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1.1 Latar Belakang 

Siaran televisi digital di Indonesia sudah tidak dapat terelakkan lagi 

keberadaannya. Sistem penyiaran digital merupakan perkembangan yang sangat pesat di 

dunia penyiaran dimana terdapat peningkatan kapasitas layanan melalui efisiensi 

pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu 

menyalurkan data gambar dan suara tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi 

dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. 

Penyiaran televisi digital terrestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF 

/ UHF seperti halnya penyiaran analog, akan tetapi dengan format konten yang digital.  

Dalam penyiaran televisi analog, semakin jauh dari stasiun pemancar televisi signal 

akan makin melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Lain halnya 

dengan penyiaran televisi digital yang terus menyampaikan gambar dan suara dengan jernih 

sampai pada titik dimana signal tidak dapat diterima lagi. Singkat kata, penyiaran TV digital 

hanya mengenal dua status: Terima (1) atau Tidak (0). Artinya, apabila perangkat penerima 

siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika 

sinyal tidak diterima maka gambar-suara tidak muncul.1 

Mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 05 Tahun 

2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial Digital Video Broadcasting – 

Terrestrial second generation (DVB-T2) yang merupakan pengembangan dari standar digital 

1 TV Digital, artikel dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dapat 
dilihat pada halaman <https://tvdigital.kominfo.go.id/?paged=3> diakses pada tanggal 22 Februari 2017.  
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DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007.2 Dalam hal ini, pemerintah berusaha 

untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menganggapnya 

sebagai suatu peluang bagi pengembangan industri penyiaran nasional ke depan. Sebelum 

menetapkan standar digital tersebut, pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dan 

konsultasi publik dengan melibatkan para stakeholders terkait.  

Dunia penyiaran ke depan akan berubah seiring berkembangnya teknologi 

komunikasi dan informasi. Sifat-sifat teknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat 

massif sekarang sudah mampu digabungkan dengan teknologi komputer yang bersifat 

interaktif. Sistem analog yang telah bertahan sekian puluh tahun akan segera tergantikan oleh 

sistem digital, dan implementasinya segera memunculkan fenomena baru: konvergensi. 

Sederhananya, konvergensi adalah bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan 

internet sekaligus. Bersamaan dengan berlangsungnya konvergensi di bidang telematika, akan 

terjadi peralihan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Televisi digital (DTV / 

Digital Television) menggunakan modulasi digital dan kompresi untuk menyebarluaskan 

video, audio, dan signal data ke pesawat televisi.3 

Semua negara telah menetapkan tahun migrasi dari siaran analog ke digital. Negara-

negara maju di Eropa dan Amerika Serikat bahkan telah mematikan siaran analog (analog 

switch-off) dan beralih ke siaran digital.4 Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa selambat-

lambatnya implementasi penyiaran digital dimulai tahun 2012 dan di tahun-tahun berikutnya 

di kota-kota besar yang telah bersiaran digital akan dilakukan analog switch-off.  Dalam 

roadmap implementasi penyiaran televisi digital, Pemerintah merencanakan bahwa tahun 

2 TV Digital, artikel dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dapat 
dilihat pada halaman <https://tvdigital.kominfo.go.id/> diakses pada tanggal 22 Februari 2017. 

3 Abunavis, Konvergensi Media Televisi Digital dan Masa Depan Televisi Komunitas, Artikel, dapat 
dilihat pada halaman <https://abunavis.wordpress.com/2009/01/31/konvergensi-media-televisi-
digital-dan-masa-depan-televisi-komunitas/> diakses pada tanggal 22 Februari 2017. 

4 TV Digital, artikel dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dapat 
dilihat pada halaman <https://tvdigital.kominfo.go.id/?page_id=8> diakses pada tanggal 22 Februari 
2017. 
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2018 akan dilakukan analog switch-off secara nasional. Oleh karena itu, sejak kini masyarakat 

dan para pelaku industri agar mempersiapkan diri untuk melakukan migrasi dari era penyiaran 

televisi analog menuju era penyiaran televisi digital. 

