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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 PENELITIAN TERDAHULU  

Sebelum peneliti melakukan penelitian studi kasus terhadap Remotivi 

sebagai lembaga pemantau isi siaran TV nasional, telah ada penelitian-

penelitian terdahulu yang menggunakan literasi media sebagai konsepnya 

dengan menggunakan metode studi kasus maupun metode berbeda. Adapun 

dua penelitian terdahulu tentang literasi media masing-masing menggunakan 

penelitian studi kasus.  

Penelitian pertama, adalah penelitian yang berjudul Literasi Media pada 

Program Berita dari Anda di Radio PRFM 107.5 Bandung (Basith: 2012). 

Dalam penelitian tersebut Basith (Universitas Padjajaran) meneliti tentang 

literasi media melalui program berita dari Anda, PRFM 107.5 Bandung. 

Sementara itu, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian studi 

kasus. Dalam teknik pengumpulan data Basith menggunakan wawancara 

mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka. 

Dalam hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa literasi media di 

PRFM 107.5 Bandung diwujudkan dalam program berita dari Anda yang 

menerapkan konsep citizen journalism, sehingga pendengar dapat memilih 
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informasi yang ia butuhan serta mengkritis hal yang bertentangan dengan 

aturan. 

Adapun kemiripan yang ada dalam penelitian di atas, yaitu sama-sama 

menggunakan konsep literasi media. Peneliti juga menggunakan metode dan 

teknik pengumpulan data yang sama, yaitu studi kasus dan wawancara, studi 

dokumentasi dan studi pustaka. Walaupun selain itu peneliti juga 

menggunakan observasi dalam teknik pengumpulan data. 

Penelitian selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Lutviah pada 2010 

(Universitas Terbuka) dengan judul Citizen Journalism Berbasis Blog Group 

dan Penerapannya untuk Literasi media (Studi Kasus: Kompasiana.com). 

Dalam penelitian ini, Lutviah membahas mengenai citizen journalism dan 

penerapan literasi media. 

Dalam penelitian tersebut, jenis penelitian yang digunakan kualitatif-

deskriptif. Metode penelitiannya, yaitu studi kasus. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompasiana.com dapat 

dijadikan salah satu contoh dalam mengembangkan blog group dalam 

pendidikan literasi media. Dimana selain masyarakat dilatih untuk berpikir 

kritis dan sadar media, masyarakat juga dapat mengaspirasikan suara mereka 

dalam ruang publik. Dengan demikian literasi media, citizen journalism, dan 

demokratisasi publik dapat dijalankan secara bersamaan. 

Adapun kemiripan yang ada dalam penelitian di atas dengan penelitian 

milik peneliti adalah mengenai konsep literasi media. Peneliti juga 
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menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan metode penelitian studi 

kasus. Serta teknik pengumpulan data yang sama, yaitu studi pustaka. 

 Merujuk pada dua penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, 

maka bisa dikatakan penelitian yang dilakukan peneliti merupakan suatu hal 

yang masih belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun persamaan dan 

perbedaan dari penelitian tersebut dapat dikalsifikasikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Penelitian I Penelitian II Penelitian 

Peneliti 

 “Literasi Media 

pada Program 

Berita dari Anda 

di Radio PRFM 

107.5 Bandung” 

(Basith: 2012) 

Skripsi 

“Citizen 

Journalism 

Berbasis Blog 

Group dan 

Penerapannya 

untuk Literasi 

media (Studi 

Kasus: 

Kompasiana.com)” 

Lutviah 

Jurnal 

“Peran 

Masyarakat 

Dalam 

Pemantauan 

Media (Studi 

Kasus Remotivi 

Sebagai 

Lembaga 

Pemantau Isi 

Siaran Televisi 

Nasional)” 

Skripsi 

Objek Penelitian  Program Berita 

dari Anda di Radio 

PRFM 107.5 

Bandung 

Blog Group 

Kompasiana.com 

Remotivi 

Sebagai lembaga 

pemantau isi 

siaran televisi 

nasional 

Metode 

Penelitian 

Studi Kasus Studi Kasus  Studi Kasus  

Hasil Penelitian Literasi media di 

PRFM 107.5 

Kompasiana.com 

dapat dijadikan 
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Bandung 

diwujudkan dalam 

program berita 

dari Anda yang 

menerapkan 

konsep citizen 

journalism, 

sehingga 

pendengar dapat 

memilih informasi 

yang ia butuhan 

serta mengkritis 

hal yang 

bertentangan 

dengan aturan. 

salah satu contoh 

dalam 

mengembangkan 

blog group dalam 

pendidikan literasi 

media. Dimana 

selain masyarakat 

dilatih untuk 

berpikir kritis dan 

sadar media, 

masyarakat juga 

dapat 

mengaspirasikan 

suara mereka dalam 

ruang publik. 

