraih poin rating tertinggi dibandingkan dengan genre program lainnya.

Program Serial meraih rata-rata 1,7 poin rating, program acara spesial

mendapatkan 1,2 poin rating, program film dan program anak-anak meraih 1,1

poin rating dan program hiburan mencapai 1,0 poin rating. Genre program lainnya

seperti informasi, berita, agama dan olahraga hanya mencapai rata-rata dibawah 1

poin rating. (http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2015/Nielsen-Program-

Serial-Turki-Rebut-Hati-Penonton.html. diakses pada tanggal 03 Februari 2017 )

Mochammad Ardiansyah (Direktur Media Nielsen Indonesia) pada tanggal 28

Oktober 2015 menyatakan:

“Program serial didominasi serial lokal dengan 212 judul dan porsi waktu
tayang 59 persen. Meski demikian, para penonton di 11 kota Indonesia
cenderung suka serial asing, seperti serial Turki dengan waktu tonton 31
menit dan India 21 menit. Sementara itu, waktu tonton serial lokal cenderung
lebih pendek, hanya 18 menit”
(http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2015/Nielsen-Program-Serial-
Turki-Rebut-Hati-Penonton.html diakses pada tanggal 03 Februari 2017 )
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Dari hasil data diatas, program serial masih menjadi alternatif tontonan yang

paling digemari oleh khalayak di Indonesia. Dari pernyataan Direktur Media

Nielsen Indonesia bahwa yang terjadi waktu tonton serial asing ternyata lebih

lama daripada waktu tonton serial lokal. Serial asing masuk dalam kategori

program asing dimana dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran Pasal

1 adalah program utuh yang diimpor dari luar negeri.

Gambar 2.1 “serbuan drama impor” dipublikasi pada 17 Mei 2017

Sumber: tirto.id diakses peneliti pada Juli 2017

Serial asing khususnya serial india masuk kembali pada tahun 2014 yang

disiarkan untuk pertama kalinya oleh stasiun TV ANTV. Walaupun tayangan

india sudah sering muncul dilayar kaca Indonesia berupa Film, tayangan india

berupa serial menjadi sebuah fenomena yang baru dalam pertelevisian indonesia

dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
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Tabel 2.2 Data serial India yang pernah tayang di TV nasional tahun 2014-2016

No Program Serial India
Tahun

Penayangan
Stasiun TV

1 Mahabharata 2014 ANTV
2 Mahaputra 2014 ANTV
3 Mahadewa 2014 ANTV
4 The Adventure of Hatim 2014 ANTV
5 Jodha Akbar 2014 ANTV
6 Ramayana 2014 ANTV
7 Uttaran 2015 ANTV
8 Ashoka 2015 ANTV
9 Anandhi 2015 ANTV
10 Balveer 2015 ANTV
11 Kaali dan Gauri 2015 ANTV
12 Veera 2016 ANTV
13 Thapki 2016 ANTV
14 Yeh Hai Mohabbatein 2016 ANTV
15 Naagin 2014 MNC
16 Krishna 2014 MNC
17 Aladdin 2014 Trans 7
18 Saraswatichandra 2015 Trans 7
19 Ranveer & Inshani 2016 SCTV
20 Belahan Jiwa 2016 SCTV

Sumber data : diolah peneliti, Februari 2017

Data diatas merupakan hasil pengamatan peneliti sejak tahun 2014, peneliti

mengamati bahwa ANTV merupakan stasiun televisi yang paling banyak

menayangkan program serial india. Bahkan boleh dibilang hanya ANTV lah yang

bisa dikatakan sukses dalam menayangkan serial india, serial india yang tayang

pada TV nasional selain ANTV sejauh hasil pengamatan peneliti tidak pernah

menayangkan serial india hingga episode berakhir (tamat). Serial-serial india

tersebut hanya ditayangkan dalam beberapa episode kemudian dihentikan

penayangannya.



33

2.6 Landasan Teori

1. Teori Ekonomi Politik Media Penyiaran

Perspektif ekonomi politik media penyiaran digunakan untuk membantu

menganalisis kebijakan penyiaran. Penyiaran televisi merupakan obyek kajian

dari ilmu komunikasi. Smythe dalam Arianto (2011:194) berpendapat bahwa

tujuan utama dari mengaplikasikan ekonomi politik pada komunikasi adalah

untuk mempelajari struktur dan kebijakan institusi komunikasi dalam

lingkungan sosialnya. Smythe berargumentasi bahwa tujuan utama dari

aplikasi ekonomi politik komunikasi adalah untuk mengevaluasi pengaruh

agen-agen komunikasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dibuat dan

dioperasikan atau dengan kata lain, mempelajari mengenai struktur dan

kebijakan dari institusi komunikasi dengan latar/setting kemasyarakatan.

Bagi Mosco dalam Mufid (2005:87) ada tiga entry konsep dalam ekonomi

politik media yang menarik untuk dikaji, yakni komodifikasi, spasialisasi, dan

strukturisasi. Commodification (komodifikasi), yaitu proses pengambilan

barang dan jasa yang bernilai dalam pemakaiannya, dan mengubahnya

dengan komoditas yang bernilai pada apa yang dapat dihasilkan pasar.

Komodifikasi tersebut diidentifikasikan ke dalam empat bentuk komodifikasi:

a. Komodifikasi isi, yakni proses mengubah pesan dan sekumpulan data ke

dalam sistem makna sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bisa

dipasarkan.

b. Komoditas khalayak, yakni proses media menghasilkan khalayak untuk

kemudian ‘menyerahkannya kepada pengiklan’. Program-program media
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misalnya, digunakan untuk menarik khalayak untuk kemudian pada

gilirannya perusahaan yang hendak mengakses khalayak tersebut

menyerahkan kompensasi material tertentu pada media.

c. Komoditas cybernetic, yang terbagi atas instrinsic commodification dan

extensive commodification. Instrinsic commodification, media

mempertukarkan rating, dan extensive commodification, komodifikasi

menjangkau seluruh kelembgaan sosial sehingga akses hanya dimiliki

media

d. Komodifikasi tenaga kerja, menggunakan teknologi untuk memperluas

prosesnya dalam rangka penghasilan komoditas barang dan jasa

Spatialization (spasialisasi), yaitu proses untuk mengatasi perbedaan ruang

dan waktu dalam kehidupan sosial. Elaborasi Mosco tentang spasialisasi

menyangkut pula tentang isu integrasi. Ia membagi intergrasi menjadi dua;

vertikal dan horizontal. Intergrasi vertikal adalah, “the concentration of firms

within a line of business that extends a company’s control over the process of

production” yang merujuk pada perluasaan kontrol produksi. Sedangkan

integrasi horizontal lebih didefinisikan ketika sebuah perusahaan media

membeli perusahaan lain yang sejatinya tidak bergerak di media, namun

dapat memperbesar perusahaan media tersebut.

Structuration (strukturisasi), yaitu menyatukan gagasan dan agensi, proses

dan praktis sosial ke dalam analisis struktural. Ketika menyinggung isu ini

tampaknya Mosco banyak menyerap gagasan Golding dan Murdock tentang

interplay antara struktur vis-a-vis agensi. Mosco sendiri menggarisbawahi

bahwa kehidupan sosial itu sendiri secara substansial terdiri atas struktur dan
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agensi. Karakteristik penting dari teori ini adalah kekuatan yang diberikan

pada perubahan sosial. Proses perubahan sosial adalah proses yang

menggambarkan bagaimana struktur diproduksi oleh agen yang bertindak

melalui medium struktur. Strukturisasi dengan demikian, hendak

menyeimbangkan kecenderungan dalam analisis ekonomi politik dalam

menggambarkan struktur dengan menunjukkan dan menggambarkan ide-ide

agensi, hubungan sosial dan proses serta praktik sosial.