Penyiaran digital tidak bisa luput dari konvergensi keterkaitannya karena di era 

digital akan muncul platform-platform media baru, salah satunya penyiaran digital yang 

saling terkait dengan media lainnya. Pesatnya perkembangan produk-produk teknologi baru 

khususnya digital pada akhirnya menyulitkan pemisahan teknologi informasi, baik antara 

telekomunikasi, media dan informatika, hal ini merupakan dimensi konvergensi.5 

Kunci dari konvergensi adalah digitalisasi, kerena seluruh bentuk informasi maupun 

data diubah dari format analog ke format digital sehingga dikirim ke dalam satuan bit (binary 

digit). Karena informasi yang dikirim merupakan format digital, konvergensi mengarah pada 

penciptaan produk-produk yang aplikatif, yang mampu melakukan fungsi audiovisual 

sekaligus komputasi. Maka jangan heran jika sekarang ini komputer dapat difungsikan 

sebagai pesawat televisi, atau telepon genggam dapat menerima suara, tulisan, data maupun 

gambar tiga dimensi (3G). Dalam dunia penyiaran, digitalisasi memungkinkan siaran televisi 

memiliki layanan program seperti laiknya internet. Cukup dengan satu perangkat, seseorang 

sudah dapat mengakses surat kabar, menikmati hiburan televisi, mendengar radio, mencari 

informasi sesuai selera, dan bahkan menelpon sekalipun. Konvergensi terjadi karena 

kemampuan dari teknologi mengintegrasikan berbagai jenis produk dan jasa menjadi satu jasa 

yang tidak terpisahkan. Konvergensi dipahami pula sebagai penyatuan dari layanan 4 C yaitu: 

Communication, Computer, Content dan Community yang dapat diterima pengguna.6 

Hukum yang ada juga sering menempatkan ketidakseimbangan level of play field, 

karena perusahaan-perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia 

5 Djulaeka dan Ridho Jusmadi, “Perubahan paradigma Hukum sebagai Dampak Konvergensi 
Telematika”, Prosding Seminar Nasional: Menuju Masyarakat Madani dan Lestari, 2013, hal. 195. 

6 Ibid, hal 269. 

                                                             



harus mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia, termasuk melakukan pembayaran 

terkait Biaya Hak Penggunaan (BHP), biaya pajak, dan biaya-biaya lainnya, sedangkan 

perusahaan asing TIK yang menjual jasa dan produknya kepada konsumen-konsumen di 

Indonesia melalui transaksi online internet, terhindar dari aturan hukum Indonesia. 

Pengaturan hukum konvergensi adalah sangat penting, dilihat dari beberapa aspek 

yaitu: 

1. Aspek Negara.  

Penataan hukum penyiaran digitan dan konvergensi secara jelas sangat penting untuk 

mengarahkan dan memanfaatkan momentum konvergensi usaha TIK untuk menciptakan 

kesejahteraan, keadilan, kecerdasan bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain 

perkembangan penyiaran digital dan konvergensi juga perlu diatur dengan hukum supaya 

tidak mengganggu pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara. 

2. Aspek Industri.  

Penataan hukum penyiaran digital dan konvergensi penting untuk memberikan jaminan 

dan kepastian hukum bagi para pemain-pemain industri itu sendiri yang terlibat dalam 

industri penyiaran dan konvergensi, hal ini agar investasi yang telah dan akan ditanamkan 

dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien, sehingga memberikan pengembalian yang 

seimbang; 

3. Aspek Konsumen (Pengguna Jasa).  

Pengaturan hukum penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen 

atas jasa layanan penyiaran digital maupun konvergensi yang mereka gunakan atau beli.  

Pada tanggal 13 Agustus 2008 Indonesia telah menapak ke pintu teknologi penyiaran 

televisi digital. Peristiwa itu berupa soft launching siaran TV digital oleh TVRI. Langkah ini 

jelas akan menjadi lokomotif bagi perubahan yang bakal cukup radikal di bidang penyiaran 

televisi, Perubahan atau penyesuaian itu tak hanya di sisi penyedia konten dan infrastruktur 



penyiaran, tetapi juga di masyarakat. Sudah jamak diketahui bahwa masyarakat makin 

mengandalkan televisi sebagai media informasi sekaligus hiburan, yang ditandai kian tahun 

kian meningkat peredaran jumlah pesawat televisi.  

Langkah awal perubahan ini bakal menjadi era baru bagi dunia industri televisi 

nasional, menggantikan era penyiaran televisi analog yang dimulai pada 17 Agustus 1962 

berupa siaran percobaan TVRI dalam acara HUT Proklamasi Kemerdekaan XVII Indonesia 

dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara pertama 

kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari Stadion 

Utama Gelora Bung Karno.7  

Teknologi TV digital dipilih karena punya banyak kelebihan dibandingkan dengan 

analog. Teknologi ini punya ketahanan terhadap efek interferensi, derau dan fading, serta 

kemudahannya untuk dilakukan proses perbaikan (recovery) terhadap sinyal yang rusak 

akibat proses pengiriman/transmisi sinyal. Perbaikan akan dilakukan di bagian penerima 

dengan suatu kode koreksi error (error correction code) tertentu. Kelebihan lainnya adalah 

efisiensi di banyak hal, antara lain pada spektrum frekuensi (efisiensi bandwidth), efisiensi 

dalam network transmission, transmission power, maupun consumption power. 

