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BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PERUSAHAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2015

PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI DAN RADIO
BLOK I. KETERANGAN TEMPAT
1. Provinsi

:

2. Kabupaten / Kota *)

:

3. Kecamatan

:

4. Desa / Kelurahan / Nagari *)

:

5. Nomor Urut Perusahaan

:

6. Nama Lengkap Perusahaan

:

7. Alamat Perusahaan

:

RT :

RW :

Nomor Telepon

:

(

)

Nomor Faksimili

:

(

)

E-mail

:

Website

:

Kode Pos :

8. Contact Person Perusahaan
a. Nama

:

b. Jabatan

:

c.

:

Nomor Telepon yang dapat dihubungi

d. E-mail

:

*) Coret yang tidak sesuai
■

Survei ini betujuan untuk mendapatkan informasi tentang Indikator Produksi Kegiatan Penyiaran dan Pemrograman Televisi dan Radio

■
■

Survei ini tidak memungut biaya apapun
Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 1997 tentang Statistik, Pasal 21

■

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh
Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 1997 tentang Statistik, Pasal 27)

Penjelasan lebih lanjut hubungi:

Sub Direktorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi
Jl. Dr. Sutomo No. 6 - 8, Jakarta 10710
Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes.: 6320-3 Faks: (021) 3506639
E-mail: kti@bps.go.id

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER
■
■
■
■

Penulisan kata-kata menggunakan huruf kapital (balok).
Isian ditulis dengan jelas agar mudah dibaca, tidak boleh disingkat kecuali kata-kata yang terlalu panjang.
Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
Cara pengisian daftar:
♦ Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
♦ Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
♦ Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right justified ).

BLOK II. KETERANGAN UMUM
Rincian 1.

Jenis kegiatan, lingkari kode sesuai jenis kegiatannya kemudian pindahkan ke kotak yang tersedia.
Penyiaran radio (6010), mencakup penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi program yang
berhubungan dengan masyarakat, termasuk mengumpulkan dan menyalurkan program melalui kabel/satelit, internet, termasuk
penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio.
Penyiaran dan pemrograman televisi (6020), mencakup pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang
dibeli (seperti film, dokumenter, dll), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau
kombinasi keduanya.
Jika perusahaan memiliki lebih dari satu kegiatan utama tetapi hanya memiliki satu ijin usaha, maka diambil salah satu saja
yang menjadi kegiatan utama perusahaan tersebut.
Rincian 2a. Nama penanggung jawab perusahaan, isikan nama penanggung jawab perusahaan pada tempat yang tersedia.
Penanggung jawab perusahaan adalah Pimpinan/Direktur/ Manajer yang mempunyai kewenangan mengelola perusahaan.
Nama penanggung jawab tidak harus sama dengan nama contact person yang ada di Blok I rincian 8.
Rincian 2b. Jenis kelamin penanggung jawab perusahaan.
Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai kemudian pindahkan kode jawabannya ke tempat yang tersedia.
Rincian 3. Tahun mulai berproduksi adalah tahun pertama kali perusahaan melayani/menghasilkan barang dan jasa secara komersial. Apabila
suatu perusahaan pernah mengalami perubahan badan hukum/badan usaha, maka tuliskan tahun mulai berproduksi pada kondisi
badan hukum/badan usaha terakhir.
Tuliskan tahun mulai berproduksi perusahaan pada kotak yang tersedia.
Rincian 4. Badan hukum adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang
diperkuat dengan bukti tertulis atau akta. Yang juga termasuk dalam LPP diantaranya: Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD),
Pemerintah Daerah (PEMDA), UPTD. Radio Komunitas tidak termasuk dalam cakupan sampel perusahaan penyiaran survei KTI.
Lingkari bentuk badan hukum / badan usaha / perijinan sesuai dengan perijinannya, kemudian pindahkan kode ke tempat yang
tersedia.
Rincian 5. Status penanaman modal adalah permodalan utama yang diperoleh perusahaan pada waktu pendirian dan berdasarkan keputusan
yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Lingkari status penanaman modal kemudian pindahkan kode ke tempat yang tersedia.
Rincian 6. Status Jaringan Perusahaan adalah status dari perusahaan yang dicacah, apakah merupakan kantor pusat/cabang atau merupakan
kantor tunggal.
Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai kemudian pindahkan kode jawabannya ke kotak yang tersedia
Kantor Pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat lain yang secara administratif
melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu/unit
penunjang.
Cabang adalah kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara
struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tetap
mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.
Tunggal adalah perusahaan/usaha yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan
perusahaan dilakukan oleh perusahaan/usaha yang bersangkutan.
Perusahaan/usaha tunggal disebut juga perusahaan/usaha tanpa cabang.