Walaupun faktor yang paling berpengaruh dalam analisis ekonomi politik

adalah institusi media dan konteksnya, namun konsep Mosco tersebut

dipandang cocok untuk menganalisis sejumlah rentang aktivis media, mulai

dari produksi sampai perkara resepsi dalam kesatuan model.

Dalam membahas kebijakan serial india, dari tiga konsep yang dipaparkan

Mosco, yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah konsep komodifikasi.

Mosco (dalam Fachruddin 2015:304) memberikan penjelasan tentang konsep

komodifikasi dimana menurut Mosco, konsep komodifikasi merupakan

proses transformasi nilai guna (use value) menjadi nilai tukar (exchange

value). Konsep komodifikasi Mosco memang diibaratkan seperti barang yang

dijual di pasar, hal ini karena mengumpamakan produk media sebagai barang

dagangan yang dapat dipertukarkan dan mempunyai nilai ekonomis yang

dimana sasarannya adalah khalayak media yang diperlakukan sebagai

konsumen.

Media massa berlomba-lomba untuk menciptakan produk media yang

beragam dimana tidak hanya memberikan nilai edukasi, informasi, persuasi
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ataupun hiburan semata. Lembaga penyiaran swasta khususnya harus

mengoptimalkan fungsi ekonomi agar mampu meraup keuntungan sebesar-

besarnya. Rating dan share misalnya merupakan salah satu andalan mereka

mendapatkan kue iklan sebanyak mungkin. Angka rating dan share ini juga

lah yang menciptakan komodifikasi.

Murdoch dalam Surbiakto dan Ida (2012:158) juga mengatakan hal yang

serupa bahwa media televisi yang dioperasikan oleh lembaga swasta

sebenarnya menggunakan penonton sebagai komoditas untuk dijual kepada

pemasar. Oleh karena itulah, televisi berlomba-lomba untuk membuat

program acara semenarik mungkin untuk menarik sebanyak mungkin

penontonnya. Dengan jumlah penonton yang banyak inilah otomatis mereka

akan dijual pemasang iklan, yang tentu saja hasilnya hanya bisa dirasakan

oleh institusi media itu sendiri.

Ide tentang konsumtivisme dan media yang banyak diklaim oleh berbagai

pihak, dengan mengatakan bahwa televisi hanya menyebabkan semakin

tingginya budaya konsumtivisme di kalangan pemirsanya, sebenarnya relevan

dengan apa yang telah diasumsikan oleh Murdoch. Dengan semakin banyak

penonton, semakin banyak pula iklan. Banyaknya frekuensi pemutaran iklan

di layar kaca dinilai oleh berbagai pihak sebagai indikasi dari meningkatnya

budaya konsumtivisme. Karena iklan kemudian mempunyai tujuan untuk

dikonsumsi oleh penonton kembali dalam kesehariannya. Karena itulah

Murdoch dengan tegas menyatakan :

“Television run by private corporations is primarily a way assembling
audiences for sale to advertisers”



37

Dalam kaitan inilah penonton televisi dicari untuk kepentingan pasar dan

keuntungan, dan tidak di produksi sebagai ‘warga’ (citizen) yang mempunyai

hak terhadap ‘layanan publik’. Pasar lah bukan masyarakat yang menentukan

apa yang diproduksi dan dikonsumsi. (Murdock dalam Surbiakto dan Ida,

2012:159)

Selanjutnya, Herbert Schiller (dalam Surbiakto dan Ida, 2012:159)

menyatakan bahwa sebenarnya tidak hanya institusi bisnis semata yang

memengaruhi pilihan konsumen terhadap informasi dan hiburan. Pemerintah

atau kepentingan politik sebenarnya turut berpengaruh juga dalam

menentukan pilihan itu. Schilller menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah

dan institusi bisnis telah menentukan pilihan konsumen dalam industri media

saat ini.

Ketika sebuah tayangan mampu bertahan atas nama rating dan share maka

kerangka ekonomi media turut bermain dalam penyiaran tersebut. Terlebih

ketika regulasi tentang penyiaran pun turut menegakkan bahwa media di

Indonesia secara legal formal juga menjalankan fungsi sebagai lembaga

ekonomi. Pada akhirnya, media akan beroperasi dengan menggunakan prinsip

ekonomi layaknya sebuah industri yang berorientasi pada profit.

Prinsip lembaga penyiaran swasta cenderung melihat publik sebagai

konsumen yang harus digarap dengan prinsip-prinsip pasar (Sudibyo,

2004:290). Media penyiaran swasta sering kali melakukan riset khalayak

untuk memproduksi program apa yang dapat menarik minat khalayak.
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Banyaknya khalayak yang menonton inilah yang menciptakan angka rating

yang nantinya dijual kepada pengiklan.

Ghazali (2003:87) menjelaskan bahwa rating mengacu pada pemeringkatan

berdasarkan berapa khalayak jumlah pemirsa atau pendengar sebuah program

yang ditayangankan suatu media penyiaran dari waktu ke waktu. Rating

diperoleh dari riset khalayak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan

tertentu, salah satunya adalah Nielsen.

Rating menjadi sebuah tolak ukur tersendiri bagi setiap pelaku industri

pertelevisian untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Hasil rating

yang tinggi pada sebuah program televisi, akan mengundang banyak minat

iklan yang artinya masuknya pendapatan bagi media televisi. Program televisi

kemudian dianggap mengabaikan kualitas dan mengagungkan rating.

Gambar 2.2 Most Creative Companies versi Majalah SWA diposting 6 Mei 2017

Sumber : akun instagram @antvofficial
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Dari gambar diatas dijelaskan bahwa ANTV adalah televisi yang sukses

melakukan reposisi menjadi TV yang fokus menggarap segmen wanita,

menjadi trend setter dalam penayangan sinetron atau serial india, serta

meningkatkan engagement pelanggan dengan acara off air yang

menghadirkan bintang-bintang sinetron asli (dari India) versi majalah SWA.

Dari sini penulis berasumsi ANTV telah memproduksi tayangan yang dapat

menarik minat menonton khalayak perempuan. Produk yang mereka klaim

yang menjadikan mereka “sukses” adalah salah satunya program siaran

asingnya.

Gambar 2.3 ANTV tetap kokoh di puncak diposting 18 Oktober 2016

Sumber: akun official instagram anv @antvofficial

ANTV melalui sumber riset AC Nielsen yang dilakukan di 11 kota tertanggal

17 Oktober 2016 mengklaim bahwa ANTV memproduksi program unggulan

nomor 1 dengan keseluruhan rating sebesar 16.8 dan mengalahkan RCTI

yang memperoleh rating 16.7 diikuti oleh SCTV dengan perolehan 10.7.

Dimana dari gambar diatas juga menunjukkan bahwa serial india lah yang

menjadi program andalann mereka sampai saat ini.
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Gambar 2.4 Program ANTV diposting 4 Januari 2017

Sumber : akun official instagram antv @antvofficial

Dari gambar tersebut, akun official instagram @antv mengunggah postingan

tentang data peringkat rating dan share program di ANTV dan juga daftar

peringkat program acara TV series (drama)paling laris di Indonesia.