Di samping itu, TV digital menyajikan gambar dan suara yang jauh lebih stabil dan 

resolusi lebih tajam ketimbang analog. Hal ini dimungkinkan oleh penggunaan sistem 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) yang tangguh dalam mengatasi efek 

lintas jamak (multipath). Pada sistem analog, efek lintasan jamak menimbulkan echo yang 

berakibat munculnya gambar ganda (seakan ada bayangan). 

Kelebihan lainnya adalah ketahanan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi 

karena pergerakan pesawat penerima (untuk penerimaan mobile), misalnya di kendaraan yang 

7 1962: TVRI Mulai Mengudara, berita pada Media Indonesia Online, dapat dilihat pada halaman 
<http://mediaindonesia.com/news/read/6625/ 1962-tvri-mulai-mengudara/2015-08-24> diakses 
pada tanggal 22 Februari 2017. 

                                                             



bergerak, sehingga tidak terjadi gambar bergoyang atau berubah-ubah kualitasnya seperti 

pada TV analog saat ini.8 Momentum penyiaran digital dapat membuka peluang yang lebih 

banyak bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya. Peluang usaha di 

bidang rumah produksi, pembuatan aplikasi-aplikasi audio, video dan multimedia, industry 

sinetron, film, hiburan, komedi dan sejenisnya menjadi potensi baru untuk menghidupkan 

ekonomi masyarakat. 

Pada prinsipnya pemerintah akan memperhatikan kemampuan industry dalam negeri 

dalam menyediakan peranti terminal untuk pelanggan atau customer premise equipment 

(CPE). Meski belum banyak, kemampuan lokal sudah ada. Pemerintah berharap industri lokal 

dapat menyesuaikan perkembangan teknologi dan fungsi integrasi. Tidak dipungkiri bahwa 

sekilas tampak pemerintahlah yang paling banyak memperoleh digital deviden dari migrasi 

ini, yaitu semakin banyaknya alokasi frekuensi yang dapat “dijual” kepada para pelaku bisnis 

Penyiaran TV. Sementara para pelaku bisnis dari kalangan swasta seolah harus puas 

menghadapi digital consequent nya, tanpa bisa berbuat banyak demi menjaga kesempatan 

untuk tetap berbisnis di bidang ini.  

Namun bila lebih jauh dipelajari, sebenarnya proses migrasi ini dapat memberikan 

deviden bagi seluruh stakeholder. Hal ini sangat tergantung dari kesiapan masing-masing 

pihak dalam menyikapinya. Selain pemerintah, beberapa pihak telah melakukan persiapan 

menghadapi migrasi ini. Para pelaku industri penyiaran, dalam hal ini industri radio dan 

televisilah yang paling banyak terlihat melakukan persiapan. Industri penyiaran TV telah 

melakukan ujicoba siaran digital melalui pembentukan konsorsium TV digital yang khusus 

disiapkan untuk menyesuaikan diri dengan model bisnis TV digital. Menanggapi migrasi dari 

tv analog ke tv digital maka selain pemerintah ada beberapa pihak yang telah melakukan 

8 Menyingkapi Lahirnya Era Televisi Digital, artikel pada Kompas Online, dapat dilihat pada 
halaman <http://tekno.kompas.com/read/2008/10/23/1600400/menyikapi.lahirnya. 
era.penyiaran.tv.digital> diakses pada tanggal 22 Februari 2017. 
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persiapan diantaranya para pelaku industri penyiaran, dalam hal ini industri radio dan 

televisilah yang paling banyak terlihat melakukan persiapan. Industri penyiaran TV telah 

melakukan ujicoba siaran digital melalui pembentukan konsorsium TV digital yang khusus 

disiapkan untuk menyesuaikan diri dengan model bisnis TV digital. Ini juga mengawali satu 

era dimana Diversity of ownership telah dapat mulai diposisikan kembali secara proposional, 

walau belum optimal. 

