
BAB III 

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ketiga, disajikan data hasil penelitian mengenai Kinerja Organisasi 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah serta mengetahui 

faktor-faktor yang menghambat Kinerja Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah Provinsi Jawa Tengah. Data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti ketika di lapangan. Data 

tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kalimat atau deskripsi untuk lebih 

menjelaskan mengenai kondisi kinerja organisasi yang meliputi aspek 

produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, responsivitas, akuntabilitas dan 

faktor yang menghambatnya. Informan yang dipilih peneliti untuk penelitian ini 

adalah pihak dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah dan 

beberapa masyarakat pengguna layanan. Adapun infoman tersebut diuraikan pada 

subbab berikut ini: 

 

3.1 Identitas Informan 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 

berbagai posisi dan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Berikut 

identitas informan pada penelitian ini. 

 

 

 



Tabel 3.1 

Identifikasi Informan Kinerja Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Status Jabatan 

Pegawai 

1. Koordinator bidang Kelembagaan dan SDM 

2. Koordinator bidang Pelayanan dan Perizinan 

3. Koordinator bidang Penindakan dan Pembinaan 

Masyarakat 

1. Koordinator Kelompok Pemantau Semarang 

2. Kepala Radio Purwodadi FM 

3. Kepala Radio Konata Surakarta 

4. Kepala Radio Imelda FM Semarang 

 

Informasi atau data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan dengan wawancara 

kepada informan secara langsung di lapangan. Selain itu, peneliti juga 

memperoleh data melalui dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kinerja organisasi KPID Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.2 Kinerja Organisasi KPID Provinsi Jawa Tengah 

Menurut Rummler dan Brache dalam buku Kinerja dan Pengembangan Kompetisi 

SDM (dalam Sudarmanto, 2009:7-8) kinerja dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: 

kinerja organisasi, kinerja proses dan kinerja individu. Penelitian ini menganalisis 

mengenai kinerja organisasi KPID Jateng. Kinerja organisasi (dalam Sudarmanto, 

2009: 7-8) merupakan pencapaian hasil pada level atau unit analisis organisasi. 

Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan 

organisasi dan manajemen organisasi. Dalam menilai kinerja diperlukan indikator 



dasar yang menjadi ukuran kinerja. Adapun kriteria dasar yang digunakan untuk 

mengukur kinerja organisasi KPID Jawa Tengah, yaitu: 

 

3.2.1 Produktivitas 

Penilaian kinerja organisasi dapat dilihat dari aspek produktivitas. Produktivitas 

merupakan hasil pencapaian organisasi terhadap program dan kegiatan yang telah 

terealisasi dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Tujuan organisasi 

yang diharapkan pasti ingin menguntungkan bagi organisasi. Tetapi, bagi sektor 

publik tujuan yang diharapkan ialah memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Untuk itu, maka disusun program dan kegiatan yang mengarah pada 

tujuan yang diharapkan.  

KPID Jateng dalam mengatur penyiaran memiliki program dan kegiatan 

untuk mewujudkan visi, misi dan tujuannya. Program dan kegiatan tersebut terkait 

dengan pengaturan penyiaran media yang ada di Jawa Tengah yang meliputi 

televisi dan radio. Untuk menilai produktivitas KPID Jateng, maka dapat dilihat 

dari keberhasilan program dan kegiatan KPID Jateng dalam mewujudkan visi dan 

misinya, dari aspek realisasi program dan kegiatan serta ketepatan waktu. 

3.2.1.1 Realisasi program dan kegiatan sesuai dengan target sasaran  

Berikut disajikan hasil wawancara mengenai produktivitas KPID Jateng yang 

disampaikan oleh Koordinator bidang Kelembagaan dan SDM sebagai berikut: 

“Kalau produktivitas dari apa yang dicapai sesuai dengan 

perencanaan memang sudah. Terlepas dari perencanaan kita dari 

berkualitas atau tidak. Prosedur pelayanan juga sesuai dengan 

regulasi. Untuk pengawasan kami juga sudah melakukan tupoksi 

berdasarkan regulasi penyiaran.” (Wawancara, 22 Januari 2018) 

 



Pernyataan lain juga disampaikan oleh Koordinator bidang Penindakan dan 

Pembinaan, beliau menyampaikan efisiensi dan efektivitas terkait produktivitas di 

KPID Jateng. Berikut hasil wawancara dengan beliau. 

“Untuk efisiensi kami ini bekerja dibatasi dengan anggaran, artinya 

anggaran diberikan pemprov, kami efisiensikan. Dengan 

keterbatasan ini, kami memiliki pola kerja berbeda dengan pusat. 

KPI Pusat 1 orang bekerja untuk 1 televisi, sementara di kami 1 

orang bekerja untuk 4 televisi. Selain itu, KPI Pusat bekerja 24 jam, 

di kami bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Untuk daerah 

yang tidak terjangkau, kami bekerja dengan merekam stasiun 

televisi. Kami juga punya kelompok pemantau, di 35 

kabupaten/kota. Kami juga meminta bantuan dari kominfo di 

masing-masing kabupaten/kota sebagai koordinator kelompok 

pemantau. Untuk efektivitas sendiri, kami upayakan dalam 

pengawasan dan pemantauan setiap kunjungan ke daerah dalam 

dua hari. Kami biasanya kunjungan ke lima lembaga penyiaran di 

setiap kabupaten/kota. Kami katakan bahwa produktivitas sudah 

cukup baik.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 

 

Selanjutnya pernyataan yang sama dari Koordinator bidang Pelayanan Perizinan 

adalah sebagai berikut. 

“Kaitan dengan efisiensi dan efektivitas, tentunya kami berusaha 

mencapai kesana. Di dalam proses perizinan kita mengedepankan 

asas cepat dan akurat. Proses perizinan di kami, pemohon tidak 

hanya di kota Semarang tapi ada beberapa wilayah di Jawa Tengah. 

Salah satu tahapan di perizinan, kami harus memverifikasi secara 

faktual datang ke lapangan. Karena itu, ketika kami datang ke 

lapangan, kami harus melakukan verifikasi secara efektif dan 

efisien. Pemohon itu masuk dari beberapa wilayah Jawa Tengah. 

Pada saat kita melakukan respon, kalau kita merespon satu-satu 

tidak efektif, kemudian kita berusaha untuk melakukan suatu yang 

efektif. Pada saat kita datang ke lapangan, kita merespon beberapa 

pemohon yang masuk. Selanjutnya, evaluasi dengar pendapat, kita 

melakukan kegiatan ini juga tidak di Semarang. Tapi di daerah 

yang terdekat dengan pemohon. Tapi ketika susah, kita undang ke 

Semarang. Untuk menyelesaikan pekerjaan kita juga dengan sdm 

yang ada apabila 1 pekerjaan 1 orang, kita tidak perlu menambah 

sdm pada pekerjaan itu sehingga menurut kami dengan efisensi 

yang seperti ini dirasa yakin efektivitas akan mengikuti. Dalam 

tanda kutip, efisiensi yang diterapkan sesuai batas normal.” 

(Wawancara, 30 Januari 2018) 



 

Dalam merealisasikan program dan kegiatan, KPID sendiri memiliki target untuk 

mencapai yang diharapkan. Target yang ditentukan ada dalam perencanaan 

strategis atau renstra yang telah disusun untuk kurun waktu lima tahun terakhir. 

Renstra tersebut disusun untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pernyataan 

mengenai target dalam realisasi program dan kegiatan telah disampaikan oleh 

Koordinator Pelayanan Perizinan yang menyatakan sebagai berikut. 

“Alhamdulillah kita setiap tahun selalu melampaui target. Untuk 

proses perizinan ada 60 lembaga penyiaran setiap tahun. Kita 

dalam praktiknya lebih dari 60 lembaga penyiaran yang masuk. 

Untuk pengawasan secara langsung kita sidak dan kita target 5 

lembaga penyiar di 35 kabupaten/kota.”(Wawancara, 30 Januari 

2018) 

 

Pernyataan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa target yang telah 

disusun oleh KPID Jateng sudah sesuai dengan realisasi program dan kegiatan 

yang ada di lapangan. Namun, peneliti temukan bahwa ada beberapa realisasi 

program dan kegiatan yang belum sesuai dengan target. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya pada bab awal, peneliti temukan bahwa target sanksi pelanggaran 

masih fluktuasi kadang diatas target dan kadang kurang dari target.  

3.2.1.2 Hambatan dalam merealisasikan program dan kegiatan 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, KPID Jateng mengacu pada target 

yang ditentukan dan tidak selamanya realisasi berjalan dengan lancar sesuai 

target. KPID Jateng sendiri masih menuai kendala yang dihadapi, seperti yang 

disampaikan oleh Koordinator bidang Penindakan dan Pembinaan sebagai berikut. 

“Kendala yang biasa kami hadapi disini salah satunya keterbatasan 

sarana prasarana. Karena di kami sendiri sarana prasarana yang 

disediakan juga tidak banyak seperti kendaraan dinas misalnya 

yang hanya tersedia 3 di sini.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 



 

Selain itu, pernyataan yang sama disampaikan oleh Koordinator Bidang 

Pelayanan Perizinan terkait sarana prasarana yang terbatas sebagai berikut. 