Tabel 2.3 Top Program ANTV 2016
NO NAMA PROGRAM RATING SHARE
1 Uttaran 3,9 22,7
2 Thapki 3,2 23,6
3 Lonceng Cinta 3,1 15,9
4 Gopi 3,1 23,0
5 Mohabbatein 2,9 12,5
6 Archana Mencari Cinta 2.9 24,3
7 Anandhi 2,3 17,7
8 Chakrvartin Ashoka Samrat 2,1 9,9
9 Veera 2,0 16,0
10 Antara Nur dan Dia 2,0 9,5
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Tabel 2.4 Program TV series (drama) paling laris di Indonesia
NO NAMA PROGRAM CHANNEL RATING SHARE

1 Anak Jalanan RCTI 6,8 28,7
2 Anugerah Cinta RCTI 6,0 28,4
3 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 5,7 22,0
4 Thapki ANTV 3,5 25,5
5 Lonceng Cinta ANTV 3,2 15,7
6 Mohabbatein ANTV 3,1 12,2
7 Gopi ANTV 3,1 22,7
8 Top Tukang Ojek Pengkolan RCTI 2,9 17,2
9 Pangeran 2 SCTV 2,8 11,4
10 Anandhi ANTV 2,7 20,5
11 Mermaid In Love SCTV 2,2 9,5
12 Chakrvartin Ashoka Samrat ANTV 2,1 9,6
13 Cinta Yang Tertukar SCTV 2,0 9,3
14 Aladin dan Alakadam ANTV 1,9 15,1
15 Tuyul dan Mbak Yul Reborn ANTV 1,9 17,3

ANTV mengklaim acara serial india mereka merupakan program TV series

yang laris di Indonesia, dimana serial india Thapki yang mampu bertengger

pada posisi peringkat rating ke 4 dengan perolehan rating/share sebesar

3.5/25.5, dilanjutkan oleh serial india Lonceng Cinta dengan perolehan

3.2/15.7, Mohabbatein 3.1/12.2, Gopi 3.1/22.7, Anandhi 2.7/20.5. Kelima

serial india tersebut masuk dalam 10 besar program TV series paling laris di

Indonesia.

Rating merupakan alasan utama ditayangkannya sebuah program. Rating

tinggi dianggap berbanding lurus dengan kesuksesan menjaring iklan.

Program yang sukses adalah program yang rating-nya tinggi, tak peduli

bagaimana kualitasnya. Karena itu, berbagai cara dilakukan agar acara

mendapat rating tinggi. Meski sebuah acara dikatakan jelek, tidak mendidik,

namun jika ratingnya tinggi, acara akan jalan terus. Program-program

berkualitas tak lagi dipakai bila ratingnya tidak tinggi. Rating pula yang
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menyebabkan acara-acara di TV cenderung seragam atau mirip satu sama

lain. Ketika TV A punya acara dangdut dan ratingnya tinggi, TV B atau C

segera membuat program yang sama. Rating begitu keras memacu sebuah

keinginan untuk meniru, bukan mencipta, dari para produser (Pandjaitan

&Iqbal, 2006). Idealisme luntur karena berbenturan dengan uang. Visi dan

misi media pun tak lagi sesuai dengan program yang disiarkan.

(http://www.remotivi.or.id/amatan/286/Kuasa-Rating-dan-Tayangan-Tak-

Bermutu diakses pada tanggal 02 Januari 2017)

Intensifikasi produksi acara televisi semakin menengggelamkan praktisi

televisi ke dalam rutinitas produksi. Yang terjadi tampaknya bukan adu

kreativitas, melainkan adu cepat antar televisi untuk me-run tayangan favorit,

serta kompetisi antar production house untuk me-remark cerita-cerita lokal

populer, memproduksi sinetron-sinetron berkualitas seadanya, atau membuat

sekuel sinetron ber-rating tinggi. Praktisi televisi cenderung bersikap

pragmatis dan mau serba cepat. Tak pelak, yang diproduksi adalah acara-

acara itu saja, tanpa kebaruan, “isi sama, hanya kemasan yang berbeda”.

(Sudibyo, 2004:62)

McQuail dalam Kansong (2009:7) mengajukan 10 prinsip yang menunjukkan

media sebagai institusi ekonomi

a. Media berbeda atas dasar apakah media tersebut mempunyai struktur fixed

dan variable cost.

b. Pasar media mempunyai karakter ganda; dibiayai oleh konsumen dan atau

para pengiklan.
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c. Media yang dibiayai oleh pendapatan iklan lebih rentan atas pengaruh

eksternal yang tidak diinginkan.

d. Media yang didasarkan pada pendapatan konsumen rentan krisis keuangan

jangka pendek.

e. Perbedaan utama dalam penghasilan media akan menuntut perbedaan

kinerja media.

f. Kinerja media dalam satu pasar akan berpengaruh pada kinerja di tempat

lain (pasar lain).

g. Ketergantungan pada iklan dalam media massa berpengaruh pada masalah

homogenitas program media.

h. Iklan dalam media yang khusus akan mendorong keragaman program

acara.

i. Jenis iklan tertentu akan menguntungkan pada masalah konsentrasi pasar

dan khalayak.

j. Persaingan dari sumber pendapatan yang sama akan mengarah pada

keseragaman.

Dalam perspektif teori ekonomi media melalui prinsip Denis Mc Quail

tersebut, hal itulah yang terjadi pada kasus serial india di ANTV. Peneliti

melihat fenomena dimana ketika ANTV melihat serial india sebagai sebuah

peluang besar karena menarik khalayak yang besar melalui rating yang tinggi,

ANTV pun rutin merancang program yang sama (serial india) dalam kurun

beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip

diversity of content.
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Rating sebatas mengandung fungsi praktis ketika ia menjadi referensi bagi

proses-proses kreatif dan produksi televisi. Rating berfungsi sebagi tolak ukur

produktivitas dan kelayakan suatu program. Namun rating menjadi berfungsi

ideologis ketika efektif mengarahkan dan menentukan orientasi kebijakan

industri televisi secara lebih luas. Ketika semua pihak pada struktur industri

televisi menjadikannya referensi utama untuk menyusun proyeksi bisnis,

merumuskan perencanaan, melaksanakan produksi, dan mengevaluasi

program (Sudibyo, 2009:177).

Dalam wawancara dengan Media Kontan, Otis Hahijary (Directur Managing

Operasional ANTV) menuturkan berkat serial india, pendapatan ANTV di

tahun 2016 meningkat tajam. Secara year to date (YTD) sampai dengan

September 2016, pendapatan gross ANTV mencapai Rp. 8,23 Triliun. Nilai

tersebut naik 42% dibanding periode yang sama tahun 2015 yang hanya

mencapai Rp. 5,8 Triliun. Sejak 24 tahun berdiri, pendapatan tahun 2016 ini

merupakan pencapaian tertinggi bagi stasiun televisi tersebut.

(http://industri.kontan.co.id/news/tayangan-serial-dongkrak-rating-

pendapatan-antv diakses pada tanggal 07 Desember 2016)

Selaras dengan hal diatas, Melalui wawancara dengan media SWA Otis

Hahijary pun membeberkan bahwa pendapatan iklan yang diraih ANTV

mengalami kenaikan yang signifikan seiring dengan melonjaknya tingkat

kepemirsaan maupun rating programnya. Pendapatan yang diperoleh ANTV

mencapai Rp. 200 Miliar dari rata-rata pendapatan per bulan. Hal tersebut

mengalami pertumbuhan berkali lipat dibanding sebelum rejuvinasi

(rejuvinasi ANTV dimulai pada Oktober 2013). Hal ini membuat ANTV
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menempati posisi kedua terkait peringkat pendapatan iklan televisi.

(https://swa.co.id/business-champions/brands/perjalanan-antv-rebut-hati-

pemirsa diakses pada tanggal 05 Januari 2017)

Dari pemaparan peneliti diatas, peneliti berasumsi bahwa kebijakan program

serial india di ANTV telah mengkonstruksi khalayak sebagai komoditas dan

pasar untuk memperoleh income yang besar bagi ANTV melalui data rating

yang sering dipublikasikan stasiun televisi tersebut.

