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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 LATAR BELAKANG  

  Pada awalnya media massa yaitu surat kabar bertujuan sebagai pergerakan 

Indonesia (dalam masa penjajahan Belanda). Ada beberapa tahap perkembangan 

sejarah diantaranya sekitar tahun 1902, Pelopor Pers Nasional yaitu R.M Tirto 

Adisoerjo mendirikan Medan Priaji, hingga pada tahun 1960-an muncul beberapa 

media massa berbentuk cetak seperti surat kabar Indonesia Raya yang didirikan 

oleh Mochtar Lubis dan surat kabar milik P.K Ojong dan Jakob Oetama bernama 

Harian Kompas. 

  Seiring berjalannya waktu, semakin berkembangnya media massa, di 

bawah kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno berdiri stasiun televisi pertama milik 

Negara Indonesia bernama Televisi Republik Indonesia (TVRI), yang mengudara 

pada tanggal 24 Agustus 1962 untuk pertama kalinya dengan acara siaran 

langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari Stadion Utama Gelora Bung 

Karno. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 1963, dikeluarkan Keppres No. 

215/1963 Tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan Pimpinan Umum 

Presiden RI. Pada Bab I Pasal 3 Keppres tersebut dikatakan bahwa Yayasan TVRI 

merupakan pengelola tunggal pertelevisian di seluruh Indonesia. Sementara Pasal 

4 dan 5 menjelaskan bahwa “Keberadaan TVRI ditujukan sebagai alat hubung 
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masyarakat dalam melaksanakan pembangunan mental, khususnya manusia 

sosialis Indonesia”.1  

  Pada akhir tahun 1988, televisi swasta pertama di Indonesia hadir dalam 

bentuk televisi berlangganan (Lembaga Penyiaran Berlangganan) 2 , walaupun 

tidak mengudara selama 24 jam. Sebenarnya, komersialisasi3 media telah muncul 

sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Berawal dari stasiun televisi swasta 

pertama bernama Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) milik anak ketiga dari 

Presiden Soeharto yaitu Bambang Trihatmodjo. Pada Agustus 1990, stasiun 

televisi ini mendapatkan izin menyiarkan acara tanpa dipungut biaya. Setelah itu, 

muncul beberapa stasiun televisi lainnya diantaranya Surya Citra Televisi (SCTV) 

dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)yang dimiliki oleh Siti Hardiyanti 

Rukmana yang tidak lain adalah anak pertama dari Presiden Soeharto. Pemaparan 

di atas melihatkan bahwa industri media telah dimulai sejak jaman Orde Baru. Hal 

ini juga dipertegas oleh Daniel Dhakidae, sebagaimana dikutip dalam Nugroho, 

Siregar dan Laksmi (2012:48) 4  berpendapat bahwa pergeseran pers yang 

berlandaskan wacana politik ke industri komersial berawal saat Pemerintahan 

Soeharto, sejak pertengahan 80-an tanda-tanda awal korporasi media telah 

                                                        
1 Muhammad Mufid. Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, (Jakarta, Kencana Prenada Media 
Group,2005), hal.48 
2  Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yaitu Lembaga penyiaran 
berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum 
Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan penyiaran berlangganan.  
3 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yang dimaksud Komersialisasi adalah 
perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. <http://kbbi.web.id/komersialisasi>, 
diakses 07 Januari 2014.  
4 Sebagaimana dikutip dalam Nugroho, Y., Siregar, MF., Laksimi, S. 2012. Memetakan Kebijakan 
Media di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: 
Memahami kebijakan dan tatakelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. 
Kerjasama riset antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional 
Asia Tenggara, didanai oleh Ford Fondation. Jakarta: CIPG dan HIVOS. hal. 48  
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muncul. Pertumbuhan ekonomi antara 1970-1980, yang didorong oleh 

menguatnya bisnis minyak, merangsang tumbuhnya sektor ekonomi baru, 

termasuk media.  

  Namun, pada saat itu tidak ada yang murni bisnis. Kebijakan yang 

memberi batasan adalah salah satu faktor yang menghalangi komersialisasi media. 

Undang-Undang ketentuan-ketentuan pokok pers membatasi praktek 

komersialisasi dengan melarang adanya investor asing secara langsung dalam 

pendirian perusahaan media. Namun, dorongan untuk mengkapitalisasi media 

jelas terbaca, hingga akhirnya kesempatan untuk itu terbuka dengan adanya proses 

penghapusan pembatasan di sektor media.5 

  Memasuki era reformasi, perkembangan media massa semakin pesat. 

