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PANDUAN KEGIATAN 
ANUGERAH PENYIARAN DIY 2019 

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(KPID DIY) 

“Dari Yogyakarta, Lembaga Penyiaran Bicara Baik” 

 

NO. 
KATEGORI 
ANUGERAH 

DESKRIPSI DAN KETENTUAN 

1. Iklan Layanan 
Masyarakat 
(ILM) Terbaik 
 
Subkategori: 
• LPP/LPS 

Televisi 
• LPP/LPS Radio 
• LPK Radio 
 
Kode : 
01 / (nama_LP) / 
(nama_program) 

• Penghargaan ini diberikan kepada ILM yang telah disiarkan. 
• Tema ILM bebas namun sedang up to date saat ini. 
• Tujuan:  

- Mendorong LP untuk berperan serta melaksanakan fungsi sosialnya 
dengan menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Ketentuan: 
• Peserta adalah LPP, LPS dan LPK pada program siaran lokal. 
• Tema BEBAS. 
• ILM dibuat (diproduksi) sendiri oleh Lembaga Penyiaran (tidak 

dipesan dari pihak lain). 

2 Program Siaran 
Anak Terbaik 
 
Subkategori: 

• LPP/LPS 
Televisi 

• LPP/LPS 
Radio 

 
Kode : 
02 / (nama_LP) / 
(nama_program) 

• Program siaran anak adalah program yang dibuat dan ditujukan 
untuk anak-anak (2-12 tahun) serta mengandung muatan, gaya 
penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-
anak. 

 

Ketentuan: 
• Peserta adalah LPP dan LPS pada program siaran lokal. 
• Tema BEBAS. 

3 Program 
Talkshow 
Terbaik 
 
Subkategori: 

• LPP/LPS 
Televisi 

• LPP/LPS 
Radio 

 
Kode : 
03 / (nama_LP) / 
(nama_program) 

 

• Program Siaran Talkshow adalah program siaran yang berisi 
perbincangan tentang suatu topik oleh satu orang atau lebih yang 
memiliki keahlian sesuai dengan topik yang dibahas. Talkshow dapat 
dilakukan secara terbuka dengan melibatkan publik sebagai penanya 
atau komentator maupun secara tertutup hanya melibatkan 
narasumber 

• Tujuan: mendorong lembaga penyiaran untuk menjadi media 
pendidikan, penyampai informasi, pemecah masalah sosial sehingga 
dapat memberi wawasan bagi masyarakat untuk memahami dan 
menyikapi persoalan tersebut. 
 

Ketentuan: 
• Peserta adalah LPP dan LPS pada program siaran lokal. 
• Tema BEBAS. 

4 Program 
Feature Terbaik 
 
Subkategori: 

• LPP/LPS 
Televisi 

• LPP/LPS 
Radio 

 
Kode : 
04 / (nama_LP) / 
(nama_program) 

• Program Siaran adalah liputan berdasarkan fakta dan data mengenai 
suatu kejadian yang dapat menyentuh perasaan (human of interest) 
yang dapat menambah pengetahuan khalayak melalui penjelasan 
rinci, lengkap, mendalam, dan tidak terikat oleh waktu. 

• Tujuan: mendorong lembaga penyiaran untuk membuat program 
siaran jurnalistik yang menarik khalayak, menyentuh perasaan, dan 
memberi informasi, serta pengetahuan 
 

Ketentuan: 
• Peserta adalah LPP dan LPS pada program siaran lokal. 
• Tema BEBAS. 
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5 Program Berita 

Terbaik 
 
Subkategori: 

• LPP/LPS 
Televisi 

• LPP/LPS 
Radio 

 
Kode : 
05 / (nama_LP) / 
(nama_program) 
 

• Program Berita adalah liputan berdasarkan fakta dan data mengenai 
suatu kejadian yang dapat menambah informasi khalayak melalui 
penjelasan rinci, lengkap, mendalam, dan terikat oleh waktu. 

• Tujuan: mendorong lembaga penyiaran untuk menyajikan program 
siaran jurnalistik yang informatif, aktual, berimbang, netral dan 
proporsional. 
 

Ketentuan: 
• Peserta adalah LPP dan LPS pada program siaran lokal. 
• Tema BEBAS. 