2.7 Kerangka Pikir

ANTV (Andalas Televisi) merupakan televisi nasional yang sejak tahun 2014

konsisten menayangkan program serial asing terutama serial india. Serial india

diawal kemunculannya dianggap merupakan strategi ANTV untuk merancang

program tandingan (counterprogramming) dimana sinetron atau serial lokal yang

ditayangan oleh TV kompetitor seperti RCTI dan SCTV selalu medapatkan rating

tertinggi. Program televisi dalam bentuk opera sabun atau yang lebih dikenal

dengan sinetron ataupun serial sendiri diketahui memang menjadi salah satu

program acara televisi favorit. Maka dari itu, untuk menyajikan genre program

yang serupa dengan cara yang berbeda, menayangkan serial asing terutama serial

india menjadi alternatif ANTV untuk bisa menyaingi serial atau sinetron TV

kompetitor.

Suksesnya serial Mahabharata menjadi titik awal kesuksesan ANTV dalam

menayangkan tayangan india karena mendapat apresiasi besar dari penonton dan

memimpin rating dan share pada September 2014, sehingga ANTV kebanjiran

order iklan. (Fachruddin, 2016:142)
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Dari perspektif ekonomi media, dalam praktik implementasi kebijakan penyiaran

serial india di ANTV telah menjadikan khalayak (audiences) sebagai komoditas

dan pasar. Dalam konsep kajian ekonomi media, proses komodifikasi melibatkan

hubungan resiprokal antara media, khalayak, dan pengiklan. Media melalui

produk medianya (program siaran) mendesain sedemikian rupa produk media

untuk menarik khalayak media sebanyak mungkin, kemudian khalayak tersebut

melalui tolak ukur nilai rating dijual kepada pengiklan untuk meraup keuntungan.

Sukses menayangkan serial india, ANTV pun tidak berani keluar dari “zona

nyaman” menayangkan serial india. Dibalik kesuksesannya itu, serial india di

ANTV pun tak lewat dari teguran KPI. Tanggal 6 November 2014, KPI melalui

surat bernomor 2582/K/KPI/11/14 menegur ANTV karena tayangan serial

Mahabharata yang ditayangkan pada 1 November 2014 pukul 20.25 WIB

melakukan sejumlah pelanggaran, diantaranya: tidak memperhatikan ketentuan

tentang perlindungan anak dan remaja, penggolongan program siaran, serta

larangan adegan kekerasan sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Lebih rinci lagi

disebutkan, bahwa program serial tersebut secara eksplisit menayangkan adegan

perkelahian antara dua orang serta saling tendang dan memukul dengan

menggunakan pedang, gada dan panah hingga mengeluarkan darah. Tentu saja

KPI menilai serial tersebut bisa menimbulkan kekhawatiran bagi khalayak yang

menonton.
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Tidak berakhir disitu saja, jika tahun 2014 serial india di ANTV ditegur karena

kontent tayangannya, tahun 2015 ANTV kembali mendapat surat dengan status

peringatan terkait durasi penayangan serial india yang berkepanjangan. Surat yang

dikeluarkan dengan Nomor Surat 418/K/KPI/04/15 tanggal 15 April 2015 berisi

peringatan yang ditujukan kepada pihak stasiun TV ANTV karena telah

melanggar ketentuan Peraturan KPI Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar

Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 karena menayangkan program asing lebih

melebihi 40% dari waktu siaran per hari. Tidak cukup sampai disitu, KPI Pusat

memperingati ANTV yang mayoritas acaranya telah didominasi oleh 1(satu)

identitas kebudayaan asing tertentu dimana hal tersebut bertentangan dengan

ketentuan Pasal 35 UU Penyiaran bahwa isi siaran harus sesuai dengan arah

penyiaran, yaitu memajukan kebudayaan nasional (Pasal 5 huruf j UU Penyiaran).

Kerangka pikir pada penelitian menjelaskan tentang variabel yang akan dijadikan

tolak ukur penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

Maka penulis akan menganalisa implementasi kebijakan penyiaran program asing

serial india di ANTV melalui perspektif ekonomi media lalu kemudian kebijakan

ANTV tersebut akan penulis analisa kembali sesuai dengan regulasi penyiaran

berdasarkan UU No.32 Tahun 2002, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan

Standar Program Siaran (SPS).
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Jenis Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga,

masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak

atau sebagaimana adanya. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan

bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara,

catatan-lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi,catatan atau memo, dan

dokumen resmi lainnya (Moeloeng, 1998: 6) Dalam hal ini, penelitian dilakukan

untuk menganalisis implementasi kebijakan pihak TV ANTV yang secara

konsisten menayangkan serial india melalui teori ekonomi media serta

memberikan analisa atau penjelasan mengenai implementasi kebijakan regulasi

penyiaran penayangan program serial asing india TV ANTV berdasarkan

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang

ditetapkan oleh KPI tahun 2012 dan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
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2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dalam Sugiarto

(2017 :12) merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu,

kelompok, institusi, dan sebagainya pada waktu tertentu. Schramm 1971 dalam

Yin( 2015:17) Esensi studi kasus, kecenderungan utama dari semua jenis studi

kasus adalah mencoba menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi

tersebut dipilih, bagaimana mengimplementasikannya, dan apa hasilnya. Definisi

ini dengan demikian menonjolkan topik “keputusan” sebagai fokus utamanya.

Sejalan dengan itu topik-topik lain juga ditemukan, mencakup organisasi, proses,

program, lingkungan, institusi, dan bahkan peristiwa.

Penelitian studi kasus digunakan untuk memahami sebuah isu atau masalah

dengan melihatnya sebagai kasus yang kemudian diilustrasikan. Penelitian ini

melibatkan kegiatan pendalaman sebuah isu dengan mengeksplorasinya melalui

satu kasus atau lebih yang termasuk ke dalam sebuah bounded system (sistem

yang saling terikat). Bounded system ini berupa setting atau konteks yang dikaji

dengan melintas waktu melalui detail-detail peristiwa (Creswell 2007: 73).

Pendekatan terhadap serangkaian sistem tersebut  dikombinasikan dengan metode

studi kasus yang digunakan untuk mengeksplorasi kasus dalam sistem yang saling

terikat sehingga pendekatan studi kasus memungkinkan kasus yang diteliti dapat

dikaji secara holistik dan mendetail. Hal tersebut sesuai pula dengan bagaimana

ekonomi media yang melihat fenomena secara holistik. Selain itu, studi kasus

juga menyediakan teknik analisis data yang membantu peneliti dalam menemukan

bagaimana pola pada sistem produksi, distribusi, dan konsumsi yang menjadi

fokus pada ekonomi media. Hal ini digunakan oleh peneliti untuk menjawab
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tujuan penelitian yang berkaitan dengan bentuk-bentuk komodifikasi yang

diciptakan oleh struktur media.

Tipe studi kasus kualitatif ditentukan oleh ukuran kasus terikat (bounded case),

misalnya seperti apakah kasus tersebut melibatkan satu individu, beberapa individu,

sebuah grup, keseluruhan program, atau sebuah aktivitas. Berikut adalah tipe-tipe

studi kasus:

1) Single Instrument Case Study

Stake menyebutkan bahwa case study tipe ini memungkinkan peneliti untuk hanya

fokus pada satu isu atau satu perhatian dan kemudian menyeleksi sebuah bounded

case untuk mengilustrasikan isu tersebut (Creswell 2007: 74).

2) Collective or Multiple Case Study

Stake menyebutkan bahwa dalam tipe ini, sebuah isu atau sebuah fokus perhatian

dapat diseleksi lagi. Selanjutnya, peneliti dapat memecah fokus perhatian atau

memecah isu tunggal tersebut dengan mengeksplorasi beberapa program/kasus

atas beberapa situs penelitian, atau dapat juga dengan mengeksplorasi multipel

program/kasus dalam situs penelitian tunggal. Sering kali peneliti menggunakan

tipe ini untuk menunjukkan bagaimana perspektif-perspektif yang berbeda  yang

ditemukan dalam satu isu. Yin menyebutkan bahwa tipe ini melibatkan logika

replikasi dimana peneliti mereplikasi prosedur untuk masing-masing kasus

program.