Perkembangannya tidak lagi terpusat dalam keluarga cendana baik anak maupun 

kolega keluarga tersebut. Melainkan muncul nama-nama pembisnis baru yang 

menggeluti bisnis media, baik dengan cara membeli stasiun televisi baru atau 

melakukan pengambilalihan stasiun televisi yang telah berdiri sebelumnya.  

Perlu diketahui bahwa dalam menyelenggarakan penyiaran di Indonesia 

membutuhkan frekuensi radio, tanpa frekuensi radio maka penyiaran tidak dapat 

dilakukan. Frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dapat 

mengudara, dan gelombang elektromagnetik ini memiliki keterbatasan dan sifat 

kelangkaan. Selain itu frekuensi radio juga dikategorikan sebagai benda publik, 

yang dimana hal yang memiliki unsur publik tentu saja berhubungan dengan 

                                                        
5 Ibid 
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masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sangat gamblang mengurai 

prinsip demokrasi ekonomi itu:  

“Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi 
semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau 
tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat 
yang banyak ditindasinya.”6  

 

Dipertegas dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran poin b dijelaskan bahwa spektrum frekuensi radio dan televisi 

merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang 

harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 7   

Pengertian Frekuensi kemudian dijabarkan oleh Judhariksawan dalam 
bukunya berjudul “Hukum Penyiaran” sebagai berikut:  

 Frekuensi adalah sumber daya alam terbatas/ natural limited resource. 
Hal ini mesti dipahami bahwa keterbatasan ini tidak serupa dengan keterbatasan 
sumber daya alam lain seperti minyak, gas, atau mineral, yang apabila dipakai 
terus menerus akan habis cadangannya. Sesungguhnya frekuensi tidak dapat 
dikategorikan sebagai sumber daya alam terbatas, tetapi jika digunakan terus-
menerus dan sampai kapanpun juga maka frekuensi tidak akan habis. Hanya saja 
karena sifatnya yang hanya dapat dipergunakan untuk satu transmisi8 pada suatu 
periode maka pada saat frekuensi itu sedang digunakan maka transmisi lainnya 
tidak dapat menggunakannya secara bersamaan, kecuali jika jarak antar kedua 
transmisi berjauhan atau daya pancar keduanya lemah sehingga tidak saling 
mengganggu. Karena sifatnya demikian, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa 
frekuensi adalah  sumber daya terbatas/ scare resources. 9 

 

                                                        
6 Demokrasi Ekonomi, <http://www.berdikarionline.com>, diakses 29 September 2014. 
7 Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
8 Transmisi merupakan sebuah pemancar (Transmitter) telekomunikasi yang bertujuan untuk 
memancarkan sinyal radio Frekuensi (RF) yang membawa sinyal informasi berupa gambar 
(Video) dan suara (Audio), sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima (Receiver) TV di 
daerah yang tercakup/tercover oleh pemancar TV tersebut. 
<http://id.wikipedia.org/wiki/Transmisi_(telekomunikasi>, diakses 07 Januari 2015  
9 Judhariksawan, Hukum Penyiaran, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010), hal 38 
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Selain itu, dalam Pasal 28F UUD 1945 (Amandemen kedua) setiap orang 

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

 Berangkat dari pasal tersebut bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar 

Indonesia 1945 jelas menjamin hak warga negara untuk berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, partisipasi publik telah dipastikan dan 

dijamin oleh konstitusi. Ini juga merupakan salah satu janji reformasi. Demi 

memperluas partisipasinya, akses terhadap informasi yang berkualitas merupakan 

sebuah prasyarat. Kita bisa melihat bahwa reformasi menjalankan peran penting 

dalam menyediakan kondisi yang diperlukan. Reformasi tidak hanya 

mendemokratisasi sistem politik, tetapi juga sistem sosial secara keseluruhan, 

termasuk keterlibatan publik setiap hari. Kebutuhan akan demokrasi tentu 

menuntut media yang terbuka, independen, dan dapat dipercaya yang mampu 

mematuhi prinsip-prinsip masyarakat demokratis.10 

Sayangnya, beberapa perusahaan media televisi kurang memperhatikan 

yang menjadi pengertian dasar tentang frekuensi publik  dan makna dari Pasal 28 

F dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selain mencari keuntungan 

sebaiknya juga diimbangi dengan kewajiban utamanya yaitu sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, yang dimaksud kemakmuran rakyat adalah bahwa setiap 

lembaga penyiaran televisi di Indonesia menggunakan frekuensi publik yang 

                                                        
10 Sebagaimana dikutip dalam Nugroho, Y., Siregar, MF., Laksimi, S. 2012. Op.Cit, hal 55 
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jumlahnya terbatas dan termasuk ke dalam sumber daya Indonesia milik Negara 

