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Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Daerah DIY 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan berpedoman pada Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Tahun 2012 maka KPID DIY 

mengingatkan seluruh lembaga penyiaran untuk melakukan peliputan kebencanaan terkait 

aktivitas Gunung Merapi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan penyiaran 

yang berlaku mengingat aktivitas kebencanaan Gunung Merapi menurut data BPPTKG (Balai 

Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi) status Gunung Merapi saat ini 

pada tingkat aktivitas WASPADA (Level II). 

Sesuai amanat Perda DIY Nomor 13 tahun 2016 pada BAB IV Program Siaran Lokal, Pasal 

15 ayat 2 (g) tentang informasi potensi bencana di daerah, maka KPID DIY menghimbau seluruh 

lembaga penyiaran untuk berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan menyiarkan 

informasi potensi bencana Gunung Merapi sebagai salah satu fungsi lembaga penyiaran 

dalam melaksanakan sistem informasi peringatan dini kebencanaan. 

Peliputan bencana wajib mengacu Standar Program Siaran (SPS) Pasal 49, Pasal 50 dan 

Pasal 51. Pasal 49  menyatakan : Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau 

musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang 

terkena bencana atau musibah. Pasal 50 : Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana 

atau musibah dilarang :a. menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat 

dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil 

gambarnya; b. menampilkan gambar dan/atau suara saat-saat menjelang kematian; c. 

mewawancara anak di bawah umur sebagai narasumber; d. menampilkan gambar korban atau 

mayat secara detail dengan close up; dan/atau e. menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau 

potongan organ tubuh. Pasal 51 : menyatakan program siaran jurnalistik tentang bencana wajib 

menampilkan narasumber kompeten dan terpercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara 

ilmiah. 

Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. 
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