6 Penyiar Berita 
Terbaik 
 
Subkategori: 

• LPP/LPS 
Televisi 

• LPP/LPS 
Radio 

 
Kode : 
06 / (nama_LP) / 
(nama_program) 
 

• Penghargaan diberikan kepada Penyiar Program Berita Terbaik yang 
telah diusulkan oleh LP. 

• Setiap LP mengirimkan usulan paling banyak 2 penyiar  beserta 
contoh rekaman siaran selama 5 – 10 menit. 
 

Ketentuan: 
• Peserta adalah penyiar berita yang diusulkan LPP dan LPS pada 

program siaran lokal. 
• Tema BEBAS. 

7 Penyiar Non 
Berita Terbaik 
 
Subkategori: 

• LPP/LPS 
Televisi 

• LPP/LPS 
Radio 

 
Kode : 
07 / (nama_LP) / 
(nama_program) 

• Penghargaan diberikan kepada Penyiar Program Non Berita Terbaik 
yang telah diusulkan oleh LP. 

• Setiap LP mengirimkan usulan paling banyak 2 penyiar  beserta 
contoh rekaman siaran selama 5 – 10 menit. 
 

Ketentuan: 
• Peserta adalah penyiar berita yang diusulkan LPP dan LPS pada 

program siaran lokal. 
• Tema BEBAS. 

8 Program Siaran 
Berbahasa Jawa 
Terbaik 
 

Subkategori: 
• LPP/LPS 

Televisi 
• LPP/LPS 

Radio 
 

Kode : 
08 / (nama_LP) / 
(nama_program) 

•  Program Siaran yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Jawa. 
• Peserta LP TV dan Radio 

 

Ketentuan :  
• Peserta adalah LPP dan LPS pada program siaran lokal. 
• Tema BEBAS. 
• Boleh fiksi maupun non fiksi. 

9 Program Seni 
dan Tradisi 
Terbaik  
 

Subkategori: 
• LPP/LPS 

Televisi 
• LPP/LPS 

Radio 

•  Program Siaran yang menampilkan seni dan tradisi terbaik. 
• Peserta LP TV dan Radio. 

 
Ketentuan :  

• Peserta adalah LPP dan LPS pada program siaran lokal. 
• Tema BEBAS. 
• Boleh fiksi maupun non fiksi. 
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Kode : 
09 / (nama_LP) / 
(nama_program) 

10 Program Siaran 
Nasionalisme 
Terbaik 
 

Subkategori: 
• LPP/LPS 

Televisi 
• LPP/LPS 

Radio 
 

Kode : 
10 / (nama_LP) / 
(nama_program) 

•  Program Siaran yang bertema nasionalisme terbaik. 
• Peserta LP TV dan Radio. 

 
Ketentuan :  

• Peserta adalah LPP dan LPS pada program siaran lokal. 
• Tema NASIONALISME. 
• Boleh fiksi maupun non fiksi. 

11 Program Religi 
Terbaik 
 

Subkategori: 
• LPP/LPS 

Televisi 
• LPP/LPS 

Radio 
 

Kode : 
11 / (nama_LP) / 
(nama_program) 

•  Program Siaran yang bertema religi/agama dan kepercayaan 
terbaik. 

• Peserta LP TV dan Radio. 
 
Ketentuan :  

• Peserta adalah LPP dan LPS pada program siaran lokal. 
• Tema RELIGI/Agama dan Kepercayaan 

Ketentuan : 
Keberagaman tayangan Religi dari berbagai agama dan kepercayaan 
pada siaran lokal 

12 Program Acara 
Terfavorit 
 
Subkategori: 

• LPP/LPS 
Televisi 

• LPP/LPS 
Radio 

 
Kode : 
12 / (nama_LP) / 
(nama_program) 
 
 

• Program acara yang diunggulkan oleh lembaga penyiaran. 
• Peserta LP TV dan Radio. 
• Materi penilaian berdasarkan:  

Jumlah vote di website terbanyak pilihan masyarakat. 
Website: http://kpid.jogjaprov.go.id/ 
Periode polling : 10-20 September 2019 
Pukul 00.00 – 23.59 WIB 
TV : Upload di Youtube 1-2 menit dan kirim linknya ke KPID DIY 
Radio : dikirimkan ke KPID materi full 
  
Ketentuan :  

• Peserta adalah LPP dan LPS pada program siaran lokal. 
• Tema BEBAS. 
• Judul acara di tuliskan, Sub Judul,  Jika berseri (tema) di tuliskan detail 

13 Program 
Unggulan 
Terbaik Radio 
Komunitas 

 
Subkategori: 

• LPK Radio 
 
Kode : 
13 / (nama_LP) / 
(nama_program) 

• Program acara yang diunggulkan oleh lembaga penyiaran komunitas. 
 