Dalam perpektif regulasi permasalahan hukum terdiri dari permasalahan terkait 

dengan kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan jasa layanan telekomunikasi, antara lain: 

pengaturan penyelenggaraan infrastruktur jaringan, interkoneksi, jelajah (roaming), spektrum 

frekuensi radio, jasa-jasa non telekomunikasi, Biaya hak Penyelenggaraan (BHP), dan lain-

lain.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2009 

tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia disebutkan bahwa pada pita 

frekuensi UHF 478 - 806 MHz (kanal 22 - 62) pemanfaatannya akan dikaji lebih lanjut untuk 

mendorong pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara optimal bagi keperluan layanan 

penyiaran digital, layanan telekomunikasi dan layanan lainnya (konvergensi) di masa 

mendatang.9 

Pemenang wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk Izin Stasiun Radio 

(ISR) yang ditetapkan untuk setiap pemancar televisi digital setiap tahunnya. Besaran BHP 

ISR mengikuti ketentuan yang berlaku tentang BHP kanal frekuensi radio. Pemenang 

diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku tentang BHP frekuensi radio jika terjadi 

perubahan pentarifan pada band frekuensi TV digital di band III UHF. Mekanisme 

pembayaran BHP ISR per tahunnya dibayarkan setelah Pemenang mengajukan permohonan 

9  Kementrian Komunikasi dan Informatika, Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 
Oleh Penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), (Jakarta: Puslitbang SDPPI, 2011), hlm 53. 

                                                             



ISR dan diterbitkan surat perintah pembayaran (SPP) dari permohonan ISR tersebut. ISR akan 

diterbitkan setelah pemohon membayar BHP ISR sesuai nilai yang tercantum dalam SPP.10 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan 

negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-

undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

nasional. Oleh karena itu, peranan PNBP dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting 

dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. 

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka 

arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: 

a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan 

pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan 

Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;  

b. lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi 

dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari 

kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;  

c. menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Dasar hukum pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di Indonesia adalah 

sebagai berikut. Dasar hukum mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak 

jumlahnya sangat banyak karena perkembangannya sangat dinamis dan pengaturannya 

didelegasikan kepada peraturan pemerintah, meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 

1945 juga menjadi dasar hukum dari PNBP, yaitu Pasal 23A UUD 1945 setelah Perubahan 

10 Ibid, hlm 15. 
                                                             



Keempat berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 

diatur dengan undang-undang.” Pasal ini menggantikan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang 

berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 

berdasarkan undang-undang.” Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, 

antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat 

seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar 

penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada 

undang-undang. 

Negara sendiri agar mendapatkan pemasukan dari industri telekomunikasi yang 

semakin berkembang tersebut Peraturan Pemerintah (PP) No 80 Tahun 2015 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemkominfo) yang menggantikan peraturan sebelumnya PP No 7 Tahun 2009 jo PP No 76 

Tahun 2010 yang bukan sekedar mengubah penyesuaian tarif saja namun juga mengatur 

kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kemenkominfo, menyebutkan tarif 

PNBP dari Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) bagi lembaga penyelenggara siaran TV ditarik 

berdasarkan zonasi. Peraturan pelaksanaan atas PP No 80 Tahun 2015 adalah melalui 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No 17 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan 

Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Dan Kontribusi Kewajiban Layanan Universal 

dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan 

Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Dan Kontribusi Kewajiban Layanan Universal 

(USO). Adapun ketentuan mengenai pengenaan PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah No 



80 tahun 2015 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Sektor Kementerian 

Komunikasi dan Informasi, mengatur bahwa jenis PNBP yang berlaku pada Kemkominfo 

meliputi penerimaan yang berasal dari :11 

a.  sertifikasi operator radio; 

b.  penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk; 

c.  sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi 

d.  kalibrasi alat ukur; 

e.  sertifikasi penetapan balai uji alat dan perangkat telekomunikasi; 

f.  penyelenggaraan pos; 

g.  penyelenggaraan telekomunikasi; 

h.  izin penyelenggaraan penyiaran; 

i.  pengelolaan nama domain indonesia; 

j.  penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

k.  penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multi media 

l.  penggunaan sarana dan prasarana; dan 

m.  penggunaan spektrum frekuensi radio. 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, meliputi:12 

a.  Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR); dan 

b.  Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR). 

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Izin Penyelenggaraan 

Penyiaran ditentukan berdasarkan:13 

a.  Lembaga Penyiaran Publik; 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada 
Sektor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Pasal 1 ayat 1. 