Dengan demikian 

literasi media, 

citizen journalism, 

dan demokratisasi 

publik dapat 

dijalankan secara 

bersamaan. 

 

 

2.2 TEORI NORMATIF MEDIA  

Teori media normatif menjelaskan bagaimana sebuah sistem media 

seharusnya beroperasi agar dapat mengikuti atau merealisasikan seperangkat 

nilai sosial (Baran dan Dennis, 2010:17).  Ontologi teori ini berpandangan 

bahwa apa yang dapat diketahui bersifat situasional. Dengan kata lain, apa 
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yang dianggap nyata dan dapat diketahui tentang sebuah sistem media, berlaku 

nyata dan dapat diketahui hanya pada suatu sistem sosial tertentu tempat 

sistem tersebut eksis. 

Epistemologinya, bagaimana pengetahuan berkembang dan meningkat, 

didasarkan pada analisis komparatif – kita hanya dapat menilai (sehingga 

paham) arti penting dari sebuah sistem media tertentu dengan 

membandingkannya dengan nilai ideal yang didukung oleh sistem sosial 

tertentu, tempat sistem media tersebut beroperasi. 

Aksiologi teori normatif, dari definisinya memuat nilai. Kajian mengenai 

sistem media atau bagian dari sistem media dilakukan di bawah keyakinan 

eksplisit bahwa ada model operasi ideal yang didasarkan pada nilai sistem 

sosial. 

Sedangkan menurut McQuail (2011: 178), teori normatif media merujuk 

pada  gagasan hak dan tanggung jawab yang mendasari pengharapan akan 

keuntungan media bagi individu dan masyarakat. Teori normatif media 

meliputi baik tujuan yang ditetapkan secara internal maupun klaim dari luar 

mengenai bagaimana seharusnya media berperilaku. 

Dalam penelitian ini, menggunakan teori normatif media tanggung 

jawab sosial. Menurut Baran dan Dennis (2010: 125),  teori tanggung jawab 

sosial adalah sebuah teori normatif yang menggantikan tanggung jawab 

industri dan publik dari kebebasan penuh media dengan pengawasan secara 

eksternal. 
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Teori ini menekankan kebutuhan terhadap pers independen yang 

mengawasi institusi sosial lainnya serta memberikan laporan yang objektif dan 

akurat. Ciri paling inovatif dari teori tanggung jawab sosial adalah media 

harus bertanggung jawab untuk menjaga “komunitas besar” agar produktif dan 

kreatif. Teori ini menyatakan bahwa media harus melakukan hal tersebut 

dengan cara mengutamakan keragaman kultural – dengan menyuarakan 

aspirasi semua rakyat – bukan hanya sekelompok elite atau penguasa yang 

mendominasi kebudayaan secara nasional, wilayah, atau lokal di masa lalu 

(Baran dan Dennis, 2010: 145). 

Menurut McQuail (2011: 188), teori tanggung jawab sosial melibatkan 

pandangan tentang kepemilikan media sebagai bentuk kepercayaan atau 

pengawasan publik, alih-alih sebagai waralaba swasta yang tidak terbatas. 

Prinsip-prinsip dasar dari teori tanggung jawab sosial menurut McQuail 

(1987) dalam Baran dan Dennis (2010: 146): 

1. Media harus menerima dan memenuhi kewajiban-kewajiban 

tertentu kepada masyarakat. 

2. Kewajiban-kewajiban ini pada umumnya dicapai dengan cara 

menetapkan standar profesi yang tinggi, berupa pemenuhan 

informasi, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan. 

3. Dalam menerima dan menjalankan kewajiban-kewajiban ini, 

media harus dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum 

serta institusi yang sudah mapan. 
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4. Media harus menghindari apa pun yang dapat menyebabkan 

kejahatan, kekerasan, atau kerusuhan sosial, maupun menghina 

kelompok minoritas. 