BLOK III. KETERANGAN PRODUKSI
Rincian 1.

Rincian 2.

Isikan lamanya durasi siaran (termasuk iklan) dalam sehari. Kemudian pindahkan isian ke dalam kotak yang tersedia.
Siaran adalah pesan/rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis,
karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
Isikan total program acara selama tahun 2014. Kemudian pindahkan isian ke dalam kotak yang tersedia.
Program atau acara televisi/radio adalah acara-acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi atau radio

Rincian 2a. Produksi sendiri (In-house Production ) adalah siaran/acara yang ditayangkan merupakan hak cipta perusahaan sendiri
Rinican 2b. Kontrak (Contract Production ) adalah siaran/acara yang merupakan hak cipta perusahaan lain atau Production House di luar
perusahaan.
Rincian 3. Lingkari kepemilikan program/acara dalam bahasa asing kemudian pindahkan isian ke dalam kotak yang tersedia.
Bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai
bahasa sendiri.
Contohnya adalah bahasa inggris, bahasa arab, dan bahasa mandarin. Sedangkan bahasa daerah tidak termasuk bahasa asing.
Rincian 4. Isikan jumlah program/acara dalam bahasa asing selama tahun 2014. Kemudian pindahkan isian ke dalam kotak yang tersedia.
Rincian 5. Isikan banyaknya spot iklan dalam sehari menurut waktu tayang ke dalam kolom yang disediakan.
Isikan rata-rata tarif pemasangan iklan per spot menurut waktu tayang (dalam rupiah) ke dalam kolom yang disediakan.
Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat (non komersial) tentang tersedianya jasa, barang,
& gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak, dengan memberikan imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

BLOK II. KETERANGAN UMUM
1. Jenis kegiatan :
Penyiaran Radio oleh Pemerintah (60101)

1

Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah (60201)

3

Penyiaran Radio oleh Swasta (60102)

2

Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta (60202)

4

2. a. Nama penanggung jawab perusahaan :
b. Jenis kelamin :

Laki-laki

1

Perempuan

2

3. Tahun mulai berproduksi :
4. Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha/Perijinan :
PT

1

LPP

2

Lainnya (tuliskan : ……………………)

PMDN

2

Lainnya

3

Cabang

2

Tunggal

3

3

5. Status Penanaman Modal :
PMA

1

6. Status Jaringan Perusahaan:
Pusat

1

BLOK III. KETERANGAN PRODUKSI
1. Durasi siaran (termasuk iklan) dalam sehari selama 2014 :
2. Jumlah program/acara selama 2014 :

……………..

a. Produksi sendiri (In-house Production)
b. Kontrak (Contract Production) :

:

………….. Jam

acara

………………….. acara

………………….. acara

3. Apakah memiliki program/acara dalam bahasa asing selama 2014?
Ya

1

Tidak

2

Langsung ke rincian 5

4. Jumlah program/acara dalam bahasa asing selama 2014: ……………… acara
5. Jumlah iklan yang disiarkan dan tarif pemasangan iklan per spot menurut waktu tayang selama 2014 :
Waktu Tayang
No
Penyiaran radio (6010)

Penyiaran dan Pemrograman
Televisi (6020)

(2)

(3)

(1)

Jumlah Iklan dalam Sehari
(spot)

Tarif Iklan per Spot

(4)

(5)

1

Prime time

Prime time

Rp

2

Regular time 1

Fringe time

Rp

3

Regular time 2

Shoulder time

Rp

BLOK III. KETERANGAN PRODUKSI (Lanjutan )
Rincian 6.

Isikan alokasi waktu penyiaran sesuai jenis program/acara dalam seminggu (dalam persentase).
Total dari rincian ini harus 100%.

Rincian 7.