12 Ibid, Pasal 2. 
13 Ibid, Pasal 16 ayat 1 

                                                             



b.  Lembaga Penyiaran Publik Lokal; 

c.  Lembaga Penyiaran Swasta; 

d.  Lembaga Penyiaran Komunitas; dan 

e.  Lembaga Penyiaran Berlangganan. 

Untuk jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Izin 

Penyelenggaraan Penyiaran yang terdiri dari Jasa Penyiaran Radio dan/atau Jasa Penyiaran 

Televisi dalam PP No 80 tahun 2015 dikelompokan dalam zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan 

zona 5,14 dan Permenkominfo No 17 Tahun 2016 mengatur hal-hal sebagai berikut: 

a. Besaran BHP telekomunikasi dipungut sebesar 0,50% dari pendapatan kotor; 

b. Penetapan besaran BHP telekomunikasi berdasarkan perhitungan sendiri mengacu pada 

laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; 

c. Dalam perhitungan besaran BHP telekomunikasi, pendapatan yang tidak diperhitungkan 

sebagai pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi yaitu pendapatan yang 

diperoleh dari: 

- Penjualan dan penyewaan properti dan kendaraan; 

- Penjualan dan penyewaan barang dan jasa non telekomunikasi; 

- Penjualan alat dan perangkat telekomuikasi; 

- Penyewaan perangkat telekomunikasi yang bukan merupakan bagian dari layanan 

telekomunikasi berdasarkan izin yang diperolehnya dan tanpa adanya perangkat 

tersebut layanan telekomunikasi tetap dapat diberikan; 

- Penjualan dan penyewaan ruang (space) menara dan saluran pipa (ducting); 

- Jasa konsultasi dan pendampingan; 

- Jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur; 

- Jasa integrasi dan aplikasi; 

14 Ibid, Pasal 16 ayat 2. 
                                                             



- Jasa instalasi perangkat di luar aktivitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 

yang disediakan penyelenggara telekomunikasi; 

- Pendapatan dari iklan digital yang disalurkan melalui laman (website) penyelenggara 

telekomunikasi; 

- Pendapatan dari nilai transaksi pengiriman uang dan usaha uang elektronik (e-money) 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi; dan/atau 

- Pendapatan lain di luar penyelenggaraan telekomunikasi selain yang di atas tersebut 

yang bukan merupakan bagian dari layanan telekkomunikasi berdasarkan izin yang 

diperolehnya. 

d. Pendapatan dapat diterima sebagai pendapatan yang tidak diperhitungkan sepanjang tidak 

terkait dengan layanan komunikasi atau bukan merupakan bagian dari paket penyediaan 

layanan telekomunikasi (bundling) yang dibuktikan dengan dokumen berupa : kontrak 

kerjasama dengan pihak terkait, dan invoice atau kwitansi penerimaan dari pihak terakit.15 

Ketentuan ini yang menjadi masalah karena bundling menjadi pendapatan yang 

diperhitungkan sebagai BHP telekomunikasi, meskipun telah membayar PNBP sesuai 

zonasi sebagaimana diatur oleh PP No 80 tahun 2015.  

e. Pendapatan kotor yang menjadi dasar perhitungan besaran BHP telekomunikasi dapat 

dikurangi unsur-unsur sebagai berikut : 

- Piutang yang nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau 

- Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan jaringan 

telekomunikasi dengan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi. 

f. Apabila hasil penetapan besaran BHP telekomunikasi terdapat adanya kekurangan bayar 

pokok, perusahaan wajib membayar kekurangan bayar pokok dimaksud dan apabila telah 

melebih jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 17 tahun 2016, Pasal 7 ayat 2. 
                                                             



Penggunaan frekuensi semakin meningkat seiring dengan semakin pesatnya 

perkembangan bisnis telekomunikasi di Indonesia terutama sebagai akibat adanya 

penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi. Penggunaan 

pita frekuensi menunjukkan peningkatan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun sejalan 

dengan semakin beragamnya penggunaan pita frekuesi untuk berbagai kebutuhan. Teknologi 

telekomunikasi dan informatika yang semakin berkembang juga mendukung peningkatan 

penggunaan pita frekuensi yang semakin tinggi. 

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya telekomunikasi yang terbatas, 

tujuan dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio adalah penggunaannya yang diberikan 

kepada penyelenggara untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada 

kepentingan masyarakat, sehingga dalam pemberian izin hak penggunaan spektrum frekuensi 

radio dibutuhkan alternatif lain dalam melaksanakan manajemen spektrum frekuensi radio. 

