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Kata Pengantar

Kisah Televisi di Indonesia : Dari Cengkraman 

Politik Sampai Kuasa Modal Kapitalisme

Fajar Junaedi

(dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penulis 

dan peneliti sport communication, pengurus pusat Asosiasi Pendidikan Ting-

gi Ilmu Komunikasi – ASPIKOM dan Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah – APIK PTM)

Sejarah perkembangan televisi di Indonesia berkelindan pada dua 
ranah, yaitu politik dan ekonomi. Awalnya stasiun televisi didirikan 
untuk kepentingan politik, meski sebelum didirikan mendapat 
tentangan dari pihak lain yang menganggapnya terlalu mahal. Pada 
perkembangannya, stasiun televisi berkembang sebagai entitas 
ekonomi. Sebagai entitas ekonomi,  pada kenyataannya televisi juga 
tidak bisa lepas sepenuhnya dari kepentingan politik pemiliknya.

Saling berkelindannya kepentingan politik dan ekonomi dalam 
sejarah televisi di Indonesia bermula sejak pendirian stasiun televisi 
masih menjadi ide para menteri di tahun 1950-an.  Perdebatan tentang 
biaya ekonomi yang tinggi untuk mendirikan dan mengelola stasiun 
televisi dan keuntungan politik yang digapai menjadi pokok persoalan.

Gagasan pendirian stasiun televisi di Indonesia telah muncul tidak 
lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Adalah 
Menteri Penerangan R. Maladi yang mengajukan usul pendirian 
stasiun televisi kepada Presiden Soekarno pada awal dekade 1950-an. 
Salah satu alasan yang disampaikan oleh R. Maladi kepada Soekarno 
adalah keberadaan stasiun televisi memberi keuntungan kepada 
pemerintah pada pemilu yang akan digelar pada tahun 1955. R. Maladi 
menyatakan bahwa gagasannya untuk mendirikan stasiun televisi 
mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, namun di dalam internal 
kabinet, gagasan R. Maladi mendapat penolakan dari para menteri 
lainnya karena dianggap terlalu mahal bagi Indonesia yang masih 
mengalami kesulitan ekonomi kala itu (Ishadi, 2014: 31).
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Sebelum menjadi menteri penerangan, R. Maladi adalah seorang 
pemain sepakbola. Posisinya adalah sebagai penjaga gawang. Ada dua 
klub sepakbola yang pernah dibelanya, Persis Solo dan PSIM Yogyakarta. 
Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama tahun 1948, R. Maladi 
memperkuat kontingen Surakarta. Namanya sangat populer di kalangan 
pemuda. Dengan latar belakangnya ini, R. Maladi kembali mengusulkan 
kepada Presiden Soekarno pada tahun 1959 untuk mendirikan stasiun 
televisi guna menyambuat Asian Games yang akan digelar di Jakarta tahun 
1962. Kali ini argumen R. Maladi bukan berkaitan dengan politik, namun 
alasan yang disampaikannya pada Presiden Soekarno adalah olahraga dan 
televisi di Indonesia sangat berkaitan erat. Sebagaimana yang dialaminya 
saat PON tahun 1948 yang sukses mempersatukan para pemuda Indonesia 
(Ishadi, 2014 : 32).

Presiden Soekarno menyetujui usul R. Maladi. Untuk kali pertama, 
stasiun televisi berdiri di Indonesia dengan diberi nama Televisi 
Republik Indonesia (TVRI). Karena dibangun bersamaan dengan 
persiapan Asian Games, studio TVRI terletak tidak jauh dengan 
komplek olahraga yang kini dikenal sebagai Gelora Bung Karno. 
Kepemilikan TVRI adalah sebagai stasiun televisi pemerintah, dengan 
sistem penyiaran yang dikelola ala manajemen birokrasi pemerintah.

Kontrol pemerintah terhadap isi program, berita, maupun 
hiburan di TVRI dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, secara 
struktural yaitu dengan menempatkan pemimpin TVRI berada di 
bawah menteri penerangan. Menteri penerangan secara langsung 
maupun tidak langsung menjadi komisaris utama. Dengan demikian, 
menteri penerangan  memiliki hak dan wewenang untuk mengangkat 
dan memberhentikan pemimpin TVRI sewaktu-waktu, termasuk juga 
menunjuk dan menetapkan pemimpin redaksi di ruang berita TVRI. 
Cara kedua adalah dengan memberikan guidance terus-menerus 
secara tertulis maupun lisan tentang apa yang boleh dan tidak boleh 
disiarkan, baik dalam bentuk standard operating procedure maupun 
perintah harian. Ketiga, menteri penerangan secara berkala ikut serta 
dalam rapat perencanaan siaran dan memberikan approval terakhir 
pada pola berita acara siaran tahunan (Ishadi, 2014 : 44-45).

Sampai tahun 1980-an, TVRI secara telak memonopoli penyiaran 
televisi di Indonesia. Kebijakan monopoli siaran televisi mulai 
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mengalami perubahan pada akhir dekade 1980-an, ketika stasiun 
televisi swasta diberikan kesempatan bersiaran. Era televisi swasta 
dengan cepat menggurita dalam berbagai institusi stasiun televisi 
swasta. Monopoli yang sebelumnya dipegang oleh TVRI digeser kepada 
para pemilik stasiun televisi swasta. Para pemilik stasiun televisi swasta 
yang mendapatkan ijin di masa Orde Baru adalah mereka yang dekat 
dengan kekuasaan pemerintah.

Perhatikan nama-nama yang mendapatkan ijin pemerintah 
untuk memiliki televisi swasta. Rajawali Citra Televisi Indonesia 
(RCTI) dimiliki oleh Bambang Trihatmodjo, anak ketiga dari Presiden 
Soeharto. Surya Citra Televisi (SCTV) dimiliki oleh duet pengusaha 
Henry Pribadi dan Sudwikatmono yang dekat dengan kekuasaan Orde 
Baru. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dimiliki oleh anak pertama 
Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Mbak Tutut). 
Andalas Televisi (ANTV) dimiliki oleh konglomerasi Bakrie dan 
Agung Laksono yang merupakan elit dari Golongan Karya. Sementara 
Indosiar dimiliki oleh Liem Sioe Liong yang merupakan bagian dari 
lingkaran dekat Soeharto (Utomo, 2015:216).  Secara umum, pola yang 
ada dalam kepemilikan stasiun televisi swasta di Indonesia hampir 
seragam yaitu menjadi bagian dari konglomerasi perusahaan yang 
sebelumnya tidak memiliki bisnis di bidang media massa. Dalam 
perspektif ekonomi politik media, fenomena ini dinamakan dengan 
spasialisasi.

Peta kepemilikan stasiun televisi swasta mengalami beberapa 
pergeseran pasca reformasi tahun 1998. Krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia di sekitar masa reformasi menyebabkan beberapa induk 
perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan 
beralihnya kepemilikan stasiun televisi. RCTI diambil alih oleh 
kelompok Media Nusantara Citra (MNC) di bawah penguasaan 
Harry Tanoesoedibyo. TPI yang mengalami kesulitan keuangan 
menjalin kerja sama dengan MNC. Kerja sama yang berakhir dengan 
perseteruan antara MNC dengan Mbak Tutut di meja pengadilan. 
MNC memenangkan perseteruan dan sebagai implikasinya TPI 
dimiliki sepenuhnya oleh MNC. Di bawah payung MNC, TPI berganti 
nama menjadi MNCTV. Kelompok bisnis MNC semakin menggurita 
dengan mengibarkan GlobalTV (GTV) sebagai salah satu unit bisnis 
televisinya. Perubahan lain terjadi di Indosiar dan SCTV yang dikelola 
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oleh Elang Media Teknologi (EMTEK). Pemodal kelompok usaha media 
ini adalah pemilik SCTV. Kelompok usaha Bakrie menyatukan bisnis 
media televisi mereka dalam payung Viva yang memayungi ANTV dan 
TVOne. TVOne awalnya adalah sebuah stasiun televisi yang dimiliki 
oleh Abdul Latief, pengusaha dan politisi yang dekat dengan lingkaran 
keluarga Soeharto, bernama Lativi. Lativi mengalami kesulitan 
keuangan yang berujung pada penjualannya kepada kelompok Bakrie.

Beberapa stasiun televisi baru mendapatkan ijin siaran pasca tahun 
1998. MetroTV  yang dimiliki Surya Paloh, TransTV yang dimiliki 
oleh Chairul Tanjung, dan  TV 7 yang dimiliki Kelompok Kompas 
Gramedia (KKG). Stasiun televisi yang disebut terakhir ini akhirnya 
diakuisisi oleh Chairul Tanjung dan berganti nama menjadi Trans 7. 
KKG yang gagal dengan TV7 mencoba peruntungannya dalam bisnis 
media televisi dengan mendirikan KompasTV.

Meskipun terjadi peralihan struktur kepemilikan dari pra tahun 
1998 dan pasca tahun 1998, ada yang tidak berubah dari isi siaran 
stasiun televisi swasta di Indonesia. Pertama, program tayangan televisi 
yang hanya diorientasikan kepada pemenuhan angka rating yang tinggi. 
Semakin tinggi angka rating, semakin mudah menjual program televisi 
kepada para pengiklan. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, 
kenaikan satu poin rating akan menghasilkan peningkatan iklan 
sampai 100 juta dollar AS per tahun. Tentu jumlah yang signi!kan. Di 
Indonesia, bagi stasiun televisi swasta yang sifatnya komersial berlaku 
hukum yang sama. Setiap penurunan satu poin rating di Indosiar, 
misalnya, secara otomatis akan menurunkan revenue sebesar  50 
miliar rupiah per tahun. TransTV memprediksi peningkatan satu poin 
average audience share ekuivalen dengan peningkatan revenue sebesar 
5 sampai 10 miliar per bulan (Ishadi, 2014:51). Sebagai konsekuensi 
penghambaan pada rating ini maka penonton dieksploitasi sedemikian 
rupa untuk dijual kepada pemasang iklan dari kepuasan penonton 
menyaksikan program-program acara televisi secara cuma-cuma. 
Tidak mengherankan jika program acara televisi di Indonesia sering 
mengkomodi!kasi mistik, seks, kekerasan dan sejenisnya untuk 
mendapatkan rating yang tinggi

Kedua, intervensi politik para pemilik media televisi di ruang 
redaksi. Para pemilik stasiun televisi di Indonesia banyak yang menjadi 
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pengurus teras partai politiik, bahkan ketua umum partai politik. Harry 
Tanoesodibyo, taipan pemilik kelompok bisnis media MNC, memiliki 
RCTI, MNCTV dan GTV, dengan di saat bersamaan memimpin Partai 
Perindo. Surya Paloh yang memiliki MetroTV, secara bersamaan juga 
memimpin Partai Nasdem. Akibatnya, ruang redaksi yang seharusnya 
obyektif dan berimbang dalam memproduksi berita, justru digunakan 
oleh pemilik stasiun televisi sebagai media kampanye, bahkan ketika 
kampanye pemilu belum secara resmi diberlakukan.

Ketiga, kepentingan modal dalam industri penyiaran berimplikasi 
pada tayangan televisi yang sekadar diorientasikan untuk kepentingan 
menarik pengiklan sebanyak-banyaknya. Orientasi ini menyebabkan 
regulasi penyiaran, yaitu Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran – Standar Program Siaran 
(PPP-SPS) menjadi macan ompong bagi para pemilik stasiun televisi. 
Alih-alih mendapatkan acara berkualitas, penonton dijejali tayangan 
yang berisi adegan kekerasan, seksualitas dan mistik yang dibuat 
dengan biaya murah untuk menggaet perhatian penonton.

Kini, kisah penyiaran televisi Indonesia masih tetap muram. 
Cengkraman ambisi politik masih kuat, sementara pada saat yang 
bersamaan, kepentingan modal dari pemiliknya terakumulasi dalam 
tayangan yang banal. Banalitas tayangan televisi yang terus menerpa 
mata penonton kala berada di depan layar televisi. 

Yogyakarta, 22 Maret 2018
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RIP I 
Kematian Etika Penyiaran 

dalam Program Sinetron
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Pengembangan Mental Pegulat Sejak Dini

Guntur Jaya Tomas

Televisi merupakan salah satu media penyiaran yang tidak hanya 
memberikan informasi tapi juga memberikan edukasi, menjadi kontrol 
sosial dan tentunya memberikan hiburan. Dalam penggunaannya 
televisi juga menorehkan angka yang fantastis, berdasarkan hasil riset 
dari susenas 1998 dan 2000 memperlihatkan kecenderungan masyarakat 
dalam hal mendengarkan radio, menonton televisi, dan membaca surat 
kabar. Rata-rata nasional, waktu mendengarkan radio ada penurunan 
dari 62,7% (1998) menjadi 43,3%, menonton televisi dari 79,8% menjadi 
78,9%, dan membaca surat kabar dari 25,8% menjadi 17% pada tahun 
2000. Kemudian dari sejumlah survei yang dilakukan secara terpisah 
oleh lembaga yang berbeda selama 2005-2006 diketahui bahwa 
kecenderungan menonton televisi telah meningkat rata-rata diatas 80%, 
sedangkan kegiatan membaca koran semakin rendah, demikian pula 
kegiatan mendengarkan radio (Badjuri, 2010: 12).

Munculnya banyak stasiun televisi baik swasta nasional maupun 
televisi lokal menjadikan pengusaha televisi saling berlomba untuk 
menyajikan program-program acara yang menarik untuk dapat 
merebut perhatian pemirsa. Namun, ketatnya persaingan justru meng-
geser paradigma pihak pengelola stasiun untuk menyajikan program 
acara yang hanya mementingkan rating. Karena kepentingan rating 
itulah para pengelola televisi tidak lagi memperhatikan konten acara 
yang diproduksi. Perspektif rating ini menjadi sebuah pola pikir 
utama yang seakan memaksa semua orang untuk menggunakannya. 
Adaginum seruling cukong berdasar rating menentukan lagu yang 
dimainkan telah menembus semua tingkat pengambilan keputusan 
dan seringkali mengabaikan kualitas, termasuk estetika, sosial, dan 
psikologis penonton. Akibat bertumpu pada rating sebagai alat kontrol 
dan standarisasi utama, industri televisi terjebak pada pola pikir “yang 
penting sebanyak-banyaknya dan seecepat-cepatnya (Panjaitan dan 
Iqbal, 2009: 23).
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Pernyataan bahwa program acara televisi saat ini masih banyak yang 
berorientasi pada upaya memanjakan pemirsa dengan totalitas hiburan 
dan mengurangi aspek edukasi ini dibuktikan dengan tayangan serial 
kartun, kartun merupakan acara televisi berbentuk !ksi atau drama yaitu 
sebuah format acara televisi yang diproduksi dan diciptakan melalui 
proses imajinasi krearif dari kisah-kisah drama atau !ksi yang direkayasa 
dan dikreasi ulang. Format yang digunakan merupakan interpretasi kisah 
kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan cerita dalam sejumlah 
adegan. Adegan tersebut akan menggabungkan antara realitas kenyataan 
hidup dengan !ksi atau imajinasi para kreatornya (Mabruri, 2013: 17). 
Serial kartun yang marak pada beberapa tahun kebelakang sedikit yang 
menyisakan pelajaran konstruktif atau nilai edukasi bagi pemirsa yang 
mayoritas penikmat kartun adalah anak-anak. Stasiun televisi benar-benar 
menyediakan tayangan yang hanya bisa menaikan rating mereka dan tidak 
memikirkan efek dari tayangan tersebut terutama kartun yang ditonton 
oleh anak-anak yang mengandung kekerasan dan hal-hal yang seharusnya 
belum mereka saksikan.

Kekerasan yang biasa diperlihatkan ditayangan kartun televisi akan 
memberi pengaruh buruk kepada anak. Anak-anak pada prinsipnya 
adalah “the great imitator”. Mereka dengan cepat meniru apa yang 
mereka lihat, baik langsung maupun dari televisi. Apa saja yang muncul 
di layar TV akan menancap di pikiran anak tersebut dalam waktu yang 
lama. Kemampuan menyerap dan meniru yang sebenarnya sangat baik 
ini, sayangnya lebih banyak dipakai untuk menyerap hal-hal yang tidak 
baik lewat tontonan televisi kegemaran mereka yang tidak terseleksi. 
Seringkali anak di bawah umur lima tahun, saat rewel atau menangis 
kadang susah untuk menghentikannya. Namun, seringkali tangisan 
tersebut bisa berhenti jika didudukkan di depan televisi yang menyala. 
Mungkin kita berpikir bahwa masalah kerewelan sudah diatasi, tetapi 
masalah baru yang lebih besar sedang muncul. Karena TV pada 
dasarnya bukanlah baby sitter yang baik, atau pengasuh yang baik, 
justru sebaliknya. Menurut penelitian sebuah akademi dokter anak di 
Amerika, anak yang dibiarkan orang tuanya menonton televisi akan 
menyerap pengaruh yang merugikan. Terutama pada perkembangan 
otak, emosi, sosial dan kemampuan kognitif anak. Menonton televisi 
terlalu dini mengakibatkan proses wiring, proses penyambungan antara 
sel-sel syaraf dalam otak menjadi tidak sempurna (Mahyoni, 2008: 56). 
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Dengan maraknya perindustrian penyiaran di tanah air yang belum 
tentu memiliki manfaat positif, Indonesia memerlukan adanya sebuah 
peraturan untuk menyelenggarakan penyiaran dan menghasilkan 
kualitas siaran serta mengawasi penyelenggaraan penyiaran yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  Maka 
dibuatlah  sebuah peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam 
buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Pedoman Siaran (SPS) 
yang disah kan oleh Komisi Penyiaran Indonesia  (KPI) oleh lembaga 
negara independen pada tahun 2002. P3SPS ditetapkan agar lembaga 
penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan, kontrol, perangkat sosial dan pemersatu bangsa.

Standar program siaran ini sendiri diarahkan agar program siaran 
dapat menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan 
negara kesatuan republik Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
sebagai lembanga independen negara yang mengawasi, menetapkan 
dan mengatur penyiaran melalui (P3SPS). KPI memiliki kewenangan 
menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang 
menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. 
Kecenderungan adanya pelanggaran yang dibuat media televisi soalah tidak 
mengindahkan kaidah-kaidah yang telah di berlakukan oleh KPI melalui 
(P3SPS). Beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak pelanggaran kasus 
yang dilakukan stasiun televisi dan pelanggaran tersebut dimuat dalam 
situs Komisi Penyiaran Indonesia melalui website kpi.go.id yang menjadi 
bukti bahwa media televisi cenderung melakukan pelanggaran (P3SPS). 
Kasus-kasus pelanggaran yang telah terjadi tersebut dimuat di website 
resmi KPI dan telah dideskripsikan secara jelas sanksi yang diberikan dan 
pelanggaran yang dilakukan.

Dimulai dari kartun, seperti yang kita ketahui anak-anak di 
Indonesia sudah sangat sering disuguhkan dengan tayangan kartun yang 
mengandung unsur kekerasan. Sebagai contoh yaitu tayangan kartun 
yang terdapat di stasiun televisi ANTV yang berjudul Chhota Bheem. 
Serial kartun diproduksi oleh rumah produksi Green Gold Animation 
yang berasal dari India dan mulai ditayangkan di ANTV sejak beberapa 
tahun terakhir dengan dubbing bahasa Indonesia. Chhota Bheematau 
bima sakti tayang dari hari selasa-minggu pada pukul 09.00 sampai 
dengan pukul 10.00 yang menceritakan petualangan seorang anak laki-
laki yang bernama Bima & teman-temannya di kota !ksi Dholakpur.
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Didalam kartun ini terdapat makna tersirat yang tidak dapat 
dimengerti anak-anak yang mana dikartun ini memperlihatkan 
bahwa untuk membela kebenaran kita harus melakukan kekerasan.
Hampir disetiap episode tayangan kartun Chhota Bhem terdapat 
adegan kekerasan yang selalu dilakukan oleh pemeran utama ketika 
menghadapi musuh. Adegan kekerasan memang menjadi daya tarik 
tersendiri bagi penonton. Sebenarnya ada dua hal yang menjadi daya 
tarik penonton seperti tayangan pornogra! dan kekerasan. Namun 
jika tayangan pornogra! cukup menonjol dan jika terdapat pada 
tayangan kartun maka orang tua pasti akan melarang anaknya untuk 
menontonnya berbeda dengan kekerasan jika kekerasan terdapat 
pada tayangan kartun orang tua mungkin mengganggap sepele dan 
membiarkan anak-anak mereka menonton tayangan tersebut. 