Isikan program/acara unggulan/favorit dalam sebulan sesuai kode nomor pada rincian 6 ke dalam kotak yang tersedia.
Isian tidak harus yang memiliki persentase waktu terbesar.

Rincian 8.

Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai kemudian pindahkan kode jawabannya ke tempat yang tersedia.
Live streaming adalah salah satu bentuk penyiaran gambar secara visual layaknya seperti nonton tv atau penyiaran, suara seperti
radio yang melalui jaringan kabel, wireless maupun jaringan internet secara langsung (real time) .

Rincian 9.

Pertanyaan ini khusus untuk penyiaran radio.
Isikan kode 1 jika menggunakan frekuensi/gelombang siaran dan kode 2 jika tidak menggunakan untuk setiap frekuensi/
gelombang siaran.
FM (Modulasi Frekuensi) adalah suatu metode untuk mengirimkan isyarat frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi
Rentang gelombang pembawa berfrekuensi tinggi. Rentang frekuensinya antara 87,5 Mhz - 108 Mhz.
AM (Modulasi Amplitudo) adalah proses memodulasi isyarat frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubahubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Rentang Frekuensinya antara 530 Khz - 1600 kHz.

Rincian 10. Pertanyaan ini khusus untuk penyiaran televisi.
Isikan kode 1 untuk yang menggunakan dan kode 2 untuk yang tidak menggunakan pada setiap jenis sinyal transmisi
Penyiaran analog adalah penyiaran yang menggunakan sistem analog dan dioperasikan pada band frekuensi 54-890 MHz.
Penyiaran digital adalah jenis penyiaran televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal
video, audio dan data ke pesawat televisi.

BLOK III. KETERANGAN PRODUKSI
6. Alokasi waktu penyiaran program/acara dalam seminggu (selain iklan) :
a)

Berita dan Informasi

:

%

b)

Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan :

%

c)

Seni dan Budaya

:

%

d)

Agama

:

%

e)

Olahraga

:

%

f)

Musik

:

%

g)

Sandiwara/Film/Sinetron

:

%

h)

Hiburan Lainnya

:

%

i)

Talkshow

:

%

j)

Lainnya

:

%

(tuliskan ……………….........……..………...)
Jumlah: 1

0

0 %

7. Program/acara unggulan/favorit dalam sebulan : (tuliskan kode nomor dari rincian 6 )

8. Apakah menyediakan layanan siaran melalui internet (live streaming )?
Ya

1

Tidak

2

Khusus Penyiaran Radio (6010)
9. Frekuensi/gelombang siaran:
FM

Ya

1

Tidak

2

AM

Ya

1

Tidak

2

Analog

Ya

1

Tidak

2

Digital

Ya

1

Tidak

2

Khusus Penyiaran dan Pemrograman Televisi (6020)
10. Sinyal transmisi siaran:

BLOK IV. KETERANGAN KETENAGAKERJAAN (Kondisi Akhir 2014 )
Rincian 1.

Isikan banyaknya pekerja (tidak termasuk pekerja asing) tetap dan kontrak kondisi akhir 2014 sesuai status pekerjaan dan jenjang
pendidikan pada tempat yang tersedia.
Pekerja tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada
absensi/kehadiran pekerja tersebut, dan apabila diberhentikan biasanya mendapat pesangon.
Pekerja kontrak adalah pekerja yang bekerja dengan perjanjian tertentu dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti
jenjang karir yang berlaku di perusahaan.

Rincian 2.

Isikan banyaknya pekerja asing sesuai jenis kelamin dan jumlahkan, kemudian tulis di tempat yang tersedia.
Pekerja asing adalah pekerja warga negara asing (WNA) pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia yang bekerja
pada perusahaan.

Rincian 3.

Isikan banyaknya pekerja tidak tetap sesuai jenis kelamin dan jumlahkan, kemudian tulis di tempat yang tersedia.
Pekerja tidak tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan dan mendapat upah/gaji dengan memperhitungkan jumlah hari
masuk kerja/prestasi pekerja tersebut, dan jika diberhentikan biasanya tidak mendapat pesangon.

Rincian 4.

Isikan jumlah seluruh pekerja pada tempat yang tersedia.
Rincian 4 = Rincian 1e kolom 6 + Rincian 2c + Rincian 3c.