5. Media secara keseluruhan harus menjadi pluralis dan 

mencerminkan keragaman masyarakat, memberikan akses 

kepada berbagai macam sudut pandang dan hak-hak untuk 

menjawab. 

6. Masyarakat memiliki hak untuk meminta standar pelayanan yang 

tinggi kepada media, dan campur tangan dapat dibenarkan untuk 

mengamankan kepentingan pulik tersebut. 

7. Jurnalis dan pekerja media harus dapat bertanggung jawab 

kepada publik sebagaimana terhadap pemilik media dan pasar. 

 

2.3 ETIKA PERTELEVISIAN DI INDONESIA 

Penyiaran di Indonesia masih memerlukan berbagai pembenahan agar 

bisa menjadi kekuatan pencerahan. Penyiaran selayaknya berpihak pada 

kepentingan publik, terutama melalui penyajian muatan yang dapat 

memberikan kemashlatan bagi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai 

penyiaran, memiliki tanggung jawab bersama-sama masyarakat untuk 

menciptakan penyiaran yang adil dan bermartabat (lihat di kpi.go.id). 

Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 pasal 6 

ayat 4 disebutkan bahwa untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk komisi 
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penyiaran. Pada pasal 7 menyebutkan bahwa: (1). Komisi penyiaran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 disebut komisi Penyiaran 

Indonesia, disingkat KPI. (2). KPI sebagai lembaga negara yang bersifat 

independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. (3). KPI terdiri atas KPI 

pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. 

(4). Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang, dan kewajibannya, KPI 

Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI 

Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. 

Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran pasal 8 ayat 

2, bahwa KPI mempunyai wewenang: a). menetapkan standar program siaran; 

b). menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c). 

mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta 

standar program siaran; d). memberikan sanksi terhadap pelanggaran 

peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e). 

melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga 

penyiaran, dan masyarakat. 

 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 

disusun berdasarkan masukan dari kalangan masyarakat, akademisi, ormas, 

dan juga praktisi penyiaran. Melalui P3SPS diharapkan dapat menjadi dasar 

bagi lembaga penyiaran dalam menyajikan program siaran yang berkualitas, 

sehat, dan bermartabat. 

P3SPS adalah pedoman dan standar bagi kegiatan dan penyelenggaraan 

baik televisi maupun radio di Indonesia. Dalam P3SPS pasal 4 menyebutkan 
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Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga 

penyiaran: 

a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan 

kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan 

segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia; 

c. menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa 

yang multikultural; 

d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui 

oleh peraturan perundang-undangan; 

e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi; 

f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik; 

h. mengormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja; 

i. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/ atau 

kelompok masyarakat tertentu; dan 

j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik. 

 

Pasal 11 pada P3SPS tentang perlindungan kepentingan publik, ayat 1 

menyebutkan lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan 

perlindungan untuk kepentingan publik.  Pada ayat 2 menyebutkan lembaga 
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penyiaran wajib menjaga indepedensi dan netralitas isi siaran dalam setiap 

program siaran. 

 

2.4 LITERASI MEDIA  

Literasi media hadir sebagai benteng bagi khalayak agar kritis terhadap 

isi media, sekaligus menentukan informasi yang dibutuhkan dari media. 

Potter menyebutkan dalam buku Model-Model Gerakan Literasi Media & 

Pemantauan Media di Indonesia oleh Intania Poerwaningtias (2013: 16), 

bahwa literasi media diperlukan di tengah kejenuhan informasi, tingginya 

terpaan media, dan berbagai permasalahan dalam informasi tersebut yang 

mengepung kehidupan kita sehari-hari.  

Untuk itu, khalayak harus bisa mengontrol informasi atau pesan yang 

diterima. Dengan adanya literasi media dapat memberikan panduan tentang 

bagaimana mengambil kontrol atas informasi yang disediakan oleh media. 

Menurut Potter (2013: 22), literasi media sebagai satu perangkat 

perspektif dimana kita secara aktif memberdayakan diri kita sendiri dalam 

menafsirkan pesan-pesan yang kita terima dan bagaimana cara 

mengantisipasinya. 