Gambar 1.1 kekerasan dalam kartun Chhota Bhem

Gambar diatas merupakan cuplikan kartun Chhota Bhem pada 
tanggal 22 maret 2018 dan didapati delapan adegan kekerasan yang 
terdapat pada tayangan tersebut, gambar diatas menceritakan adegan 
dimana Bima sang tokoh utama bersama teman-temannya termasuk 
kera diatas ingin menyelamatkan teman Bima yang disantra oleh 
penjahat kemudian mereka berusaha menyelamatkan teman mereka 
tersebut namun penjahat dengan tidak mudah menyerahkan teman 
Bima yang disandra kemudian terjadi perkelahian antara kubu Bima 
dan penjahat.
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Gambar 1.2 kekerasan adegan dalam kartun Chhota Bheem

Gambar di atas juga menjelaskan bahwa kartun Bima sakti mengan-
dung kekerasan yang dimana adegan ini bercerita ketika bima melawan 
penjahat yang ingin mengacaukan kota Dholakpur. Tayangan kartun ini 
sudah melanggar peraturan KPI tentang Standar Program Penyiaran 
(SPS). Chhota Bheem atau Bima Sakti melanggar pada bagian pertama 
pelarangan adegan kekerasan pasal 23 yang menyebutkan bahwa (a) 
program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan 
secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, 
penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, 
perusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, 
penembakan, dan/ atau bunuh diri.

Di dalam Islam kita diajarkan untuk mengasihi dan menyayangi 
sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan tayangan 
kartun Chhota Bhem ini jelas bertentangan dengan ajaran islam yang 
dimana didalam kartun Chhota Bhem terdapat adegan perkelahian 
yang mengajarkan anak-anak untuk berbuat aniaya sedangkan di 
ajaran islam kita diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain dan 
dilarang untuk berbuat aniaya sebagaimana dalam dalil berikut:

Sunan Abu Daud 4250: dari Yazid bin Abdullah dari Iyadh bin 
Himar ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
“Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian 
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bersikap rendah diri, hingga seseorang tidak berbuat aniaya kepada 
orang lain, dan seseorang tidak berlaku sombong kepada orang lain.”

Jadi kita harus mengetahui bahwa membiarkan anak bertumbuh 
dan hanya berteman dengan televisi yang menjadi pengasuh mereka 
adalah tindakan yang kurang bijaksana. Orang tua harus lebih selektif 
lagi dalam memilih acara televisi yang tepat untuk anak mereka 
jangan pernah berpikir bahwa anak-anak dibawah umur belum 
perlu mendapat didikan dan disiplin. Presepsi seperti ini tidak bisa 
dibenarkan, karena efeknya tidak langsung terjadi melainkan beberapa 
tahun ke depan apalagi anak-anak adalah pennerus bangsa jika anak-
anak sudah dibiasakan dengan tindak kekerasan apa yang akan terjadi 
dengan masa depan bangsa ini. Mengawasi bahkan merampas anak-
anak sejak dini dari pengaruh jahat media adalah langkah yang tepat 
untuk menyelamatkan generasi.
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Ketika “Hantu” Melanggar Regulasi Penyiaran

Caesarean Titania Tri Wityasari

Televisi sebagai bagian dari kebudayaan audi ovisual merupakan 
media paling berpengaruh dalam membentuk sikap dan kepribadian 
masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan oleh satelit dan pesatnya 
perkembangan jaringan televisi yang menjangkau masyarakat hingga 
menyelinap masuk kemana saja, tak peduli apakah itu ruang pribadi, 
ruang keluarga, ruang publik, desa atau kota. Budaya yang dibawa 
televisi dengan sendirinya mulai tumbuh di masyarakat. Unsur esensial 
dari kebudayaan televisi berupa penggunaan bahasa verbal dan 
visual, sekaligus dalam rangka menyampaikan sesuatu seperti pesan, 
informasi, pengajaran, ilmu, dan hiburan.

Sajian dalam bahasa audio visual lebih gampang diingat daripada 
apa yang ditulis dan dibaca. Penggunaan media elektronik memiliki 
kemampuan memperkeras, memperluas dan mempertajam materi 
yang dipaparkan. Daya jangkaunya menjadi berlipat ganda ketika di-
guna kan satelit. Kemungkinan penggunaan trik dan keajaiban media 
elektronik membangkitkan daya tarik yang luar biasa, sehingga 
biasanya realitas kalah meyakinkan dibandingkan dengan kenyataan 
pura-pura yang tampil dalam media televisi.

Televisi memiliki daya tarik yang luar biasa apabila sajian program 
dapat menyesuaikan dengan karakter televisi dan manusia yang sudah 
terpengaruh oleh televisi. Manusia menjadi ingin mendengar dan 
melihat lebih luas, lebih banyak variasi dan lebih cepat. Maka, program 
televisi juga menyesuaikan dengan karakter penonton.

Dalam pemahaman umum mengenai program televisi, selain 
mengenai latar belakang proses pemikiran penciptaan program, sangat 
diperhatikan pula Standard Operation Procedure (SOP) agar proses 
produksi e!sien. Bagaimana proses mempersiapkan program televisi, 
secara rinci diuraikan dalam suatu format program.

Televisi mampu menghadirkan semua bentuk kekerasan, mulai 
dari kekerasan verbal (!sik dan psikis) sampai kekerasan simbolik dan 
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mampu menyihir pemirsa sehingga tidak menyadari bahwa dirinya 
sedang menjadi korban kekerasan. Tampilan kekerasan tersebar merata 
hampir semua program acara, mulai dari kartun anak-anak, talkshow, 
realityshow, sinetron, berita, iklan, infotainment. Kekerasan juga muncul 
dalam berbagai bentuk kekerasan !sik, sampai yang dituturkan dengan 
cara yang halus (dalam bentuk humor yang kemudian diamini begitu 
saja baik oleh penonton di studio maupun di rumah). Kekerasan juga 
menampilkan bentuk-bentuk exploitasi, mulai dari exploitasi tubuh 
perempuan, kelompok-kelompok minoritas masyarakat (dengan 
identitas gender dan status yang berbeda), bahkan sampai  juga 
exploitasi terhadap penghuni dunia irasional yakni makhluk halus( 
alias hantu atau setan).
Dan pada sisi-sisi Allah-lah, kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang 
mengetahui kecuali Dia sendiri dan Dia mengetahui apa yang di daratan 
dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia 
mengetahui dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan 
tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis, dalam 
kitab yang nyata (LauhMahfuz)(QS: Al An’aam:59).

Melalui penggalan ayat di atas, kita sebagai manusia seharusnya 
sadar atas semua hal yang gaib adalah milik Allah SWT semata. Sebagai 
makhluk ciptaan Allah SWT, manusia memang diwajibkan percaya 
pada hal gaib, namun hanya semata percaya sebatas apa yang telah 
diberitahukan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an dan melalui 
Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Mempercayai hal gaib bukan berarti 
manusia juga harus mempercayai jin, setan dan sebangsanya karena 
mempercayai makhluk gaib tersebut ada haram hukumnya. Dalam 
agama islam, kedudukan manusia adalah makhluk yang paling tinggi 
derajatnya dan paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah SWT 
sehingga kita manusia tidak perlu takut dan tunduk pada jin atau setan, 
ketakutan dan ketundukan kita hanya kepada Allah SWT semata.

Rasa penasaran masyarakat akan adanya makhluk gaib bisa jadi 
merupakan efek dari media massa. Karena program mistik dalam televisi 
sangat mudah ditemui dalam kemasan sinetron maupun realityshow. 
Media massa mengambil kesempatan di balik rasa penasaran 
masyarakat dengan menambahkan lebih banyak lagi program-program 
yang bertemakan misteri. Media tidak dapat mengelak bahwa semakin 
banyak jumlah penonton dalam suatu program akan meningkatkan 
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jumlah pemasang iklan dalam stasiun televisi tersebut, hingga dapat 
menambah pemasukan atau pro!t bagi perusahaan.

Sinetron Jodoh Wasiat Bapak berhasil meraih simpati pencinta televisi 
di Tanah Air. Terbukti, serial yang ditayangkan stasiun televisi Antv tersebut 
selalu berada posisi tiga teratas rating TV di Indonesia. Program siaran 
Jodoh Wasiat Bapak menampilkan cukup banyak muatan horor (hantu) 
yang dapat menimbulkan kengerian khalayak. KPI Pusat menilai program 
siaran yang menampilkan muatan horor yang menimbulkan ketakutan 
dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai program siaran klasi!kasi 
D (Dewasa) dan hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00-03.00 waktu 
setempat, sebagaimana diatur dalam pasal 32 (SPS) KPI Tahun 2017. 

Program siaran Jodoh Wasiat Bapak ini sering memunculkan 
adegan dimana dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus dan 
pengantar jenazah, Adam sering kali menghadapi keanehan dan 
pengalaman yang tidak biasa. Beberapa peristiwa bahkan melibatkan 
dirinya. Disaat Adam tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, ia 
ditolong oleh Sista yang ternyata mampu berkomunikasi dengan orang 
yang belum selesai urusannya di dunia, baik melalui mimpi ataupun 
langsung. Sista adeknya Adam yang mempunyai pengelihatan atau 
mempunyai indra ke-6, sehingga Sista sering kerasukan oleh hantu 
atau orang yang telah meninggal dunia sehingga roh nya penasaran 
dan ingin membalas dendam terhadap orang yang telah membunuhnya 
atau ingin meminta tolong terhadap kasus pembunuhannya.  

Gambar 1.3 Pocong sedang memakai jaket ojek yang tekena azab
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Gambar 1.4. Hantu wanita yang sedang menghantui penjual soto mie kolor

Hal ini tidak lah lazim dipertontonkan karena hal tersebut 
sangatlah di buat-buat dan sangat dramatis dimana hantu bisa merasuki 
tubuh seseorang dengan mudahnya tanpa adanya reaksi kesakitan 
sesudahnya. Dan azab hanyalah diberikan dari Allah SWT dan bukan 
dari hantu. Karena pada kenyataannya bisa saja khalayak-khalayak 
diluar sana mengikuti hal yang sebenarnya tidak masuk akal tersebut. 
Ada juga dimana ada sebuah adegan memunculkan komedi-komedi 
lucu yang di perankan oleh Daus Separo, dimana hantu nya sering 
muncul disaat Daus sedang berjualan, dan hantunya diajak bercanda 
lalu disaat Daus tersadar, Daus lari terbirit-birit. Sehingga Program 
Siaran tersebut menampilkan cukup banyak muatan horor (hantu) 
yang dapat menimbulkan kengerian khalayak. 

KPI Pusat menilai program siaran yang menampilkan muatan 
mistik, horor dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan 
kengerian khalayak dikategorikan sebagai program siaran klasi!kasi D 
(Dewasa) dan hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00-03.00 waktu 
setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 (SPS) KPI tahun 2017 yang 
biasanya tayang pada pukul 75 menit (18.15 – 19.30 WIB) dan 75 menit 
(21.45 – 23.00 WIB). Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan 
untuk memberikan Peringatan. Peringatan ini merupakan bagian dari 
pengawasan KPI Pusat terhadap pelaksanaan peraturan serta P3 dan 
SPS oleh lembaga penyiaran, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Yang 
wajib menjadikan (P3SPS) KPI Tahun 2012 sebagai pedoman dalam 
penayangan program siaran. Dewasa ini regulasi penyiaran mengatur 
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tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi regulasi struktural (structural 
regulation) berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah 
laku (behavior regulation) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana 
penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor dan regulasi 
isi (content regulation) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak 
untuk disiarkan.

Meskipun program Jodoh Wasiat Bapak  yang bertemakan mistik 
ditayangkan di tengah malam pun tidak menutup kemungkinan bahwa 
anak atau remaja masih dapat menyaksikan program tersebut. Hal ini akan 
berdampak buruk pada psikologi anak. Selain anak atau remaja, program 
mistik melalui media massa dapat memberikan efek pada penonton karena 
media adalah perluasan dari alat indera manusia. Sehingga penonton 
dapat melihat dan mendengar sesuatu walaupun dari jarak yang jauh. 
Program mistik menimbulkan dampak negatif, penonton mengalami 
kesulitan dalam memahami bahwa makhluk gaib merupakan ciptaan 
Allah SWT semata-mata harus diakui keberadaannya atau mempercayai 
bahwa makhluk gaib memiliki kekuatan yang besar sehingga manusia 
harus takluk dan takut pada makhluk gaib seperti pada program Jodoh 
Wasiat Bapak ini yang menayangkan hantu yang menyeramkan yang bisa 
menyerang manusia sehingga membuat kesan kepada khalayak bahwa 
hantu bisa menyerang manusia begitu saja dan membuat kontak !sik 
yang menyiksa manusia, padahal nyata pun tidak seperti itu. Hal  ini dapat 
membentuk pola pikir masyarakat agar percaya pada adanya makhluk 
halus. Tentu saja hal ini dapat merusak keimanan seseorang yang mana 
masyarakat akan lebig mencari solusi dengan mengunjungi dukun atau 
paranormal dibandingkan dengan berdoa atau menyembah Allah SWT 
dikarenakan takut pada makhluk halus. 

Gambar 1.5. Make up hantu Ibu dan anaknya yang berlebihan.
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Gambar 1.6. Make up hantu kuntilanak yang berlebihan

Ditambah lagi dengan kurangnya perhatian dari organisasi ke-
agamaan terhadap hal ini, seperti yang kita ketahui agama Islam me-
rupakan agama mayoritas di Indonesia namun, organisasi seperti 
Muhammadiyah dan NU belum nampak memperhatikan keborokan 
akidah melalui program mistik tersebut. Selain organisasi keagamaan, 
Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) selaku pemberi izin dan pengawas 
belum melakukan tindakan tegas dalam kasus maraknya program-
program mistik di pertelevisian Indonesia. Dalam pedoman (P3SPS) 
Bab XIII pasal 16 lembaga penyiaran wajib membatasi muatan program 
mistik dan supranatural. Pada Bab XIII bagian kedua pasal 35 yang 
menyebutkan bahwa program siaran dilarang menampilkan mistik dan 
supranatural dengan manipulasi gambar, suara ataupun audio visual 
tambahan untuk tujuan mendramatisasi isi siaran yang menimbulkan 
interpretasi yang salah. Sedangkan pada program Jodoh Wasiat Bapak 
terdapat penambahan suara berupa backsound degup jantung dan 
make up hantu yang berlebihan yang bertujuan untuk mendramatisasi 
program tersebut.
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Kekerasan dalam Tawa
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Pada saat ini televisi merupakan suatu hal yang umum dimiliki di 
setiap rumah, biasanya satu rumah memiliki satu televisi, bahkan untuk 
kalangan menengah keatas dalam satu rumah dapat memiliki lebih dari 
satu televisi. Namun seperti yang kita ketahui tayangan-tayangan yang 
ada di televisi tidak semua bermuatan positif. Salah satu dampak negatif 
dari tayangan televisi adalah banyaknya tayangan televisi yang megandung 
unsur kekerasan, kejahatan, ketegangan, dan luapan emosi dari tayangan 
tersebut. Tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan sering kita 
temui diberbagai format tayangan. Tidak hanya didalam !lm laga saja, 
namun bisa kita jumpai juga ditayangan hiburan. Bahkan saat ini dalam 
!lm kartun (animasi) yang merupakan tontonan bagi anak-anak juga 
mengandung unsur kekerasan. 

Tayangan hiburan di dunia media televisi setiap harinya selalu 
berkembang, semakin kreatif, semakin inovatif, bahkan tidak sedikit 
yang berisikan pesan-pesan moral. Berbagai jenis tayangan hiburan yang 
dikemas dengan sedemikian rupa guna menarik perhatian masyarakat 
membuat masyarakat dari anak-anak, remaja hingga orang tua tertarik 
untuk setia menonton televisi bahkan menunggu-nunggu episode 
selanjutnya. Namun tidak hanya orang dewasa yang membutuhkan 
tayangan hiburan di televisi, anak-anak juga membutuhkan tayangan 
televisi yang menghibur dan tidak lupa yang mendidik. Akan tetapi 
bagaimana dengan tayangan hiburan untuk anak-anak? Apakah tayangan 
hiburan untuk anak-anak sama seperti apa yang orang dewasa lihat?

Kartun adalah salah satu tayangan hiburan untuk anak-anak yang 
efektif, menarik, dan mudah untuk dibumbuhi pesan-pesan nilai dan 
moral. Beberapa kartun sangat mengedepankan nilai religi dan norma 
sosial guna memberikan tayangan yang baik dan layak untuk anak-anak. 
Kartun adalah !lm yang berupa cerita bergambar, bergerak dan bersuara 
yang terdapat komunikasi verbal yang berpusat pada penggambaran 
suato tokoh yang unik melalui lukisan yang dipotret kemudian digerakan 
melalui proyektor sehingga lukisan menjadi hidup.
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Namun beberapa kartun yang tayang di media televisi kita tidak 
semuanya mengandung usnur-unsur positif. Beberapa mengandung 
unsur negatif bahkan bisa dikatagorikan berbahaya untuk tayangan anak-
anak. Seperti tayangan kartun Tenage Mutan Ninja Turtleyang banyak 
sekali menunjukan aksi kekerasan, bahakan disetiap episodenya selalu 
memuat kekerasan atau perkelahian antara tokoh yang baik dengan tokoh 
yang jahat. Lalu ada serial kartun Naruto Sipuden yang dimana sarat sekali 
akan adegan peperangan dan pertumpahan darah. Namun dari kartun-
kartun tersebut memang bergenre aksi yang dimana banyak sekali adegan 
perkelahian, bagaimana dengan kartun yang bergenre komedi? Apakah 
aman tidak ada unsur kekerasan didalamnya?

Hal ini lah yang banyak mengelabuhi para orang tua untuk membatasi 
tanyangan-tayangan yang baik untuk ditontonkan kepada anak-anaknya. 
Karena kartun yang bergenre komedi biasanya memang memuat banyak 
sekali hal-hal jenaka guna menghibur penonton anak-anak. Namun tidak 
semua kartun bergenre komedi aman untuk dipertontokan untuk anak-
anak. Sebut saja salah satu kartun ternama yaitu Spongebob SquarePants. 
Kartun Spongebob ini sudah tidak asing lagi bagi kalangan anak-anak 
bahkan di kalangan remaja,selain masih diminati kartun Spongebob juga 
mempunyai ciri khas diantara kartun-kartun yang lain.

Gambar 1.7 Adegan kekerasan dilakukan Patrick kepada penjual es krim demi sebuah cone 
es krim gratis. (23/03/2018)

Kartun Spongebob menceritakan sebuah kehidupan dasar laut di 
daerah yang bernama Bikini Bottom dengan hewan-hewan laut sebagai 
tokohnya, namun bisa kita lihat ada beberapa tokoh yang bukan hewan 
laut seperti Spongebob (sebuah sponge) dan Sandy (seekor tupai dari 
Texas). Kartun ini menceritakan kehidupan Spongebob yang bertetangga 
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dengan Squidword dan Patrick dengan segala tingkah konyol dan kekanak-
kanakan dari tokoh utamanya yaitu Spongebob. Selain mempunyai 
karakter yang lucu yaitu tokoh utama Spongebob yang berwarna kuning 
dan berbentuk kotak membuat anak-anak tertarik dan menyukai kartun 
tersebut. Namun dibalik semua tawa yang dibuat oleh kartun tersebut 
apakah tidak ada dampak negatifnya?

Dalam kartun Spongebob Squrepants banyak sekali adegan kekerasan 
yang dilakukan oleh para tokoh dalam kartun tersebut. Sesuai dengan 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran tentang 
standar program siaran Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 yang menyebutkan 
bahwa (25) adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar dan/
atau suara yang menampilkan tindakan verbal dan/atau nonverbal yang 
menimbulkan rasa sakit secara !sik, psikis, dan/atau sosial bagi korban 
kekerasan. Tentu hal ini tidak layak untuk disiarkan apalagi tayangan ini 
ditargetkan kepada anak-anak.

Padahal tayangan kekerasan terhadap anak dapat memicu perbuatan 
agresif. Perilaku agresif adalah tingkah laku individu, yang berupa tindakan 
permusuhan yang ditujukan untuk melukai atau mencelakai individu lain 
baik secara !sik maupun verbal atau merusak harta benda(Koeswara, 
1988: 4). Hal ini akan sangat berbahaya terhadap anak-anak karena dengan 
menyaksikan perkelahian atau pembunuhan meskipun sedikit pasti 
namun jika tayangan itu sering dilihat atau diputar secara berulang-ulang 
maka akan menimbulkan rangsangan kepadan anak dan memungkinkan 
untuk meniru adegan kekerasan tersebut.

Gambar 1.8  Adegan kekerasan dilakukan Patrick saat mencongkel matanya untuk 
mendapatkan kupon es krim gratis. (23/03/2018)
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Sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program 
Penyiaran tentang standar program siaran Bab XIII tentang Pelarangan 
dan Pembatasan Kekerasan bagian pertama pelanggran adegan 
kekerasan, program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang 
menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, 
terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat dari 
peristiwa kekerasan.