Dalam rangka persiapan menghadapi implementasi TV digital yang akan datang, 

Pemerintah telah menyediakan kanal frekuensi untuk keperluan TV digital, yaitu dengan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital 

Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 - 694 MHz. 

Perencanaan frekuensi penyiaran televisi digital terestrial dialokasikan pada pita 

frekuensi UHF Band IV dan sebagian UHF Band V. Proteksi rasio cochannel dan kanal 

bertetangga harus diperhatikan untuk menjaga agar tidak terjadi interferensi, baik pada sinyal 

TV analog maupun pada sinyal TV digital. 

Namun sangat disayangkan di Indonesia, sampai dengan saat ini TV digital belum 

diatur sesuai yang diharapkan, baik aturan mengenai penyiaran maupun aturan untuk 

membantu meningkatkan pendapatan negara. Padahal menurut Lawrance Meir Friedman 



seorang ahli sosiologi hukum stanford University, ada  utama dari tiga elemen hukum (legal 

system), yaitu :16  

1. Substansi Hukum (legal substance);  

2. Struktur Hukum ( legal structure);  

3. Budaya Hukum (Legal Culture).  

Subtansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang berada dalam sistem hukum yang 

mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi juga 

mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-

undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut menganut sistem Civil Law Sistem 

atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagai peraturan perundang-undangan juga telah 

menganut Common law sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-

peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan 

hukum.17  

Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah 

adanya asas Legalitas Dalam KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat 

yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya 

suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan 

pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.  

Sehubungan dengan TV digital, substansi hukum yang ada belum mencakup secara 

penuh ketentuan yang diperlukan oleh TV digital. Hal ini dapat dilihat dari perumusan 

rancangan undang-undang tentang penyiaran oleh Komisi I DPR RI yang belum juga 

difinalisasi. Padahal dalam rancangan tersebut, akan diatur penyiaran dengan teknologi digital 

terestial yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital.18 

16 Lawrence M Friedman, American Law, (New York : WW Norton & Company, 1984), hlm 5-6. 
17 Ibid. 
18 Hasil Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pembahasan Rancangan 

Undang-Undang Tentang Penyiaran, Pasal 12. 

                                                             



Bahkan dalam rancangan undang-undang tersebut akan diatur batas akhir penggunaan 

teknologi analog lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi paling lambat 3 tahun terhitung 

sejak diundangkannya undang-undang ini.19 Dengan belum disahkannya rancangan undang-

undang ini, maka TV analog belum terkonvergensi penuh menjadi TV digital. Tentunya hal 

tersebut mengakibatkan peraturan pelaksana untuk TV digital juga menjadi tidak optimal 

karena dasar hukum utamanya belum disahkan. 

Saat ini penyelenggaraan penyiaran masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai substansi hukum, yang mengatur bahwa penyiaran 

diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Dalam sistem penyiaran nasional 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang 

digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan 

terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Untuk 

penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran. 

Sistem penyiaran nasional itu sendiri adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran 

nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju 

tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-

cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

tidak mengatur lebih jelas lagi mengenai ketentuan ini. 

Peraturan yang terkait sebagai substansi hukum saat ini masih aturan sebelum masa 

konvergensi termasuk peraturan pelaksana dari undang-undang penyiaran diatas, antara lain 

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 

19 Hasil Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pembahasan Rancangan 
Undang-Undang Tentang Penyiaran, Pasal 15. 

                                                             



Penyiaran Publik; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 Tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; dan Peraturan Pemerintah No. 

52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. 

Pada perkembangannya telah ada upaya untuk migrasi TV analog ke TV digital, 

adapun upaya migrasi tersebut masih diatur oleh tingkat kementrian terkait ketentuan teknis 

antara lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 

22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital 

Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana 

Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada 

Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia Nomor 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi 

Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air), Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/2013 

tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona 

Layanan I (Provisi Aceh) untuk Keperluan Migrasi Televisi Siaran Digital Terestrial.  

Teori lawrance friedman yang kedua adalah struktur hukum, yang mengatur dalam 

teori ini sruktural hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan 

baik. Struktur hukum adalah instansi atau aparat yang dipergunakan untuk menjalankan suatu 

aturan hukum (substansi hukum).20 Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh 

Undang-undang, sehinggga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari 

pengaruh-pengaruh lain.  