Indonesia, oleh karena itu dalam penggunannya sudah seharusnya demi 

kemakmuran rakyat.  

Dalam konteks lembaga penyiaran televisi, seharusnya pihak lembaga 

penyiaran menyajikan tayangan atau program yang mendidik dan menambah 

wawasan masyarakat sehingga tayangan yang disajikan bermanfaat bagi 

masyarakat Indonesia.  

Perkembangan media di Indonesia diiringi dengan adanya Undang-

Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang salah satunya mengatur 

tentang kepemilikan media penyiaran. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005  

Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta sebagai 

pendukung untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 

Akan tetapi baik Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, masih mempunyai celah bagi perusahaan 

media televisi untuk beroperasi lebih meluas di wilayah Indonesia. Tentu saja hal 

ini dapat memberikan dampak buruk bagi masa depan media di Indonesia dan 

tidak tercapainya keberagaman media.  

Dalam konteks media, publik  harus memiliki akses terhadap informasi. 

Infrastruktur untuk mengakses informasi menjadi prasyarat keterlibatan warga 

negara dan harus tersedia bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang 

budaya, ekonomi, sosial, dan agama. Hal ini juga dimuat dalam UUD 1945. 

Fungsi negara adalah menjamin penyebaran serta akses yang merata atas 
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infrastruktur, agar mencapai prasyarat dimana ranah publik dapat tumbuh. Dengan 

demikian, infrastruktur media, termasuk frekuensi dan medium terrestrial lain, 

harus diperlakukan sebagai benda publik karena memang demikian adanya. 

Melalui kebijakan media, negara juga harus memenuhi kewajibannya 

menyediakan sarana publik dapat mengekspresikan diri mereka. 11 

  Keberagaman media masih menjadi mimpi bagi Indonesia, hal ini 

disebabkan perusahaan media yang ada saat ini kebanyakan membentuk 

perusahaan induk, yang pada dasarnya konsep perusahaan induk adalah 

perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa 

perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Melalui 

pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, dimungkinkan terjadinya 

peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation).12 

Pada kenyatannya mekanisme pasar dalam media massa Indonesia 

menjadi minat para pebisnis Indonesia. Konsolidasi dalam bisnis penyiaran 

tersebut telah menyebabkan munculnya konsentrasi kepemilikan media penyiaran 

di tangan beberapa pihak saja.  

Saat ini, ada sekitar dua belas kelompok media besar yang mengendalikan 

semua kanal media di Indonesia yaitu Grup MNC, Kelompok Kompas Gramedia, 

Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media,  

Grup CT , BeritaSatu Media Holdings, Grup Media, MRA Media, Grup Rajawali, 

PT. Media Inti Televisi Nusantara dan lain-lain.  

                                                        
11 Sebagaimana dikutip dalam Nugroho, Y., Siregar, MF., Laksimi, S. 2012. Op.Cit, hal 56-57 
12 Perusahaan Induk <http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk> diakses 16 September 2014 
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Tentu saja konsolidasi yang diikuti oleh pemindah tanganan izin siaran ini 

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa kepemilikan dan penguasaan lembaga 

penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah 

siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi. Hal itu kemudian dipertegas 

Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. 13  

Perusahaan media yang hanya dimiliki oleh segelintir orang ini 

kemungkinan besar dapat memasukan agenda dari pemilik media yang tidak 

seharusnya publik mengetahuinya karena tidak menjadi tujuan utama dalam 

bidang pendidikan dan sosial guna mencerdaskan masyarakat Indonesia.  

  Media televisi dalam kenyataannya merupakan media yang sangat efektif 

dan memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan informasi karena sifatnya 

yang meluas dan dapat menyebar serta menembus seluruh lapisan masyarakat. 

Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai 

konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 Tentang Penyiaran, penguasaan 

IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) yang terpusat pada suatu badan hukum atau 

perorangan harus dihindari, karena hal ini dapat menimbulkan terjadinya 

monopoli informasi dan berpotensi menciptakan pengendalian opini publik oleh 

pihak tertentu.14  

                                                        
13 Sebagaimana dikutip dalam Puji Rianto, dkk. Kepemilikan dan Intervensi Siaran. 
(Yogyakarta:Pemantau Regulasi dan Regulator Media, 2014), hal. 11 
14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2012. 
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  Media komersial tidak bisa dianggap sekedar bisnis biasa. Media massa 

membawa muatan isi yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Salah satu 

yang terpenting adalah fungsinya bagi penegakan masyarakat demokratis. Dalam 

tradisi demokrasi, media massa secara umum dianggap memiliki peran vital, 

misalnya sebagai watchdog the government (pengawas pemerintah) sebagai 

kontrol sosial. Media massa juga berperan sebagai ruang publik yang 

memungkinkan berbagai informasi dan opini tersebar dan diperuntukkan untuk 

masyarakat.15 

 Karena peran vitalnya itu, penataan media dianggap tak bisa diserahkan 

kepada mekanisme pasar. Media yang sehat bukan hanya media yang memperoleh 

untung besar melainkan media yang dapat menyajikan informasi yang bernilai 

penting bagi publik. Media massa juga diharapkan dapat menyajikan beragam 

informasi yang dapat memperdayakan publik untuk berpartisipasi aktif dalam 

demokrasi. Konsokuensinya, negara harus menjaga agar keberagaman 

kepemilikan media dapat dipelihara. Kalau semua diserahkan kepada mekanisme 

pasar, ada kekhawatiran bahwa ada banyak informasi yang sebenarnya dibutuhkan 

masyarakat, tetapi tidak disajikan media hanya karena tak cukup aktraktif sebagai 

komoditas.16 

 Dalam kaitannya perusahaan memperoleh keuntungan besar tetapi 

sebaiknya memperhatikan untuk menyajikan konten program atau informasi yang 

mendidik guna bermanfaat bagi masyarakat.  

                                                        
15 Ade Armando. Televisi Jakarta Di Atas Indonesia, (Yogyakarta: Bentang 2011), hal 5 
16 Ibid 
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 Menurut Yanuar Rizki sebagaimana dikutip dalam buku berjudul 

“Kepemilikan dan Intervensi Siaran” sebagai berikut memandang bahwa praktek 

konsolidasi tersebut yang kemudian menyebabkan konsentrasi kepemilikan 

seharusnya tidak terjadi. Dalam pandangannya, substansi Pasal 18 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, menganut filosofi bahwa 

usaha di bidang lembaga penyiaran tergolong industri yang terproteksi secara 

ketat oleh regulasi perundang-undangan. Yanuar Rizki memandang bahwa unsur 

entry-exit barriers dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang tersebut telah 

menyebabkan badan usaha penyiaran memiliki kendala teknis bawaan untuk dapat 

menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa. 

Namun faktanya, beberapa usaha penyiaran telah melantai di Bursa Efek 

Indonesia dalam bentuk Investment Holding.17   

 Rizki menjelaskan bahwa Investment Holding adalah badan usaha yang 

tidak melakukan kegiatan operasional produksi, baik itu menghasilkan barang dan 

atau melakukan pelayanan jasa kepada publik, tapi menguasai (mengendalikan) 

kepemilikan saham di unit-unit usaha yang melakukan kegiatan operasional 

produksi. Cirinya adalah pendapatan diperoleh Investment Holding dari anak-anak 

usaha produksinya dalam bentuk deviden saham, pembayaran bunga hutang, dan 

atau Capital Gain dari jual beli saham di anak usahanya. Terkait Capital Gain 

(mendapatkan modal) praktek umum yang dilakukan oleh Investment Holding 

dapat berasal dari peralihan saham (divestasi) kepada pihak lain, ataupun dari 

                                                        
17 Sebagaimana dikutip dalam Puji Rianto, dkk. Op.Cit, hal 15 
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perputaran (likuiditas) sahamnya di bursa atau proses gadai saham dengan hutang 

(RepO) tanpa mengubah status kepemilikan sahamnya.18 

 Jika diamati lebih mendalam, ada dua pola kepemilikan lembaga 

penyiaran televisi “nasional berjaringan”. Pertama, pola kepemilikan langsung. 