Hal yang dikhawatirkan dari paket acara televisi ialah dampak 
perilaku sikap perilaku pemirsa yang cenderung negatif serta keluar 
batas dari realitas sosial karena ingin mengidentikkan diri dengan 
kenyataan tayangan acara media televisi (Kuswandi, 1996: 102). Tentu 
hal ini sangat tidak diharapakan terjadi kepada anak-anak di kalangan 
masyrakat.

Peran orang tua untuk mendampingi anak-anak ketika menonton 
televisi sangatlah penting, guna mendapatkan tayangan yang mendidik 
serta menghibur sikecil jangan sampai orang tua lengah terhadap 
kartun-kartun lucu padahal di dalamnya banyak sekali adegan 
kekerasan yang tidak pantas dipertontonkan kepada anak-anak. Oleh 
karena itu bimbingan orang tua bisa menjadi ujung tombak guna 
menyelamatkan anak-anak mereka dari tayangan kekerasan berselimut 
kartun-kartun lucu.
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Kekerasan Di Balik Sinetron Anak Langit

Febiolla Elsa Pramithasari

Berkembangnya teknologi media massa saat ini sudah semakin 
pesat, seiring dengan hadirnya teknologi maju pada dunia pertelevisian. 
Dewasa ini dunia pertelevisian merupakan sebuah fenomena, 
masyarakat modern sangat bergantung pada kebutuhan informasi 
yang sangat tinggi. Karena dengan adanya televisi proses penyebaran 
informasi akan menjadi mudah dan tepat. Dapat dipastikan bahwa 
setiap orang di negara kita hampir sebagian besar sudah memiliki televisi 
dirumah mereka, bahkan tidak menutup kemungkinan  jika di dalam 
sebuah keluarga memiliki lebih dari satu televisi. Kehadiran televisi di 
tengah-tengah masyarakat tentunya akan membawa  berbagai dampak 
bagi kehidupan mereka. Dewasa ini televisi bukan hanya sebuah alat 
media massa yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada 
masyarakat namun telah berkembang menjadi sebuah lahan untuk 
industri hiburan yang keuntungannya sangat menjanjikan sebagai 
ladang investasi. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan berbagai 
stasiun televisi. Sejarah perkembangan televisi di Indonesia ditandai 
dengan munculnya stasiun televisi milik pemerintah yaitu TVRI. 
Stasiun televisi TVRI memulai siarannya pada tahun 1962 bertepatan 
dengan penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games di Jakarta. 
Kemudian disusul oleh munculnya stasiun televisi swasta seperti RCTI, 
SCTV, Indosiar, dll. Acara televisi tersebut berlomba-lomba untuk 
menayangkan berbagai macam acara hiburan bagi masyarakat. 

Dewasa ini dunia penyiaran televisi di Indonesia telah mengalami 
hal yang memprihatinkan. Bagaimana tidak, tayangan yang di 
tunjukkan kepada masyarakat mengandung unsur kekerasan, bullying, 
vulgarisme, pornogra!, dan lainnya. Unsur tersebut sudah menjadi 
sajian rutin   yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi, bahkan 
acara tersebut bebas dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat 
termasuk kalangan remaja dan anak-anak. Seharusnya pihak yang 
terkait melakukan !lter dan pencegahan agar anak-anak dan remaja 
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tidak menonton acara yang mengandung keempat unsur tersebut, 
mengingat kondisi psikologis mereka yang masih belum stabil dan 
sedang berada pada tahap pencarian jati diri, selain itu mereka belum 
mampu untuk membedakan manakah hal yang bersifat positif dan 
negatif dari tayangan televisi tersebut. Tayangan yang kurang selektif 
biasanya terdapat pada acara-acara hiburan seperti sinetron.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara penghasil 
!lm atau sinetron yang sangat produktif. Banyak sekali !lm atau 
sinetron yang menghiasi layar televisi mulai dari pagi hingga malam. 
Pada pagi sampai siang hari para audiens selalu disuguhi oleh !lm-
!lm atau yang sering kita sebut dengan FTV, sedangkan sore hingga 
malam hari audiens disuguhi oleh berbagai jenis sinetron. Hampir 
24 jam media televisi selalu menyuguhkan tayangan untuk keluarga, 
namun ironisnya mereka lebih mementingkan rating daripada me-
laksanakan fungsinya sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Tak 
heran jika belakangan ini kita banyak melihat acara televisi lebih di 
dominasi oleh berbagai macam acara hiburan. Banyak tayangan televisi 
yang sudah tidak sesuai dengan konstelasi nilai budaya yang ada di 
masyarakat melalui penggunaan bahasa yang mereka gunakan dan 
juga penayangan gambarnya. Salah satu contoh tayangan sinetron yang 
selalu menduduki rating tertinggi adalah sinetron Anak Langit.

Anak Langit merupakan sebuah sinetron yang ditayangkan di 
SCTV, dan juga merupakan sekuel spiritual dari Anak Jalanan. Sinetron 
ini di produksi oleh SinemArt. Sinetron ini diperankan oleh Stefan 
William, Ranty Maria, Ammar Zoni, Immanuel Caesar Hito, Nasya 
Marcella, Cemal Faruk, dll. Program sinetron ini tayang setiap hari 
pukul 19.45 WIB dan memiliki durasi tayangan sekitar 60 menit. Tidak 
dapat dipungkiri jika sinetron ini memang cukup banyak digemari oleh 
sebagian besar masyarakat, khususnya para remaja dan anak-anak. 
Sinetron yang tayang di SCTV ini mengisahkan tentang sekelompok 
remaja yang membentuk geng motor dan saling bermusuhan antara satu 
sama lain. Di dalam sinetron ini terdapat beberapa jenis pelanggaran 
yang sebenarnya sangat tidak layak untuk ditayangkan, seperti tindakan 
bullying atau kekerasan yang dilakukan remaja, kekerasan verbal yang 
dilakukan untuk melecehkan sesama, penggunaan kata-kata kasar, dan 
juga menampilkan kehidupan bebas di usia remaja.
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Tayangan seperti ini sangat tidak layak dan pantas untuk dijadikan 
tontonan bagi remaja dan anak-anak, mengingat kondisi psikologis 
mereka yang masih belum stabil dan sedang dalam tahap pencarian jati 
diri. Hal seperti itu kemungkinan besar akan ditiru remaja dan anak-
anak jika tidak ada pengawasan dari pihak orang tua atau orang dewasa 
yang menemani dan mengarahkan mereka ketika menonton televisi. 
Berikut beberapa bukti pelanggaran yang ada di dalam sinetron Anak 
Langit yang berhasil saya rangkum.

Gambar 1.9 dan 1.10 Adegan Perkelahian di Sinetron Anak Langit

Pada adegan ini sinetron Anak Langit menayangkan adegan 
perkelahian yang dilakukan oleh dua orang remaja laki-laki. Adegan 
seperti itu seharusnya tidak pantas untuk dilakukan dan dipertontonkan 
kepada khalayak karena itu merupakan bagian dari tindak kriminal. 

Pada adegan ini sinetron Anak Langit menayangkan adegan 
dimana seorang remaja perempuan membentak lawan mainnya. 
Menurut saya adegan seperti ini tidak layak untuk dipertontonkan 
karena bisa berpotensi untuk ditiru oleh remaja dan anak-anak yang 
menonton tayangan ini. 

Adegan yang dilakukan di sinetron Anak Langit melanggar 
perlindungan anak, serta norma kesopanan dan sesusilaan. Dalam 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran Bab X 
mengenai Perlindungan Kepada Anak Pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan 
bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pem-
berdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada 
waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Jika 
hal tersebut terus-menerus ditonton oleh remaja dan anak-anak, hal 
ini pasti akan menyebabkan dampak yang paling besar. Pasti anak 
tersebut akan menirukan adegan-adegan negatif yang mereka lihat, 
anak tersebut menjadi tidak kreatif karena tidak mau berbaur dengan 
lingkungan disekitarnya, membawa pengaruh yang kurang sehat bagi 
mereka. Selain itu hal tersebut juga dapat menganggu perkembangan 
jiwa. Konsentrasi anak dapat terganggu  apabila mereka terlalu sering 
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menonton televisi dan menyaksikan acara yang tidak seharusnya mereka 
tonton. Tidak hanya remaja dan anak-anak, orang dewasapun masih 
bisa terpengaruh dengan adegan tersebut karena mereka menganggap 
bahwa adegan kekerasan yang mereka tonton itu merupakan hal yang 
wajar dan lumrah. Di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 
tentang pasal Penyiaran, pasal 36 ayat 1, yang berbunyi isi siaran wajib 
mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk 
membentuk intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, 
menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama, 
dan budaya yang ada di Indonesia. 

Perkembangan kognitif adalah kemampuan berpikir, memberi 
pen  dapat, memahami dengan cara melibatkan aktivitas mental seperti 
ingatan, mengkategorikan, merancang, menyelesaikan masalah, dan 
berimajinasi. Kemahiran ini penting untuk kelangsungan hidup bagi 
individu. Perkembangan kognitif sangat mempengaruhi cara anak 
ber!kir dan bertingkah laku sehari-hari, salah satunya yang dapat 
mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu media massa berbentuk 
acara televisi seperti tayangan sinetron (Piaget dalam Suparno, 2001: 19).

Hal yang dikhawatirkan dari paket acara televisi ialah dampak 
perilaku dan pemirsa yang cenderung negatif serta keluar batas dari 
realita sosial karena ingin mengidentikkan diri dengan kenyataan 
tayangan acara media televisi (Kuswadi, 1996:102). Banyak sekali 
dampak negatif yang ditimbulkan bagi anak-anak dari menonton 
sinetron, salah satunya adalah dampak sosiologis. Jika mereka dibiarkan 
sering menonton tayangan yang mengandung unsur kekerasan, mereka 
akan kehilangan norma-norma dan nilai-nilai yang selama ini sudah 
diajarkan kepada mereka. Sehingga hal itu membuat mereka tidak bisa 
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan, karena mereka bisa 
membantu anak-anak mereka untuk memilih tayangan televisi mana 
yang bersifat positif dan sesuai dengan umur anak-anak. Para orang 
tua juga diminta untuk mendampingi anak-anaknya ketika mereka 
menonton televisi agar mereka dapat mengontrol dan membimbing 
anak mereka agar mereka tidak terpengaruh dengan tayangan yang ada 
di televisi karena pola pikir anak masih belum stabil membuat mereka 
belum bisa membedakan mana hal yang bersifat positif dan negatif.
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Menjual Kekerasan Demi Rating

Muhammad Reza Pahlevi

Dewasa ini, media massa merupakan wadah komunikasi bagi setiap 
orang yang menggunakannya. Pada umumnya, media massa memiliki 
kekuatan dalam mempengaruhi perilaku dan pikiran khalayak. 
Media memiliki peran dalam membentuk, menyaring informasi, dan 
mengubah opini masyarakat. Beberapa contoh media massa yaitu 
koran, majalah, radio, televisi, dan media internet seperti google.

Televisi merupakan media yang sudah menjadi bagian dari 
kehidupan orang Indonesia. Media massa ini menawarkan berbagai 
hal unik dan menarik dari berbagai macam aspek seperti hiburan, 
informasi, dan edukasi. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah tercatat 
memiliki 14 stasiun televisi, belum lagi ditambah dengan televisi 
lokal yang berada di tiap-tiap daerah yang memberikan berbagai 
aspek tersebut untuk mencapai target rating. Untuk mencapai rating 
yang tinggi, setiap televisi akan berfokus pada pembuatan program 
acara yang dikemas dengan semenarik mungkin untuk mengundang 
penonton dalam menikmati program tersebut. Setiap khalayak di-
anggap sudah siap untuk menerima seluruh pesan komunikasi yang 
disampaikan kepada audien melalui tayangan dari media televisi, 
meskipun beberapa dari khalayak masih belum paham tentang literasi 
media sehingga akan susah mencerna apa pesan yang disampaikan 
oleh media tersebut. Sebaliknya, apabila khalayak memiliki tingkat 
literasi media yang tinggi akan dengan cerdas dalam menyimpulkan 
pesan yang disampaikan.

Dalam dunia televisi, gambar dan suara memiliki arti dan peran 
masing-masing yang mana jika gambar memiliki kekuatan dalam 
mempengaruhi perilaku dan sikap yang di peragakan oleh sang 
pemain baik dalam adegan kebaikan maupun adegan yang buruk, 
sedangkan peran dalam suara yaitu dengan mempengaruhi kata-kata 
yang diucapkan oleh sang pemain terlebih lagi apabila kedua peran 
tersebut disatukan maka akan berdampak sangat besar baik dalam 
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hal yang positif maupun negatif bagi khalayak terutama dikalangan 
anak-anak yang masih dalam kategori bimbingan orang tua. Dampak 
positif yang dihasilkan televisi merupakan sesuatu yang menarik 
dalam memenuhi informasi dan kebutuhan dan sangat baik untuk 
dicerna khalayak. Sedangkan dampak negatif dari program penyiaran 
akan mempengaruhi perilaku khalayak di kehidupan nyata berupa 
pelecehan, bullying, kekerasan, dll.

Landasan penyusunan televisi programming diawali dengan 
penentuan sasaran khalayak pemirsa siaran televisi yang terpilih yang 
mempunyai karakteristik tertentu, di antaranya  segmentasi demogra! 
khalayak sasaran melalui survei lapangan. Dari hasil survei itu kemudian 
dapat dirancang program televisi yang tepat sasaran dan tepat slot 
waktu (Hidajanto, 2017: 1). Dengan melihat banyaknya penonton yang 
terdiri dari anak-anak dan remaja yang masih membutuhkan edukasi 
yang baik, media televisi pastinya pandai dalam  menentukan dan 
mempertimbangkan jenis program acara dan waktu yang tepat dalam 
menyiarkan sebuah tayangan.

Banyaknya program acara baik berupa talkshow, reality show, 
variety show, dll, yang ditayangkan di Indonesia dari berbagai stasiun 
televisi membuat khalayak dengan leluasa memilih dan menikmati 
program tersebut. Namun kebanyakan dari program acara tersebut 
terlalu berlebihan dalam memanjakan setiap penontonnya seperti 
menayangkan adegan percintaan yang tidak semestinya ditayangkan 
terlebih lagi jika sang aktor maupun aktris tersebut bukan muhrim, 
dan juga penayangan adegan kekerasan secara !sik maupun non- !sik. 
Contoh dari kekerasan !sik tersebut bisa berupa perkelahian seperti 
tawuran antara suatu geng, pengeroyokan, maupun tindak kejahatan 
lainnya yang bisa merusak salah satu fungsi anggota tubuh atau 
timbulnya luka pada tubuh sang pemain. Sedangkan kekerasan non-
!sik dapat berupa pembulian, hipnotis dengan maksud kejahatan, dan 
perbuatan !tnah.

Kali ini saya akan membahas tentang bentuk pelangaran kekerasan 
dalam sinetron ‘Anak Langit’.
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Gambar 1.11 Bumper sinetron Anak Langit

Sinetron anak langit merupakan program drama serial yang 
menceritakan tentang kehidupan dari tiga anak motor bernama Al, 
Andra, dan Kei, yang tinggal di panti asuhan milik seorang pria dan 
istrinya yang bernama Babe Rojak dan Nyak Ida. Meskipun ketiganya 
memiliki kepribadian yang berbeda, tetapi mereka tetap saling 
melengkapi. Dan ketiganya tergabung dalam geng motor bernama 
Rainbow. Suatu hari, salah satu anggota geng Rainbow bernama Reno 
meninggal dunia dan menitipkan adiknya, Vika kepada Al. Seiring 
berjalannya waktu, Al mulai menaruh hati kepada Vika, namun Rimba 
ketua dari geng motor Anthrax yang merupakan musuh besar Al, 
berusaha menarik hati Vika. Dari situlah perjalanan kehidupan geng 
motor tersebut dimulai yang dibaluti dengan adegan percintaan dan 
tidak sedikit juga terdapat adegan kekerasan. Hampir di setiap tayangan 
episode sinetron yang tayang di SCTV setiap hari pukul 19.45WIB ini 
selalu dibaluti dengan kekerasan baik berupa perkataan maupun !sik.

Sinetron yang disutradarai oleh Akbar Bhakti ini sempat 
mendapatkan peringatan tertulis oleh KPI Pusat pada 7 Maret 2017 
karena program tersebut cukup banyak menampilkan perbuatan yang 
mengarah pada kekerasan dan perilaku tidak pantas (balapan motor 
liar). KPI Pusat menilai muatan tersebut dapat memberikan pengaruh 
buruk bagi khalayak penonton terutama anak-anak dan remaja 
bimbingan orang tua, dan KPI Pusat memberikan peringatan untuk 
melakukan evaluasi internal atas siaran tersebut.
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Tayangan sinetron Anak Langit dinilai tidak sesuai dengan 
perkembangan psikologis remaja serta bertentangan etika di 
lingkungan pendidikan yang telah diatur pada peraturan KPI tentang 
Standar Program Siaran (SPS) Pasal 4 yang menyebutkan bahwa (a) 
menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekerasan tidak harus dalam 
bentuk !sik, tetapi bisa menghancurkan dasar kehidupan seseorang. 
Sasarannya bisa psikologis seseorang, bisa cara berpikirnya, dan bisa 
afeksinya (Haryatmoko, 2007: 120).

Dalam adegan sinetron Anak Langit terdapat satu adegan dimana 
sang aktor bernama Kei sedang mengendarai motor, kemudian dia 
diintai oleh beberapa anggota geng Anthrax lalu terjadi kejar-kejaran 
antara mereka, setelah itu Kei menghentikan motornya dan terjadilah 
perkelahian. meskipun ada perlawanan dari Kei, akan tetapi dia tidak 
bisa menghadapi musuhnya sendirian, alhasil kei di keroyok oleh 
orang-orang tersebut. Adegan ini sudah sangat jelas menampilkan 
perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan sesuai dengan Standar 
Program Siaran (SPS) pasal 37 ayat 4 yang menyebutkan bahwa (a) 
program siaran klasi!kasi R dilarang menampilkan: muatan yang 
mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas tersebut 
dan membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang 
lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 1.12 Adegan Kei dikeroyok oleh anggota geng Anthrax
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Kekerasan selanjutnya yang terdapat pada episode 597 yaitu ketika 
Hiro menyuruh Erlan untuk lebih baik pada Milka dan ibunya lalu 
terjadilah perdebatan. Kemudian Erlan mengeluarkan kalimat penghinaan 
dengan mengucapkan “ibumu itu seorang pelakor”. Perbuatan tersebut 
telah melangar Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Bab XIII pasal 17 ayat 
12 yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan 
program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang 
lain dan/atau kelompok masyarakat. Dan Standar Program Siaran (SPS) 
pasal 37 ayat 4 menyebutkan bahwa (a) yang berbunyi “menetapkan 
muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas 
dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal 
yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian menimbulkan 
amarah Hiro lalu Hiro memukul perut Erlan dan terjadilah perkelahian. 
Setelah terjadi perkelahian tersebut, ayah dari Hiro berusaha untuk melerai 
pertengkaran tersebut, tiba-tiba sang Erlan menarik tangan ayah Hiro dan 
mendorongnya hingga jatuh.

Perlakuan tersebut sangatlah melanggar UU 32 tentang Penyiaran 
tahun 2002 pasal 5 yang menyebutkan bahwa (b) penyiaran diarahkan 
untuk: menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama 
serta jati diri bangsa. Dan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 
Bab V pasal 9 yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib 
menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang 
berlaku dalam masyarakat. Kekerasan lainnya yaitu ketika Rimba 
membawa Vika masuk kedalam mobil hendak pergi, tiba-tiba Al 
berlari dan menghalangi mobil yang di tumpangi Rimba dan Vika, 
Rimba kemudian sempat menghentikan mobil lalu menginjak gas 
dan mobil berjalan sehingga Al tertabrak dan tersungkur di aspal. 
Perbuatan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 
pasal 23 ayat 4 yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak 
boleh melakukan pencegatan dengan tujuan menambah efek dramatis 
pada program faktual, dan Standar Program Siaran Bab XIII pasal 23 
yang menyebutkan bahwa (a) program siaran yang memuat adegan 
kekerasan dilarang: menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, 
seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, 
penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang 
secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh 
diri.
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Gambar 1.13 Adegan dimana Erlan menjatuhkan ayah Hiro

Gambar 1.14 Adegan ketika Rimbo dengan sengaja menabrak Al

Mengingat kemampuan berpikir anak-anak masih sederhana, 
maka, perilaku imitative atau meniru menjadi sangat menonjol pada 
mereka. Itu sebabnya, menurut mereka, apa yang “terjadi” di televisi 
adalah kejadian yang sebenarnya (Rasyid, 2013: 78). Untuk itu, peran 
penting dari orang tua-lah yang sangat dibutuhkan disaat seperti 
keadaan seperti itu, dan orang tua juga harus memiliki tingat literasi 
media yang tinggi agar dapat membimbing dan mengajari anak-
anaknya, bila perlu orang tua harus selalu mendampingi anak-anaknya 
disaat sedang beraktivitas didepan televisi.