“Kendala dari kami di sisi peralatan. Peralatan yang disediakan ada 

beberapa yang mengalami kerusakan khususnya alat pantau. Kami 

jujur masih sangat tidak berimbang antara peralatan untuk 

mengawasi dan media yang diawasi. Tapi, tidak kemudian 

pengawasan menjadi tidak efektif. Untuk siaran nasional memang 

kami ikut mengawasi tapi ini sudah menjadi ranah kewenangan 

KPI Pusat. Untuk efektif kami hanya mengawasi siaran lokal saja 

di Jawa Tengah untuk nasional kami lepas ke KPI 

Pusat.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Informasi yang disampaikan pada pernyataan diatas menjelaskan bahwa sarana 

prasarana menjadi penting dalam mendukung program dan kegiatan KPID Jateng. 

Apabila sarana prasarana mengalami kerusakan tentunya sangat mempengaruhi 

kinerja KPID Jateng.  

Selain sarana prasarana, ada pernyataan lain yang juga menghambat 

produktivitas KPID Jateng dalam merealisasikan program dan kegiatan, seperti 

yang disampaikan oleh Koordinator bidang Penindakan dan Pembinaan sebagai 

berikut. 

“Problem dari kita masing-masing komisioner karena wilayah 

jangkauan yang luas. Produktivitas itu kan terkait kecepatan dan 

jumlah yang artinya produktivitas bisa dinilai dari situ baik 

buruknya.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 

 

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa wilayah jangkauan yang luas menjadi 

hambatan dalam meningkatkan produktivitas KPID Jateng. Apalagi dengan 

kondisi sarana dan prasarana yang terbatas. Ketika akan kunjungan, hal ini 

menganggu pelaksanaan program dan kegiatan KPID Jateng. 

 



3.2.1.3 Upaya peningkatan produktivitas KPID Jateng 

Dalam meningkatkan produktivitas, KPID Jateng melakukan cara yang efektif 

agar optimal dalam menyelesaikan pekerjaan. Hambatan KPID Jateng adalah 

keterbatasan sarana prasana dan wilayah jangkauan yang luas. Dengan hambatan 

itu, KPID Jateng melakukan cara untuk meningkatkan produktivitas, seperti yang 

disampaikan oleh Koordinator bidang Penindakan dan Pembinaan sebagai berikut. 

“Di kami ada dua tim dalam satu kendaraan. Ketika berada di 

kabupaten/kota setempat, kami meminta bantuan dari kominfo 

setempat ketika melakukan pengawasan dan pemantauan di 

lapangan.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 

 

Selanjutnya, pernyataan juga disampaikan oleh Koordinator bidang Pelayanan 

Perizinan sebagai berikut. 

“Upaya yang kami lakukan dengan sarana prasarana yang ada kami 

optimalkan dengan fokus memperhatikan siaran lokal saja yang 

menjadi kewenangan kami, sisanya kami tidak memperhatikan 

begitu fokus dalam arti ada KP1I Pusat yang juga ikut 

mengawasi.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyataan lain juga sampaikan oleh Koordinator bidang Kelembagaan dan SDM 

sebagai berikut. 

 “Kami rutin dalam melakukan pleno dengan tujuh komisioner dan ini satu 

kali dalam seminggu, menurut saya dengan ini kami bisa meningkatkan 

produktivitas dalam hal pengawasan dan pemantauan terhadap siaran baik 

televisi maupun radio.”(Wawancara, 22 Januari 2018) 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa KPID Jateng dalam melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan kewenangan saja yang berarti hanya memperhatikan 

media televisi dan radio di Jawa Tengah, sementara media televisi dan radio 

nasional menjadi tanggungjawab KPI Pusat. Setiap minggu KPID Jateng rutin 

melakukan pleno dengan tujuh komisioner untuk meningkatkan produktivitas. 



Selain itu, KPID Jateng juga meminta bantuan pada kominfo setempat ketika 

pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan. Dengan upaya tersebut, maka 

dapat meringankan kinerja KPID Jateng dalam memanfaatkan keterbatasan sarana 

prasarana.  

 

3.2.2 Kualitas Layanan 

KPID Jateng memiliki sejumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat yang 

menjadi tupoksinya. Layanan tersebut antara lain perizinan siaran, pengawasan 

siaran, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sdm. Untuk menilai 

kualitas layanan KPID Jateng bisa dilihat dari kesederhanaan pelayanan, kejelasan 

pelayanan, sikap petugas, kemudahan akses, kenyamanan pelayanan dan cara 

pemberian pelayanan. Selain itu, layanan yang diberikan ini juga akan 

berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima. 

Penelitian ini akan melihat bagaimana kualitas layanan KPID Jateng dan kepuasan 

masyarakat yang menggunakan layanan KPID Jateng. 

1.2.2.1 Kesederhanaan pelayanan 

Pada proses pengajuan izin siaran, KPID Jateng memiliki prosedur pelayanan bagi 

pemohon yang ingin membuat siaran. Prosedur pelayanan tersebut telah disusun 

rapi dan dimuat pada peraturan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Radio 

Imelda FM Semarang, beliau menyampaikan bahwa 

“Alur membuat siaran itu sudah ada regulasinya. Regulasi tersebut 

dari peraturan pusat dan KPID melayani izin berdasarkan regulasi 

itu.” (Wawancara, 5 Februari 2018) 

  

 

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan 



KPID Jateng mengacu pada peraturan. Aturan tersebut ada pada Perkominfo No. 

18 Tahun 2016. Prosedur pelayanan dibuat dalam bentuk bagan atau flowchart 

yang berisi tahapan izin siaran, mulai dari persyaratan administrasi sampai izin 

siaran itu diterbitkan. 

 Dalam pelaksanaannya, pemohon yang ingin membuat siaran harus 

mematuhi alur prosedur tersebut. Dengan begitu akan terlihat dari pelaksanaannya 

apakah sudah mudah dan cepat atau masih berbelit-belit. Berikut pernyataan 

masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Radio Konata Surakarta mengenai 

pelaksanaan prosedur pelayanan izin. 

“Mengenai prosedur, menurut saya KPID sudah ada prosedur yang 

dibuat untuk urus izin. Itu memang memudahkan bagi saya dan 

sejauh ini saya mengerti alur prosedur itu.”(Wawancara, 13 

Februari 2018) 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Radio Purwodadi FM mengenai 

pelaksanaan prosedur pelayanan izin. 

“Kalau dulu memang agak ribet dan itu saya bertahun-tahun. 

Dengan adanya perkominfo no. 18 tahun 2016 sekarang itu cepat. 

Jadi yaa proses perizinan sekarang lebih cepat.”(Wawancara, 26 

Februari 2018) 

 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas dapat disimpulkan 

bahwa prosedur pelayanan sekarang jauh lebih mudah daripada tahun 

sebelumnya. Karena dengan aturan yang dikeluarkan, layanan itu menjadi lebih 

cepat prosesnya. Dulu, waktu mengajukan siaran sampai bertahun-tahun baru 

bisa terbit tapi dengan aturan yang baru tersebut, sekarang sudah bisa lebih cepat 

izin siaran itu keluar diterbitkan. 

 



1.2.2.2 Kejelasan pelayanan 

Pada indikator ini, kejelasan pelayanan bisa dilihat pada persyaratan teknis 

administrasi, rincian biaya pelayanan serta kelengkapan tata cara pembayaran.  

 Dalam memberikan layanan perizinan, KPID Jateng mengikuti aturan 

persyaratan administrasi yang harus dilengkapi pemohon ketika ingin membuat 

siaran, seperti yang disampaikan oleh Kepala Radio Imelda FM Semarang, beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Saya rasa sudah jelas persyaratannya. Pemohon yang mengajukan 

siaran memang harus melengkapi persyaratannya. Di aturan 

tersebut, pemohon bisa memilih penyiaran mana yang akan 

diajukan dan kalau tidak salah setahu saya itu ada penyiaran publik, 

swasta, komunitas, dan berlangganan. Itu masing-masing punya 

persyaratan yang berbeda.”(Wawancara, 5 Februari 2018) 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa persyaratan administrasi 

mengenai izin siaran telah dicantumkan pada regulasi mulai dari lembaga 

penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, 

sampai pada lembaga penyiaran yang berlangganan dan itu berbeda persyaratan 

yang dibutuhkan. Persyaratan yang dibutuhkan ini juga tergantung dari pemohon 

yang ingin mengajukan siaran.  

 Selain persyaratan, pelayanan izin juga mengeluarkan biaya dalam 

membuat siaran. Biaya yang dikeluarkan ini telah secara rinci dijelaskan pada 

peraturan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Radio Purwodadi FM, beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Biaya izin siaran ini saya difasilitasi oleh pemerintah karena radio 

ini lembaga publik lokal. Untuk mengenai rincian, saya selalu 

anggarkan untuk biaya izin dan saya selalu lebihkan anggarannya. 