3) Instrinsic Case Study

Tipe ini memfokuskan pada keunikan kasus itu sendiri telah dipandang  sebagai

hal yang meanarik minat peneliti. Penelitian dilakukan untuk memahami suatu
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kasus secara spesifik. Kasus dapat merepresentasikan situasi yang tidak biasa atau

unik (Creswell, 2007:74)

Peneliti menggunakan tipe studi kasus intrinsik dalam penelitian ini karena

peneliti menganggap kasus ini sebagai hal yang spesial yang mengundang rasa

ketertarikan peneliti untuk semakin mendalaminya. Studi kasus pada penelitian ini

bersifat spesial karena memiliki sisi biasa dan keistimewaan tersendiri. Dimana

keistimewaan ketika hasil penelitian nya mampu menguraikan ketidakbiasaan

yang terjadi diman dapat dilakukan dengan menguraikan detail kasus, latar

belakang, konteks ekonomi, kasus lain yang berhubungan dengan kasus yang

diteliti dan data dari informan yang menguasai kasus.

Langkah-langkah penelitian pada studi kasus sama dengan penelitian kualitatif

karena pada hakekatnya penelitian kasus adalah bagian dari penelitian kualitatif.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian studi kasus dalam

penelitian ini seperti yang dikatakan oleh Denzin (1994: 244) adalah sebagai

berikut:

a. membatasi kasus, menentukan objek dari penelitian

b. meyeleksi fenomena-fenomena, tema atau isu (sebagai pertanyaan

penelitian

c. menentukan pola data untuk mengembangkan isu

d. observasi triangulasi

e. menyeleksi alternatif interpretasi

f. mengembangkan kasus yang telah ditentukan
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3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian dalah suatu faktor yang sangat penting dalam setiap kegiatan

ilmiah karena dengan metode ini diharapkan dapat berbuat lebih cermat dan

teratur dalam bekerja. Sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan

baik. Metode berarti prosedur pencarian data meliputi penentuan populasi,

sampling, penjelasan konsep, dan pengukurannya,cara pengumpulan, dan teknik

analisis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Jika data yang terkumpul

sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu

mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan

kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan secara jelas yang terjadi di lapangan dan

kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil yang digunakan sebagai bahan

penelitian. Penelitian kualitatif juga bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dalam

pelaksanaannya, pendekatan kulitatif menggunakan metode pengumpulan data

dan metode analisis yang bersifat non kuantitatif, seperti misalnya penggunaan

instrument wawancara (interview) dan pengamatan (observation).
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3.3 Definisi Konseptual

Konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan

pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan

Dari rumusan implementasi sebagaimana dikemukakan dalam Kamus

Webster serta Mazmanian dan Sabatier maka implementasi dapat dimaknai

sebagai pelaksanaan kegiatan atau aktivitas mengacu pada pedoman-pedoman

yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan

tersebut dapat memberikan akibat atau dampak bagi masyarakat. Dari

pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan

aktivitas-aktivitas atau kegiatan mengacu pada pedoman yang telah disiapkan.

Pelaksanaa aktifitas atau kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik

mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan

dapat memberikan kontribusi dalam menanggulagi masalah yang menjadi

sasaran program.

Edward III (dalam Subarsono, 2005: 45) lebih lanjut mengemukakan dua

premis untuk keperluan studi implementasi kebijakan yaitu prakondisi-

prakondisi apakah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi

kebijakan serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kemudian diidentifikasikan faktor-

faktor yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai variabel

independen yang mempengaruhi kinerja dari implementasi. Faktor-faktor
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tersebut meliputi empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi,

Dan Struktur Birokrasi. Keempat faktor tersebut tidak hanya secara langsung

mempengaruhi implementasi, akan tetapi juga tidak secara langsung masing-

masing faktor berpengaruh terhadap faktor lainnya.

2. Serial India

Serial india masuk kembali pada tahun 2014 yang disiarkan untuk pertama

kalinya oleh stasiun TV ANTV. Walaupun tayangan india sudah sering

muncul dilayar kaca Indonesia berupa film, tayangan india berupa serial

menjadi sebuah fenomena yang baru dalam pertelevisian indonesia dalam

kurun waktu 10 tahun terakhir.

Serial India tahun 2014 diawali dengan kemunculan serial Mahabharata,

kemudian dilanjutkan oleh Mahaputra, Jodha Akbar, dan Mahadewa. Tahun

2015-2016 puncaknya penayangan serial india Uttaran yang diperkirakan

sebagai serial yang mempunyai pendapatan iklan tertinggi, dilanjutkan

Anandhi, Mohabbatein, Lonceng Cinta dan masih banyak lagi.

Gambar 3.1 ANTV is the market leader for foreign series dipublikasi 2 Januari 2017

Sumber : http://mix.co.id diakses pada tanggal 23 September 2017
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Gambar tersebut menunjukan bahwa ANTV telah menjadi televisi yang

menayangkan foreign series terutama serial india selama tiga tahun. Selama

periode tersebut sudah puluhan serial india tayang di ANTV. Tahun 2017 pun

demikian, masih terdapat serial india yang mengisi program acara ANTV.

3. Regulasi Penyiaran (Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang
Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
tahun 2012)

Berdasarkan Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran Pasal 1 Program

asing adalah program utuh yang diimpor dari luar negeri. Kebijakan tentang

penayangan program asing sendiri juga diatur dalam UU No.32 Tahun 2002

dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Pada UU No.32 tahun 2002 aturan khusus tentang Program Asing memang

tidak ada, tetapi pada Peraturan KPI Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan

Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012 terdapat aturan khusus tentang

aturan mengenai batasan durasi siaran pada program siaran asing yaitu

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Bab 24 Pasal 45 dan Standar Program

Siaran (SPS)

Berdasarkan UU No.32 tahun 2002 Pasal 36 ayat 2 dijelaskan secara implisit

tentang aturan batasan persentase program asing. UU No.32 tahun 2002 Pasal

36 Ayat 2 menyatakan bahwa isi siaran pada televisi wajib sekurang-

kurangnya memuat 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal

dari dalam negeri. Ini berarti mata acara yang berasal dari luar negeri tidak

boleh melebihi 40% dari seluruh waktu siaran per hari. Berikut merupakan isi

UU No.32 tahun 2002 Pasal 36:
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(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan

manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan,

kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta

mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh

Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib

memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata

acara yang berasal dari dalam negeri.

(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada

khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan

mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib

mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai

dengan isi siaran.

(4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan

kepentingan golongan tertentu.

(5) Isi siaran dilarang :

a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan

narkotika dan obat terlarang; atau

c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan

dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia,

atau merusak hubungan internasional.
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Berbeda dengan UU No.32 tahun 2002 Pasal 36, pada Peraturan KPI tentang

Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Bab 24 Pasal 45 mengatur secara

jelas tentang peraturan durasi program siaran asing, berikut merupakan isi

Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Bab 24 Pasal 45:

(1) Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program siaran asing dengan

tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri

dibatasi paling banyak 5% (lima per seratus) untuk jasa penyiaran radio

dan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa penyiaran

televisi dari seluruh waktu siaran per hari, kecuali siaran pertandingan

olahraga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan waktu.

(3) Lembaga penyiaran swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap

yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri meliputi jenis acara:

a. warta berita

b. siaran musik yang penampilannya tidak pantas

c. siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.

(4) Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar

negeri dibatasi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa

penyiaran radio dan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) untuk

jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.