Dalam hal mendidik anak memang memerlukan kehati-hatian 
dan kecermatan khusus sesuai dengan perkembangan psikologis 
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atau kejiwaan, serta lingkungan sosial budaya mereka. Jika hal-hal 
normatif sudah tertanam di alam kognitif mereka melalui pengalaman 
empiriknya, kedepannya tidak akan terlalu sulit dalam proses pem-
belajaran yang lebih tinggi tingkatannya. Termasuk pembelajaran 
dalam berinteraksi dengan televisi (Rasyid, 2013: 182-183). Sudah saat-
nya bagi kita terutama orang dewasa untuk lebih cerdas dalam memilih 
sebuah tayangan televisi terlebih lagi jika kita memiliki anggota keluarga 
atau kerabat yang masih memerlukan bimbingan dalam mengkonsumsi 
sebuah penyiaran, karena anak-anak adalah calon penerus bangsa 
yang harus diberikan informasi dan edukasi yang positif agar dimasa 
depannya mereka bisa memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat 
oleh pemain lama
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Sarapan Bersama Azab

(QJJDU�$VƲQVDQL

Sarapan adalah hal yang sering kita lakukan setiap pagi hari. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarapan berarti 
makanan di pagi hari yang idealnya dilakukan pada pukul 06.00 pagi 
sampai pukul 10.00 pagi. Sarapan sambil menonton televisi adalah 
hal yang sering kita lakukan. Televisi menjadi salah satu hiburan yang 
bisa dinikmati saat menyantap hidangan sarapan. Televisi juga disebut 
sebuah media massa karena sifatnya yang satu arah, kita sebagai 
penonton hanya bisa duduk dan menikmati.

Dibanding dengan media massa lainnya, televisi mempunyai sifat 
istimewa. Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar 
(audio visual), bisa bersifat informatif, hiburan, maupun pendidikan, 
bahkan gabungan dari ketiga unsur diatas. Televisi karena sifatnya yang 
audio visual merupakan media yang dianggap paling efektif dalam 
menyebarkan nilai-nilai yang konsumtif dan permisif.

Beragam program acara di televisi yang bisa anda dipilih untuk 
menemani anda menyantap hidangan sarapan. Mulai dari kartun, 
berita, gosip, hingga FTV. Salah satu program acara yang banyak 
digemari penonton adalah FTV. Hal tersebut dikarenakan memang 
masih ada pasar yang meninginkan program semacam itu. Bahkan 
menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen ditahun 2016 menunjukan 
bahwa rating yang diperoleh cukup tinggi untuk program acara FTV. 

Film Televisi (FTV) adalah jenis   f ilm   yang diproduksi 
untuk televisi yang dibuat oleh stasiun televisi ataupun rumah produksi 
dengan tema yang beragam seperti remaja, tragedi kehidupan, cinta 
dan agama. Sebuah program FTV biasanya berdurasi antara 60 menit 
sampai 90 menit.

MNC TV adalah salah satu stasiun televisi swasta nasional yang 
mempunyai beberapa program unggulan berformat FTV. Stasiun 
televisi yang mempunyai slogan “Selalu di Hati” ini menjadikan FTV 
dengan tema agama dan tragedi kehidupan sebagai salah satu program 
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yang diharapkan bisa menjadi motivasi. Program acara “Kuasa Ilahi” 
adalah salah satu acara yang mengandung unsur agama.

Konsep acara seperti di atas sebenarnya sudah ada sejak dulu. 
Sebut saja program acara “Hidayah” di Trans TV, “Rahasia Ilahi” di TPI, 
sampai “Kuasa Ilahi” di MNC TV. Selain itu juga masih banyak, namun 
rata-rata hanya sebagai selingan di acara seperti “Bioskop Indonesia”, 
“Sinema Indonesia”, dsb. Dengan alur cerita yang sudah bisa ditebak 
akhirnya akan adanya azab yang menimpa salah satu karakter utama 
dalam !lm tersebut.

Daya citra ganda televisi yang demikian juga tidak memandang 
berbeda wilayah keyakinan dan religiusitas, dalam hal ini religiusitas 
Islam yang notabene diyakini sebagai basis mayoritas masyarakat kita 
(Arief dan Utomo, 2015: 156).

Alih-alih menjadi program yang menginspirasi dan motivasi, serial 
“Kuasa Ilahi” justru banyak menampilkan adegan yang tidak pantas, 
seperti memaki orang tua, melakukan kekerasan pada anak atau orang 
tua, dan balas dendam. Hal itu malah bertolak belakang dengan tema 
maupun unsur yang dibangun dan dibawakan, yaitu unsur agama. 
Unsur agama yang dipakai jelas adalah agama yang menjadi mayoritas 
di negeri ini.

Sebagai sebuah medium massa, televisi bukanlah untuk kepentingan 
sekelompok tertentu semata. Bahkan kalau mau me minjam jargon 
SARA paket-paket tayangan televisi tidaklah melulu ditujukan pada 
satu suku, atau satu ras semata, atau satu golongan saja, atau satu agama 
belaka (Wardhana, 1997: 209).

Gambar 1.15  Adegan kekerasan yang terjadi dalam serial “Kuasa Ilahi”
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Dalam serial “Kuasa Ilahi” episode “Baby Sitter Kejam” di MNC 
TV, kekerasan verbal maupun !sik masih menjadi elemen yang 
ditampilkan. Kekerasan yang terjadi ada dalam bentuk adegan dalam 
!lm, seperti pengeroyokan warga, memaki anak-anak, dan mendorong 
orang tua. Hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada pasal17 yang 
menyebutkan bahwa adanya aturan untuk pembatasan siaran yang 
bermuatan kekerasan.

Adanya penyuntingan berupa sensor terhadap beberapa adegan 
didalam !lm yang tidak layak mungkin bisa menjadi solusi untuk 
sebuah media televisi bisa tetap menyiarkan programnya. Sensor 
adalah suatu upaya untuk mencegah disiarkan atau diberitakan suatu 
informasi oleh media kepada khalayak (Wiryawan, 2007: 142).

Gambar 1.16: Adegan Baby Sitter bangun tidur

Dari segi alur cerita, pada episode di atas masih bisa untuk dibicara-
kan. Entah si penulis naskah yang kurang riset atau itu memang konsep. 
Hal yang menjadi aneh adalah bagaimana bisa seorang baby sitter dengan 
latar belakang orang miskin bisa tampil dengan make up yang bahkan 
bisa melebihi majikannya. Selain dari segi penampilan, aktingnya sang 
karakter utama dalam !lm itu juga terkesan sangat dibuat-buat dan 
kurang natural.

Sangat mudah mengimitasikan sebuah tokoh dengan tepat dimana 
sang aktor memproyeksikan ke dalam diri si tokoh, kualitas-kualitas 
dari kepribadian dan pengalamannya sendiri, yang mana malah tidak 
berfungsi, tidak ada hubungannya dan alhasil, palsu (Sitorus, 2002: 56).
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Dilihat dari waktu penayangannya di pagi hari pukul 09.00 juga 
memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah kita harus mengawali pagi 
hari dengan tragedi? Tentu pesan yang ingin disampaikan lewat serial 
“Kuasa Ilahi” ini bagus, hendaknya kita sebagai muslim harus selalu 
“amar ma’ruf nahi munkar” yang maksudnya sebuah perintah untuk 
mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal 
yang buruk bagi masyarakat.

Tapi apakah harus dengan menampilkan tragedi berupa azab untuk 
menyampaikan pesan mulia tersebut. Apakah komodi!kasi agama 
akan terus menjadi pilihan para content creator dalam setiap stasiun 
televisi? Tentunya kita berharap akan ada tayangan yang lebih bermutu 
dan mendidik dibandingkan hanya sekedar eksploitasi terhadap suatu 
agama yang tidak sesuai. Dan semoga akan ada tayangan yang cocok 
untuk menemani sarapan pagi kita agar lebih berfaedah.
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RIP II  
Kematian Etika Penyiaran 
dalam Program Talkshow
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RUnCING (Rumah Uya CarI untuNG), 

Ketika Privasi Dijual

Fanadya Eva Noviana

Hiburan adalah salah satu cara manusia untuk mere#eksikan diri 
sejenak dari padatnya akti!tas yang dijalani. Kata Hiburan menurut 
KBBI hibur, hiburan arti: sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur 
hati (melupakan kesedihan dan sebagainya). Hiburan bisa kita dapatkan 
dari manapun entah dengan bermain bersama teman, berlibur keluar 
kota, bermain game, atau  Me time untuk istilah anak muda sekarang 
yang sering merasakan kebosanan di waktu-waktu tertentu. Namun 
hiburan tidak hanya bisa kita dapatkan dari situ saja, dengan menonton 
televisi termasuk salah satu cara kita mendapatkan hiburan. 

Menelisik tentang televisi mempunyai sejarah pertama kali dikemu-
kakan untuk khalayak umum oleh John Logie Baird dikenal sebagai 
penemu televisi. Televisi (TV) adalah salah satu media massa yang sangat 
populer di masyarakat. Hampir semua rumah di Indonesia memiliki 
televisi. Hal tersebut juga didukung oleh kemampuan televisi yang tidak 
hanya mengandalkan audio tetapi juga visual. Televisi juga berperan 
sebagai media hiburan dan penyalur informasi kepada khalayak. Bisa 
dilihat dari acara televisi yang sebagian besar seperti musik, sinetron, 
kuis, acara komedi, dan !lm. Namun selain media hiburan televisi saat 
ini mampu mempengaruhi khalayak banyak. Terlebih lagi banyaknya 
stasiun televisi swasta yang menyajikan banyak acara-acara televisi 
sehingga membuat mereka bersaing, mereka berlomba-lomba untuk 
me nyajikan tayangan tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan pe-
nonton, walaupun terkadang tayangan tersebut tidak mengedukasi, 
tidak masuk akal, tidak mendidik dan banyak perkataan yang tidak se-
pantasnya (Haryatmoko, 2007: 20). Sebagaimana kita semua tahu me-
nonton televisi sudah menjadi budaya yang wajib ditonton masyarakat 
dari semua golongan. Tidak memandang siapa yang menonton, televisi 
memang menjadi favorit sebagian besar orang untuk mendapatkan 
hiburan yang mudah dan murah. 

Dari zaman ke zaman pengguna televisi sudah sangat mengalami 
kemajukan pesat, dari yang dulunya masyarakat dalam satu desa 
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terkadang hanya terdapat satu atau dua keluarga yang mempunyai 
televisi yang masih hitam putih dan selalu menjadi tontonan beramai-
ramai masyarakat di sekitar rumah pemilik televisi, hingga di zaman 
sekarang di setiap rumah tidak hanya mempunyai satu televisi bahkan 
ada yang menyesuaikan derdasakan berapa jumlah anggota keluarga 
sehingga mempunyai televisi masing-masing disetiap kamar tidurnya 
bahkan dilengkapi dengan fasilitas TV kabel yang dapat memilih 
format acara televisi dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia 
sendiri terbagi menjadi stasiun televisi nasional dan juga lokal. Ada 
beberapa stasiun televisi utama nasional free-to-air di Indonesia adalah 
TVRI, SCTV, RCTI, MNCTV, ANTV, Indosiar, MetroTV, TransTV, 
Trans7, tvOne, GTV, Kompas TV, NET, RTV dan iNews.

Dari berbagai stasiun televisi banyak diantaranya mempunyai 
format acara televisi seperti reality show, variety show, talkshow, berita, 
olahraga dimana penjadwalannya sudah terstruktur. Penjadwalan 
adalah aktivitas yang lebih bersifat kompetitif secara langsung, di 
mana chanel-chanel mencoba untuk memperbesar daya tarik terhadap 
khalayak tertentu pada saat tertentu (Burton, 2007: 94). Namun dari 
berbagai acara tersebut banyak  yang tidak layak ditonton oleh anak-
anak atau konsumsi publik dan acara televisi yang membuat acara 
seharusnya privasi namun dipertontonkan ke khalayak umum yang  
tidak hanya itu acara supranatural yang membahas tentang kehidupan 
beda alam dan acara komedi dengan adengan kekerasan, bullying, 
cacian terhadap orang lain. Tapi justru yang dicari dan digemari oleh 
masyarakat dan stasiun televisi yang menayangkan acara tersebut 
mendapatkan rating tinggi serta menjanjikan pundi-pundi uang yang 
banyak menambah bene!t yang masuk ke perusahaan.

Tayangan-tayangan yang ada di televisi sebenarnya mempunyai 
Undang-undang (UU) tentang penyiaran yang harus ditaati oleh 
media-media dalam memeberikaan informasi atau tayangan di 
khalayak. Tertuang dalam Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 
2002 dimana adanya aturan media layak atau tidak layak menayangkan 
programnya yang berpedomana pada Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3SPS). Tidak sedikit program acara 
yang sudak mendapat teguran bahkan kecaman dari Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) namun masih juga menayangkan program tersebut. 
Ada sebagian pula yang sudah diberhantikan tetapi dalam kurun waktu 
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yang tidak lama tayang kemabali dengan sedikit adanya pengubahan 
naman atau bisa disebut dengan Repackaging.

Tayangan di media sendiri sudah diatur dan dijabarkan dalam  
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab II Asas, Tujuan, Fungsi, 
dan Arah pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyiaran sebagai 
kegiat komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Peraturan 
itu selayaknya harus ditaati oleh media-media yang ada di Indonesia.

Di tahun 2000-an ini semakin marak tayangan televisi yang di kemas 
mengikuti zaman seperti Talkshow yang hampir semua media televisi 
Indonesia mempunyai program acara serupa yang beragam baik itu 
manayangkan fakta atau hanya settingan saja. “Rumah Uya” adalah salah 
satu contoh program acara Talkshow yang disiarkan di Trans7 setiap hari 
Senin-Jum’at pukul 17.00 WIB dipandu oleh Uya Kuya, Haruka sebagai co-
host dan Ummi Qurrota ‘Ayunin sebagai penasihat.

Gambar 2.1. Bumper dari talkshow Rumah Uya

Rumah Uya dikemas dengan menghadirkan narasumber yang 
ingin menyelesaikan permaalahannya. Berbagai permasalahan yang 
dibawa narasumber lebih bersifat privasi yang tidak layak untuk 
menjadi komsumsi publik seperti dijelaskan pada PPP KPI tahun 2012  
pasal 13 Bab IX  Penghormatan Terhadap Hak Privasi pasal 13 b yang 
membyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi 
seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program 
siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung. Serta SPS 
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Bab IX Penghormatan Terhadap Hak Privasi pasal 13 dan 14, pasal 13 
yang menyatakan bahwa (1) program siaran wajib menghormati hak 
privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran, (2) program siaran 
tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi 
yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, 
kecuali demi kepentingan publik. (3 kepentingan publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) di atas terkait dengan penggunaan anggaran 
negara, keamanan negara, dan/atau permasalahan hukum pidana. Dan 
pasal Pasal 14 a,b,c  yang menyatakan bahwa (a) tidak berniat merusak 
reputasi objek yang disiarkan, (b) tidak memperburuk keadaan objek 
yang disiarkan, (c) tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam 
kon#ik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan 
masing-masing pihak yang berkon#ik.

Gambar 2.2. Adegan Key menemukan celana yang diduga pacar key di kamar Gege.

Gambar 2.3 Adegan  percekcokan atara Key dan Gege dengan kata-kata makian.
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Seperti pada gambar di atas dalam tayangan Rumah Uya Rabu, 
7 Maret 2018 ini menayangkan narasumber (Key dan Gege) yang 
mempunyai permasalahan percintaan dimana Key menuduh Gege 
adalah selingkuhan dari Reza (pacar Key) karena menemukan celana 
bokser laki-laki di koper Gege yang diduga milik Reza. Terjadilah 
percekcokkan dimana Gege menyangkal apa yang dituduhkan oleh Key, 
justru Gege ingin membertahu  Key bahwa Reza bukanlah laki-laki baik 
seperti apa yang diketahui Key selama ini. Namun justru key menghujat 
serta membentak Gege dengan makian juga melanggar SPS Pasal 24 
yang menyatakan bahwa (1) program siaran dilarang menampilkan 
ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, 
yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan 
martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/
atau menghina agama dan Tuhan. (2) kata-kata kasar dan makian 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata 
dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.  

Di acara tersebut juga memperlihatkan cara mereka mendapatkan 
informasi dengan mendatangkan narasumber, Reza, dengan dalih 
di tawarkan mengikuti casting iklan, namun, pada kenyataannya 
narasumber justru diseret masuk dalam permasalahan dan dipaksa 
untuk menyeselaikan masalah yang sejak awal di bicarakan oleh Key 
dan Gege.

Gambar 2.4. Reza diundang untuk casting iklan.
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Gambar 2.5. Reza dijebak dengan diubahnya nama acara “Rumah Uya” menjadi 
“Uya”Mencari bakat”.

Gambar di atas menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh tim dari 
Rumah Uya melanggar kode etik yaitu, ketika mangundang narasumber 
sebagai pemberi informasi justru mendapat perlakuan melanggar 
hukum dalam PPP  Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) yang menyatakan 
bahwa (1) lembaga penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara 
jujur dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak yang akan 
diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik 
dan benar tentang acara yang melibatkan mereka, (2) jika narasumber 
diundang dalam sebuah program siaran, wawancara di studio, wawancara 
melalui telepon atau terlibat dalam program diskusi, lembaga penyiaran 
wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. memberitahukan tujuan 
program siaran, topik, dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut 
serta peran dan kontribusi narasumber.

Prihatin melihat acara program televisi yang disajikan oleh media-
media dimana sudah tidak memperhatikan kembali kode etik yang 
seharusnya dilaksanakan. Seperti sudah dijelaskan, bagaimana nantinya 
generasi muda dalam membentuk intelektual mereka jika terus disodorkan 
dengan adegan-adeagan yang tidak selayaknya mereka lihat tetapi justru 
diperlihatkan. Apabila anak-anak belajar melalui televisi, mereka tidak 
hanya mengamati acaranya dengan tenang, melainkan mereka juga 
memperhatikan perubahan-perubahan gambar yang terjadi (Subroto, 
1992:  95). Demikian dengan mereka yang mendengarkan kata-kata yang 
mengandung unsur kekerasan verbal.

Program atau isi siaran bermuatan kekerasan adalah program 
yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, 
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kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang 
membanting atau memukul sesuatu, dan/atau visualisasi gambar yang 
nyata-nyata menampilkan tindakan, seperti pemukulan atau perusakan 
secara eksplisit dan vulgar (Rasyid, 2013:65)

Gambar 2.6. Adegan Key melakukan kekerasan non verbal terhadap Reza dengan melempar 
bantal shofa.

Gambar di atas menampilkan adegan pada menit ke 35:25 Key 
melempar bantal sofa kepada Reza pantaskah itu dipertontonkan? 
Tidakkah itu termasuk kekerasan. Walaupun tidak sampai melukai 
!sik tetapi masuk dalam kekerasan non verbal. Tindakan-tindakan 
kekerasan non verbal ini juga melanggar SPS pasal 1 ayat 25 yang 
menyatakan bahwa adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian 
gambar dan/atau suara yang menampilkan tindakan verbal dan/atau 
nonverbal yang menimbulkan rasa sakit secara !sik, psikis, dan/atau 
sosial bagi korban kekerasan. Tidak hanya di SPS saja tetapi dalam Al-
Quran juga sudah dijelaskan bahwa larangan menghakimi sesamanya 
dengan kekerasan tertulis dalam surat Al Maidah ayat 32 yang berbunyi: 
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Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 
Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat 
kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 
manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan 
seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan 
manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka 
rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.  

Sebagaimana telah diketahui bahwa semua aktivitas manusia 
di masyarakat harus bermanfaat bagi manusia pada umumnya, baik 
itu ilmu pengetahuan, seni, kreativitas dan budaya, semuanya harus 
mendukung bagi berkembangnya sifat-sifat budaya manusia yang 
beroral dan beradab. Dengan demikian, maka berbagai kreativitas, seni, 
budaya dan ilmu pengetahuan yang sengaja menjerumuskan manusia 
kepada sifat-sifat kehewanan, menjadi sesuatu yang buruk untuk 
masyarakatnya (Bungin, 2006 : 362). Menengok kacaunya format acara 
televisi di Indonesia saat ini dihapakan generasi mileneal dan literasi 
bisa memperbaiki acara-acara tersebut menjadi lebih bermanfaat dan 
dapat memberikan dampak positif untuk khalayak.
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Rumah Uya, Menjual Privasi Berkedok 

Penyelesaian Masalah

,QWL�6XODQMDUL

Di era moderen seperti saat ini siapa yang tak mengenal televisi, 
pada masa seperti ini televisi sudahlah sangat dekat dengan kehidupan 
masyarakat di sekitar kita. Televisi meupakan media massa elektronik 
yang dapat menyebarkan informasi secara cepat dengan kemampuan 
pencapaian khalayak dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang 
bersamaan. Tanpa kenal lelah televisi juga selalu berinovasi untuk 
menghadirkan acara-acara yang menghibur. Dengan demikin segala 
sesuatu yang dibutuhkan kita bisa mendapatkannya melalui televisi.