Rincian biaya itu ada aturannya mas, ketika kita mau bayar itu akan 

terlihat rincian biaya tagihannya.”(Wawancara, 27 Februari 2018) 



 

Pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengurus perizinan 

membutuhkan biaya untuk sampai pada izin siaran itu terbit. Biaya yang 

dimaksud berdasarkan regulasi dari pusat dan KPID Jateng mengikuti aturan 

biaya tagihan pada regulasi pusat. Aturan biaya yang dikeluarkan telah jelas ada 

rinciannya dan ada perhitungan tarif untuk biaya itu. Dari rincian itu akan terlihat 

perhitungan biaya tagihannya. 

 Pembayaran biaya tagihan juga telah dijelaskan pada regulasi pusat. 

Regulasi itu diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pembayaran biaya tagihan 

ini sudah mudah dan dapat dilakukan di bank atau melalui online yakni internet 

banking, seperti yang disampaikan oleh Kepala Radio Purwodadi FM, beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Sekarang sudah mudah mas, dan sekarang sistemnya bisa online. 

Ketika kita mau bayar itu, nanti ada rincian biayanya yang keluar 

berapa tagihannya.”(Wawancara, 26 Februari 2018) 

 

Dari pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa tata cara pembayaran 

untuk biaya tagihan terkait izin siaran sudah ada aturannya. Biaya tagihan ini 

akan secara langsung keluarnya rincian ketika kita mau membayar melalui bank 

atau internet banking. Rincian biaya tagihan juga jelas dan ada kelengkapan dari 

perhitungan biaya tagihan itu sehingga pemohon yang membayar bisa 

mengetahui secara mendalam mengenai rincian biaya tagihan. 

1.2.2.3 Sikap petugas pelayanan 

Dalam pemberian pelayanan izin, KPID Jateng ditunjang oleh sumber daya 

manusia yang bertanggungjawab melayani itu. Sumber daya manusia yang 



dimaksud yaitu pegawai yang berkompeten dalam mengurus perizinan. KPID 

Jateng memiliki staf pegawai perizinan yang melayani pemohon ketika ingin 

membuat siaran maupun melakukan perpanjangan siaran.  

 Pemohon yang ingin membuat siaran bisa melengkapi persyaratan 

administrasi, lalu mengumpulkan persyaratan tersebut di kantor KPID Jateng. 

Ketika pemohon tiba, akan dilayani oleh staf pegawai perizinan. Untuk menilai 

bagaimana sikap petugas pelayanan akan dilihat dari kesopanan, kedisiplinan dan 

keramahan petugas tersebut. Berikut pernyataan masyarakat yang disampaikan 

oleh Kepala Radio Purwodadi FM mengenai sikap petugas pelayanan. 

“Menurut saya bagus mas Ocha itu baik dan berkompeten juga 

melayani saya. Saya itu sering konsultasi ke dia terkait izin siaran. 

Dia itu ramah mas, murah senyum juga, saya merasa puas dengan 

pelayanan dia ketika saya berada di sana.”(Wawancara, 26 

Februari 2018) 

 

Dari pernyataan informan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh petugas akan terlihat dari sikap petugas dalam melayani pemohon 

yang ingin mengurus perizinan. Informan diatas mengatakan bahwa sikap petugas 

disana sudah baik dan bersikap ramah juga terhadap pemohon. Dengan sikap yang 

seperti ini, maka kepuasan pelayanan juga dirasakan pemohon tersebut yang 

mengajukan siaran.  

1.2.2.4 Kemudahan akses layanan 

Layanan dikatakan baik ketika mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat 

khususnya pengguna layanan. Masyarakat yang merasakan kemudahan itu akan 

berdampak pada kepuasaan yang diterima. Kemudahan akses layanan tidak hanya 

menyangkut pada sarana prasarana yang disediakan tapi juga pada pemanfaatan 



teknologi informasi. 

 Perizinan siaran di KPID Jateng memiliki akses yang mudah dijangkau 

oleh masyarakat. KPID Jateng telah menyediakan website yang memudahkan 

masyarakat memperoleh informasi terkait perizinan. Pada laman website, 

pemohon yang mengajukan siaran bisa mengisi form yang tertera, dan mengetahui 

persyaratan izin siaran yang harus dilengkapi, seperti yang disampaikan oleh 

Kepala Radio Purwodadi FM, beliau menyampaikan bahwa:  

“Akses layanan sekarang sudah mudah mas karena online itu, dan 

peraturan baru kalau dulu sampai 100 hari dan bahkan lebih untuk 

mengurus izin siaran. Kalau sekarang lebih cepat kalo ga salah itu 

65 hari. Enak mas sekarang. Kalau dulu kan banyak yang tidak mau 

mengajukan siaran, kalau dulu yaa menurut saya memang kurang 

diperhatikan.”(Wawancara, 27 Februari 2018) 

 

Pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa akses pelayanan perizinan 

sekarang jauh lebih mudah dengan kehadiran teknologi yang semakin canggih. 

Akses yang bisa dirasakan masyarakat khususnya pemohon yang ingin 

mengajukan siaran ialah perizinan yang bisa dilakukan melalui komputer. 

Perizinan siaran  tersebut bisa online yang berbasis website. Sementara, aksesnya 

baru itu saja untuk mengurus perizinan online dan belum bisa melalui aplikasi 

untuk perizinan itu. Informan sudah menyampaikan kemudahan dengan pelayanan 

izin yang diberikan ini. 

1.2.2.5 Kenyamanan pelayanan 

Selain petugas, sarana prasarana juga mempengaruhi kualitas layanan KPID 

Jateng. Dengan sarana prasarana yang ada akan terlihat bagaimana keadaan 

lingkungan yang ada di kantor KPID Jateng. Keadaan lingkungan yang bersih, 

rapi, nyaman, dan teratur akan membuat masyarakat merasa nyaman dengan 



fasilitas yang ada. Untuk menilai kenyamanan pelayanan, dapat dilihat dari 

pengguna layanan yang merasakan keadaan lingkungan tersebut. Berikut 

pernyataan masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Radio Purwodadi FM 

mengenai keadaan lingkungan di kantor KPID Jateng. 

“Kalau menurut saya gaada kekurangan mas dan saya nyaman 

disana dilayani dengan baik. Sarana prasarana yaa 

memadai.”(Wawancara 26 Februari 2018) 

 

Pernyataan diatas juga didukung oleh Kepala Radio Konata Surakarta, beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Perizinan radio ini memang saya yang mengurus. Saya itu ke 

kantor yang di Semarang dan saya ketika disana dilayani oleh 

petugas. Untuk sarana prasarana saya lihat sudah ada AC pada 

umumnya, tempat duduknya juga sofa. Menurut saya, sudah 

nyaman seperti yang saya katakan tadi.”(Wawancara, 13 Februari 

2018) 

 

Dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa kenyamanan pelayanan 

dirasakan oleh pemohon yang mengajukan izin siaran. Pelayanan yang diberikan 

juga membuat pemohon merasakan puas. Sarana prasarana yang ada juga 

disediakan pada umumnya yakni seperti AC sebagai alat pendingin ruangan, dan  

tempat duduk yang ada juga sudah berbentuk sofa. 

1.2.2.6 Cara pemberian layanan 

Pemberian layanan kepada publik tentu diperhatikan oleh KPID Jateng. Dalam hal 

perizinan, KPID Jateng melayani pemohon yang ingin membuat siaran di Jawa 

Tengah. Mulai dari proses awal izin siaran sampai dengan rekomendasi 

kelayakan. Berikut pernyataan terkait pemberian layanan izin yang disampaikan 

oleh Koordinator bidang Pelayanan Perizinan. 

“KPID Jateng memberikan pelayanan sampai dengan rekomendasi 



kelayakan. Kita bekerja sesuai dengan peraturan menteri. Sejauh 

ini, saya melihat perizinan KPID Jateng sudah baik. Kalau 

masyarakat melihat masih lama itu karena regulasi.”(Wawancara, 

30 Januari 2018) 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dari perizinan yang diterima sejauh 

ini sudah baik di KPID Jateng. Jika masyarakat merasa masih lama itu berarti 

masalah dari regulasi yang diterbitkan.  

Selain itu, KPID Jateng juga menjelaskan terkait masalah dalam perizinan. 

Permasalahan yang dihadapi ialah hal diluar yang menganggu perizinan itu. 

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator bidang Pelayanan 

Perizinan. 