Pola kepemilikan ini diperoleh oleh seseorang atau badan hukum atas badan 

hukum lain melalui mekanisme pembelian saham baik melalui pasar saham (bursa 

efek) ataupun tidak. Besaran saham yang dimiliki oleh individu atau suatu badan 

hukum berkolerasi dengan besarnya kendali atau kontrol individu atau badan 

usaha terhadap badan hukum lainnya. Semakin besar saham yang ditanamkan 

(atau diambil alih) semakin besar pula kendali seseorang atau badan hukum 

terhadap badan hukum lain. Kepemilikan langsung yang tidak melalui bursa 

saham dilakukan dengan mendirikan atau membeli televisi lokal independen 

secara langsung (tidak melalui pasar). Kepemilikan seperti ini dinyatakan oleh 

beberapa komisioner KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) sebagai tidak 

jelas pola kepemilikan apakah benar atau manipulasi. Meskipun sebagian besar 

menggunakan nama-nama orang lokal sebagai pemilik, tapi sebagai komisioner 

yang dijumpai di lapangan meragukan hal tersebut. 19  

 Dalam konteks kepemilikan lembaga penyiaran televisi swasta, PT Media 

Nusantara Citra. Tbk (PT MNC Terbuka) merupakan salah satu perusahaan media 

besar yang memiliki beberapa sektor bisnis diantaranya surat kabar, jaringan 

radio, televisi dan lain-lain.  

                                                        
18 Ibid 
19 Ibid hal, 19 
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 MNC merupakan salah satu anak perusahaan PT. Bhakti Investama dan 

Hary Tanoesoedibjo menjadi direktur utamanya. PT. Bhakti Investama yang 

didirikan pada tahun 1989 merupakan bisnis yang berkaitan dengan pasar 

modal.20 

 Perusahaan ini mendapatkan keistimewaan dari pemerintahan pada masa 

Orde Baru yang saat itu tengah berusaha untuk melakukan deregulasi dan 

pemberian berbagai fasilitas untuk menggairahkan pasar modal Indonesia. 21 

 Perseroan ini kemudian berganti nama menjadi PT. MNC Investama Tbk 

pada bulan Agustus 2013 dengan bisnis yang berkaitan dengan media, jasa 

keuangan, energi dan sumber daya alam serta portopolio investasi. Pada awalnya, 

perseroan ini lebih banyak berfokus pada bisnis investasi, tapi belakangan begitu 

agresif menguasai bisnis media, baik itu cetak, penyiaran, online dan juga 

telekomunikasi.22 

 PT. MNC Investama Tbk melalui PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC) 

membawahi puluhan badan usaha penyelenggara penyiaran. Kelompok ini 

merupakan kelompok paling besar yang menguasai lembaga penyiaran televisi di 

Indonesia. MNC memiliki secara langsung empat (grup) media, yaitu PT. 

Rajawali Citra Televisi Indonesia/RCTI (dengan presentase kepemilikan 100%), 

PT. Global Informasi Bermutu/GIB (100%), PT. Televisi Pendidikan 

Indonesia/CTPI (75%) dan PT MNC Networks/MNCN (98%).23  

                                                        
20 Sebagaimana dikutip dalam Puji Rianto, dkk. Op.Cit, hal 21-22 
21 Ibid  
22 Ibid 
23 Ibid 
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 Semua grup perusahaan tersebut berdomisili di Jakarta. MNC juga 

memiliki puluhan anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung, 

pembelian televisi lokal secara langsung dan dari perolehan “hak istimewa”. 

Perusahaan induk ini (PT. Media Nusantara Citra Tbk) tidak hanya memiliki 

bisnis penyiaran, tapi juga mengelola sejumlah bisnis lainnya yang berhubungan 

dengan industri kreatif, antara lain: bisnis media cetak dan online, agensi 

periklanan, produksi isi siaran dan manajemen artis.24  

 Selain TV Swasta yang dikenal sebagai TV swasta nasional (RCTI, Global 

TV, MNC TV), meskipun penyebutan semacam itu tidak dikenal dalam undang-

undang penyiaran PT. MNC juga memiliki stasiun TV jaringan yang tayang di 

beberapa daerah. Televisi jaringan yang dimaksud adalah Sindo TV. Sindo TV 

berdiri pada 1 Januari 2007 dengan nama Sun TV. Televisi ini berada di bawah 

Grup MNC. Sindo TV memiliki visi memproduksi dan menyiarkan isi siaran yang 

bermuatan lokal. Saat ini, Sindo TV memiliki 18 anggota jaringan. 25 

Berdasarkan pemaparan pemusatan kepemilikan dan lembaga penyiaran 

swasta dalam kasus PT. Media Nusantara Citra Tbk yang menguasai tiga lembaga 

penyiaran televisi yaitu PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI/MNC TV), 

PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT. Global Informasi Bermutu 

(Global TV).  