Namun mengikuti pernyataan seorang pengamat dan peneliti 
media, bahwa tayangan televisi (sebagai salah satu media massa) 
Indonesia adalah sempurna sebagai sampah. Tidak ada semacam 
pencerahan kultural melalui semua tayangan di televisi. Televisi 
benar-benar  menjadi vast wasteland dimana berbagai hal yang tidak 
diperlukan oleh masyarakat justru ada di sana (Adiputra, 2006: 3).

Gambar 2.7 Program acara Rumah Uya.

Sebagai media massa yang paling banyak dinikmati di Indonesia, 
televisi memberikan tayangan yang homogen dan dangkal. Dapat kita 
lihat bagaimana semua stasiun televisi berlomba-lomba menayangkan 
program acara yang sama pada jam-jam tertentu. 
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Fungsi televisi seperti yang sudah dijelaskan pada UU No. 32 tahun 
2002, dijelaskan penyiaran adalah untuk pendidikan, informasi, perekat 
dan kontrol sosial, hiburan yang sehat, serta memiliki fungsi ekonomi 
dan budaya. Namun kenyataan yang ada banyak sekali program acara 
televisi di Indonesia yang hanya memberikan aspek hiburan saja tanpa 
memberikan asepek yang lain.  Hiburan yang diberikan juga tak jarang 
mengandung unsur-unsur kekerasan, vulgar, dan pornogra!, yang 
dirasakan tayang tidak pas pada jamnya. Salah satu yang dirasa tidak 
pas adalah program acara talkshow Rumah Uya.

Program acara Rumah Uya tayang setiap hari senin hingga 
jumat pukul 17:00 WIB di stasiun televisi Trans7 dengan durasi acara 
selama 1 jam, acara ini dirasa tidak pas ditayangkan pada pukul 17:00 
WIB karena acara ini banyak sekali mengandung adegan kekerasan, 
perkataan yang tidak pas, dan juga bahan obrolan yang vulgar. Seperti 
yang sudah tertulis pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran (PPP SPS) bahwa acara yang menggandung kekerasan 
harusnya ditayangkan pada pukul 22:00 hingga 03:00. Acara ini juga 
sudah melanggar melanggar Undang-Undang No.32 tahun 2002 
tentang Penyiaran pasal 36, dan juga (P3SPS) pasal 21 dan pasal 24.

Rumah Uya episode 5 Maret 2018 menjadi salah satu episode yang 
mengandung kekerasan. Pada episode ini menceritakan wanita bernama 
Sa!ra yang mencari kekasihnya yang sudah menghilang tanpa kabar 
selama 2 bulan setelah diberi pekerjaan oleh temannya bernama Winley. 

Gambar 2.8 Sa#ra melempar uang kepada Winley.

Pada awal acara dibuka dengan Winley yang keluar dari sebuah 
ruangan bersamaan dengan Sa!ra yang juga keluar sambil membentak–
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bentak Winley karena menurutnya dia tahu keberadaan pacarnya. 
Karena Winley tidak mau mengatakan keberadaan pacarnya, Sa!ra 
pun melemparkan sejumlah uang kepada winley. Merasa harga dirinya 
direndahkan Winley pun marah dan akhirnya mau memberi tahu 
keberadaan pacar Sa!ra.

Gambar 2.9. Adegan salah seorang tim Rumah Uya sendang mncoba memboking Farel.

Pada adegan ini pada awalnya tim Rumah Uya sedang mencoba 
mencari keberadaan Farel dengan mendatangi rumah Farel dan 
melalui sosial media, pada sampai akhirnya seorang tim menemukan 
nomer telefon Farel di salah satu caption foto Farel di Instagram yang 
mempromosikan dirinya sendiri untuk diboking. Akhirnyapun tim 
menelfon Farel dan terjadilah percakapan yang menggarah pada seks, 
dan dari percakapan itu  tim menyimpulkan bahwa Farel adalah pekerja 
seks komersial.

Gambar 2.10 Adegan saat Sa#ra dan Tante Arzeti terlibat dorong – mendorong dan Farel 
mencoba menengahi.
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Selain itu ada juga adegan kekerasan pada episode ini. Pada saat 
Farel memasuki ruang studio Sa!ra dan Tante Arzeti langsung berdiri 
dan menghampiri Farel. Padas sat itulah adegan dorong–mendorong 
terjadi. Sa!ra merasa pacarnya tak boleh disentuh Tante Arzeti dan 
begitu pula sebaliknya Tante Arzeti merasa tak terima jika calon 
suaminya disentuh sa!ra. Perkelahian antara Sa!ra dan Tante Arzeti 
pun ditengahi oleh Farel sendiri. 

Selain  apa yang sudah dijabarkan ada lebih banyak lagi adegan–
adegan yang melanggar aturan yang sudah ada. Pelanggaran yang 
dilakukan selama berkali–kali sudah membuktikan bahwa program 
acara Rumah Uya tidak cocok ditayangkan pada Pukul 17:00 WIB, 
dimana banyak sekali anak–anak yang dapat menonton acara itu. 
Ditakutkan karena anak–anak terlalu banyak menonton acara seperti 
itu dapat mempengaruhi sikap dan prilaku anak menjadi buruk.

Dalam beberapa hal, dapat tampak jelas bahwa efek–efek media 
pasti bersifat prilaku atau sikap, yaitu memengaruhi apa yang kita 
lakukan dan apa yang kita pikirkan.  Tetapi melakukan pengkategorian 
terhadap efek–efek sama sulitnya dengan mengukurnya. Hamper tidak 
mungkin untuk membedakan media dari variable–variable sosial, 
biologis, psikologis, dan lingkungan yang lain, sebagai secara spesi!k 
menyebabkan sesuatu terjadi (Burton, 2008: 176).

Peran orang tua pada saat ini sangat penting demi menjaga 
anak–anak mereka dari tontonan televisi yang tidak pantas. Orang 
tua harusnya mengawasi dan memilih apa yang boleh dan tidak boleh 
ditonton oleh anak–anak. 

Stasiun televisi juga jangan melulu mementingkan rating tinggi yang 
harus mereka capai. Stasiun televisi harusnya memberikan program acara 
yang kreatif dengan unsur–unsur yang sudah tercantum pada UU Nomor 
32 tahun 2002. Dan juga harus lebih bijak untuk menayangkan program 
acara sesuai dengan jam tayang yang seharusnya.

KPI juga harusnya lebih bijak lagi untuk memilih program 
acara yang pas dan positif. Selain itu KPI juga harus lebih jeli untuk 
menyaring acara-acara yang melanggar aturan–aturan yang sudah 
ada. Jika memang ada program acara yang melanggar aturan harusnya 
diberikan sanksi yang tegas sehingga membuat program–program 
acara yang baik di Indonesia. 
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Televisi Mengubah Pola Fikir Anak Adam

$QZDU�$IDQGL

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam.” (Muttafaq ‘alaih: 
Al-Bukhari, no. 6018; Muslim, no. 47)

Ibnu Hajar menjelaskan, “Ini adalah sebuah ucapan ringkas yang 
padat makna; semua perkataan bisa berupa kebaikan, keburukan, atau 
salah satu di antara keduanya. Perkataan baik (boleh jadi) tergolong 
perkataan yang wajib atau sunnah untuk diucapkan. Karenanya, 
perkataan itu boleh diungkapkan sesuai dengan isinya. Segala perkataan 
yang berorientasi kepadanya (kepada hal wajib atau sunnah) termasuk 
dalam kategori perkataan baik. (Perkataan) yang tidak termasuk dalam 
kategori tersebut berarti tergolong perkataan jelek atau yang mengarah 
kepada kejelekan. Oleh karena itu, orang yang terseret masuk dalam 
lubangnya (perkataan jelek atau yang mengarah kepada kejelekan) 
hendaklah diam.” (lihat Al-Fath, 10: 446)

Dengan penjelasan hadis di atas maka kita sebagai umat yang 
beragama seharusnya menyadari akan kehati-hatian dalam mengucap 
atau berbicara. Terlebih hadist di atas menekankan kepada umat Islam, 
seperti yang telah diajarkan di dalam rukun iman yang antara lain yaitu 
iman kepada allah dan iman kepada hari akhir, bahkan ajaran didalam 
agama selain Islam juga mengajarkanya.

Selain itu kaitanya dalam media televisi dan penyiaran, di Indonesia 
sendiri sudah memiliki aturan yang baku dalam hal penyiaranya yang 
telah ada dalam UU No. 22 tahun 2002.Terkhusus mengenai penyiaran 
televisi terdapat di pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa penyiaran 
televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang me-
nyalur kan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar 
secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang 
teratur dan berkesinambungan.
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Melihat apa yang telah dijelaskan dalam hadist Al-Bukhari dan 
Muslim serta berpacuan kepada UU No.32 tahun 2002, lantas timbul 
pertanyaan besar, bagaimana dengan keadaan masyarakat pada saat 
ini dengan adanya media televisi yang sejatinya adalah sarana untuk 
mendapatkan pesan, informasi, pengajar, ilmu, dan hiburan dengan 
menggunakan bahasa verbal atau visual. Televisi sebagai bagian dari 
kebudayaan audiovisual merupakan media paling berpengaruh dalam 
membentuk sikap dan kepribadian masyarakat secara luas. Hal ini 
disebabkan oleh satelit dan pesatnya perkembangan jaringan televisi 
yang menjangkau masyarakat hingga menyelinap masuk kemana saja, 
tak peduli apakah itu ruang pribadi, ruang keluarga, ruang publik, 
desa atau kota. Budaya yang dibawa televisi dengan sendirinya mulai 
tumbuh di masyarakat. Unsur esensial dari kebudayaan televisi 
berupa penggunaan bahasa verbal dan visual, sekaligus dalam rangka 
menyampaikan sesuatu seperti pesan, informasi, pengajaran, ilmu, dan 
hiburan (Panjaitan, 2006: 17).

Yang dimaksud dengan televisi adalah televisi siaran yang merupakan 
media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi 
massa, yaitu berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesan-
nya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserampakan, dan 
komunikasinya bersifat heterogen (E$endy, 2002 : 21).

Hal ini terasa sangat sinkron jika kita membahas terkait media 
yang telah muncul dan masuk ke dalam setiap sendi-sendi masyarakat 
pada saat ini. Televisi adalah media yang sejatinya dapat dikonsumsi 
oleh segala usia, namunkini jika diperhatikan sudah tak pantas lagi 
untuk di konsumsi, khususnya kalangan anak-anak hingga remajadan 
bahkan media televisi itu sendiri sudah tidak pantas lagi dikonsumsi 
jika melihat bahwa media tersebut hanyalah berpihak kepada pemilik 
utama yg sudah jelas tidak menggambarkan kesama rataan atau adil. 
Jika kita melihat dari kebanyakan media telivisi kini banyak stasiun 
televisi swasta bermunculuan, begitu juga dengan program-program 
televisi yang ada, seperti acara music, talkshow, reality show, investigasi, 
infotainment, sinetron, variety show, hingga hiburan. 

Rumah Uya adalah satu dari berberapa program televisi reality showdi 
stasiun televisi milik Chairul Tanjung  yaitu Trans7yang sebenarnya tidak 
sesuai jika kita melihat landasan UU No. 32. tahun 2002, yang mana jika 
kita berpacu dalam undang-undang tersebut kita dapat melihat dari pasal 
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5 (b) dan (d) yang menyatakan bahwa (b). Menjaga dan meningkatkan 
moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; dan (d). Menjaga dan 
mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Gambar 2.11. Adegan dimana Key mengusir Gea dari Rumahnya

Gambar 2. 12 Bos Uya meminta crew untuk mendatangkan crew penggoda

Dengan berpacu point di atas dalam UU No. 32 tahun 2002 pasal 
5 (b) dan (d) inilah mengapa program televisi Rumah Uya memiliki 
unsur-unsur pelanggaran didalamnya. Jika melihat bunyi dari (b), 
sejatinya ruang privasi dalam bermusyawarah tidak lagi diperlihatkan, 
namun sebaliknya permasalahan dan persoalan individu atau keluarga 
yang dipertontonkan, serta tak jarang memancing kekerasan dan 
perkataan yang kurang atau bahkan tidak baik. Terlebih program acara 
talk show ini memberikan konstruksi atau pola ber!kir bagi masyarakat 
bahwa ada jalan lain dalam menyelsaikan masalah yaitu dengan cara 
menggamblangkanya di acara televisi Rumah Uya tersebut.
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Gambar 2.13. Adegan dimana Gea menuduh Key menjual dirinya

Selain itu juga jika melihat bunyi dari pasal 5 (d) tergambarkan 
bahwa sifat menjaga dan mempererat kesatuan individu yang dalam 
hal ini adalah bagian dari sebuah bangsa tidak tercerminkan dalam 
acara tersebut, hal ini justru mere#eksikan kepada masyarakat bahwa 
segala macam persoalan selalu ditempuh dengan cara yang tidak baik 
seperti yang ditampilkan diacara Rumah Uya. Adanya tindakan saling 
medorong bahkan saling menuduh hingga timbul !tnah sangat terlihat 
jelas. Selain itu adanya bos Uya sebagai pihak ketiga yang berperan 
sebagai penengah jelas tidak sesuai melihat dengan kebisaan apa yang 
bos uya sendiri punya seperti, ahli hukum, agama, dan sebagainya, 
yang justru di dalam setiap adegannya bos uya hanya terlihat sebagai 
pihak pengadu antara klien.



Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

 | 53

Talk Show Menjadi Tempat Curhat

Mia Fitrianti D.

Dari sekitar banyak media massa, televisi adalah salah satu yang 
paling populer dan masih banyak diminati oleh khalayak luas. Televisi 
berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu “Tele” yang berarti jauh 
dan “Visi” yang berarti penglihatan. Dengan demikian televisi dapat 
diartikan dengan melihat jauh. Melihat jauh dalam hal ini mempunyai 
pengertian melihat gambar ataupun mendengar suara yang diproduksi 
di suatu tempat melalui suatu alat/perangkat (Wahyudi, 1996: 49).

Televisi mulai diperkenalkan kepada publik pada acara Pameran 
Dunia tahun 1939. Perjalannya terus melaju, sehingga tahun 1950-an 
dikenal sebagai “television’s golden era.” Sejalan dengan sebutan zaman 
keemasan itu, televisi terus berkembang pesat dan semakin populer di 
masyarakat. Beberapa program yang cukup menarik perhatian publik 
ketika itu, misalnya, dua !lm komedi bejudul “I Love Lucy”dan “%e 
Life of Riley.” Sajian untuk anak-anak juga mulai hadir melengkapi acara 
televisi dengan menampilkan !lm boneka seperti “Kukla, Fran, and 
Ollie,”dan sebuah !lm yang agak serius “Juvenile Jury.” Di samping itu, 
“Wonderful World of Disney” dan “Mickey Mouse Club” juga merupakan 
dua !lm lainnya yang tidak kalah populer (Muhtadi, 1999: 98).

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya akan selalu 
mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dengan berkembangnya 
manusia, maka berkembang pula teknologi yang diciptakan oleh manusia 
sendiri. Televisi merupakan salah satu media berupa alat elektronik yang 
diciptakan untuk menyampaikan informasi melalui visual dan audio. Per-
kembangan media televisi baik dalam program maupun dalam peningkatan 
teknologi kini sangat bertumbuh pesat sehingga menciptakan hal-hal baik 
positif maupun negatif. Hal tersebut sangat mungkin akan membentuk 
pola pemikiran dan berakibat pada pembentukan gaya hidup pada setiap 
individu yang mengkonsumsi informasi dari televisi.

Dalam penyiaran televisi tentunya pihak stasiun televisi harus 
mematuhi peraturan yang berlaku seperti yang sudah ditetapkan oleh 
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagaimana 
yang disebutkan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran 
melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi  di darat, di laut atau 
di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, 
kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat menerima secara serentak dan 
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Selain 
itu lembaga penyiaran juga harus mengacu pada pedoman penyiaran. 
Pedoman ini diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 
02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Yaitu tentang 
batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu 
program siaran. Siaran yang ditampilkan yaitu siaran yang menjaga nilai 
moral, tata susila dan budaya dan yang mampu memberikan perlindungan 
terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan sebagaimana diamanatkan 
dalalm Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dewasa ini banyak program televisi lebih mementingkan egonya demi 
rating yang mereka dapatkan dari pada kepentingan masyarakat dengan 
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun 
program siaran televisi yang akan kita bahas adalah acara talkshow. Acara 
talkshow sendiri merupakan sebuah program televisi, dimana seseorang 
ataupun grup berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal topik 
dengan suasana santai tapi serius, yang dipandu oleh seorang moderator.

Di Indonesia kecenderungan televisi swasta sudah mulai mengarah 
kepada sistem di Amerika. Ini dimulai dari garapaan sinetron, kuis 
dan beberapa hiburan lainnya. Cara seperti ini memang sangat 
menguntungkan bagi stasiun televisi tersebut karena semuanya dapat 
dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis, yaitu 
untung dan rugi (Muda, 2003: 8).

Saat ini sudah banyak bermunculan berbagai kon#ik dari 
munculnya beragai siaran talkshow yang banyak memperbincangkan 
masalah kehidupan seseorang yang harusnya menjadi pivasi orang 
tersebut. Salah satu program talkshow yang akan kita bahas yaitu 
“Pagi-pagi Pasti Happy” di Trans TV. “Pagi-pagi Pasti Happy”dengan 
pembawa acar Kuya-kuya dan Billy Syahputra tayang pada tiap 
hari Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB ini membahas segala hal 
permasalahan artis atau idola dengan cara yang berbeda. Para artis yang 
bersangkutan akan diundang ke studio untuk membicarakan secara 
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terbuka tanpa ada yang diutup-tutupi. Pada saat sesi Tanya jawab, acara 
ini akan terhubung langsung dengan admin akun instagram Lambe 
Turah untuk melakukan Tanya jawab langsung dengan akun yang telah 
menyebarluaskan khasus yang bekaitan.

“Pagi-pagi Pasti Happy” pada tanggal 15 Maret 2018 telah me-
ngun dang Kalina yang baru saja bercerai dengan suaminya dan di-
kira perceraian tersebut karena ingin balikan dengan mantan suami 
sebelumnya yaitu Dedy corbuzier. Hal tersebut karena terlihat dari 
postingan instagramnya yang caption-nya berisi curahan hati Kalina 
tentang rasa kesalnya kepana oknum yang menurutnya telag melarang-
nya bertemu dengan anaknya. Pada tayangan tersebut Kalina mantan istri 
dari Haryadi terlihat menangis saat sedang diwawancarai oleh Kuya-kuya 
dan Billy Syahputra, karena tidak kuasa menahan air matanya mengingat 
keadaannya yang baru saja mengalami keguguran. Dari adegan tersebut 
dapat dilihat bahwa acara tersebut dengan sengaja mempublikasikan 
masalah rumah tanga seseorang yang harusnya menjadi hal yang privasi.

Gambar 2.14. Kalina menangis saat diwawancarai (15/3/18)

Gambar 2.15 Kalina saat sedang diwawancari (15/03/18)
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Dengan adanya adegan tersebut menurut saya sudah sangat jelas 
bahwa acara “Pagi-pagi Pasti Happy” telah melanggar  Pedoman 
Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Bab IX Pasal 13, 
yang berbunyi “Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi 
seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program 
siaran langsung maupun tidak langsung”. Namun dari pihak stasiun TV 
tetap tidak ada kesadaran untuk lebih selektif lagi dalam menayangkan 
program TV-nya. 

Acara tersebut juga tidak bermanfaat, karena tidak memberikan 
tayangan yang mendidik bagi yang mononton. Dengan mengklarisi!kasi 
khasus perceraian Kalina, sama sekali tidak memberikan dampak yang 
positif, baik untuk masyarakat maupun untuk Kalina sendiri. Selain itu 
juga program acara televisi tidak menayangkan tayangan yang meliputi 
budaya, pendidikan dan informasi yang menggambarkan identitas 
bangsa. Maka dari itu selain melanggar PPP SPS, menurut saya program 
acara televisi ini, juga telah melanggar Undang-undang nomor 32 
tahun 2002 tentang penyiaran pasal 21 ayat 22, yang berbunyi “untuk 
mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, 
dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan 
dan informasi, dan menggambarkan identitas bangsa”.