Ketentuan : 

•  LPK radio yang sudah ber-IPP. 
•  Tema program BEBAS. 

14 Penghargaan Khusus : 
(Penghargaan diberikan oleh KPID DIY) 
 

 - TV SSJ yang 
menayangkan 
program lokal 
terbanyak 

 
Diberikan berdasarkan hasil pemantauan KPID DIY. 
 
 

http://kpid.jogjaprov.go.id/
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- Tokoh 
pemerhati 
penyiaran DIY 

 
 

- Lembaga Peduli 
Penyiaran: 

 
1. Mitra 
Strategis KPID 

 
 

2. Mitra 
Strategis Radio 
Komunitas 
 
3. Institusi 
Pemasang ILM 

 
Diberikan kepada tokoh yang peduli terhadap kemajuan penyiaran di 
DIY. 
 
 
 
 
 
 
Diberikan kepada SKPD/lembaga/instansi yang bersinergi dengan 
KPID DIY. 
 
 
Diberikan kepada SKPD/lembaga/instansi yang bersinergi dengan 
KPID DIY terkait radio komunitas. 
 
 
Diberikan kepada SKPD/lembaga/instansi swasta,dll yang memasang 
ILM. 

 
 

Ketentuan Umum : 
 

• Periode penayangan  tanggal 1 Januari s/d 15 September 2019. 

• Durasi materi yang dikirim mengikuti lamanya program yang ada (satu episode/satu kali tayang). 

• Maksimum mengirimkan dua (2) materi untuk setiap kategori. 

• Masing-masing Kategori minimal diikuti oleh 3 peserta dari Lembaga Penyiaran. Jika tidak, 

Kategori akan dibatalkan. 

• Materi yang dikirimkan berupa softfile dalam format mp3 untuk LP radio dan mp4 atau avi untuk 

LP televisi, disimpan dalam flashdisk dengan kode penamaan file : (no kategori/Lembaga 

penyiaran/nama program). Flashdisk yang dikumpulkan pada panitia dapat diambil setelah 

seluruh rangkaian acara selesai. 

• Satu program acara dapat diikutkan dalam lebih dari 1 (satu) jenis kategori yang berbeda. 

• Para finalis / nominator bersedia dihubungi dan menunjukkan bukti rekaman siar. 

• Pengumpulan materi oleh LP dan diserahkan kepada sekretariat KPID DIY paling lambat tanggal 

16 September 2019. 

• Pengumpulan materi disertai lembar konfirmasi dengan menyertakan deskripsi program 

(termasuk tanggal dan jam tayang) yang dapat di unduh melalui : http://kpid.jogjaprov.go.id/ 

• Penilaian dilakukan oleh dewan juri kecuali kategori terfavorit yang merupakan hasil polling 

masyarakat umum. 

• Materi yang diikutkan dalam penjurian bisa dikimkan ke Sekretariat KPID DIY 

Alamat: Jalan Brigjen katamso Yogyakarta  55152 

• Puncak acara Anugerah Penyiaran DIY 2019 akan dilaksanakan hari Senin, 28 Oktober 2019 

pukul 19.00 – 21.00 WIB di Auditorium Kampus AMIKOM, Jl. Ringroad Utara, 

• Apabila terdapat pertanyaan atau hal lain yang perlu dikomunikasikan dapat menghubungi 

Sekretariat KPID DIY di kantor pada Hari dan Jam Kerja atau melalui : 

 Telp  : (0274) 371444    

Handphone : 081227894444 

Email  : kpiddiy@gmail.com 

Mengetahui, 
Ketua KPID DIY, 

 
 
 

Drs. I Made Arjana Gumbara 

 
Ketua Panitia, 

 
Agnes Dwirusjiyati, S.Pd. 

 

http://kpid.jogjaprov.go.id/
mailto:kpiddiy@gmail.com