“Yang membuat lama itu pemohon sendiri, ketika lembaga 

penyiaran tidak membenarkan proposal yang diminta kami. Kami 

berusaha untuk melayani semua dengan baik. Selain itu, kami ada 

pendampingan proses perizinan kita undang semuanya, dan kami 

setahun dua kali, kemudian kita absen satu per satu dan yang 

diundang itu yang bermasalah. Dari persoalan itu kadang kala 

masalah ada di kominfo, ada juga dari lembaga penyiarannya, dari 

hasil itu kami rekap kita kirim ke kominfo dan tolong radio ini 

prosesnya kok berhenti mohon ditindaklanjuti. Kami juga tetap 

menanyakan secara formal dan informal kepada para pemangku 

kepentingan di Pusat dan kadang kala yang menghambat gini mas, 

sekarang itu sistem online dan pembayaran juga online dimana 

mereka harus membayar biaya frekuensi sesuai batas waktu yang 

ditentukan dan pernah ada lembaga penyiaran ini ingin bayar tapi 

lewat dari batas waktu yang ditentukan. Akhirnya ini masalah ini 

kan harus diselesaikan secara manual kita harus berkirim surat dan 

bertemu langsung.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Selanjutnya, pernyataan juga didukung fakta bahwa proses perizinan sekarang 

lebih cepat daripada periode sebelumnya. Pernyataan ini didukung dengan 

regulasi baru di Kominfo terkait proses pelayanan perizinan. Berikut pernyataan 

yang disampaikan oleh Koordinator bidang Pelayanan Perizinan. 

“Mulai tahun 2017, proses perizinan dipersingkat dimana 



sebelumnya Menteri tanda tangan izin sekarang sudah 

didelegasikan ke Dirjen dan bahkan dirjen mendelegasikan ke 

Direktur penyiaran. Saya amati semenjak peraturan menteri keluar 

izin radio atau televisi tidak ada izin yang lama. Dulu izin radio tv 

berlembar-lembar, sebelum tanda tangan izin menteri, perlu ada 7 

perjabat dirjen yang paraf dan ini sangat lama sekali tentunya. 

Secara prinsip, proses ini dari pemerintah yang memberikan jalan 

kemudahan mereka dan meningkat proses perizinan ini yang 

ternyata proses perizinan ini sangat cepat. Sekarang, Menkominfo 

punya perizinan registrasi secara online. Lembaga penyiaran publik 

lokal dulu proses izin perpanjangan harus melalui KPID tapi 

sekarang bisa melalui KPI Pusat langsung.”(Wawancara, 30 Januari 

2018) 

 

Selain pelayanan perizinan, KPID juga ikut memberikan layanan pengawasan dan 

pemantauan kepada siaran televisi dan radio di Jawa Tengah. Berikut pernyataan 

terkait cara pemberian layanan pengawasan dan pemantauan siaran yang 

disampaikan oleh Koordinator bidang Penindakan dan Pembinaan. 

“Di bidang isi siaran kita ada 3, pertama ada tim pemantauan yang 

hasilnya nanti dilaporkan ke komisioner, jika ada pelanggaran kita 

wujudkan dalam bentuk teguran, kedua kita punya kelompok 

pemantau terdiri dari organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat 

dan memang tidak bisa terwakili semuanya. Apa yang mereka 

lakukan memantau merangkum misal ada temuan di organisasi ada 

kurang sopan atau kekerasan kemudian melaporkan kepada KPID, 

dan yang ketiga kami membuka layanan aduan melalui media 

sosial dan website atau bisa melalui telepon dan sms. Untuk 

menilai kualitas bisa dilihat sendiri hasilnya.”(Wawancara, 26 

Januari 2018) 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa layanan dalam pengawasan dan 

pemantauan juga menjadi tanggungjawab KPID Jateng. Untuk mengetahui 

kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, KPID Jateng memiliki hal 

yang menjadi keberhasilan dalam tugas pengawasan dan pemantauan. Hal tersebut 

disampaikan oleh Bapak Sonakha Yudha Laksono, SE selaku Koordinator bidang 

Penindakan dan Pembinaan sebagai berikut. 



“Tapi memang tidak terjadi di tahun ini. Beberapa acara yang 

memang menurut kami tidak layak ditayangkan langsung kena 

teguran dan langsung kami laporkan ke KPI Pusat. Acara tersebut 

yang pertama Dewi Persik di D’Academy dan kedua mars parpol 

yang saat ini sedang marak. Seharusnya menurut kami bahwa satu 

lembaga penyiaran tidak boleh dimanfaatkan satu kelompok saja. 

Dari tindakan tersebut saya rasa menjadi berhasil tugas kami dalam 

mengawasi siaran.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 

 

Kedua layanan yang diberikan KPID Jateng ternyata belum mencakup semua 

dimana masih ada layanan yang menjadi tupoksinya. Layanan tersebut ialah 

pelayanan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang diberikan 

menjadi tugas penting bagi KPID Jateng agar masyarakat ikut serta dalam hal 

mengawasi dan memantau isi siaran yang ada. Masyarakat ini diberikan 

pembekalan terkait dengan cara mengenali siaran, mana yang sesuai dan mana 

yang tidak sesuai dengan regulasi, kemudian masyarakat yang menerima ini juga 

telah dibentuk tim khusus oleh KPID Jateng dengan nama kelompok pemantau 

penyiaran. Kelompok pemantau penyiaran ini tersedia di 35 kabupaten/kota yang 

ada di Jawa Tengah. Tugas kelompok tersebut ikut mengawasi siaran televisi dan 

radio di Jawa Tengah. Berikut pernyataan cara pemberian layanan terkait 

pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Koordinator Kelompok 

Pemantau Penyiaran Semarang. 

“Saya ini ditunjuk KPID sebagai koordinator. Saya ini membentuk 

kelompok pemantau di Semarang yang terdiri dari PGRI, NU, dan 

PKK. Tugas mereka ini mendengarkan di televisi dan radio, yang 

mana yang tidak sesuai dengan isi siaran. Di awal tahun KPID 

Jateng biasanya ada pembekalan, selang tiga bulan harus 

melaporkan ke KPID Jateng, dan terakhir ada rakor bersama KPID 

Jateng.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa KPID Jateng dalam memberikan 

pelayanan pemberdayaan masyarakat khususnya pembekalan pengawasan telah 



diatur KPID Jateng untuk tiap tahunnya. Kegiatan yang akan diberikan juga 

disusun secara baik agar bisa terlaksana.  

 Pembekalan yang diberikan KPID Jateng tidak hanya itu saja, melainkan 

juga memberikan pembekalan kepada penyiar radio yang di Jawa Tengah. 

Kegiatan ini menjadi wujud dari layanan peningkatan kualitas SDM penyiar oleh 

KPID Jateng. Metode pembekalan yang diberikan ialah metode diskusi dengan 

menghadirkan sejumlah tokoh yang potensial untuk memberikan materi mengenai 

bagaimana program siaran yang sehat dan bermartabat. Berikut penjelasan terkait 

pemberian layanan pembekalan kepada penyiar yang disampaikan oleh Kepala 

Radio FM Semarang. 

“Akhir-akhir ini KPID memberikan pelatihan dan itu berjenjang. 

Jadi penyiar bisa terukur secara skill karena sudah benar-benar ikut 

pelatihan dan tes, penyiar pun bisa dapat sertifikat. Itu baru terjadi 

beberapa tahun terakhir. Itu sangat inten sekali akhir-akhir ini. Dan 

ini membantu penyiar-penyiar radio. Karena membuat pelatihan itu 

tidak gampang. Tapi itu bagian dari kewajiban lembaga radio untuk 

meningkatkan kualitas penyiar.”(Wawancara, 5 Februari 2018) 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Koordinator bidang Pelayanan Perizinan 

sebagai berikut. 

“Kita ada kegiatan peningkatan sdm penyiar radio. Kita sudah 2 

tahun terakhir ini ada pelatihan sdm mulai dari tingkat yang dasar 

kemudian setelah mereka lulus, mereka lanjut ke menengah, setelah 

menengah kita menggelar tingkat paling tinggi dan utama. Kami 

lakukan itu untuk menghasilkan penyiar-penyiar lebih profesional. 

Ketika pelatihan, kita berikan regulasi penyiaran, dan kita juga 

bekali keseharian mereka mengenai ilmu jurnalistik dan liputan 

investigasi.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa KPID Jateng 

juga memperhatikan kualitas penyiar radio, yakni dengan memberikan kegiatan 

kepada penyiar berupa pembekalan. Pembekalan yang diberikan ini ada 



tingkatannya mulai dari tingkat dasar, tingkat madya, sampai pada tingkat mahir. 

Tingkatan yang ada itu juga dibuat bukan tanpa alasan, pastinya KPID Jateng bisa 

melihat dari tingkatan itu kualitas sdm penyiar sudah sampai pada tingkat yang 

mana. 

1.2.2.7 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

Layanan yang telah diberikan kepada masyarakat akan terlihat sendiri pada 

kepuasan yang diterima masyarakat. Berikut pernyataan mengenai kepuasaan 

masyarakat terhadap layanan yang diberikan KPID Jateng. Kepala Radio Imelda 

FM Semarang menyampaikan bahwa: 

“Untuk siaran, KPID memberi arah yang seharusnya disiarkan 

sesuai aturan undang-undang. Dalam mengurus perizinan, selama 

ini sangat terbantu, jika kita tidak mengerti satu hal, kita tanya ke 

mereka, dan mereka akan memberikan jawaban pada kendala yang 

kita urus. Secara umum, saya rasa mereka memberikan pelayanan 

cukup baik.”(Wawancara, 5 Februari 2018) 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Radio Konata Surakarta yang 

menyampaikan bahwa: 

“Saya anggap ini sudah memuaskan karena KPID sudah 

memberikan jawaban bahwa dari syarat administrasi kita sudah 

lolos untuk perizinan. Hanya saja, itu tadi masalah izin frekuensi 

sampai sekarang saya belum mendapat respon ditolak atau diterima 

izin itu.”(Wawancara, 13 Februari 2018) 

 

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Kepala Koordinator Kelompok Pemantau 

Semarang yang menyampaikan bahwa: 

“Sejauh ini dari pelayanan ke kami, saya rasa sudah optimal. 