Staisun-stasiun televisi sekarang seakan-akan diberikan pilihan, 
lebih memilih melanggar tapi mendapatkan rating yang tinggi 
atau mematuhi tapi hasil rating rendah. Sangat disayangkan sekali 
apabila hal ini terus dibiarkan. Karena televisi merupakan salah satu 
media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Maka 
semakin banyak tayangan yang tidak berpendidikan, semakin banyak 
pula orang-orang yang tidak ‘berpendidikan’. Ada baiknya jika dari 
pihak stasiun TV memproduksi program yang hasilnya sama-sama 
menguntungkan.
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Hidanganku Adalah AIBmu

Barra Akram Mujahid

Dalam dunia kuliner, hampir dapat dipastikan bahwa semua 
makanan yang disajikan adalah yang berkualitas tinggi, terjamin 
kebersihan dan kesehatannya, mengandung banyak gizi dan protein, 
serta dapat dinikmati oleh banyak orang. Hampir sama dengan dunia 
penyiaran, produk yang dihasilkan oleh sebuah stasiun penyiaran 
adalah program atau siaran televisi. Dimana siaran tersebut dapat 
dinikmati oleh banyak luas karena memiliki manfaat, menambah 
informasi, dan menjadi hiburan bagi khalayak.

Program televisi sendiri adalah kata yang berasal dari Bahasa 
Inggris programme atau program yang berarti acara atau rencana. Di 
Indonesia sendiri tidak menggunakan kata tersebut tetapi menggunakan 
kata “siaran” yang dide!nisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan 
yang disajikan dalam berbagai bentuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
pengertian program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun 
penyiaran untuk memenuhi kebutuhan penontonnya.

Sesuai dengan tujuan penyiaran di Indonesia yang tercantum 
dalam UU No. 32 tahun 2002 Bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa 
penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh 
integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang ber 
imam dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 
kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang 
mandiri, demokratis. adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri 
penyiaran Indonesia. Maka sebagai media komunikasi massa, media 
penyiaran mempunyai beberapa fungsi sebagaimana yang dijelaskan 
dalam UU No. 32 tahun 2002 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa 
penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi 
sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol 
dan perekat sosial.

Namun adapun tujuan lain dalam penayangan suatu program di 
televisi. Meski sudah dipaparkan tujuan dan fungsi televisi akan tetapi 
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tujuan utama diadakannya suatu program televisi ialah guna  menarik 
audien sebanyak-banyaknya agar menarik perhatian pemasang iklan. 
Terdapat lima tujuan lain penayangan suatu program televisi komersial 
yaitu: Pertama, mendapatkan sebanyak mungkin audien; Kedua, target 
audien tertentu; Ketiga prestise; Keempat penghargaan dan; Kelima 
kepentingan publik (Vane-Gross dalam Morrisan, 2008 : 291).

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program 
yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada 
dasarnya apa saja dapat dijadikan program untuk ditayangkan di 
televisi selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan 
peraturan berlaku. Dari berbagai jenis program yang disajikan stasiun 
penyiaran, ada yang disebut dengan talkshow. 

Pada masa kini, acara TV talkshow banyak menampilkan hal-hal 
diluar informasi umum. Meski mengatasnamakan ‘sekedar hiburan’ 
akan tetapi tayangan yang disuguhkan kepada masyarakat hampir bisa 
dipastikan tidak berkualitas dan terkesan monoton dalam hal ‘konten’ 
dari sebuah acara. Sebut saja acara TV talkshow “Rumah UYA.” sebuah 
siaran talkshow yang menghadirkan orang-orang biasa dengan segala 
permasalahan hidupnya. Termasuk percintaan dan problem kehidupan 
sehari-hari. Acara yang dipandu oleh Surya Utama atau biasa dikenal 
dengan sebutan Uya Kuya dan tayang setiap hari Senin-Jumat pada jam 
17.00-18.00 WIB ini lebih sering mengulik cerita permasalahan percintaan 
remaja, seperti perselingkuhan, persahabatan, karir, dll. Hal ini tidak sesuai 
dengan apa tujuan dan fungsi sebuah siaran televisi bahkan masyarakat 
Indonesia sendiri mencap bahwa siaran Rumah Uya tayang tanpa ada 
memasukkan unsur yang patut disampaikan kepada khalayak. Seperti 
apa yang ditulis dalam buku Produksi Acara Televisi, #e correlation of the 
parts of society in responding to the environment. Bahwa media massa itu 
lebih menekankan kepada pemilihan, penilaian, penafsiran tentang apa 
yang PATUT disampaikan kepada khalayak (Subroto, 1994 : 16).

Padahal hampir atau bahkan di semua acaranya, selalu mem-
bahas hal-hal yang dapat dikatakan bukan konsumsi umum lantaran 
menampilkan permasalahan pribadi dalam kehidupan atau aib sese-
orang. Dengan iming-iming seorang ustadzah yang tampil layak-
nya seorang penasehat atau pemberi solusi dengan tutur kata yang 
tidak menghakimi atau menggurui, tetap saja masyarakat menandai 
tayangan ini tidak pantas disiarkan. 
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Gambar 2. 16  Adegan klien memarahi ibu kandungnya dalam acara “Rumah Uya” ketika 
sang anak marah dan mencaci maki serta membongkar aib ibunya.

Di dalam adegan tersebut, si klien yang bernama Ana bercerita 
kepada penonton bahwa dirinya sudah tidak tahan hidup miskin 
dan menyalahkan seluruhnya kepada ibunya karena terlahir menjadi 
miskin serta kurang mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya, Ana 
mencaci maki ibunya dan membongkar seluruh aib ibunya depan para 
penonton. Tayangan ini dimulai pada pukul 17.10 dimana anak-anak 
dapat menyaksikan tayangan tersebut dan dapat menimbulkan hal 
yang berbau negatif apabila terus ditayangkan. Dalam tayangan acara 
“Rumah Uya” tersebut, dikisahkan bahwa kasih ibu tiada batasnya, 
meski diawal sampai pertengahan si anak selalu marah dan bersikap 
negatif kepada ibunya tetapi di 10 menit akhir ditunjukan bahwa kasih 
ibu tiada batas dengan si ibu rela menjual ginjalnya demi memberikan 
barang yang diinginkan oleh sang anak. Itu menunjukan bahwa acara 
tersebut yang apabila dihitung sekitar 40 menit dimulai dari tayangnya 
acara tersebut hanya memberikan sekitar 80% tayangan yang tidak 
pantas disiarkan ada khalayak, 20% sisanya adalah 10 menit di akhir 
tayangan.

Istilah menyajikan hampir sama dengan istilah menghidangkan. 
Ibarat sebuah makanan, acara-acara televisi dihadirkan untuk disuguh-
kan kepada khalayak luas yang apabila suatu acara tidak sedap untuk 
dipandang karena konten yang tidak pas dan tidak berfaedah serta 
bersifat memojokkan atau menghina keberadaan seseorang maka 
sudah dapat dipastikan kalau “makanan” itu akan ditandai “tidak 
pantas” oleh masyarakat. 
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Keburukan orang lain merupakan hal yang harus dijaga dan 
disembunyikan baik apabila ada orang terdekat terutama keluarga 
mengetahuinya alangkah baiknya segera menutup mulut mengenai itu. 
Bahkan di dalam Islam, dilarang keras untuk seseorang membongkar 
aib orang lain apalagi aib sendiri. Semua itu tertulis dalam hadits shahih 
muslim yang berisi :

Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam beliau 
bersabda:

“Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah 
akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.” [Shahih Muslim]
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RIP III
Kematian Etika Penyiaran 

dalam Program Reality Show
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Kebengisan Demi Rating?
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Di era yang serba berkemajuan ini, media seakan-akan berlomba 
untuk menyuguhkan konten yang terbaik untuk audiens. Media yang 
sekarang sedang menjadi primadona, adalah media internet. Meskipun 
begitu, televisi tidak akan pernah bisa terpisahkan dari kehidupan kita. 
Karena bagaimanapun juga, semua tayangan yang kita cari ada di dalam 
televisi. 

Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar (audio 
visual). Ia berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media 
pandang. Orang memandang gambar yang ditayangkan di televisi, 
sekaligus mendengar atau mencerna narasi atau narasi dari gambar 
tersebut (Badjuri, 2010: 39).Seperti yang kita tahu, televisi memiliki 
berbagai macam fungsi. Fungsi televisi sama dengan fungsi media 
massa lainnya (surat kabar dan radio siaran), yakni memberi informasi, 
mendidik, menghibur dan membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih 
dominan pada media televisi, sebagaimana hasil penelitian-penelitian 
yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD, 
yang menyatakan bahwa pada umumnya, tujuan khalayak menonton 
televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memper-
oleh informasi (Ardianto dan Komala, 2004: 128).

Disamping sebagai media hiburan dan informasi, fungsi lain televisi 
juga sebagai media edukasi. Alih-alih menjadi media edukasi, televisi 
kini malah seringkali mempertontonkan adegan-adegan yang sangat 
berbanding terbalik. Hal yang paling sering ditemui, adalah adegan 
kekerasan. Salah satu program televisi yang mempertontonkan adegan 
kekerasan, adalah program Reality Show Life is Drama. Reality Show 
adalah, sebuah program televisi yang menggambarkan sebuah kejadian 
yang benar-benar terjadi di dunia nyata. 

Program Reality Show Life is Drama tayang di Trans TV, pukul 
19.00 WIB. Pemilihan jam tayang ini bukan tanpa maksud. Seperti yang 
kita ketahui, pukul 19.00 WIB adalah waktu belajar untuk anak-anak, 
yang dipercayai bahwa di jam sekian sudah tidak ada lagi anak-anak 
yang menonton televisi.
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Pada hari Jum’at, tanggal 2 Maret 2018, Life is Drama menayangkan 
episode Aku Datang Anakku Hilang. Episode ini menceritakan, tentang 
seorang ibu yang bernama Bu Tatik, beliau adalah ibu satu anak, yang 
bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang berjuang di negeri 
orang, untuk mencari na&ah bagi keluarganya. Tetapi sesampainya di 
kampung halaman, ia malah menemui keluarganya hancur berantakan. 
Suami yang mabuk-mabukan, dan anak perempuannya yang telah 
mengandung anak dari suaminya sendiri. Dalam episode ini, banyak 
ditemui adegan-adegan kekerasan, seperti mencekik, mendorong, dan 
mencengkram tangan dengan kasar. Hal ini jelas melanggar UU No.32 
tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 yang menyatakan bahwa isi 
siaran yang dilarang: menonjolkan unsur kekesaran, cabul, perjudian, 
penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Dan juga Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Bab XIII 
Program Siaran Bermuatan Kekerasan Pasal 17 yang menyatakan bahwa 
Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau 
pembatasan program siaran bermuatan kekerasan. 

Dalam Al-Qur’an juga sudah sangat jelas, bahwa Allah tidak menyukai 
umat-Nya yang melakukan kekerasan, terlebih kepada sesama mukmin 
dan mukminat. Seperti yang telah dijelaskan pada QS. Al-Ahzab ayat 58:
“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

Dalam Reality Show Life is Drama, episode Aku Datang Anakku 
Hilang, tanggal 2 Maret 2018, ditemukan beberapa adegan kekerasan. 

Gambar 3.1 Adegan Pak Antok dan Udin dalam Reality Show “Life is Drama”, ketika Pak 
Antok mencekik Udin.
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Adegan kekerasan pertama dimulai, saat Bu Tatik mencari 
keberadaan Udin. Ketika Bu Tatik sudah menemukan keberadaan 
Udin, Bu Tatik meminta tolong kepada Udin, untuk memberitahu 
dimana keberadaan suaminya yang bernama Pak Antok. Udin sempat 
bungkam ketika ditanya tentang keberadaan Pak Antok. Sampai pada 
akhirnya, Udin bersedia untuk mengantarkan Bu Tatik menemui 
suaminya. Sesampainya disana, Pak Antok yang sedang mabuk, marah 
karena keberadaannya diketahui oleh sang istri. Sampai pada akhirnya, 
ia tahu bahwa Udin lah penyebabnya. Lalu, karena sudah tidak bisa 
menahan emosinya, Pak Antok mencekik leher Udin.

Tidak hanya itu, ditemukan juga adegan kekerasan lainnya, yaitu 
ketika Pak Antok mendorong istrinya dengan kasar.

Gambar 3.2 Adegan Pak Antok dan Bu Tatik dalam Reality Show “Life is Drama”, ketika Pak 
Antok mendorong istrinya hingga terjatuh.

Adegan ini terjadi, ketika Bu Tatik memarahi dan menceramahi 
suaminya yang mabuk-mabukan dan telah menelantarkan rumah. 
Karena tidak terima dan marah, Pak Antok dengan sengaja mendorong 
istrinya dengan kasar, sehingga istrinya terjatuh. Sungguh perbuatan 
yang tidak pantas, dilakukan seorang suami terhadap istrinya.

Gambar 3. 3 Adegan Pak Antok dan Bu Tatik dalam Reality Show “Life is Drama”, ketika Pak 
Antok mengusir dan mencengkram tangan istrinya dengan kasar.



66| RIP Televisi
Kematian Etika di Layar Kaca

Adegan kekerasan ketiga, ditunjukkan ketika Bu Tatik mendatangi 
rumah kontrakan suaminya. Dan yang membuatnya kaget adalah, ketika 
ia menemui anak perempuannya terkurung didalam, dengan keadaan 
hamil besar. Melihat keadaan tersebut, Bu Tatik berusaha keras untuk 
masuk kedalam rumah, tetapi Pak Antok mengusir dan memaksanya 
untuk pergi. Karena Bu Tatik tidak mau pergi, dan tetap bersikeras untuk 
masuk kedalam rumah tersebut demi menyelamatkan anaknya, Pak Antok 
menyeret dan mencengkram tangannya dengan kasar.

Dalam program Reality Show ini, Life is Drama seakan-akan 
sengaja mempertontonkan adegan kekerasan. Sesuatu yang sangat 
bertolak belakang oleh fungsi televisi sebagai media edukasi, yang 
tidak seharusnya disuguhkan kepada penonton. Program ini 
ditayangkan bukan tanpa tujuan, jelas tujuan utamanya adalah untuk 
menarik perhatian penonton sehingga rating program ini naik. 
Luapan emosional dalam media menyangkut kekerasan, merupakan 
bentuk kepanikan moral, yang membantu menjual surat kabar, atau 
meningkatkan peringkat (rating) audiens (Burton, 2008: 195).

Tontonan televisi yang seperti ini, tidak menutup kemungkinan 
akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku para penontonnya. 
Bukan hanya itu, adegan kekerasan dalam tayangan televisi, juga bisa 
memicu penontonnya untuk meniru perilaku tersebut. Tidak heran, 
jika sekarang ini berita tentang kekerasan dan pembunuhan, semakin 
membabi buta. Para pemilik stasiun televisi, seakan tidak memikirkan, 
dampak apa yang akan terjadi, akibat program acara yang mereka 
suguhkan pada penonton.

Kini para pemilik stasiun televisi dan para tim kreatif, sebaiknya tidak 
hanya memikirkan target rating yang harus mereka capai. Tetapi juga 
memikirkan, tayangan seperti apa yang sebaiknya disuguhkan kepada 
penonton. Agar fungsi televisi, sebagai media edukasi bisa tercapai, dan 
para penonton bisa mengambil dampak positif dari menonton televisi.

Pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), juga sebaiknya lebih 
bijak dalam memilih dan memilahprogram siaran. Agar program-
program yang nantinya ditayangkan kepada penonton, memang benar-
benarprogram yang berkualitas dan positif, tanpa mempertontonkan 
adegan-adegan, yang melanggar ketentuan dan Undang-Undang 
tentang Penyiaran.
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Pendusta di Layar Kaca
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Perkembangan media jaman sekarang sangatlah cepat, akses 
ke berbagai hal melalui media massa ini sangatlah mudah dan tidak 
terbatas. Kemudahan akses ini menjalar ke semua bagian dari media 
massa, dikarenakan media massa adalah platform informasi yang 
sangat besar sehingga adanya sedikit saja perubahan akan dengan 
mudah diketahui. Salah satu media massa yang memperlihatkan 
perkembangaannya dengan pesat adalah televisi. 

Televisi adalah salah satu media pemberi informasi yang dengan 
mudah diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai tempat. Jaman 
sekarang jika ingin menonton televisi tidak harus melalui televisinya, 
namun bisa melewati handphone kemudian masuk ke sebuah website 
seperti Youtube dan bisa langsung memilih atau mencari acara apa 
yang ingin ditonton. Kemudahan akses ini memberikan fasilitas (gratis 
dan atau berbayar)  yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudahan akses yang diberikan media massa televisi membantu 
masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat, bisa juga 
memudahkan berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bagi pelajar 
dan mahasiswa mereka sangat terbantu untuk mendapatkan informasi 
yang digunakan untuk menyelesaikan tugas mereka. 

Namun disamping manfaat yang dihasilkan dari kemudahan 
akses media massa televisi ini, ada berbagai efek negatif lainnya yang 
di timbul kan seperti, kemudahan untuk membuat banyak program 
acara televisi yang isinya tidak mendidik atau sekedar hiburan tidak 
bermutu dan berunsur kekerasan. Contohnya acara berjenis talkshow 
namun cara penyampaiannya kepada penonton dengan cara hiburan, 
ini sebenarnya menarik namun kesalahan yang dilakukan adalah dari 
jenis hiburan yang mereka sampaikan terdapat beberapa unsur yang 
seharusnya tidak boleh digunakan dalam sebuah program publik 
dimana audiens nya tidak bisa diatur dari segi umur sekalipun sudah 
ada panduan kunci parental dari acara tersebut. 
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Contoh lainnya adalah dari reality show. Contohnya seperti hiburan 
yakni Super Trap, atau acara tentang orang-orang kurang mampu 
seperti Minta Tolong dan acara lainnya seperti Termehek-Mehek atau 
Terserah Yang Di atas. Jenis reality show seperti Terserah Yang Di atas 
muncul pada tahun 2008 dan menjadi salah satu acara yang booming 
dan digemari masyarakat dikarenakan ini menjadi sebuah program 
acara baru. Pada awalnya masyarakat benar-benar mendalami acara 
tersebut sampai kemudian menemukan bahwa itu hanyalah acara 
realitas yang direkayasa. Dari sini rating acara seperti itu menurun dan 
banyak audiens yang tidak tertarik lagi. Namun sekalipun sudah tidak 
lagi booming, banyak stasiun Televisi lain yang menciptakan program 
acara dengan jenis acara yang sama namun konsepnya sedikit berbeda, 
tapi meskipun begitu masyarakat sekarang sudah lebih pintar sehingga 
sudah paham bahwa ini adalah acara sejenis yang akan sama saja 
dengan yang pertama. 

Disini saya akan memberikan pembahasan lebih lanjut mengenai 
reality show Terserah yang di Atas. 

Gambar 3.4 Opening program acara.

Salah satu jenis acara reality show dari stasiun televisi Trans7 yang 
berkonsepkan seseorang yang minta dicarikan entah sanak keluarga yang 
hilang atau terpisah dikarenakan suatu hal. Cara komunikasi awalnya sesuai 
konsep yaki dari pihak yang meminta tolong akan menghubungi pihak 
program yang terkait kemudian menjelaskan duduk permasalahannya 
kemudian proses pertolongannya lah yang kemudian di dokumentasikan 
menjadi sebuah program acara yang dipublikasikan. 
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Pertama dari konsep acara ini sudah terlihat bahwa mengusung 
konsep islami dan diperkuat dengan host perempuannya yang meng-
gunakan hijab kemudian ada juga di salah satu adegan yang menunjukan 
dimana mereka sholat bersama. 

Gambar 3.5 Host yang memakai hijab menunjuk ke suatu agama tertentu.

Gambar 3.6 Adegan sholat berjamaah yang tidak seharusnya di publikasikan.

Acara ini sangat jelas menunjukan bahwa acara ini seperti seakan 
menjual sebuah agama tertentu. Dari nama acaranya kemudian cara 
penyampaian dari host-nya kemudian ada soundtrack yang jenisnya 
mengarah pada lagu islami. Jadi perbedaan dari acara-acara berjenis 
seperti ini dengan yang lainnya adalah konsep acaranya, ang satu lebih 
ke permasalahan pasangan yang satu lagi permasalahan keluarga dengan 
pendekatan islami. Kemudian acara yang mengusung konsep seperti 
ini seakan tidak menghormati suatu agama yang terkait. Sesuai dengan 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 
Bab IV pasal 7 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh 



70| RIP Televisi
Kematian Etika di Layar Kaca

menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau 
melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup ke-
beragaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi. 

Acara seperti ini masuk ke dalam pembagian segmentasi audiens, 
siapa sajakah yang nantinya akan menyaksikan acara ini ataukah 
disaksikan oleh semua orang, jika memang ingin menggunakan konsep 
agama dalam suatu program acara seperti ini. Segmentasi cara ini 
umumnya sangat sensitif dan memerlukan kehati-hatian serta kecermatan 
dalam merancang program bersangkutan, (Djamal, 2017: 12). 