Pada Ayat 2 dijelaskan bahwa durasi 1 (satu) program siaran asing per hari

hanyalah 10% dari total durasi dalam sehari. Ketika televisi tersebut setiap

harinya melakukan siaran selama 24 jam dalam sehari maka durasi

penayangan maksimal untuk 1 (satu) program asing hanyalah 144 menit.
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Sedangkan pada Ayat 4 dijelaskan bahwa seluruh program siaran asing

perhari dibatasi 10% untuk jasa penyiaran radio dan 20% untuk jasa

penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari. Ini berarti

ketika lembaga penyiaran televisi swasta melakukan siaran selama 24 jam per

hari, maka lembaga penyiaran swasta hanya dapat menyiarkan seluruh mata

acara siaran program asing tidak melebihi batas 20% atau 4,8 jam (288 menit)

dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.

Selain itu Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012

Bab 24 Pasal 67 juga menjelaskan tentang aturan tentang program siaran

asing dimana aturannya masih tentang aturan durasi. Standar Program Siaran

(SPS) tahun 2012 Bab 24 Pasal 67 menyatakan:

“Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi
30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari”

Hal yang berbeda tentang ketentuan durasi program asing pada lembaga

penyiaran ditemukan kembali, dimana pada Peraturan KPI tentang Standar

Program Siaran (SPS) tahun 2012 Bab 24 Pasal 67 menjelaskan bahwa

program siaran asing tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu

siaran per hari, ini berarti lembaga penyiaran televisi swasta hanya dapat

menyiarkan seluruh program asing dengan total durasi 7,2 jam (432 menit)

dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada Latar Belakang Bab I bahwa ANTV

pernah mendapatkan surat peringatan atas kebijakannya yang menayangkan

siaran asing lebih dari 40%. Surat tersebut dilayangkan oleh KPI pada April
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tahun 2015. Setelah dikeluarkan surat teguran tersebut peneliti akan

menganalisis bagaimana implementasi kebijakan program asing serial india

pada TV ANTV berdasarkan UU No. 32 tahun 2012 tentang Penyiaran Pasal

36 Ayat 2 dan Peraturan KPI Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Bab 24 Pasal

45 dan Standar Program Siaran (SPS) Bab 24 Pasal 67 tahun 2012.

4. Teori Ekonomi Media Penyiaran

Media sebagai alat dalam bentuk komunikasi massa dikarakteristikkan ke

dalam 2 (dua) pendekatan teori yang berbeda, yakni pendekatan kiri

(progresif atau liberal) dan pendekatan kanan (konservatif). Aliran

pendekatan kiri cenderung mengkritik penggunaan kekuasaan oleh media

dalam tataran korporasi media global. Sementara, aliran pendekatan kanan

fokus pada kerusakan yang diakibatkan oleh media yang berkaitan dengan

kegagalan media dalam mengajarkan nilai-nilai tradisional (McQuail 2005:

12).

Selain dua pendekatan tersebut, terdapat dua dimensi variasi teoritis dalam

teori media, yakni dimensi media-centric dan society-centric (socio-centric).

Teori-teori dalam dimensi media-centric melihat media massa sebagai

penggerak utama dalam perubahan sosial yang disokong dengan

perkembangan tekonologi komunikasi. Sedangkan Golding dan Murdock

menyebutkan bahwa teori-teori dalam dimensi socio-centric melihat media

sebagai refleksi atas kondisi politik dan ekonomi sebagai struktur yang

menaunginya (McQuail 2005: 12-13).
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Dimensi socio-centric menawarkan pendekatan analisis secara struktural. Hal

tersebut dilakukan dengan cara meninjau faktor kesejarahan, politik, dan

ekonomi suatu media sehingga dimensi ini mampu menjelaskan relasi antara

sistem dan organisasi media dengan masyarakat yang lebih makro. Dimensi

ini fokus pada sistem struktur dan media yang dapat dilihat melalui pola

konten yang dimunculkan (McQuail 2005: 20).

Dimensi socio-centric dengan pendekatan aliran kiri menggunakan teori-teori

kritik yang termasuk dalam tradisi kritis dalam teori komunikasi. Salah satu

cabang dalam teori media kritis adalah teori ekonomi politik media. Teori ini

memandang bahwa diseminasi informasi dikontrol sepenuhnya oleh pasar.

Oleh karenanya, teori ekonomi politik media tergolong dalam dimensi socio-

centric (McQuail 2005: 12-13).

Golding dan Murdock dalam Curran dan Gurevitch (1991: 16) membagi

ekonomi politik ke dalam 2 (dua) perspektif, yakni (1) ekonomi politik liberal

dan (2) ekonomi politik kritis. Ekonomi politik liberal disebut sebagai analisis

administratif yang dilakukan oleh perusahaan yang fokus pada proses

pertukaran dan untuk pasar dimana individu sebagai konsumen bebas

menentukan pilihan padakomoditas manapun. Sebaliknya, ekonomi politik

kritis yang berkiblat padapandanganneo-Marxist dan fokuspada kajian media

dengan mengacu pada ranah berikut:(a) historis, (b) sosial, politik, ekonomi,

dan budaya; struktur danpermainan kekuasaan, (c) keseimbangan antara

perusahaan milik kapitalis dan kepentingan publik, serta (d)filosofi moral,

keadilan, dan kesetaraan untuk kebaikan publik.
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Golding dan Murdock dalam Curran dan Gurevitch (1991: 16) membagi

ekonomi politik ke dalam 2 (dua) perspektif, yakni (1) ekonomi politik liberal

dan (2) ekonomi politik kritis. Ekonomi politik liberal disebut sebagai analisis

administratif yang dilakukan oleh perusahaan yang fokus pada proses

pertukara Golding dan Murdock juga menyebutkan bahwa perspektif

ekonomi politik kritis memiliki 3 (tiga) varian, yakni instrumentalisme,

strukturalisme dan konstruktivisme atau strukturasi.Varian instrumentalisme

fokus pada bagaimana kapitalis menggunakan kekuatan ekonomi dengan

sistem pasar komersial untuk mendiseminasikan informasi tertentu saja

kepada publik. Informasi tersebut diseleksi hingga akhirnya hanya informasi

yang sesuai dengan kepentingan kapitalis sajayang tersebar.Varian ini

menonjolkan peran agen dan mengabaikan faktor struktural. Sementara,

varian strukturalis melihat struktur sebagai hal yang monolistik, statis,

permanen, dan determinan. Varian ini mengabaikan kemampuan agen dalam

struktur. Sedangkan varian konstruktivisme melihat struktur dan agen secara

resiprokal dan dinamis (Curran dan Gurevitch 1991: 19).

Penelitian ini menggunakan teori ekonomi media dalam perspektif kritis

karena fokus utamanya terletak pada hubungan antara struktur ekonomi,

dinamika industri media dan ideologi isi media. Fokus kajian teori ekonomi

media yang demikian berimplikasi pada perhatian kajian yang diarahkan pada

struktur kepemilikan dan kontrol dari media serta bagaimana kekuatan pasar

media berlangsung. Ekonomi politik kritis mempunyai perhatian terhadap

segi-segi aktivitas manusia yang bersifat kreatif dan bebas dalam rangka
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untuk mengubah keadaan, terutama ditengah arus perubahan sosial dan

kapitalisme. Pendekatan praksis memandang bahwa pengetahuan adalah

produk interaksi dan dialektika antara teori dan praktik secara terus menerus

(Sudibyo, 2004:8).

Analisa ekonomi politik kritis juga memperhatikan perluasan dominasi

perusahaan media, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

budaya yang secara langsung dilindungi oleh pemilik modal. Perluasan

dominasi media dikendalikan melalui dominasi produksi isi media yang

sejalan dengan preferensi pemilik modal. Dampak yang ditimbulkan

selanjutnya adalah adanya usaha untuk melakukan komodifikasi produk

dengan memperhatikan pasar sebagai acuan. Alih-alih memberikan

kebebasan kepada konsumen untuk bebas menentukan pilihan, hal yang

demikian berimplikasi pada terbatasnya pilihan yang disediakan oleh

produsen (Wenats, 2004, 26-27).