Tindaklanjut KPID juga cepat ketika aduan itu saya sampaikan. 

Pernah pada periode lalu saya menyampaikan aduan dan pada 

periode berikutnya KPID kasih laporan ke saya kalau aduan sudah 

ditindaklanjuti atau direalisasi.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan sudah mengatakan 



puas dalam pemberian layanan oleh KPID Jateng. Radio Imelda sebagai salah satu 

radio yang mengarah pada segmen wanita merasakan hal tersebut. Ketika radio 

Imelda dihadapkan masalah, KPID Jateng selalu memberikan jawaban untuk 

menyelesaikan masalah. Hal yang sama juga dirasakan oleh kelompok pemantau 

Semarang dimana KPID Jateng selalu cepat merespon aduan yang disampaikan. 

Aduan yang disampaikan ke KPID Jateng akan ditindaklanjuti dan kemudian 

dilaporkan kepada kelompok pemantau untuk memastikan bahwa aduan tersebut 

sudah ditindaklanjuti. Sementara, radio Konata mengatakan bahwa izin yang telah 

diajukan kepada KPID sampat saat ini belum mendapat respon diterima atau 

ditolak untuk izin frekuensi walaupun radio Konata sudah merasa puas terhadap 

jawaban KPID Jateng yang mengatakan radio Konata sudah lolos administrasi 

perizinan. 

 

3.2.3 Responsivitas 

Sebuah lembaga publik yang turut melayani masyarakat harus tanggap dalam 

situasi yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk menilai indikator responsivitas 

KPID Jateng bisa dilihat dari kemampuan KPID Jateng memenuhi kebutuhan 

masyarakat, serta respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan KPID 

Jateng. 

1.2.3.1 Kemampuan KPID Jateng memenuhi kebutuhan masyarakat 

KPID Jateng dalam mengawasi penyiaran tidak hanya sendiri tetapi dibantu oleh 

masyarakat dan kelompok pemantau penyiaran. Jika masyarakat dan kelompok 

pemantau penyiaran menemukan adanya siaran yang diindikasi ada pelanggaran, 



bisa melapor kepada pihak KPID Jateng untuk ditindaklanjuti. Hal ini menjadi 

bentuk KPID Jateng memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti yang disampaikan 

oleh Koordinator bidang Kelembagaan dan SDM. 

“Kami memiliki SOP pengaduan dan aduan bisa melalui website, 

email, media sosial berupa facebook, twitter, dan instagram. Aduan 

lebih banyak di email, website. Mekanisme pengaduan tidak hanya 

ruang untuk mengadu saja. Tapi, mekanisme pengaduan itu 

bagaimana sebuah instansi itu menempatkan petugas yang 

mengelola pengaduan, menindaklanjuti dan menyelesaikan dari 

aduan dan ini berujung pada kepuasan masyarakat dan kami juga 

belum bisa mengukur kepuasan masyarakat itu.”(Wawancara, 22 

Januari 2018) 

 

Pernyataan yang disampaikan diatas bahwa dalam proses pengaduan isi siaran 

KPID Jateng memiliki SOP sendiri. SOP tersebut sudah jelas ada alurnya. 

Mekanisme dalam proses pengaduan tidak hanya bisa dilakukan melalui website 

resmi saja tapi juga bisa melalui media sosial, email, dan telepon. Dengan 

mekanisme yang ada, masyarakat bisa menggunakan aduan itu sebagai upaya 

meningkatkan fungsi pengawasan serta sebagai sarana penyampaian kebutuhan 

masyarakat dalam hal siaran. 

 Aduan yang disampaikan masyarakat ke KPID Jateng juga beragam mulai 

dari penyiaran yang berbau sara sampai pada merendahkan martabat seseorang. 

Selain aduan yang disampaikan, masyarakat juga menginginkan bahwa penyiaran 

harusnya seperti yang diharapkan. Keinginan masyarakat tersebut disampaikan 

juga kepada KPID Jateng. Berikut pernyataan terkait keinginan masyarakat yang 

disampaikan oleh Bapak Sonakha Yudha Laksono, SE selaku Koordinator bidang 

Penindakan dan Pembinaan. 

“Masyarakat menginginkan satu tayangan bagus baik dari sisi 

hiburan pendidikan maupun muatan lainnya bagi pemuda dan anak-



anak. Cuma industri ini kan televisi kaitannya dengan rating dan 

kebetulan acara dengan rating tinggi full hiburan ada sih unsur 

pendidikan tapi sedikit dan hampir 80-90% lebih banyak hiburan. 

Jika dinilai dari angka 1-10, KPID Jateng masih berjalan di angka 4 

dan sangat kurang sekali dalam memenuhi keinginan masyarakat 

itu.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Koordinator bidang Pelayanan 

Perizinan. 

“Memang fungsi penyiaran selain hiburan, edukatif, ada kontrol 

sosial juga. Kami melihat masyarakat banyak yang suka terhadap 

acara yang hiburan. Kami memberikan edukasi kepada masyakat 

bahwa tayangan yang baik itu tayangan yang memberikan edukasi 

di dalamnya bukan sekedar yang membuat senang masyarakat. 

Silahkan dari lembaga penyiar memberikan acara yang menghibur 

tetapi harus ada edukasi di dalamnya. Kami minta kepada para 

mentor di setiap acara menghibur tetap memberikan 

edukasi.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pihak yang ikut 

mengawasi isi siaran juga menginginkan siaran yang menghibur. Siaran yang 

menghibur akan membuat masyarakat senang dan menikmati isi siaran itu. KPID 

Jateng juga mengingatkan bahwa penyiaran yang baik itu tidak hanya hiburan saja 

tapi ada sisi edukasi di dalamnya. 

1.2.3.2 Hambatan dalam merespon aduan masyarakat 

Dalam merespon aduan masyarakat, KPID Jateng juga menilai ada kendala yang 

dihadapi. Berikut pernyataan terkait masalah dalam responsivitas yang 

disampaikan oleh Koordinator bidang Penindakan dan Pembinaan. 

“Sering terjadi saat ini salah dari kami, karena kurang 

mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu KPID Jateng. 

Masyarakat biasanya melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi di ranah media sosial ke kami dan padahal KPID Jateng 

tidak punya kewenangan disitu. KPID Jateng hanya ranah televisi, 

radio dan stasiun komunitas.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 

 



Pernyataan terkait responsitivitas juga disampaikan oleh Koordinator bidang 

Pelayanan Perizinan sebagai berikut. 

“Kendala kami ketika masyarakat yang melaporkan kepada kami 

karena ada radio gelap. Masyarakat belum memahami tugas KPID 

100%. Keberadaan radio gelap itu juga dikeluhkan masyarakat. 

Karena radio gelap banyak memutar lagu-lagu yang berbau porno. 

Kita tidak punya ranah kesana, karena itu ada pada ranah Kominfo 

pusat. Kalau di Jawa Tengah ada Balmon Semarang berwewenang 

pada frekuensi. Radio gelap berarti menggunakan frekuensi ilegal. 

KPID Jateng hanya pada ranah ke konten. Untuk teknis itu pada 

ranah Kominfo yang dilaksanakan balmon spektrum frekuensi 

radio. Kami sampaikan bahwa kewenangan kami tidak sampai 

kesana.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyataan yang disampaikan kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

masalah yang dihadapi KPID Jateng dalam aspek responsivitas ialah kurangnya 

mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tugas KPID Jateng secara 

menyeluruh. Masyarakat masih mengira bahwa KPID Jateng juga ikut mengawasi 

siaran yang ada di media sosial. Padahal, siaran media sosial bukan menjadi tugas 

KPID Jateng. Tugas KPID Jateng dalam hal pengawasan dan pemantauan hanya 

pada siaran yang memiliki frekuensi legal dan formal 

1.2.3.3 Respon masyarakat terhadap pelayanan KPID Jateng 

Dalam tugasnya mengawasi siaran radio dan televisi, KPID Jateng menerima 

tanggapan dari masyarakat terkait tugasnya tersebut. Tanggapan masyarakat yang 

disampaikan ini menjadi masukan bagi KPID Jateng agar bisa memperbaiki 

layanannya. Berikut tanggapan masyarakat mengenai pengawasan yang 

disampaikan oleh Kepala Radio Imelda FM Semarang. 