Kedua, acara ini sebenarnya bagus dan bisa menolong orang lain, 
akan tetapi ada rekayasa yang tersembunyi dibalik proses produksi 
acara ini yaitu orang yang meminta tolong ini sebenarnya hanyalah 
talent bayaran dan diberikan script bagaimana cerita dalam episode 
ini berjalan sehingga membuat acara ini tidak murni bisa disebut 
reality show. Kemudian dari audiens sendiri juga pasti bisa melihat 
bahwa ini bukan murni reality show dari logika sendiri seperti mana 
mungkin ada orang yang ingin masalah pribadi keluarganya terekspos 
dan diketahuin oleh semua orang yang pada akhrinya menyaksikan 
acara tersebut. Ini juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3SPS) Bab IX pasal 13 yang menyatakan 
bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang 
dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik 
siaran langsung maupun siaran tidak langsung. Meskipun pada awal 
sebelum mulai acara sudah diberitahukan bahwa keberlangsungan 
acara ini sudah mendapat persetujuan dari pihak terkait namun sama 
saja dengan adanya unsur ini seharusnya tidak layak untuk ditayangkan. 

Gambar 3.7 Scene yang menunjukkan bahwa acara sudah mendapatkan persetujuan.
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Ketiga, ada satu konsep yang terlihat sangat mengganggu dari sisi 
tujuan acara, manfaat dan fungsi acara tersebut yang pada dasanya tidak 
bermanfaat juga tidak mendidik untuk publik sesuai dengan UU No 32 
tahun 2002 Tentang Penyiaran Bab IV Pasal 36 ayat 1 yang menyatakan 
bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, 
dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, ke-
majuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta 
meng amalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. 

Keempat, hal lain dari program ini yang menjadikannya tidak 
layak untuk ditayangkan adalah adanya bagian-bagian di acara ini yang 
menunjukan kekerasan yang seharusnya ini tidak boleh ditampilkan 
dalam acara televisi.

Gambar 3.8 Menunjukkan dua orang perempuan yang saling berseteru.

Gambar 3.9 Seorang anak yang mengambil paksa motor milik ibunya dan saat diingatkan 
justru mendorong ibunya sampai terjatuh.
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Di dalam beberapa adegan tersebut dapat dilihat bahwa semuanya 
mengandung unsur kekerasan dan ini sangat bertentangan dengan 
UU No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran Bab IV Pasal 36 ayat 5 yang 
menyatakan bahwa a). Bersifat !tnah, menghasut, menyesatkan dan/atau 
bohong, b). Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-
gunaan narkotika dan obat terlarang, atau c). Mempertentangkan suku, 
agama, ras, dan antargolongan. 

Kekerasan menjadi salah satu hal yang sangat kontra untuk 
ditayangkan, apalagi jika yang menonton adalah anak dibawah umur, 
ini menjadi kesalahan fatal dalam dunia penyiaran, dampak dari 
kekerasan ini dapat kita langsung dikehidupan sehari-hari. Dampak 
buruk tayangan kekerasan sejatinya mudah dibuktikan dengan 
menunjuk adanya duplikasi tayangan tersebut pada anak dan remaja. 
Contohnya perilaku agresif anak dan remaja dewasa ini adalah fakta 
dalam kehidupan sehari-hari betapa tayangan kekerasan mampu 
mengubah mental anak dan remaja (Rasyid, 2013: 75). Dengan analisis 
ini diharapkan bahwa program acara lain kedepannya bisa lebih baik 
dan tidak melanggar aturan serta disesuaikan dengan ketentuan yang 
ada. Kita sebagai audiens juga diharapkan bisa bertindak kritis dan 
juga bisa memilah tontonan mana yang seharusnya bisa dikonsumsi.
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Antara Kuantitas dan Kualitas Sebuah Tayangan

Yolanda Zahra Hanan

Perkembangan televisi terus dipacu sejalannya dengan era sama 
modern, karena masyarakat membutuhkan media televisi sebagai 
penyebar informasi yang cepat. Kemajuan teknologi televisi seperti 
sekarang ini juga bisa menganggetkan siapa saja, yang sebenarnya 
tidak memperkirakan begitu cepat perkembangannya sehingga dengan 
adanya televisi masyarakat bisa menyaksikan program televisi secara 
real time, dimana saja dan kapan saja (Bungin, 2006: 111). Sekarang 
ini pun masyarakat tidak hanya bisa menyaksikan tayangan-tayangan 
di televisi saja, tapi juga bisa menyaksikannya secara online, atau lewat 
media handphone.

Pada zaman yang modern ini, media televisi sekarang sudah 
memberikan informasi yang lebih kepada kalangan masyarakat, dunia 
digital semakin meningkat, begitupun dengan televisi yang selalu 
meningkat kualitasnya. Televisi juga bukan hanya pemberi informasi 
saja, tapi bisa sebagai hiburan untuk penikmatnya. Media televisi juga 
termasuk kedalam media komunikasi, karena televisi menyangkup 
semua aspek kehidupan sama layaknya seperti komunikasi.

Membicarakan tentang televisi, ironisnya untuk media televisi 
yaitu sebuah tayangannya. Sekarang ini banyak tayangan-tayangan 
televisi yang kurang berkualitas atau bermutu. Tayangannya juga 
banyak yang tidak mendidik, memberikan adegan vulgar kepada 
penontonnya, padahal penonton televisi bukan hanya orang dewasa, 
melainkan termasuk anak-anak di bawah umur. Mirisnya televisi 
zaman sekarang ini, susah sekali memberikan kualitas-kualitas yang 
bernilai, tapi malah mencari rating tertinggi tanpa mempedulikan 
konten yang televisi tersebut tayangkan.

Contoh tayangan terbaru televisi adalah Tercyduk. Tercyduk 
adalah program reality show yang membahas kasus-kasus pribadi 
maupun sosial yang dramatis dan menguras emosi yang dialami 
masyarakat Indonesia. Mulai dari drama percintaan, drama keluarga 
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hingga penipuan, masalah yang dihadapi ini akan membuat penonton 
terheran-heran sendiri. Program reality show ini juga menyelidiki 
akar permasalahan yang ditampilkan di tiap episode, lalu mencari 
jalan keluarnya guna membantu pihak-pihak yang menjadi korban. 
Tercyduk juga akan menampilkan psikolog seperti Poppy Amalya dan 
Intan Erlita, lalu Lionlil Hendrik sebagai host. Untuk mengungkap sisi 
psikologis mereka yang terlibat ikut mencarikan jalan keluar terbaik 
bagi semua pihak. Tercyduk mempunyai jadwal tayang yaitu pukul 
14.15 WIB di SCTV.

Pada tayangan reality show tersebut, membuktikan melanggar 
undang-undang karena kebohongan atau rekayasa. UU No. 32 tahun 
2002 Tentang penyiaran, Bab IV tentang Pelaksanaan Siaran Bagian 
Pertama Isi Siaran Pasal 36 Ayat (5) yang menyatakan bahwa a.) Pada 
undang-undang tersebut menjelaskan tentang program penyiaran 
harus bersifat jujur dan rasional, namun pada tayangan Tercyduk, 
banyak hal yang tidak masuk akal atau bisa di sebut juga dengan lebay.

Gambar 3.10 Adegan di atas termasuk dalam adegan yang dibuat-buat karena ketika tim 
Tercyduk datang ke kafe, dua orang tersebut beradegan layaknya orang yang berkon#lk, 
di cewek menyatakan kalau si cowok sudah mempunyai istri. Sangat dramatis. Program 

Tercyduck juga banyak di komentari oleh netizen-netizen Indonesia.

Selain menampilkan tayangan yang terlalu dramatis, Tercyduk 
juga termasuk tayangan rekayasa serta ada pemilihan talent untuk 
casting, untuk bermain dalam reality show tersebut. Dengan cara, talent 
menawarkan dirinya untuk ikut serta dalam tayangan. Kemudian 
ada proses casting, selanjutnya akan disuruh akting sebagai korban, 
dan mendapatkan gaji dari tayangan itu. Padahal kalau kalau di pikir 
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dengan logika, tayangan settingan atau rekayasa dan mendapat uang 
dari tayangan tersebut sama saja menjual masalah pribadi untuk 
ketenaran. Kebanyakan para talent Tercyduk ingin mengikuti tayangan 
tersebut karena berpikir bisa terkenal.

Selain itu, Tercyduk juga memberikan adegan yang tidak senonoh, 
contohnya seperti menodongkan pisau karena ketahuan selingkuh 
atau kepergok mencuri uang. Padahal adegan tersebut memberikan 
kesan kekerasan dalam tayangan, dan penonton masyarakat tidak 
hanya orang dewasa melainkan anak kecil pun bisa menonton adegan 
tersebut. Tidak semua umur bisa mengkonsumsi tayangan seperti ini, 
seharusnya juga orang tua harus lebih ketat menjaga anak-anaknya 
agar tidak menonton acara ini sendirian karena membawa unsur 
kedewasaan.

Tayangan ini juga melanggar undang-undang, Tercyduk bisa 
menjadikan masalah pribadi sebagai materi dan itu melanggar 
P3SPS Bab IX tentang Penghormatan Terhadap Hak Pribadi Pasal 13. 
Seharusnya tayangan reality show itu yang bermutu, berpesan, dan 
bisa memotivasi orang-orang, bukan malah menjual masalah pribadi 
untuk mendapatkan uang. Kebanyakan orang-orang Indonesia ingin 
berpenampilan lebih atau ingin menjadi artis agar di kenal oleh publik, 
namun dengan berbagai cara yang salah, netizen Indonesia juga sering 
menyindir di sosial media.

Beberapa adegan kekerasan juga muncul secara !sik maupun verbal. 
Kekerasan dan kata-kata kasar sampai di tayangkan di media televisi 
seharusnya mendapat teguran dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) 
bukan malah dilanjutkan dan dipertontonkan kepada masyarakat. 
Memang tayangan di televisi benar-benar ingin menunjukan kepada 
masyarakat konsumennya, bahwa replikasi tayangan akan terus 
terulang bila tidak ada teguran, (Bungin, 2001: 362).

Saat ini media memang mengedepankan motif keuntungan tanpa 
memikirkan apa yang bermanfaat bagi penonton. Yang namanya 
penonton pasti banyak orang awam yang memang tidak kritis 
dalam menerima suguhan tontonan apapun, maka karena itu setiap 
stasiun televisi menyajikan tontonan yang hanya menghibur dan 
mengedepankan rating, kepuasan penonton adalah tujuan utama setiap 
stasiun televisi walau terkadang selalu saja mendapat teguran dari KPI.
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Tayangan televisi untuk masa depan memang agak lamban untuk 
berubah karena stasiun menginginkan rating yang tinggi bukan kualitas 
yang tinggi. Keuntungan memang bisa kapan saja datang, tapi seharunya 
bukan dari tayangan televisi yang kurang bermutu, dan itu malah bisa 
membuat masyarakat awam agak lamban dalam pemikirannya. Dalam 
tayangan televisi di Indonesia memang kebanyakan menampilkan 
tayangan yang masih kurang, padahal pada zaman yang sudah maju 
seperti ini, Indonesia bisa selektif memilih tayangan dan bisa maju 
dalam dunia perindustrian.
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Perilaku yang di-“Bikin Mewek” 

Program Reality Show

'RG\�)LUPDQV\DK�,VPDLO

Televisi merupakan salah satu media elektronik yang bersifat audio 
visual. Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar (audio-visual). 
Berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang 
memandang gambar yang ditayangkan di televisi, sekaligus mendengar 
atau mencerna narasi dari gambar telah berhasil menjalankan fungsinya 
sebagai penyebar tersebut (Badjuri, 2010: 39). Dalam komunikasi massa 
televisi informasi, hiburan, dan juga bisa menjadi acuan dalam kehidupan 
masyarakat. Televisi pada zaman sekarang telah menjadi jelmaan sahabat 
yang aktif di kalangan masyarakat, bahkan masuk dalam ruang lingkup 
keluarga dan bisa menjadi pengganti fungsi dari orang tua, terkadang televisi 
juga di jadikan ajang perpolitikan oleh beberapa orang konglomerat. Bila 
di bandingkan dengan media massa lainnya, televisi memiliki pengaruh 
yang kuat terhadap penonton. Sekarang, hampir semua negara di dunia 
memiliki stasiun televisi. Di Asia, bidang“broadcasting”ini dipelopori oleh 
jepang pada tahun 1953, Filipina tahun yang sama, Muangthai tahun 1955, 
Indonesia dan RRC tahun 1962, Singapura tahun 1963 dan disusul oleh 
negara Malaysia (Badjuri, 2010: 5).

Perkembangan televisi di Indonesia, didahului oleh kuatnya posisi 
tayangan televisi sebagai media hiburan. Dengan di resmikannya media 
televisi di Indonesia memberikan dampak besar bagi kehidupan dan 
perkembangan Indonesia pada masa tersebut. Perkembangan yang 
terjadi pada waktu itu ialah di bidang politik, ekonomi, sosial, dan 
budaya. Namun pada jaman itu banyak hal yang harus diperhitungkan 
dalam adanya media televisi di Indonesia (E$endy, 1993: 45). Penyiaran 
pertamakali yang muncul di Indonesia yaitu pada tanggal 24 agustus 
1962, bertepatan  dengan dilangsungkannya pembukaan pesta olah raga 
se-Asia IV atau Asian Games di Senayan. Sejak itu pula Televisi Republik 
Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun 
(Station call) hingga sekarang. Seiring perkembangan zaman program-
program televisi pun semakin  banyak bermunculan salah satunya yaitu 
program acara reality TV atau biasa disebut reality show.
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Reality show adalah jenis tayangan yang menampilkan aktivitasnya 
dari pembawa acara dan segala aspek pendukung acara (talent, objek, 
lokasi, situasi, dramatika). Walaupun berbasis kenyataan, reality show 
mem  butuhkan penanganan tersendiri dari para creator atau sutradaranya, 
me molesnya menjadi tayangan yang menarik dan me masukkan beberapa 
unsur dramatis yang dikedepankan dapat berupa rasa bahagia, takut dan 
senang. Perkembangan program acara reality Show di Indonesia sangatlah 
pesat, melihat dari penonton yang merupakan dari kalangan remaja, 
men jadikan salah satu daya tarik stasiun televisi di Indonesia membuat 
program acara reality Show. Kehadiran program acara TV ini pun mem-
berikan pilihan alternatif tayangan TV bagi penonton. Contohnya seperti 
program acara TV yaitu “Bikin Mewek” yang disiarkan oleh stasiun televisi 
Andalas Televisi.

Andalas Televisi atau yang biasa dikenal dengan singkatan ANTV 
merupakan sebuah stasiun televisi nasional yang penyiarannya diresmikan 
pada tanggal 1 Maret 1993 di Jakarta. Program acara televisi “Bikin Mewek” 
merupakan program acara reality show yang disiarkan oleh stasiun televisi 
ANTV, dan dibawakan oleh Mandala Shoji sebagai pembawa acara (host). 
Program acara inipun masih terbilang baru, karena acara ini pertamakali 
tayang yaitu pada tanggal  28 Oktober 2017 dan acara ini pada saat itu 
hanya tanyang pada hari Sabtu jam 11.30 WIB. Sekarang program acara 
“BikinMewek” ini  tayang setiap hari jam 13.00 WIB di ANTV. Hampir 
serupa seperti program acara yang disiarkan oleh stasiun televisi TransTV 
tahun  2009 yaitu program “Termehek-mehek”. Program yang dikatakan 
demikian karena acara ini berusaha untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan percintaan bahkan permasalahan keluarga. Masyarakat 
menganggap program acara ini dibuat untuk membantu orang-orang  me-
nyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Orang-orang 
ini meminta bantuan kepada “crew” atau biasa disebut “tim” Bikin Mewek 
dengan laporan yang diajukan  pelapor atau biasa disebut dengan “client” 
dan menyetujui masalahnya untuk diekspos oleh stasiun televisi ANTV. 

Para audience yang menyaksikan program reality show “Bikin Mewek” 
selalu beranggapan bahwa acara tersebut sangat menarik, karena mampu 
mengisahkan persoalan dan peristiwa yang nyata, mampu membuat 
penonton terhanyut dalam masalah/peristiwa tersebut. Dalam hal ini, ter-
kadang program acara reality show “Bikin Mewek” memberikan tontonan 
dengan unsur–unsur yang dapat dibilang tidak baik untuk ditonton oleh 
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anak-anak yang berada di luar pengawasan orang tua. Unsur yang di 
berikan merupakan unsur adegan kekerasan, halmistis/supranatural, kata-
kata kasardan kata-kata makian. Hal itu merupakan pelanggaran Standar 
Program Siaran yang sebenarnya tidak dibolehkan untuk ditayangkan.

Dalam episode 125 yang ditayangkan pada 7 Maret 2018, program 
acara reality show “Bikin Mewek” menampilkan suatu kekerasan yang 
dimana pada saat itu tim acara akan menemui client, sesampainya di 
tempat yang telah ditentukan terlihat bahwa client sedang berbicara 
dengan seseorang dan melakukan tindak pendorongan yang begitu 
kuat sehingga orang yang didorong client acara “Bikin Mewek” terundur 
hingga beberapa langkah dan bahkan terjatuh. Bukan hanya me nampil-
kan satu kali atau dua kali penayangan, pada menit-menit selanjutnya 
acara ini menampilkan adengan perkelahian antara 2 orang lelaki dan 
melihatkan adegan-adegan kekerasan menendang, adu jotos antara 
sesama. Bahkan diperlihatkan secara detil atau dalam bahasa per!lman 
memperlihatkan secara close up (Medium close up, extream close up).

Gambar 3.11 Acara “Bikin Mewek” yang menampilkan kekerasan

Gambar 3.12 Acara “Bikin Mewek” yang menampilkan perkelahian
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Dengan adanya penayangan yang seperti itu, program acara ini 
sudah melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 Bab IV pasal 
36 Ayat 5 (b)  yang mengatakan bahwa isi siaran dilarang menonjolkan 
unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat 
terlarang.

Sangat disayangkan, acara televisi yang seharusnya memberikan 
tayangan pendidikan atau nilai-nilai yang baik, malah memberikan 
tayangan-tayangan yang tidak baik, bahkan bisa mempengaruhi 
seseorang untuk melakukan seperti hal tersebut. Sebagai mana yang 
di sebutkan pada UU No. 32 tahun 2002 Bab IV pasal 36 ayat 1 yang 
menyatkan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, 
hiburan, dan manfaat untuk membentuk intelektual, watak, moral, 
kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta 
mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya indonesia. 

Tentunya ini menjadi pelajaran bagi para penonton yang sangat 
menyukai program-program reality show, khususnya bagi para orang 
tua yang membiarkan anak-anaknya bebas untuk menonton tayangan 
yang mereka suka, jangan lupa untuk mendampingi anaknya yang 
terbilang masih di bawah umur atau masih butuh bimbingan orang tua, 
karena anak-anak biasanya akan meniru apa yang dia lihat dan apa yang 
diperlihatkan. Tayangan kekerasan yang sering diperlihatkan tentunya 
akan membuat pemikiran kita menjadi terbiasa dan membuat nalar kita 
bisa menjadi tidak peka lagi terhadap kekerasan. Sebenarnya secara sadar 
penonton bisa membedakan antara kondisi nyatadan kondisi !ktif. Akan 
tetapi, jika terus-menerus diterpa tayangan kekerasan dan sadisme, tidak 
mustahil jika pada akhirnya akan memicu kelahiran perilaku desentisisasi, 
yaitu pengumpulan kepekaan terhadap kekerasan (Rasyid, 2013: 82). 
Mengambil informasi dari yang ditayangkan pun butuh ketelitian, sebab 
seringkali tayangan yang diperlihatkan terlihat menyenangkan akan tetapi 
sangatlah burukbagi seseorang yang awam dalam penyiaran. 