20 Lawrence M Friedman, OpCit, hlm 5-6 
                                                             



Terdapat Adagium yang menyatakan “Fiat justicia et pereat mundus”, yang berarti 

meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakan. Hukum tidak dapat berjalan baik atau tegak 

apabila tidak ada aparat hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya 

suatu peraturan perundang undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang 

baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemah nya mentalitas aparat penegak hukum 

mengakibatakkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

Banyak faktor yang mempengaruhi lemah mentalitas apart penegak hukum 

diantaranya lemahnya peremahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak 

transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum 

memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi 

kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya 

buruk atau kurang mengatur secara tegas meskipun kualitas penegak hukum baik, 

kemungkinan muncul nya masalah masih terbuka. Untuk TV digital, dengan belum 

berkembangnya aturan substansi hukum agar struktur hukum berupa aparat (dalam hal ini 

Kementrian Komunikasi dan Informatika khususnya dalam bidang penyiaran).  

Teori lawrance friedman yang ketiga adalah budaya hukum/legal culture adalah sikap 

manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. 

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial  dan yang menentukan 

bagaiman hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya 

dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka 

akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai 

hukum selama ini. Secara sedrhana, tingkat kepatutan masyarakat terhadap hukum merupakan 

salah satu indikator berfungsinya hukum. 

Kali ini tidak akan dibahas secara panjang lebar mengenai pengertian hukum. yang 

akan dibahas disini ialah hubungan hokum dengan budaya. Budaya merupakan suatu cara 



hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan 

dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem 

agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya 

merupakan suatu pola hidup menyeluruh.  

Apabila dilihat hubungannya dengan hukum itu sendiri keduanya memiliki kaitan 

yang cukup erat, sangat terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Budaya merupakan 

kebiasaan yang menjadi aturan dan tradisi dalam suatu masyarakat, hingga akhirnya tradisi 

atau budaya tersebut diberlakukan sebagai hukum adat. Hukum di Indonesia merupakan 

campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan Hukum Adat.  

Sebagian sistem yang di anut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada Hukum 

Eropa continental, khususnya dari Belanda. Karena seperti yang kita tahu jika ditilik dari 

aspek sejarah masa lalu,  Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia 

Belanda (Nederlandsch Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia 

menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama dalam 

bidang kekeluargaan dan warisan.  

Pada dasarnya hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Indonesia masa kini sedang mengalami transisi yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai 

dalam masyarakat yaitu dari nilai-nilai yang bersifat tradisional dalam masyarakat kepada 

nilai-nilai yang bersifat modern. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi 

sebagai sarana pembaharuan dalam arti mengubah sikap mental masyarakat tradisional kea 

rah modern , misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan 

sertifikat tanah dan lain-lain. 

Jika berbicara mengenai budaya secara tidak langsung kita juga berbicara mengenai 

masyarakat. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai 

sarana pengantar masyarakat, bekerja di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh 



masyarakat. Hubungan tersebut bisa bersifat simbiosis muatualistis yaitu mendukung tumbuh 

dan tegaknya hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh 

berkembang dan tegaknya hukum. Emile Durkheim menjabarakan hubungan fungsional antar 

hukum dan masyarakat dengan lebih dahulu mengelompokkan masyarakat menjadi dua yaitu 

“solidaritas organic dan masyarakat berbasis :solodaris mekanik”.21  

Konsepsi modern tentang hukum sebagai sarana pencapaian tujuan. Marc Galanter 

menegaskan hukum modern memilki ciri anta lain : Bersifat terirorial, tidak bersifat personal. 

Universalitas, rasional dengan menitikberatkan pada utilitas dari hukum untuk masyarakat 

sehingga berbicara hukum seringkali dikaitkan dengan realitas sosial dimana hukum itu 

tumbuh dan berkembang. Kenyataan tersebut memang tepat mengingat hukum harus sesuai 

dengan masyarakat dan sebaliknya hukum perlu menyesuaikan diri dengan kondisi 

perkembangan masyarakatnya. Apabila hukum yang dipaketkan penguasa politik terlalu 

modern dan jauh dengan masyarakat atau terlalu ketinggalan, maka hukum tersebut tidak 

dapat dioperasionalkan , tidak efekti, useless dan timpang, padahal kecenderungan sekarang 

hukum digungsikan sebagai penyalur, pedoman pengaman program, kebijaksanaan 

pemerintah yangberua peningkatan taraf hidup rakyat kearah yang lebih baik. 