“Kalau sampai sejauh ini imelda belum pernah ditegur. Pernah ada 

waktu itu pertemuan dimana KPID membahas teguran-teguran. Ya 

sebenernya memang bagus. Tapi selama perjalanan, beberapa kali 

saya ikut pertemuan yang ditegur lebih menyorot pada ke lagu-



lagu. Lagu-lagu yang ditegur itu pun hanya lagu campursari, dari 

kata-kata yang vulgar. Tapi mungkin bisa diperluas lagi, gak cuma 

soal lagu tapi juga soal konten siaran. Untuk konten siaran, KPID 

menurut saya masih kurang dalam pengawasannya, kalau lagu 

mungkin lebih gampang karena bisa dilihat dan didengarkan. 

Sementara konten kan harus benar-benar 

didengarkan.”(Wawancara, 5 Februari 2018) 

  

Pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

KPID Jateng dalam melakukan pengawasan lebih sering kepada lagu-lagu yang 

ditegur sementara isi konten lain jarang sekali ditegur. Informan itu mengatakan 

bahwa KPID Jateng perlu meningkatkan pengawasan lagi khususnya pada radio di 

Jawa Tengah. Karena seperti yang diketahui, radio di Jawa Tengah banyak 

jumlahnya sehingga pengawasan juga harus intensif kedepannya. 

Dalam pelayanan perizinan, KPID Jateng juga menerima respon dari 

masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Respon yang diterima KPID Jateng 

berupa komentar dari masyarakat sebagai pengguna layanan yang mengeluhkan 

terhadap pelayanan perizinan. Berikut pernyataan masyarakat terkait pelayanan 

perizinan yang disampaikan oleh Kepala Radio Imelda FM Semarang. 

“Mungkin yang sedikit agak lama dan rumit ialah kita menyusun 

studi kelayakan. Kita mungkin sedikit susah karena dibuat seperti 

skripsi. Studi kelayakan harus dibuat seperti itu. Untuk data dan 

lain sebagainya kan semuanya berdasarkan apa yang ada di radio. 

Susahnya kita membuat studi kelayakan karena butuh pikiran dan 

fokus untuk bisa memasukan data ke dalam deskripsi yang 

bagus.”(Wawancara, 5 Februari 2018) 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Radio Konata Surakarta 

yang menyampaikan bahwa: 

“Sebenernya kalau di KPID sudah ada formnya, tinggal kita ngisi 

misal studi kelayakan, teknisnya, bagan studio perlengkapan, sdm, 

masalah alur keuangan dan lain sebagainya itu sudah ada. Jadi 

tinggal kita bikin aja yang dibuat seperti skripsi. Itu memang tidak 



gampang dan kami harusnya memang ada pendampingan. Kami 

akhirnya dibantu dengan teman-teman radio swasta yang ada di 

Solo.”(Wawancara, 13 Februari 2018)  

 

Pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat masalah yang dikeluhkan oleh pengguna layanan terhadap pelayanan 

perizinan. Masalah tersebut ada pada persyaratan yang dikeluhkan oleh pengguna 

layanan. Persyaratan tersebut ialah studi kelayakan, informan tersebut merasa 

bahwa sangat sulit untuk memenuhi itu karena studi kelayakan yang diminta harus 

dibuat seperti halnya skripsi. Menurut informan katakan bahwa studi kelayakan 

butuh fokus untuk menyusunnya dan harus dijabarkan ke dalam deskripsi yang 

bagus. 

 Pelayanan perizinan siaran, KPID Jateng telah mengikuti aturan 

Perkominfo No. 18 Tahun 2016. Persyaratan izin siaran juga telah dicantumkan 

pada aturan itu. Mengenai studi kelayakan yang rumit, maka regulasi yang 

berbicara. Regulasi yang diatur belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

yakni pemohon yang ingin menerbitkan siaran. Regulasi yang demikian ini perlu 

adanya perubahan dan penataan kembali agar disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat yang menginginkan mudah dalam perizinan. 

 

3.2.4 Responsibilitas 

Pelaksanaan program dan kegiatan KPID Jateng telah diatur dalam perencanaan 

strategis atau renstra yang telah diterbitkan. Selain mengacu pada renstra, KPID 

Jateng juga menyesuaikan dengan regulasi pemerintah yang ada. Untuk menilai 

kinerja suatu organisasi maka dapat dilihat dari kesesuaian program dan kegiatan 



dengan regulasi. 

1.2.4.1 Kesesuaian program dan kegiatan dengan regulasi 

Regulasi pemerintah tentang penyiaran telah diatur dalam UU penyiaran dan 

P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Dalam 

praktiknya, KPID Jateng melaksanakan kegiatan sesuai aturan itu. Berikut 

pernyataan terkait kesesuaian program dengan regulasi yang disampaikan oleh 

Koordinator bidang Pelayanan Perizinan. 

“Kalau program KPID sudah sesuai dengan regulasi. Program kami 

dijabarkan dalam tiga hal besar. Peraturan Menteri masih 

mensyaratkan bahwa perizinan melalui KPID. Di dalam fungsi kita  

untuk melindungi kepada masyarakat. Kita mengawasi secara 

langsung dan melalui tindakan.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

  

Selain menyesuaikan dengan regulasi, bentuk program yang dilaksanakan juga 

mengarah kepada kebutuhan masyarakat. Berikut pernyataan terkait mengenai 

kesesuaian program dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan 

oleh Koordinator bidang Penindakan dan Pembinaan. 

“Di P3SPS ada beberapa kriteria isi siaran yang harus diawasi dan 

bagaimana ketika kami mengawasi. Bagaimana dengan publik? 

Publik menginginkan siaran di lembaga penyiaran harus sesuai 

dengan norma-norma yang ada dari kedua kita berada di tengahnya. 

Dari ketiga titik itu dari aturan, keinginan publik dan lembaga 

penyiaran harus bisa kami sinergikan.”(Wawancara, 26 Januari 

2018) 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa KPID Jateng dalam menjalankan 

program berusaha maksimal untuk mensinergikan program, regulasi, dan 

kebutuhan masyarakat. Untuk mensinergikan itu ada upaya-upaya yang dilakukan 

dalam mencapainya, seperti yang disampaikan oleh Koordinator bidang 

Pelayanan Perizinan sebagai berikut. 



“Kami punya kelompok masyarakat pemantau. Kita punya empat 

anggota kelompok pemantau. Kita ambil dari orang-orang tertentu 

dari basis masa mulai dari aktivis, ormas, PKK. Ini menjadi bentuk 

kepedulian masyarakat untuk sama-sama mengawal program KPID 

yang sesuai dengan regulasi. Kadang kala ketika ormas-ormas 

tersebut ada pertemuan, mereka juga mensosialisasikan. Untuk 

setiap tahun secara berkala kita me-recharge ke mereka, ini loh ada 

hal-hal yang harus kita awasi bersama. Ketika mereka telah dibuat 

menjadi masyarakat yang cerdas, mereka juga akan melindungi 

kepada anak-anak juga.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyataan yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang 

dilakukan KPID Jateng dalam mensinergikan program, regulasi, dan kebutuhan 

masyarakat ialah dengan koordinasi rutin kepada kelompok pemantau yang 

tersebar di wilayah kabupaten/kota untuk ikut mengawal siaran yang ada di Jawa 

Tengah dan juga menjadi agen literisasi kepada masyarakat lain. 

1.2.4.2 Kesesuaian waktu kegiatan dengan regulasi 

Dalam merealisasikan program dan kegiatan pasti sudah ada batas waktu yang 

ditentukan. Batas waktu ditentukan ketika waktu merencanakan program dan 

kegiatan. Untuk menilai kinerja KPID Jateng terhadap penggunaan waktu, kita 

bisa melihat sejauhmana ketepatan waktu dari program dan kegiatan itu berjalan 

apakah sudah dilakukan dengan tepat waktu atau masih ada yang belum. Jika ada 

yang belum tepat waktu berarti ada keterlambatan dalam merealisasikan program 

dan kegiatan itu. Berikut penjelasan ketepatan waktu yang disampaikan oleh 

selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan SDM. 

“Pelayanan perizinan sangat prima dan sangat ketat dalam 

memenuhi target waktu pelayanan prosedur dimana sesuai dengan 

regulasi. Regulasi kami juga dari pemerintah terkait perizinan 

sehingga kami memahami betul terkait regulasi itu.”(Wawancara, 

22 Januari 2018) 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh selaku Koordinator bidang 



Pelayanan Perizinan sebagai berikut. 

“Alhamdulillah tepat waktu dan kita juga dibatasi dengan anggaran. 

Saya sudah 4 tahun disini dan saya rasa tidak ada kegiatan yang 

tertinggal. Kita bahkan dengan proses perizinan yang panjang bisa 

menyelesaikan itu. Misal dalam proses perizinan, ada sekian hari 

kerja kita bisa menyelesaikan di bawah itu.”(Wawancara, 30 

Januari 2018) 

 

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh informan di 

atas terkait waktu sejauh ini sudah tepat waktu dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan. Tapi, ada pernyataan lain yang berbeda terkait ketepatan waktu yang 

disampaikan oleh Kepala Radio Imelda FM Semarang. Berikut hal yang 

disampaikan. 

“Selama ini, secara ketepatan waktu mereka punya time table yang 

jelas. Menurut saya, yang lama itu karena menunggu satu radio 

untuk melakukan EDP. Karena EDP itu tidak hanya satu radio. 