Melihat fenomena media sebagai institusi ekonomi, banyak ilmuwan

komunikasi yang mengembangkan pemikiran atau teori tentang media massa

sebagai institusi ekonomi. Fenomena media massa telah menjadi institusi

ekonomi bahkan melahirkan disiplin ilmu ekonomi media. Dalam perspektif

ekonomi media, media massa berkompetisi memperebutkan pasar. Pasar

media adalah khalayak dan pengiklan. Dengan begitu, dalam perspektif

ekonomi media, media massa bersaing memperebutkan khalayak dan

pengiklan.
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Menurut McQuail (2011:47) pasar media massa terbentuk dari tiga pihak

selayaknya segitiga, yakni produsen atau pengiklan, stasiun televisi, dan

khalayak. Segitiga kepentingan tersebut menyebabkan pasar media terbagi

menjadi dua, yakni, pasar yang melayani kepentingan produsen atau

pengiklan (advertiser market) dan pasar yang melayani kepentingan khalayak

(audience market).

Komodifikasi menurut Mosco (dalam Agung 2013:8) digambarkan sebagai

cara kapitalisme dengan membawa akumulasi tujuan kapitalnya atau

mudahnya dapat digambarkan sebagai sebuah perubahan nilai fungsi atau

guna menjadi sebuah nilai tukar. Sekarang ini telah sangat banyak sekali

bentuk komodifikasi yang muncul dalam perkembangan kehidupan manusia

karena mulai banyak juga yang dijadikan komoditas oleh manusia. Salah satu

bentuk komodifikasi untuk menganalisis kebijakan serial india pada TV

ANTV adalah komodifikasi khalayak. Komodifikasi khalayak menurut

Mosco merupakan proses modifikasi peran khalayak oleh perusahaan media

dan pengiklan mulai dari fungsi awal sebagai konsumen media menjadi

konsumen khalayak selain media. Pada proses ini, perusahaan media

memproduksi khalayak melalui sesuatu program/tayangan untuk selanjutnya

dijual kepada pengiklan. Di sini terjadi proses kerja sama yang saling

menguntungkan antara perusahaan media dan pengiklan di mana perusahaan

media digunakan sebagai sarana untuk menarik khalayak dan selanjutnya

dijual kepada pengiklan. Komodifikasi khalayak terbagi menjadi dua yaitu,

komodifikasi instrinsik dan komodifikasi ekstrinsik. Pada Komodifikasi

Instrinsik proses media yang melakukan pertukaran dengan rating.
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Komodifikasi ini melekat secara langsung dari program acara yang dibuat

oleh media. Ini juga merupakan upaya untuk mengetahui karakteristik

khalayak dan keinginan spesifik dari masing-masing khalayak.

Komodifikasi ini membutuhkan prosedur dan ukuran untuk menentukkan

secara akurat di semua tahapan produksi, pertukaran dan konsumsi. Rating

sebagai satu-satunya tolok ukur dalam melihat keberhasilan sebuah program

dalam industri pertelevisian. Rating menjadi alat untuk menilai content

(teks/produk media) apakah ia layak dijual atau tidak. Kelayakan ini ditandai

dengan seberapa banyak pemasang iklan yang mampu ditarik dalam setiap

penayangan program tertentu.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus kajian penelitian atau

pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-

dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas secara

mendalam dan tuntas. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1 Analisis implementasi kebijakan penyiaran program serial india di ANTV

berdasarkan teori ekonomi media tentang komodifikasi khalayak dan rating.

2 Analisis implementasi kebijakan penyiaran program serial india di ANTV

berdasarkan regulasi penyiaran yang bertumpu pada UU No. 32 tahun 2002

tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran.

Ada banyak pasal dan ayat pada regulasi penyiaran tersebut, sehingga peneliti

akan menganalisis serial india berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang

Penyiaran Pasal 36, Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Bab 24 Pasal

45, Standar Program Siaran Bab 24 Pasal 67. Indikator tersebut dipilih karena
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ANTV pernah ditegur KPI karena melanggar aturan-aturan yang ada pada

pasal-pasal tersebut.

3 Analisis faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan program

serial india di ANTV

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat berupa hasil yang ditemukan dalam

penelitian. Jenis data kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, kalimat-

kalimat, atau tindakan-tindakan (Sugiyono, 2008: 37). Jenis data dalam penelitian

ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam

penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang didapatkan untuk kepentingan

penelitian. Yang merupakan data primer pada penelitian ini adalah hasil

temuan penelitian yang diperoleh melalui penggalian data secara langsung oleh

peneliti, seperti hasil wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab dalam

penayangan serial asing india di stasiun TV ANTV, salah satunya adalah

pihak yang berasal dari Divisi Acquisition dimana divisi tersebut bertugas

dalam menyiapkan program dan bertanggung jawab dalam pemilihan dan

pembelian program.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan atau data pelengkap yang sifatnya

melengkapi data yang sudah ada. Data sekunder pada penelitian ini adalah
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data rating Nielsen Aundiences Measurements, hasil wawancara yang

bersumber dari majalah Marketing.

3.6 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang didasarkan pada

percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara

dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang

diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada responden yang

dianggap menguasai masalah penelitian, yakni Yudo Prathama (Divisi

Acqutision-Programming ANTV).

2. Observasi

Kata observasi memiliki arti pengamatan, pengawasan, peninjauan,

penyelidikan, dan riset. Observasi adalah kegiatan-kegiatan mengamati dan

mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai

dengan konteks penelitian. Teknik observasi diperlukan bagi penelitian ini

untuk mengamati program acara serial india di ANTV sudah sesuai dengan

regulasi penyiaran atau masih terdapat pelanggaran. Hasil observasi tersebut

kemudian peneliti akan sesuaikan dengan klarifikasi pihak ANTV yang

diperoleh melalui hasil wawancara dan hasil dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan
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perkiraan. Metode ini hanya mengambil data-data yang sudah ada dan

tersedia dalam catatan dokumen (Basrowi dan Suwandi, 2008:158). Dalam

penelitian ini, fungsi data yang berasal dari dokumen lebih banyak digunakan

sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh

melalui hasil wawancara.

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari majalah, makalah, artikel,

catatan atau data, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dokumentasi pada penelitian adalah Hasil Wawancara yang diperoleh dari

Majalah Marketing edisi Agustus – September 2017 dan Data Rating Nielsen

Audiences Measurements.

3.7 Metode Analisis Data

Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data mempergunakan pemikiran

logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan

sejenisnya. Dan untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1 Pengumpulan informasi diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan

observasi langsung. Selama beberapa bulan peneliti telah mengamati

fenomena, kemudian peneliti mendapatkan informasi dan data tentang hal-hal

yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan

melakukan observasi langsung.

2 Reduksi, langkah ini dilakukan untuk memilih informasi mana yang sesuai

dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Pada tahap ini, reduksi data

dilakukan dengan cara membuat transkrip wawancara (mengubah rekaman
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menjadi teks tertulis), kemudian mengumpulkan transkrip wawancara tersebut

dengan data-data lainnya

3 Pada tahap penyajian data, setelah data dan informasi direduksi, peneliti

mengembangkan data dan informasi tesebut dalam bentuk uraian penjelasan

dan tabel. Kemudian, hasil data dan informasi dipaparkan secara deskriptif

4 Tahap Komparasi dan Penarikan Kesimpulan, pada tahap komparasi hasil

analisis data akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan tinjauan teori yang

telah dipaparkan penulis pada Bab II dan hasil penelitian peneliti dikaitkan

dengan penelitian terdahulu yang juga dipaparkan pada Bab II. Kemudian

hasil komparasi tersebut ditarik kesimpulan
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IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Profil ANTV

PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV

hadir sebagai stasiun televisi swasta di Indonesia yang menyajikan beragam

tayangan hiburan yang berkualitas, menarik serta menambah wawasan dan

pengetahuan masyarakat Indonesia. Awalnya ANTV adalah stasiun televisi lokal

yang siaran di wilayang Lampung dan sekitarnya.