Ketiganya melakukan siaran skala Nasional dan ketiga stasiun televisi ini 

berdomisili di satu tempat yaitu Prov. DKI Jakarta. Tentu saja pola kepemilikan 

yang dilakukan PT. Media Nusantara Citra Tbk ini perlu dikaji sehubungannya 
                                                        
24 Ibid 
25 Ibid, hal 21-22 
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dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP 

No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 

Swasta. 

Berangkat dari permasalahan diatas, dalam skripsi ini Penulis akan 

mengangkat judul  “ASPEK HUKUM BATAS KEPEMILIKAN LEMBAGA 

PENYIARAN  PERTELEVISIAN SWASTA DI INDONESIA” 

1.1 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan uraian di atas dan dalam upaya memberikan penjelasan, 

maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konsep batas kepemilikan lembaga penyiaran televisi swasta di 

Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 Tentang Penyiaran?  

2. Bagaimana penerapan kepemilikan saham lembaga penyiaran televisi 

swasta di Indonesia, apakah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 jo Pasal 32 PP Nomor 50 Tahun 2005 

Tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta?  

 

1.2 Tujuan Penulisan 

Setelah mengemukakan pokok permasalahan, maka dapat diketahui tujuan 

yang akan dicapai dari penulisan ini, diantaranya yaitu: 

1. Memahami dan menganalisis aspek hukum batas kepemilikan 

lembaga penyiaran terkait dengan undang-undang nomor 32 Tahun 
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2002 Tentang Penyiaran  dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 

Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 

Penyiaran Swasta.  

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisa aturan berkaitan 

dengan batas kepemilikan lembaga penyiaran swasta dalam terkait 

dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang 

konsep batas kepemilikan lembaga penyiaran swasta berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta secara khusus 

mengetahui penerapan kepemilikan saham terhadap Grup MNC terkait batas 

kepemilikan lembaga penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 

Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Bagi kalangan akademis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum dalam hal  dan 

netralitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran.  

2. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar     
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maupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi masyarakat secara umum dapat memberikan masukan, 

khususnya bagi para pelaku usaha untuk lebih memahami persoalan 

pada hukum.  

2. Memberikan sumbangan bagi Komisi Penyiaran Indonesia terutama 

dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkenaan dengan 

aspek hukum batas kepemilikan lembaga penyiaran swasta.  

3. Bagi praktisi hukum, dapat memberikan sumbangan pemikiran 

maupun sebagau referensi dalam mencari penyelesaian terhadap 

permasalahan yang dihadapi dalam sengketa hukum antara Komisi 

Penyiaran Indonesia dan Lembaga Penyiaran. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri lima bab yang disusun secara sistematis yang 

terdiri dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup yang meliputi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pertama skripsi ini adalah pendahuluan akan menguraikan 

mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, 
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tujuan penulisan, metodologi yang dipergunakan dalam menyusun 

skripsi ini serta sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua ini berisi kerangka teori yang mengantar pembaca 

kepada pemahaman mengenai topik pembahasan yang diangkat 

oleh penulis. Bab ini juga berisi kerangka konseptual yang 

merumuskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan topik 

dari penulisan skripsi ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan 

skripsi ini. Dimulai dari jenis penelitian yaitu penelitian normatif, 

lalu prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis dari skripsi 

ini yang berisi pendekatan-pendekatan yang dipakai dan diakhiri 

dengan hambatan dan penanggulangan yang dihadapi penulis 

dalam menyusun skripsi ini. 

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, yang 

merujuk pada dua rumusan masalah.  

       BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

intisari dari pemikiran yang telah dihasilkan oleh penulis dan saran 

yang merumuskan hal baru atau solusi bagi topik yang dibahas oleh 

penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan berkenaan 
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dengan batas kepemilikan lemabga penyiaran pertelevisian swasta 

di Indonesia. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 