Selo soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil 

karya, rasa dan cipta manusia, karya dalam hidup manusia berwujud tehknomgi yang 

mempermudah hidup manusia. Rasa merupakan dasar dari munculnya nilai-nilai 

kemasyarakatan dan cipta merupakan kemampuan mental emosional manusia untuk hidup 

beradap. Dalam arti luas kebudyaan merupakan serangkaian nilai-nilai yang hendak dicapai 

oleh sebuah komunitas tertentu, sekaligus juga sebagai way of life karena budaya juga 

memberikan pedoman arah hidup manusia.  

21 David Emile Durkheim, Rules of Sociological Method, dikutip oleh George Ritzer, Teori Sosiologi 
dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Yogyakarta: Kreasi 
Wacana, 2009), hlm 32. 

                                                             



Budaya juga biasa disebut dengan serangkaian system perilaku, yaitu serangkaian 

perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pendukungnya. Dalam hal ini 

komunitas tertentu memilki gambaran abstrak perilakau yang layak dan tidak layak dilakukan. 

Gambaran abstrak perilku tersebut kemudian diformulaasikan secara konkrit dalam berbagai 

tatanan hidup manusia melahirkan norma dimana hukum berada di dalamnya di samping 

norma kesopanan, kesusilaan dan keagamaan. Jika demikain artinya hukum merupakan 

refeleksi tata perilaku komintas tertentu yang bersifat territorial, khas dan khsus, dalam arti 

hukum masyarakat satu berbeda dengan yang lainnya sehingga hukum kurang relevan 

menganut asas universalitas. Oleh karena itu pembuatan hukum, penerapan hukum harus 

pandai-pandai membaca, menganalisa realitas sosial mengingat hukum bukan saja sebagai 

formalisasi dan konkrtitasi perilaku masyarakat dalam bentuk deretan pasal-pasal melainkan 

juga jiwa masyarakat (Volkgeist) itu, serta hukum itu dibuat bukan untuk penguasa tetapi 

untuk rakyat.  

Dari apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian 

hukum atas penerapan televisi digital dalam era konvergensi di Indonesia, dengan membuat 

penelitian dengan judul “PENGATURAN PELUANG USAHA TELEVISI DIGITAL 

DALAM MENYONGSONG ERA KONVERGENSI REGULASI TELEKOMUNIKASI DI 

INDONESIA”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur TV digital di Indonesia di 

era konvergensi?  



2. Bagaimana pengaturan penerimaan negara bukan pajak dari sektor penyiaran di era 

konvergensi di Indonesia ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

1)  Tujuan Umum 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang 

mengatur TV digital di Indonesia di era konvergensi dan diperlukan atau tidaknya 

peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur TV digital tersebut serta 

pengaturan penerimaan negara bukan pajak dari sektor penyiaran di era konvergensi di 

Indonesia. 

2) Tujuan Khusus 

Secara khusus tesis ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi peraturan perundang-

undangan yang mengatur TV digital di Indonesia dalam era konvergensi dan 

mengidentifikasi peraturan terkait penerimaan negara bukan pajak dari sektor penyiaran 

dalam era konvergensi di Indonesia saat ini. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Dari penelitian ini, diharapkan terdapat manfaat yang dapat berguna kedepannya, 

antara lain : 

1) Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti khususnya 

yang berkaitan dengan  TV digital dalam era konvergensi di Indonesia. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau 

pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai TV digital dalam era konvergensi di 

Indonesia. 



3) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

khusunya bagi para praktisi maupun kementerian komunikasi dan telekomunikasi, 

baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai TV digital dalam era 

konvergensi di Indonesia. 

4) Diharapkan bagi penulis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan 

kemampuan penulis dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan 

dan ilmu pengetahuan penulis, khususnya tentang TV digital dalam era konvergensi 

di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penyusunan Thesis ini penulis membagi menjadi 5 (lima)   Bab, yang masing-

masing terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai latar 

Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TELEVISI DIGITAL DAN ERA 

KONVERGENSI DI INDONESIA 



Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian-pengertian, 

peraturan-peraturan yang telah terbit yang mengatur serta aspek hukum yang 

terkait dengan TV digital dalam era konvergensi di Indonesia.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya 

terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, serta cara 

perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami 

oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini. 

BAB IV  ANALISIS PERATURAN TELEVISI DIGITAL DI INDONESIA 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dalam permasalahan peraturan TV 

digital dalam era konvergensi yang menjadi objek penelitian, sehingga 

penelitian ini dapat menjawab rumusan permasalahan yang ditemukan.  

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang masalah yang 

terdapat dalam Tesis ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan 

keluar. 

 

  