BLOK V. KETERANGAN PENDAPATAN DAN BIAYA
Rincian 1.

Pendapatan selama 2014

Rincian 1a. Isikan pendapatan (rupiah) pada kolom yang tersedia.
Pendapatan dari kegiatan utama adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan utama
selama tahun 2014.
Pendapatan lainnya adalah pendapatan yang diterima dari kegiatan yang masih merupakan satu kesatuan maupun penunjang
kegiatan perusahaan/usaha dan bukan merupakan kegiatan utama (tidak termasuk bunga dan deviden serta property income
lainnya).
Rincian 2.

Isikan biaya produksi (rupiah) pada kolom yang tersedia.
Biaya produksi adalah biaya atas penggunaan barang-barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan/habis dalam proses
produksi.
Contoh: Biaya Alat Tulis Kerja (ATK), biaya artis, biaya listrik, biaya air, biaya bahan bakar, dan lainnya.
Biaya produksi selain balas jasa pekerja (upah/gaji, bonus, tunjangan), penyusutan, keuntungan, pajak atas produksi (PPN, PBB,
PKB, Bea Masuk, Bea Balik Nama)

Rincian 3.

Isikan kode metode survei apa yang paling diinginkan untuk survei berikutnya pada kolom yang tersedia.

BLOK IV. KETERANGAN KETENAGAKERJAAN (Kondisi Akhir 2014)
1. Banyaknya pekerja (tidak termasuk pekerja asing) tetap dan kontrak pada akhir 2014 menurut jenjang pendidikan
yang ditamatkan:
Jenjang Pendidikan
(1)

Pekerja Tetap
Laki-Laki
(2)

Pekerja Kontrak

Perempuan
(3)

Laki-laki
(4)

Perempuan
(5)

Jumlah
(Kolom 2 s.d. 5)
(6)

a. SMA Sederajat ke bawah
b. D1 / D2 / D3
c. D4 / S1
d. S2 / S3
e. Jumlah (r.1a s.d. r.1d )

2. Pekerja asing :
a. Laki-laki
b. Perempuan

3. Pekerja tidak tetap :
a. Laki-laki
b. Perempuan

4. Total pekerja (r.1e kol. 6 + r.2a + r.2b + r.3a + r.3b) :

BLOK V. KETERANGAN PENDAPATAN DAN BIAYA
1. Pendapatan selama 2014 :
a. Pendapatan dari kegiatan utama:

Rp.

b. Pendapatan lainnya:

Rp.

Pendapatan dari kegiatan utama, adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan penyiaran (iklan),
selama tahun 2014.
Pendapatan lainnya, adalah pendapatan yang diterima dari kegiatan yang masih merupakan satu kesatuan maupun penunjang kegiatan
perusahaan penyiaran dan bukan merupakan kegiatan utama (tidak termasuk bunga dan deviden serta property income lainnya).

2. Biaya produksi selama 2014:

Rp.

Biaya produksi adalah biaya atas penggunaan barang-barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan/habis dalam proses produksi.
Biaya produksi selain balas jasa pekerja (upah/gaji, bonus, tunjangan), penyusutan, keuntungan, pajak atas produksi (PPN, PBB,
PKB, Bea Masuk, Biaya Balik Nama)

3. Untuk mengisi kuesioner ini pada survei-survei berikutnya, metode apa yang paling diinginkan ?
e-survey (kuesioner elektronik)

1

conventional survey (kuesioner cetak/manual)

2

Tuliskan alasannya :

BLOK VI. CATATAN
Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada Blok ini.
Selain informasi dari Responden, Petugas juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isi kuesioner.

BLOK VII. PENGESAHAN
1. Nama Pemberi Jawaban

:

2. Jabatan

:

3. Nomor Telepon/HP

:

4. E-mail

:

5. Tanggal Pengesahan

:

6.

Tanda Tangan / Cap Perusahaan

BLOK VIII. KETERANGAN PETUGAS
URAIAN

PENCACAH

PENGAWAS

(1)

(2)

(3)

1. Nama Petugas
2. E-mail
3. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
4. Tanda Tangan

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. Dr. Sutomo No. 6 - 8, Jakarta 10710
Tlp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax: (021) 3857046
Homepage: http://www.bps.go.id