Maka, harus menunggu radio lain untuk dilakukan 

EDP.”(Wawancara, 5 Februari 2018) 

  

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Radio Konata Surakarta beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Jadi memang saya waktu itu tahun 2015, saya dapat mandat dari 

walikota untuk membuat radio anak di kota Solo dan kita masukan 

dokumen perizinan ke KPID pada tahun itu. Tahun 2016 itu saya 

baru rapat dengan KPID mengenai EDP. Saya dengar bahwa EDP 

itu dibarengkan dengan radio lain yang ingin perpanjangan maupun 

izin baru. Menurut saya, itu lama sekali EDP baru dilaksanakan dan 

saya rasa belum sesuai dengan batasan regulasi yang 

baru”.(Wawancara, 13 Februari 2018) 

 

Dengan pernyataan yang informan jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa apa 

yang KPID Jateng lakukan dalam menyelesaikan pekerjaan sudah memiliki aturan 

waktu yang salah satunya mengacu pada regulasi. Aturan waktu yang ditentukan 



juga diperkirakan dengan tenaga dan sarana prasarana yang ada. Seperti halnya, 

dalam perizinan baik radio maupun televisi mereka memiliki waktu proses izin 

yang berbeda pada tahapannya. Mulai dari pemohon mengajukan izin siaran 

sampai pada rekomendasi kelayakan itu, ada hitungan hari yang sudah diatur di 

regulasi. Untuk segi ketepatan waktu, KPID Jateng belum bisa maksimal 

memenuhi waktu yang diatur pada regulasi. Pemohon yang telah melengkapi 

persyaratan administrasi izin siaran diminta menunggu untuk dilaksanakan EDP. 

Regulasi yang diatur di EDP pemohon diminta menunggu 15 hari kerja. Tetapi, 

apa yang ditemukan lapangan tidak sesuai dengan regulasi dimana radio Konata 

menunggu satu tahun lebih sampai pada EDP itu baru dilaksanakan bersama 

KPID Jateng. 

1.2.4.3 Hambatan dalam menyesuaikan kegiatan dengan regulasi 

Dalam upaya untuk mensinergikan program, regulasi, dan kebutuhan masyarakat 

terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti yang disampaikan 

oleh Koordinator bidang Penindakan dan Pembinaan sebagai berikut. 

“Regulasi yang ada tidak dicantumkan aturan secara jelas artinya 

persepsi masing-masing bisa berbeda seperti iklan politik dan 

mereka menganggap ini sebagai pendidikan politik padahal di 

regulasi menyatakan tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan 

sendiri.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 

 

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Bapak Setiawan Hendra Kelana, S.Kom 

selaku Koordinator bidang Pelayanan Perizinan sebagai berikut. 

“Sebenarnya ada satu kendala terkait regulasi penyiaran yang harus 

dimuktahirkan dan memang harus diperbarui. Kalau dibiarkan 

memang bisa menjadi kendala. Ketika kita literasi juga banyak 

menanyakan tayangan-tayangan di youtube, sosial media. Itu bukan 

kewenangan KPI. Regulasi terhadap kami hanya pada pemancar 

luasan menggunakan frekuensi. Kata-kata frekuensi yang menjadi 



pembatas bagi kami yang hanya mengawasi tayangan yang 

memiliki frekuensi. Sekarang orang nonton televisi dan 

mendengarkan radio sudah streaming dan itu yang sampai sekarang 

belum diatur. Tetapi, itu yang selalu saya sampakan tidak hanya 

melalui televisi dan radio. Sampai sekarang belum ada yang 

bertanggungjawab di situ dan tidak ada aturan perizinan di 

situ.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Dari pernyataan kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam 

aspek rensponsibilitas KPID Jateng ialah regulasi yang belum disesuaikan dengan 

perkembangan zaman atau dengan kata lain belum diperbarui lagi isinya. Hal ini 

kedepannya bisa menghambat KPID Jateng dalam melaksanakan program 

sehingga KPID Jateng menyampaikan kepada masyarakat kalau hal tersebut 

belum diatur dalam regulasi terkait tupoksi KPID Jateng. 

 

3.2.5 Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban KPID Jateng terhadap 

publik mengenai hasil laporan kinerja dalam satu tahun. Bentuk laporan tersebut 

disusun rapi dan ditampilkan dalam isi yang berkaitan dengan program dan 

kegiatan KPID Jateng. Untuk menilai aspek akuntabilitas KPID Jateng, maka 

dapat dilihat pada bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja. 

1.2.5.1 Bentuk pertanggungjawaban KPID Jateng 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID Jateng dalam satu tahun harus dilaporkan 

dalam bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah. Berikut pernyataan terkait 

bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Koordinator bidang 

Pelayanan Perizinan. 

“Kami memberikan laporan secara rutin kepada pemerintah. Kami 

akan melaporkan kegiatan kepada Gubernur, DPRD sesuai SK. 



Pertanggungjawaban yang lebih rinci lagi kami simpan. Itu akan 

kami tunjukan ketika ada pemeriksaan oleh BPK dan Inspektorat. 

Tapi untuk pertanggungjawaban kegiatan itu, bukti yang ada tidak 

boleh hilang. Transparansi kepada pemerintah berupa laporan rutin 

penggunaan dana hibah.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyataan yang disampaikan informan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip 

akuntabilitas sudah diterapkan oleh KPID Jateng. Hal tersebut ditandai dengan 

adanya laporan rutin yang diberikan kepada pemerintah setiap tahun mulai dari 

Gubernur dan DPRD menerima laporan itu. Laporan tersebut berbentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau disingkat LAKIP. Pertanggungjawaban 

lebih rinci lagi mengenai hal-hal terkait anggaran, KPID Jateng simpan dan akan 

ditunjukkan ketika ada pemeriksaan dari BPK maupun Inspektorat.  

1.2.5.2 Transparansi kinerja KPID Jateng 

Keterbukaan informasi terhadap publik menjadi penting dalam menerapkan aspek 

akuntabilitas. Dengan keterbukaan, masyarakat menjadi tahu informasi yang ada 

pada laporan kegiatan KPID Jateng. Terkait dengan kinerja, KPID Jateng sudah 

mempublikasikan hal itu di dalam laman website resmi KPID Jateng. Berikut 

pernyataan terkait transparansi kinerja yang disampaikan oleh Koordinator bidang 

Penindakan dan Pembinaan sebagai berikut. 

“Berkaitan dengan kinerja, program kerja kami ada di web. Apa 

yang kami lakukan day by day apa yang kami keluarkan surat 

teguran sudah disiarkan di web. Terakhir itu kami menegur radio 

komunitas di Temanggung karena mengeluarkan iklan. Teguran itu 

di upload kami dan kami juga mengeluarkan siaran pers. Terkait 

dengan anggaran, kita punya PPID yang memang diwajibkan oleh 

UU di share ke publik dan ada di web.”(Wawancara, 26 Januari 

2018) 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Koordinator bidang Kelembagaan dan 

SDM sebagai berikut. 



“Saat ini sangat mudah sekali untuk diakses. Kami masukan semua 

jadwal dan kegiatan kami di website resmi KPID 

Jateng.”(Wawancara, 22 Januari 2018) 

 

Pernyataan kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa KPID Jateng sudah 

memberikan transparansi kinerja kepada masyarakat secara luas dan sudah mudah 

diakses oleh masyarakat melalui website. Pada website, transparansi kinerja yang 

ditampilkan berupa hasil program dan kegiatan pelaksanaan KPID Jateng. Bentuk 

laporan seperti LAKIP juga ditampilkan di website. Website yang digunakan 

menjadi sarana pendukung KPID Jateng dalam menerapkan aspek akuntabilitas.  

 Pada laman website, hanya hal tertentu yang bisa ditampilkan dan dilihat 

kepada publik. Sementara, sisanya hanya pihak yang berwewenang melihat itu. 

Menurut Koordinator bidang Pelayanan Perizinan menyampaikan bahwa: 

“Dalam dokumen itu ada yang dikecualikan. Ada dokumen wajar 

yang harus kita berikan dan tidak sembarang. Bukan harus 

transparan itu telanjang. Website KPID itu menjadi pintu masuk 

dan sebenarnya hanya sub-domain website besarnya pemprov. 

Website itu akan menampilkan hal-hal tertentu yang memang harus 

transparan. Untuk yang tidak ditampilkan KPID akan transparan 

jika ada pihak tertentu yang meminta hal tersebut.”(Wawancara, 30 

Januari 2018) 

 

Selanjutnya pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Koordinator bidang 

Penindakan dan Pembinaan sebagai berikut. 