Literasi media berhubungan dengan bagaimana khalayak dapat 

mengambil kontrol atas media. Literasi media merupakan skill untuk menilai 

makna dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga 

berguna, dan kemudian membangun pesan untuk disampaikan kepada orang 

lain (Poerwaningtias, 2013: 16). 
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Menurut Potter (2013: 18-22) dan dalam buku Model-Model Gerakan 

Literasi Media & Pemantauan Media di Indonesia (Poerwaningtias, 2013: 

17), terdapat 7 keterampilan (skill) yang dibutuhkan untuk meraih kesadaran 

kritis bermedia melalui literasi media. ketujuh keterampilan tersebut, yaitu: 

1. Analisis 

Kemampuan menganalisis struktur pesan yang dikemas dalam 

media, mendaya gunakan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan 

untuk memahami konteks dalam pesan pada media tersebut. 

2. Evaluasi/menilai 

Setelah mampu menganalisa, maka berikutnya adalah membuat 

penilaian (evaluasi). Seseorang yang mampu menilai, artinya ia 

mampu menghubungkan informasi yang ada di media massa 

dengan kondisi dirinya dan membuat penilaian mengenai 

keakuratan dan kualitas relevansi dan informasi itu dengan 

dirinya (apakah informasi itu sangat penting, biasa, atau basi). Di 

sini, terjadi membandingkan norma dan nilai sosial terhadap isi 

yang dihadapi dari media. 

3. Pengelompokan 

Menentukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan dan 

elemen-elemen yang berbeda untuk dikelompokkan ke dalam 

kategori-kategori yang berbeda. 

4. Induksi 
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Mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas kemudian 

melakukan generalisasi atas pola-pola elemen tersebut ke dalam 

pesan yang lebih besar. 

5. Deduksi 

Menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan sesuatu 

yang spesifik. 

6. Sintesis 

Mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur 

baru. 

7. Abstrak 

Menciptakan deskripsi yang singkat 

Terdapat dua pandangan mengenai media literasi, yaitu dari Art 

Silverblatt dan James Potter. Silverblatt (1995: 2-3) menyatakan bahwa 

seseorang dikatakan memiliki keterampilan literasi media apabila dirinya 

memuat faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Kesadaran akan dampak media terhadap individu dan 

masyarakat. 

2. Sebuah pemahaman akan proses komunikasi massa. 

3. Pengembangan strategi-strategi yang digunakan untuk 

menganalisis dan membahas pesan-pesan media. 

4. Kesadaran bahwa isi media adalah teks yang menggambarkan 

kebudayaan dan diri kita sendiri pada saat ini. 
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5. Peningkatan kesenangan, pemahaman dan apresiasi terhadap isi 

media. 

 

Sedangkan Potter (Baran dan Davis, 2003, lihat di 

www.literasimedia.org) memberikan pandangan yang sedikit berbeda dalam 

menjelaskan ide-ide mendasar dari media literasi, yaitu: 

1. Sebuah rangkaian kesatuan, yang bukan merupakan kondisi 

kategorikal. 

2. Media literasi perlu dikembangkan dengan melihat tingkat 

kedewasaan seseorang. 

3. Media literasi bersifat multidimensi, yaitu domain kognitif yang 

mengacu pada proses mental dan proses berpikir, domain emosi 

yaitu dimensi perasaan, domain estetis yang mengacu pada 

kemampuan untuk menikmati, memahami dan mengapresiasi isi 

media dari sudut pandang artistik, dan domain moral yang 

mengacu pada kemampuan untuk menangkap nilai-nilai yang 

mendasari sebuah pesan 

4. Tujuan dari media literasi adalah untuk memberi kita kontrol 

yang lebih untuk menginterpretasi pesan. 

 

Literasi media berusaha memberikan kesadaran kritis bagi khalayak 

ketika berhadapan dengan media. Kesadaran kritis menjadi kata kunci bagi 

gerakan literasi media. 
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Literasi media sendiri bertujuan untuk, terutama, memberikan kesadaran 

kritis terhadap khalayak sehingga lebih berdaya dihadapan media 

(Poerwaningtias, 2013: 19). 

Silverblatt dalam Poerwaningtias (2013: 19) menyebutkan empat tujuan 

literasi media, yaitu kesadaran kritis, diskusi, pilihan kritis, dan aksi sosial. 