Dengan izin siaran lokal ANTV mengudara selama lima jam sehari, kemudian

ANTV mendapat Izin Siaran Nasional dari Menteri Penerangan RI dengan No.

207/RTF/K/I/1993 tgl 30 Januari 1993. Sepuluh hari setelah izin tersebut keluar

ANTV dapat melakukan siaran secara nasional. Tepat 1 Maret 1993 untuk

pertama kalinya ANTV memproduksi program sendiri berupa liputan berita aktual

jalannya Sidang Umum DPR/MPR. Saat itu ANTV berhasil melakukan siaran

langsung meliput jalannya kegiatan penting kenegaraan. Momen istimewa itu

yang dijadikan sebagai hari lahirnya ANTV, kini lebih dari 19 tahun ANTV

menemani masyarakat pemirsanya dengan program-program terbaik.
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4.2 Visi dan Misi ANTV

1. Visi

Menjadi saluran televisi keluarga terbaik untuk seluruh keluarga Indonesia

2. Misi

Misi yang akan dilakukan oleh ANTV untuk dapat mencapai visi tersebut

adalah sebagai berikut: Memberikan program-program berkualitas terbaik

setiap anggota keluarga untuk mendukung pengembangan karakter Bangsa

Indonesia dengan spirit kreatifitas dan inovasi kekuatan kerjasama tim dan

tata kelola perusahaan.

4.3 Slogan ANTV

a. Tahun 2003-2005 dengan slogan “Makin Keren”

b. Tahun 2005-2009 dengan slogan “Makin Dekat Makin Memikat”

c. Tahun 2009-2010 dengan slogan “TV Ramah buat Keluarga”

d. Tahun 2010-2011 dengan slogan “Berkilau Bersama ANTV”

e. Tahun 1993-2003, 2011-Sekarang “Wow Keren”

4.4 Logo ANTV

Gambar 4.1 logo ANTV

Sumber : wikipedia
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dan wawancara dengan informan yang

merupakan staf divisi acquisition programming ANTV maka didapatkan

kesimpulan dari penelitian tentang analisis implementasi kebijakan regulasi

penyiaran program siaran asing (studi kasus serial india pada TV ANTV) adalah

sebagai berikut :

1. ANTV merupakan perusahan televisi yang menggunakan khalayak

perempuan berusia 25 tahun ke atas yang memiliki status pekerjaan ibu

rumah tangga untuk menjaring pengiklan. Untuk sukses mencapai target

audiences salah satunya melalui kebijakan serial india, serial india ini

ternyata sukses dengan pencapaian rating yang tinggi sehingga sukses pula

mendatangkan pengiklan, lalu strategi ANTV untuk mempertahankan

pencapaian tersebut adalah dengan cara menambah program series india

lainnya. Tindakan ANTV agar dapat mengakumulasi modal dengan

mengeksploitasi khalayak melalui serial yang dianggap menyenangkan

khalayak inilah yang dikatakan dalam teori ekonomi media sebagai

komodifikasi khalayak.
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2. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ANTV sepanjang tahun 2017

ANTV sudah tidak pernah lagi mendapatkan surat teguran atau peringatan

dari KPI baik pelanggaran aturan durasi tayangan maupun pelanggaran isi

konten terkait penayangan serial india.

3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi dan mendukung kebijakan penayangan

serial india di ANTV adalah adanya kontrak eksklusif dengan production

house serial india dan kemudahan mendatangkan artis pemeran serial india

untuk melakukan kontrak kerjasama, strategi promosi on air dan off air yang

sukses menjaring audiences, ANTV telah berhasil menciptakan trend

program serial india, dan strategi “every time is prime time bagi tiap audies

tertentu.

6.2 Saran

Melalui penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran kepada pihak-pihak yang

yang terkait dalam kebijakan penayangan serial india di ANTV dan masyarakat

Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Kelemahan pada penelitian ini adalah penelitian ini tidak secara mendalam

membahas bagaimana KPI melihat permasalahan tayangan serial india di

ANTV, analisis perspektif KPI diperlukan karena peraturan pada UU No.32

tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar

Program Siaran yang membahas tentang durasi program siaran asing

memiliki perbedaan penafsiran, sehingga sangat membingungkan. Selain itu

banyaknya eksploitasi nilai-nilai budaya india (asing) pada tayangan serial

india yang tidak sesuai dengan amanat UU No.32 tahun 2002, Pedoman
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Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran belum dapat dibahas secara

mendalam bagaimana KPI menanggapi dan menindaki permasalahan

tersebut. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu

menjawab masalah-masalah tersebut.

2. Pihak ANTV sebaiknya menciptakan konten lokal lebih banyak yang

berisikan informasi, edukasi dan dapat memberikan manfaat untuk

pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa,

menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan

budaya Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat 1 UU No. 32

tahun 2002. Berdasarkan observasi penulis, serial india ANTV sarat akan

nilai-nilai budaya, tradisi, agama, dan kepercayaaan di negara India, ANTV

diharapkan mampu memproduksi tayangan atau serial yang mampu

mempromosikan dan mengenalkan budaya, tradisi, agama, kepercayaan,

ideologi dan apapun yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sehingga jika

tayangan tersebut suatu hari bisa ditonton masyarakat asing, tentu itu akan

menjadi kebanggaan bagi Indonesia

3. Perusahan TV ANTV sebaiknya selain berorientasi pada “trend” tayangan,

juga tidak mengabaikan prinsip diversity of content, karena ANTV

menggunakan frekuensi milik publik dimana publik berhak mendapatkan

program yang bervariatif yang sesuai dengan amanat yang tercantum dalam

Pasal 36 ayat 1 UU No. 32 tahun 2002. Seandainya trend serial india ini

berakhir, digantikan trend baru yang perusahaan TV ANTV anggap akan

menuai kesuksesan, maka penulis berharap agar ANTV tidak terus-terusan

menggarap program acara yang dianggap sedang “trend” tersebut secara
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berlebihan, penulis berharap TV ANTV memiliki program TV yang

bervariatif dan mampu mengaplikasikan keseluruhan ketentuan yang ada

pada UU No. 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar

Program Siaran dalam proses penyelenggaraan penyiaran.

4. Untuk menghindari konten tayangan yang melanggar kaidah aturan Pedoman

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, peran quality control sangat

berpengaruh, untuk itu pihak televisi sebaiknya mengarahkan para karyawan

yang bertugas dibagian quality control untuk mengikuti sekolah P3SPS

(Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran) yang telah

diselenggarakan dan difasilitasi KPI.

5. Televisi boleh saja mempertahankan atau memproduksi acara televisi untuk

mempertahankan rating atau menaikkan rating, namun sebaiknya diiringi pula

dengan perbaikan kualitas acara program.

6. Masyarakat yang menonton serial atau film asing termasuk serial atau film

india juga harus lebih tanggap, jika menemukan adanya pelanggaran konten

tayangan atau menemukan kembali kasus pelanggaran aturan durasi tayangan

serial atau film asing baik di TV ANTV ataupun TV nasional lainnya yang

melebihi batas durasi yang telah ditetapkan, maka jangan segan untuk

menindakinya dengan melaporkannya kepada KPI.
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