“Ada beberapa informasi yang dikecualikan, contoh ketika kami 

melakukan teguran dan itu belom proses final dan kami belum 

berani untuk mempublikasikan itu. Kami memberikan hak jawab 

menyanggah dan itu juga kami share ke publik karena ada nama 

baik. Contoh, pengaduan masyarakat kita harus melindungi sang 

pengadu kita hanya menampilkan alias nama agar sang pengadu 

tidak kena sasaran.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 

 

Pernyataan kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam 



hal transparansi kinerja yang dilakukan KPID Jateng sudah sebagaimana diatur 

oleh KPID sendiri. Memang ada yang dikecualikan untuk tidak disebarluaskan 

kepada publik dan hanya orang tertentu saja yang bisa mengetahui itu. Hal 

tersebut KPID Jateng lakukan sebagai kebaikan untuk KPID sendiri sehingga hal 

ini yang harus diketahui masyarakat. Seperti halnya, masyarakat tidak bisa 

mengetahui siapa yang melakukan aduan dan pengawasan itu. KPID Jateng telah 

merahasiakan nama-nama itu dan hanya nama samaran saja yang ditampilkan 

sekaligus aduan yang disampaikan tersebut.  

 Pada laman website, KPID Jateng juga memperbarui setiap pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan KPID Jateng. Hal ini sebagai langkah KPID Jateng agar 

tetap optimal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Tetapi dalam praktiknya, 

masih ada beberapa laman website yang belum diperbarui isi kontennya, seperti 

LAKIP yang ditampilkan masih 3 tahun sebelumnya bukan yang terbaru, ada juga 

data anggaran yang belum di update, serta ada beberapa kegiatan yang belum 

diperbarui. Padahal, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak KPID 

Jateng. Dengan kondisi tersebut maka KPID Jateng belum sepenuhnya akuntabel 

dalam menerapkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. 

 

1.3 Faktor Penghambat Kinerja KPID Provinsi Jawa Tengah 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, KPID Jateng mengacu pada visi, 

misi dan tujuan yang harus dicapai. Pencapaian tersebut bisa dilihat dari indikator 

kinerja yang telah dijelaskan diatas. Kinerja dikatakan berhasil apabila acuan pada 

visi, misi dan tujuan bisa tercapai. Tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat faktor 



yang menghambat kinerja KPID Jateng.  

 Pada penelitian ini, faktor tersebut dilihat pada kondisi sumber daya 

manusia dan sarana prasarana. Dua faktor ini, peneliti ambil karena menjadi hal 

yang dinilai menghambat kinerja organisasi KPID Jateng.  

3.3.1 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia sebagai agen pelaksana program dan kegiatan sangat 

berpangaruh dalam kinerja KPID Jateng. Sumber daya manusia yang ada juga 

mengacu pada kebutuhan KPID Jateng. Setiap program yang dijalankan, KPID 

Jateng sudah menentukan jumlah sumber daya manusia yang bekerja di program 

itu. Untuk menilai kondisi sumber daya manusia bisa dilihat pada kualitas sumber 

daya manusia dan ketersediaan pegawai dalam menjalankan program dan 

kegiatan. 

Untuk melihat kualitas sumber daya manusia, maka bisa dinilai dari 

keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Berikut 

pernyataan terkait kualitas sumber daya manusia yang disampaikan oleh 

Koordinator bidang Pelayanan Perizinan. 

“Dari sisi optimal, kita optimalkan lagi sdm yang ada. Untuk 

optimal kita harus bekerja lebih keras lagi dengan tenaga pns dan 

non-pns.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Koordinator bidang Penindakan dan 

Pembinaan. 

“Kita optimalkan sejumlah sdm yang ada, jadi bisa dibayangkan 

dan itu kami paksakan sekali. Pengoptimalan hanya sebatas itu dan 

ada batas toleransi kesanggupan dari yang kami 

lakukan.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber 



daya manusia yang bekerja di KPID Jateng belum sepenuhnya optimal karena 

dilihat dengan ketersediaan pegawai yang ada itu dipaksakan sekali seperti yang 

dikatakan informan diatas. Dalam pengawasan siaran, pegawai di KPID Jateng 

menyediakan 12 tenaga pemantau dan dibantu kelompok pemantau yang tersedia 

di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Untuk 12 tenaga pemantau, mereka secara 

rutin mengawasi isi siaran televisi dan radio di ruang pemantau mulai dari jam 7 

pagi sampai jam 4 sore. Apabila mereka menemukan dugaan pelanggaran, akan 

mereka catat lalu kemudian akan disampaikan kepada komisioner. Untuk 

kelompok pemantau, mereka juga bekerja mengawasi isi siaran dengan diberikan 

waktu untuk melaporkan hasil pemantauan. Waktu pelaporan biasanya diberikan 

di pertengahan bulan dan di akhir periode tahunan. 

 

Dalam pelaksanaannya, ketersediaan pegawai ini menjadi faktor 

penghambat kinerja KPID Jateng. Berikut pernyataan terkait ketersediaan pegawai 

yang disampaikan oleh Koordinator bidang Penindakan dan Pembinaan. 

“Kalau kita melihat jumlah, kita belum ideal dan kami rasa kurang 

untuk menjalankan program dan kegiatan yang ada dan kami rasa 

juga belum efektif.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada keterbatasan dalam jumlah 

sumber daya manusia yang tersedia dan dikatakan bahwa dalam menjalankan 

program dan kegiatan belum efektif. Untuk pengawasan terdapat keterbatasan 

tenaga pemantau yang ada di kantor KPID Jateng. Satu orang tenaga pemantau 

yang bertugas mengawasi empat siaran televisi yang ada di ruang pemantau. 

Sementara, kelompok pemantau yang tersedia di 35 kabupaten/kota jumlahnya 



hanya empat orang di setiap kabupaten/kota tersebut.  

Dengan ketersediaan pegawai yang ada, maka dirasa belum ideal dengan 

tugas yang diterima oleh KPID Jateng. Hal inilah menjadi beban dengan kondisi 

SDM yang tersedia dan menjadi penghambat kinerja KPID Jateng. 

 

3.3.2 Sarana Prasarana 

Sarana prasarana bisa mempengaruhi pelaksanaan kinerja KPID Jateng. Untuk 

menilai kondisi sarana prasarana KPID Jateng maka bisa dilihat pada penggunaan 

sarana prasarana dan ketersediaannya. 

Keberadaan sarana prasarana sangat penting dalam menjalankan program 

dan kegiatan sehingga memang harus diperhatikan kondisi sarana prasarana yang 

ada. Kondisi sarana prasarana yang baik akan memudahkan KPID Jateng dalam 

melayani perizinan, pengawasan dan kegiatan lain yang menjadi tupoksinya. Jika 

ada sarana prasarana yang bermasalah ini menjadi penghambat dalam kinerja, 

seperti yang disampaikan oleh Koordinator bidang Penindakan dan Pembinaan 

sebagai berikut. 

“Problem dari peralatan itu sangat berpengaruh ketika pemantauan 

menggunakan peralatan televisi dan alat rekam jika peralatan satu 

kami rusak dan kami kesulitan dalam melakukan pengawasan. Jika 

perbaikan diluar perkiraan kami itu menjadi kendala karena televisi 

itu senjata utamanya jika perangkat-perangkat itu rusak memang 

harus segera diperbaiki.”(Wawancara, 26 Januari 2018) 

 

Pernyataan dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan 

sarana prasarana yang ada tidak menutup kemungkinan akan mengalami 

kerusakan jika dipakai dalam jangka waktu yang lama. Masalah yang ada di KPID 

Jateng dalam penggunaan sarana prasarana ialah ketika sarana prasarana itu tidak 



segera diperbaiki dimana hal ini yang menghambat kinerja dalam pengawasan isi 

siaran. Selain penggunaan, ketersediaan sarana prasarana yang ada juga kurang 

dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, seperti yang disampaikan 

oleh Koordinator bidang Pelayanan Perizinan sebagai berikut. 

“Kalau kurang sih memang ada yang masih perlu. Kekurangan di 

kami itu pada mobil operasional. Disini itu ada 3 karena 3 ini 

menjadi persoalan bagi kami dimana kami sering menggunakan 

mobil operasional itu keluar kota. Ketika dinas ke satu kota itu 

membutuhkan 2 mobil, jika beberapa kota berarti membutuhkan 

mobil tambahan dari luar. Beda ketika sidak dengan satu kendaraan 

mobil saja. Alternatif yang kami lakukan dengan menggunakan 

mobil pribadi. Untuk kegiatan kami tidak hanya berbasis program 

saja tetapi juga ada undangan dari luar. Ketika menggunakan mobil 

pribadi orang akan melihat kita biasa aja, tetapi ketika mobil dinas 

dan secara performa akan beda karena berwibawa dan dikatakan 

bahwa KPID ini adalah lembaga negara yang diperhatikan oleh 

pemerintah.”(Wawancara, 30 Januari 2018) 

 

Pernyaaan diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana prasarana yang 

ada di KPID Jateng seperti mobil operasional hanya tersedia tiga. Dengan 

ketersediaan itu informan mengatakan bahwa itu kurang dan ini menghambat bagi 

KPID Jateng ketika melaksanakan program dan kegiatan di luar kantor. Ketika 

sudah menentukan target dalam melaksanakan program dan kegiatan nanti, KPID 

Jateng tidak bisa menyelesaikan langsung satu hari selesai sehingga 

membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 
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