Shoemeker dan Reese dalam Poerwaningtias (2013: 19), menyatakan 

bahwa ada lima level yang memengaruhi sebuah isi media, yaitu level 

individual, level rutinitas media, level organisasi, level ekstramedia, dan level 

ideologi. Kelima level yang berpengaruh atas isi media ini harus diketahui 

oleh khalayak agar mereka mengetahui secara kritis apa yang bergerak di balik 

sebuah pesan yang disam;aikan oleh media. 

Selain itu, khalayak juga mesti memahami bagaimana hubungan antara 

media dengan pihak-pihak yang bekerja di dalamnya dan bagaimana 

bagaimana hubungannya dengan media itu sendiri. Rosenbaum, Beentjes, dan 

Konig dalam Poerwaningtias (2013; 19) membuat mapping di mana literasi 

media bergerak dalam hubungan antara produser, media, dan user. 
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Gambar 2.1 Aspek-Aspek Media Literasi 

 

Gambar di atas menjelaskan bahwa media memengaruhi produser 

maupun khalayak, begitu pun sebaliknya. Media memengaruhi pikiran 

produser tentang produksi media. Sementara produser juga mengontruksi isi 

media. Media memengaruhi khalayak dalam level sosial dan individual. Meski 

demikian, khalayak memiliki kemampuan untuk meng-handle media. 

Kemampuan tersebut berkaitan dengan bagaimana memilih media yang tepat, 

mengatur penggunaan media, kemampuan untuk memobilisasi media, serta 

bagaimana menginterpretasikan isi media.  
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2.5 LEMBAGA PEMANTAU MEDIA  

Di Inggris, kemunculan media watch atau pemantau media diprakasai 

oleh Mary Whitehouse CBE pada tahun 1960-an. Ketika itu, di Inggris, baru 

terdapat 2 stasiun TV dan saat itu pula standar tentang tayangan baik atau 

buruk tak diindahkan oleh stasiun TV tersebut. Sebelumnya lembaga yang 

dipimpin Mary bernama The National Viewer and Listener Association. 

Asosiasi tersebut terus mendesak lembaga penyiaran di sana untuk 

meningkatkan tanggung jawabnya kepada publik dan menjelaskan standar 

baik dan buruk yang digunakan dalam siaran. Berbagai upaya mereka lakukan 

untuk memperjuangkan isu-isu moral, perlindungan anak agar diperhatikan 

oleh media. Salah satu kesuksesan lembaga yang sekarang MediaWatch UK 

ini adalah berhasil meyakini parlemen Inggris untuk membuat Undang-

Undang perlindungan anak pada tahun 1978 yang secara efektif melarang 

pornografi anak di media (Poerwaningtias, 2013: 22). 

Di Indonesia, masyarakat dapat ikut serta melakukan pemantauan media. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 

tahun 2002 pasal 52 tentang Peran Serta Masyarakat yang menyebutkan 

bahwa: 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan 

penyiaran nasional. 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, 

perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan 

literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran. 3) Masyarakat sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap program 

dan/atau isi siaran yang merugikan. 

Media watch atau lembaga pengawas media baru muncul di Indonesia 

setelah reformasi. Salah satu lembaga media watch ternama yang pernah ada 

di Indonesia adalah Majalah Pantau yang diterbitkan oleh Institusi Studi Arus 

Informasi (ISAI) Jakarta.  

Keberadaan media watch dapat membantu khalayak dalam menilai 

kualitas tampilan dan isi informasi dari surat kabar, radio, dan televisi yang 

mereka akses sehari-hari. Ulasan media watch tentang media massa 

setidaknya bisa menjadi pertimbangan bagi khalayak untuk mengambil 

keputusan apakah akan terus mengakses atau berhenti mengakses media 

tertentu.  

Khalayak juga dapat mengajukan komplain atau ikut terlibat dalam suatu 

gerakan advokasi terkait dengan isi media. Pengawasan media dapat dilakukan 

oleh 4 kelompok. Menurut Whitehouse seperti yang dikutip Sirikit Syah, 

keempat kelompok tersebut adalah kelompok diluar industri media, kelompok 

di dalam industri media sendiri, Dewan Pers, dan organisasi profesi 

(Poerwaningtias, 2013: 23-24). 

Dalam Poerwaningtias (2013: 189-191), terdapat dua model lembaga 

pemantau media. Pertama, lembaga pemantau yang melakukan kerja sama 

dengan suatu lembaga bersangkutan yang memiliki tujuan yang sama atau 

disebut dengan aliansi strategis. Hal ini dilakukan agar memiliki daya tekan 

yang kuat sehingga dapat mengubah suatu kebijakan atas isi media yang salah. 

Peran Masyarakat..., Ika Putriasti, FIKOM UMN, 2014



28 
 

Kelebihan dari kerjasama dengan lembaga lain dalam pengawasan 

media, yaitu lembaga pemantau media dapat menekan secara langsung media 

yang bersangkutan serta membangun jaringan jangka pendek untuk isu-isu 

tertentu. Contoh lembaga pemantau yang melakukan model ini adalah 

Remotivi. 

Kedua, lembaga pemantau yang melibatkan banyak lembaga untuk 

dididik mengenai teknik-teknik pemantauan media. model ini juga 

mengajarkan pengetahuan dasar tentang media dan jurnalistik. Kelebihan 

model ini adalah teknik pemantauan media bisa tersebar ke lebih banyak 

lembaga sehingga akan ada lebih banyak lembaga yang bisa melakukan 

pemantauan sendiri terkait dengan isu-isu yang mereka geluti. Model 

pemantauan seperti ini digunakan oleh KIPPAS dan Jurnal Celebes. 

Model pemantauan yang dilakukan oleh Remotivi lebih 

direkomendasikan karena lebih efektif dalam memantau media dan memaksa 

media untuk melakukan perubahan dibandingkan model Jurnal Celebes dan 

KIPPAS. 

 

2.6 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga disebut sebagai Non-

Government Organization (NGO). Menurut Jeff Atkinson dan Martin Scurrah 

dalam bukunya Globalizing Social Justice; The Role of Non-Governmental 

Organization in Bringing about Social Change (lihat di 
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www.hukumonline.com) memberikan pengertian NGO sebagai suatu 

kelompok masyarakat (perhimpunan) yang secara formal terorganisir dan 

merupakan lembaga yang umumnya tidak berorientasi pada profit. 

Menurut Purnamasari (33-34), perhimpunan atau perkumpulan dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Perkumpulan biasa yang merupakan organisasi massa 

Untuk perkumpulan yang merupakan organisasi massa (Ormas) 

bisa berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 

bergerak menangani masalah anak jalanan, partai politik, atau 

perkumpulan biasa pada umumnya, seperti: perkumpulan 

pecita moge (motor besar), perkumpulan pencinta perangko, 

dan lain-lain. 

2. Perkumpulan yang berbadan hukum 

Perkumpulan jenis ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

Staatsblad 1870 No. 64 (berdasarkan keputusan Raja tanggal 

28 Maret 1870), yaitu: perkumpulan yang akta pendiriannya 

disahkan oleh pejabat menteri hukum dan HAM RI. 
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2.7 KERANGKA PEMIKIRAN  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi siaran televisi di Indonesia 

Saat ini isi siaran televisi di Indonesia bisa dibilang buruk. Karena banyak stasiun televisi 

menyajikan tayangan-tayangan yang tidak melayani kebutuhan publik akan informasi. Banyak 

stasiun televisi menyajikan tayangan-tayangan yang mengandung kekerasan dan pelecehan. 

 

Teori Normatif Media 

Etika Pertelevisian di Indonesia 

Literasi Media 

Dengan adanya literasi media, maka masyarakat dapat memilih tayangan atau isi siaran 

stasiun televisi mana yang sesuai dengan kebutuhannya akan informasi dan hiburan. 

Lembaga Pemantau Media 

Di Indonesia ada pemantau media yang didirikan oleh masyarakat yang berbentuk Lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), selain Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator 

penyelenggaraan penyiaran di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah. 

Remotivi 

Remotivi merupakan lembaga swadaya masyarakat pemantau media yang 

didirikan oleh masyarakat. Remotivi ini dibentuk secara inisiatif oleh beberapa 

orang yang resah dan prihatin akan buruknya tayangan televisi yang ada. 

Peran Remotivi sebagai 

lembaga pemantau isi 

siaran TV nasional 
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