Dalam Al-Qur’an, ada sebuah ayat yang mengajarkan kita untuk 
selalu teliti dalam mengambil informasi, yaitu (“Wahai orang-orang yang 
beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu 
berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan 
suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu 
menyesali perbuatanmu itu.”) (Q.S Al-Huijarat : (6)).
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Kata kunci pada ayat ini adalah kata  “Telitilah Kebenarannya!”. 
Dengan tegas Al-Qur’an mengajarkan kepada kita untuk mengecek 
informasi yang kita dengar. Pada ayat-ayat selanjutnya, Allah berbicara 
tentang persatuan. Sehingga kita dapat mengambil pelajaran bahwa 
salah satu penyebab rusaknya persatuan adalah karena mudah menerima 
informasi tanpa mengecek kebenarannya.
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Hazlia Aini

Teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang sangat 
pesat. Seseorang dapat dengan mudah mendapatkan sebuah informasi 
dalam sekejap melalui berbagai macam media yang diantaranya adalah 
media massa. Media massa merupakan alat yang digunakan dalam 
penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan 
menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, 
radio, dan televisi (Cangara, 2002: 134). Peranan media massa dalam 
pembangunan Nasional adalah sebagai agen pembaharu (agent of 
social change), dalam hal ini membantu mempercepat proses peralihan 
masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dari beberapa media 
massa yang ada, televisi merupakan media massa elektronik yang 
paling akhir kehadirannya. Meskipun demikian, televisi dinilai sebagai 
media massa yang paling efektif saat ini, dan banyak menarik simpati 
kalangan masyarakat luas, karena perkembangan teknologinya begitu 
cepat. Hal ini disebabkan oleh sifat audio visualnya yang tidak dimiliki 
oleh media massa lainnya, sedangkan penayangannya mempunyai 
jangkauan yang relatif tidak terbatas (Subroto, 1992: 25).

Dari sekian banyak media massa, televisi masih menjadi yang paling 
popular dan banyak diminati oleh khalayak. Dalam pengertiannya, 
televisi berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu “Tele” yang berarti jauh 
dan “Visi” yang berarti penglihatan. Dengan demikian, televisi dapat 
diartikan dengan melihat jauh. Melihat jauh dalam hal ini mempunyai 
pengertian melihat gambar ataupun mendengar suara yang diproduksi 
di suatu tempat melalui suatu alat/perangkat (Wahyudi, 1996: 49). 
Program acara yang ditayangkan dalam siaran televisi seharusnya dapat 
menayangkan program-program yang positif dan memiliki banyak 
manfaat kepada khalayak. Namun sayangnya, saat ini program yang 
disajikan semakin banyak yang tidak mendidik dan tidak layak untuk 
ditonton. Telah kita ketahui bersama bahwa televisi adalah salah satu 
media massa yang telah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 
membangun opini publik dan konstruksi sosial. Sehingga program 
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pada setiap acara siaran televisi harus sejalan dengan fungsinya yaitu 
sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan. Dan semua program 
wajib merujuk kepada Undang-undang Penyiaran No 32 tahun 2002, 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Program siaran televisi yang akan dibahas disini adalah program 
acara talkshow. Dalam pengertian sederhana yang diutarakan oleh 
Fred Wibowo merupakan sajian yang mengetengahkan pembicaraan 
seseorang mengenai suatu topik menarik atau yang sedang hangat 
dibicarakan masyarakat (Wibowo, 1997: 50). Talkshow juga dapat 
dide!nisikan sebuah program yang menampilkan pembawa acara yang 
terkenal yang mewawancarai orang penting seperti, tokoh masyarakat, 
atau orang-orang yang sudah dikenal banyak orang (Lusia, 2006: 85).

Saat ini program acara talkshow sedang membanjiri layar kaca 
Tanah Air, penayangannya pun ada yang dimulai pada pagi hari dan 
ada pula yang malam hari. Semua program acara talkshow ini saling 
berlomba-lomba untuk mendapatkan rating tertinggi agar dapat 
ditayangkan pada jam-jam prime time, sehingga mendapatkan pro!t 
yang banyak. Dan program acara talkshow yang akan kita bahas adalah 
“Brownis”. Brownis alias obrolan manis merupakan program acara 
talkshow di stasiun Trans TV yang disajikan dengan unik. Talkshow 
ini tidak hanya diisi dengan obrolan saja, tetapi juga dengan tantangan 
didalamnya dan mengubah penampilan, serta dengan hebohnya 
kejutan-kejutan yang ada. “Brownis” dipandu dengan pembawa acara 
utama papan atas Ruben Onsu dan Ivan Gunawan dan dibantu dengan 
pembawa acara pendamping Ayu Tingting dan Wendi yang tayang 
setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.00 hingga pukul 14.30 WIB.

Rating pada program acara ini cukup baik, namun sayangnya 
belakangan ini sedang ramai diperbincangkan oleh netizen yang meng-
ungkapkan bahwa program talkshow ini tidak fokus kepada bintang tamu 
yang hadir tetapi semua pembawa acara hanya sibuk hahahihi dan juga 
candaan yang tidak jelas. Candaan dan lelucon yang diutarakan oleh 
pembawa acara ternama ini juga sering kali menjadi bahan perbincangan 
publik karena ungkapan yang tidak pantas dan sering kali mengejek dan 
merendahkan orang lain. Tidak hanya itu, talk show brownis yang tayang 
pada episode 3 Maret 2018 juga memiliki beberapa pelanggaran yaitu 
penghinaan terhadap orang lain, unsur kekerasan, rasisme, dan body 
shaming. Kasus yang pertama adalah tayangan brownis pada episode kali 
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ini di-segment awal, ketika salah satu pembawa acara yaitu Wendi yang 
menarik salah satu penonton seorang ibu-ibu yang dijadikan bahan lelucon 
dengan ungkapan-ungkapan yang menyerupai sebuah hinaan, seperti 
panggilan “hantu annabelle, sadako, kue apem” dan sejenisnya. Ungkapan 
tersebut bahkan bisa saja menyakiti perasaan penonton tersebut, karena 
dipermalukan di depan layar kaca yang ditonton oleh seluruh warga 
Indonesia walaupun dalam konteks candaan. Hal tersebut telah melanggar 
Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 24 ayat 1 yang berbunyi bahwa program 
siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara 
verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina 
atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/
cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.

Gambar 3.13 Adegan Wendi yang sedang mengejek salah satu penonton studio 
yang ditarik ke stage.

Di-segment lain juga terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh 
penyanyi brownis yang menoyor kepala Sapri yang pada saat itu menjadi 
bintang tamu di acara talkshow brownis. Dan masih di-segment yang 
sama Ruben Onsu juga menoyor Wendi yang dilanjutkan oleh suara 
tawa dari para penonton yang berada di studio. Hal tersebut termasuk 
kedalam unsur kekerasan, yang melanggar apa yang telah ditetapkan 
oleh Komisi Penyiaran Umum yang ditulis dalam Standar Program 
Siaran Bab XIII pasal 24 ayat 1.

Menurut Francois Chirpaz seperti yang dikutip oleh Dr. Hayatmoko 
dalam buku Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan, dan 
Pornogra! mengatakan bahwa kekerasan adalah kekuatan yang sedemikian 
rupa dan tanpa aturan yang memukul dan melukai baik jiwa maupun 
badan, kekerasan juga mematikan entah dengan memisahkan orang 
dari kehidupannya atau dengan menghancurkan dasar kehidupannya. 
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Melalui penderitaan atau kesengsaraan yang diakibatkannya, kekerasan 
tampak sebagai representasi kejahatan yang diderita manusia, tetapi bisa 
juga ia lakukan terhadap orang lain (Haryatmoko, 2011: 226). Namun 
sayangnya kekerasaan ini justru dimanfaatkan oleh kepentingan pasar 
karena ketertarikan dari penonton, seperti menurut P. Lardellier yang 
dikutip oleh Dr. Hayatmoko dalam buku Etika Komunikasi, Manipulasi 
Media, Kekerasan, dan Pornogra! mengatakan bahwa ada presentasi 
kekerasan dalam media yang mengandung aspek estetik-destruktif 
yang mengundang ketertarikan yang bersifat mendua atau suatu bentuk 
paksaan berwajah ganda, yaitu tertarik dan muak/jijik. Paksaan bermuka 
dua ini seakan menempatkan kenikmatan dalam perjumpaan antara 
keindahan dan kematian (Haryatmoko, 20011: 22). Aspek menarik ini 
tentu saja dieksploitasi oleh kepentingan ekonomi atau pasar. Kekerasan 
dalam !lm, !ksi, siaran, dan iklan menjadi bagian dari industri budaya 
yang tujuan utamanya ialah mengejar rating program tinggi dan sukses 
pasar. Program yang berisi kekerasan sangat jarang mempertimbangkan 
aspek pendidikan, etis, dan efek traumatisme penonton. Pengakuan bahwa 
tidak semua kekerasan jelek karena ada juga presentasi dalam media yang 
mengandung dimensi seni, makin mempersulit pemilahan mana yang 
mendidik dan mana yang merugikan atau distruktif. Dimensi seni dalam 
kekerasan media yang disatukan melalui tubuh sosial dan institusi budaya 
selalu mencari legitimasi. Proses legitimasi ini terombang-ambing dalam 
dialektika eufemisasi dan pelebih-lebihan kekerasan. Dalam konteks ini, 
kekerasan dalam media sebagai seni mencari pembenarannya (Hayatmoko, 
2011: 42).

Gambar 3.14 Adegan Ayu Tingting yang merasa jijik oleh Sapri karena takut tertular kulit 
hitamnya.
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Kemudian kasus selanjutnya yaitu ketika Sapri yang ingin me-
megang tangan Ayu Ting-ting tetapi Ayu Tingting enggan untuk di-
pegang tangannya karena merasa jijik dengan Sapri yang berkulit 
hitam, dan ia mengatakan bahwa takut tertular oleh kulit hitamnya 
tersebut, padahal ketika ia dipegang tangannya oleh pembawa acara 
yang lain Ayu tidak melakukan hal yang sama dan biasa saja. Hal 
ini juga termasuk kedalam kategori rasisme. Menelusuri berbagai 
fenomena rasisme dan melihat para peneliti menjabarkannya, tampak 
bahwa rasisme merupakan suatu praktik memperlakukan orang 
lain secara berbeda, dengan memberikan penilaian yang diukur 
berdasarkan karakteristik ras, sosial, atau konsep mental tertentu 
mengenai dirinya. Rasisme menjadi masalah karena konsep ini tidak 
sekedar menjadi kategori pembeda, namun lebih dari itu, ditunjukkan 
untuk menegaskan superioritas satu pihak di antara piha-pihak lainnya 
(Sukmono dan Junaedi, 2014: 53).

Kasus yang terakhir adalah pelanggaran body shaming yang sering 
kali muncul dalam acara ini yaitu ketika pembawa acara melakukan 
adu mulut yang berhubungan soal !sik satu sama lain. Body shaming 
yang dilakukan dalam episode ini ditandai dengan ungkapan bahwa 
Ivan adalah seorang yang gemuk dan gendut, kemudian Ruben Onsu 
seorang yang memiliki badan pendek atau bogel, dan juga Wendi 
yang botak sebagai bahan lelucon. Hal ini juga melanggar P3 SPS 
pada pasal 17 ayat 1 dan 2. Ayat satu yang berbunyiprogram siaran 
dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu, dan ayat 2 yang berbunyi orang dan/
atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat 1yang kemudian diperkuat pada poin “d” yang menyebutkan 
orang dengan kondisi !sik tertentu, seperti gemuk, ceking, cebol, bibir 
sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tonggos, mata juling.

Dalam penayangan siaran televisi terutama pada program acara 
talkshow ini masih banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. 
Sudah seharusnya dalam setiap pembuatan program acara siaran 
televisi selalu merujuk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3SPS). Seperti yang dinyatakan dalam 
Undang-undang Penyiaran pasal 36 ayat satu yang berbunyi, “Isi siaran 
wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat 
untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan 
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bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-
nilai agama dan budaya Indonesia.”

Kita juga sebagai konsumer jangan hanya menjadi penonton yang 
pasif, tetapi cobalah untuk bersikap kritis terhadap tayangan apapun 
yang kita tonton dan belajarlah dari sana. Karena menurut Dr. Jack 
Lyle seperti yang dikutip oleh Darwanto Sastro Subroto dalam buku 
Televisi Sebagai Media Pendidikan mengatakan bahwa televisi sebagai 
“jendela dunia”, apa yang kita lihat melalui jendela ini sangat membantu 
dalam mengembangkan daya kreasi kita, hal ini seperti diungkapkan 
oleh Walter Lippman beberapa tahun yang lalu, bahwa dalam pikiran 
kita ada semacamilustrasi gambar dan gambar-gambar inimerupakan 
sesuatu yang penting dalam hubungannya dengan proses belajar, ter-
utama sekali yang berkenaan dengan orang, tempat dan situasi yang 
tidak setiap orang pernah ketemu, mengunjungi, atau telah mempunyai 
pengalaman (Darwanto, 1995: 89).
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Mencari Kesenangan dalam Kekerasan

0XKDPPDG�/XWKƲ�=DLQ�+DƲ]K

Seiring perkembangan teknologi yang canggih akan sangat 
membantu dalam memudahkan seseorang dalam menjalani akti!tas 
sehari-hari. Saat ini, televisi sudah menjadi media yang taka sing lagi 
di kehidupan masyarakat. Televisi sendiri sudah menjadi benda yang 
wajib di setiap rumah, dengan adanya televisi kebutuhan informasi, 
edukasi, maupun hiburan sudah terpenuhi. Media massa merupakan 
salah satu bentuk dari perkembangan teknologi, dimana dengan media 
massa seseorang dapat mengetahui informasi dengan mudah dan cepat.

Efek media selalu berkaitan dengan proses menonton oleh anak-
anak, selalu menjadi subjek yang penting. Terdapat banyak asumsi 
tentang efek-efek buruk media, terutama oleh media itu sendiri. 
Namun, terlihat dari media memiliki efek-efek terhadap audiens, 
terutama efek-efek yang bersifat segera, tidak layak dijadikan rujukan 
awal. Namun, hal ini tidak akan membuat orang banyak tidak lagi 
meyakini bahwa adalah tidak baik bagi orang-orang untuk menonton 
!lm-!lm yang mengandung kekerasan (Burton. 2008: 195).

Televisi adalah sebuah pengalaman yang kita terima begitu saja. 
Kendati demikian, televisi juga merupakan sesuatu yang membentuk 
cara berpikir kita tentang dunia (Burton, 2007: 7). Televisi sendiri 
hampir digemari oleh seluruh kalangan, karena televisi memiliki 
jangkauan yang sangat luas dan merupakan sarana hiburan dan 
Pendidikan yang relatif murah. Semakin banyak seseorang yang 
mempunyai televisi maka akan semakin banyak juga stasiun televisi 
yang bermunculan dengan program-program yang berbeda. Saat ini 
reality show menjadi salah satu tayangan yang sedang digandrungi oleh 
masyarakat. Berbagai stasiun televisi berlomba-lomba untuk membuat 
reality show yang dapat menarik perhatian masyarakat. Belakangan 
ini reality show sering menampilkan adegan-adegan kekerasan, hal itu 
dikarenakan untuk mendapatkan penoton supaya rating mereka tinggi.

Reality show sendiri salah satu program acara televisi, reality show 
adalah acara televisi yang menggambarkan adegan nyata dan benar-
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benar terjadi tanpa adanya skenario. Biasanya reality show mengangkat 
kisah masyarakat biasa tentang kehidupan dan isu sosial yang ada. 
Reality show dibuat supaya para penonton dapat merasakan menjadi 
orang yang ceritanya diangkat ke reality show, cerita yang paling sering 
diangkat ke reality show biasanya orang-orang yang mempunyai cerita 
tentang kehidupan yang kurang layak atau orang yang mempunyai 
masalah dalam lingkungannya.

Karma merupakan salah satu program yang baru dari stasiun 
televisi ANTV, program ini menggunakan konsep “reality show” 
program ini tayang pertama kali pada tanggal 26 Februari 2018 setiap 
Senin-Jumat pukul 23.30 Waktu Indonesia Barat (WIB). Walaupun 
program yang baru tetapi karma sendiri sudah banyak digemari oleh 
masyarakat, meskipun tayang larut malam, karma sendiri merupakan 
reality show yang dibawakan oleh Robby Purba sebagai host dan Roy 
Kiyoshi sebagai paranormal indigo. Yang membedakan karma dengan 
reality show yang lain adalah membuat reality show dengan genre misteri 
yang mengungkap karma baik dan buruk seseorang berdasarkan 
tanggal lahir.

Mirisnya program tersebut menampilkan unsur kekerasan pada 
setiap episodenya yang berujung pada kekerasan !sik. 

Gambar 3.15. Adegan saat seorang saudara berkelahi di depan ibu dan adik yang masih kecil

Program siaran dengan klasi!kasi R13+ ini dapat merusak 
tumbuh psikologis anak-anak yang melihatnya. Adegan pada menit 
08.07 tersebut merupakan kekearasan verbal dan kekerasan !sik yang 
jelas melanggar Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran 
Bab IV ayat 1 yang menyatakan bahwa isi siaran wajib mengandung 
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informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan 
intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga 
persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan 
budaya Indonesia. Tidak hanya ayat 1 tetapi juga pada ayat 6 yang 
menyatakan isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, 
melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat 
manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Selain 
Undang-Undang No. 32 tahun 2002 yang melarang adegan kekerasan, 
Al-Qur’an juga melarang adanya kekerasan verbal maupun !sik yang 
berbunyi

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’a$anlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran : 159 ).

Tidak hanya kekerasan yang ditampilkan pada acara reality show 
tersebut, tapi juga ada pelecehan seksual di bawah umur. 

Gambar 3.16 Adegan seorang lelaki yang ingin melakukan pelecehan seksual pada anak 
dibawah umur

Adegan pada menit 06.21 ini sangat tidak pantas untuk ditampilkan 
di televisi karena adegan tersebut merupakan pelecehan seksual dibawah 
umur yang jelas-jelas dilarang oleh Pedoman Perilaku Penyiaran dan 



RIP Televisi
Kematian Etika di Layar Kaca

 | 91

Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 Bab XIII Pelanggaran 
dan Pembatassan Kekearasan Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa 
menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, 
pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, 
mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, 
pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri. Karena ketika anak-anak 
melihat adegan tersebut akan membuat pemikiran anak tersebut menjadi 
rusak, karena tidak pantas hal seperti itu dilihat anak yang masih dibawah 
umur karna belum mengerti apa-apa.

Tidak hanya kekerasan dan pelecehan seksual, karma juga 
menampilkan hal gaib yang sangat tidak masuk akal.

 
Gambar 3.17. Adegan Liani berbicara dengan seekor ular

 
Gambar 3.18. Adegan Liani berbicara dengan seekor ular yang sudah berubah menjadi 

manusia 



92| RIP Televisi
Kematian Etika di Layar Kaca

Pada menit 13.00-13.39 terlihat Liani berbicara dengan seekor 
ular dan siluman ular yang orang-orang tidak dapat melihat itu, yang 
membuat Liani terlihat berbicara sendiri. Di dalam Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 Bab I 
Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 27 yang menyatakan bahwa adegan 
mistik dan supranatural adalah gambar atau rangkaian gambar dan/
atau suara yang menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek 
spiritual magis, mistik atau kontak dengan makhluk halus secara verbal 
dan/atau nonverbal.

Disini terlihat jelas bahwa ANTV lewat program Karma bertujuan 
untuk memanjakan para penonton ANTV untuk memberikan 
inspirasi masyarakat agar menjalani hidup dengan lebih baik untuk 
mendapatkan manfaat dari kebaikan yang telah dilakukan supaya 
menghindari kehidupan yang menyimpang.
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Rusaknya Pertelevisian Indonesia

Nadia Al-Haq

Televisi merupakan sebuah alat atau media komunikasi yang 
bersifat audio visual. Yaitu dapat memancarkan suara dan juga gambar. 
Televisi berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, sekaligus 
hiburan. Televisi telah menjadi suatu fenomena besar di abad ini, hal 
ini harus diakui bahwa perannya sangar besar dalam membentuk pola 
pikir, wawasan dan juga pendapat umum.

Televisi merupakan media pandang dimana penonton tidak hanya 
melihat gambar yang ditayangkan televisi, tetapi juga mendengar 
ataupun mencerna narasi dari gambar tersebut. Televisi sebagai media 
massa modern, berbeda dengan media massa tradisionil, dimana 
media massa tradisionil komunikator saling bertatap muka dengan 
komunikan nya. Dan komunikannya bisa memberikan reaksi secara 
langsung (Badjuri, 2010: 39).

Seiring dengan kebebasan informasi, industri pertelevisian di 
Indonesia kini telah berkembang pesat. Perjalanan perkembangan media 
massa televisi semakin tidak dapat dibendung, persaingan pun semakin 
merajalela. Termasuk di Indonesia, dari yang awalnya hanya ada satu 
stasiun televisi kini sudah banyak stasiun televisi yang ada di Jakarta dan 
juga stasiun televisi lokal yang ada di beberapa daerah di Indonesia. 

Semakin eksisnya pertelevisian di Indonesia pastinya televisi sendiri 
memiliki kelebihan dibandingkan media massa yang lain. Karena 
merupakan alat komunikasi dengan teknologi yang sudah maju. Yaitu 
menggunakan gelombang electromagnetic yang dipancarkan melalui 
satelit. Sehingga televisi mampu menguasai jarak serta waktu.Selain itu 
target yang ingin dicapai untuk menjangkau massa cukup besar. Dan 
daya rangsang terhadap media televisi pun cukup tinggi.

Tetapi selain memiliki kelebihan, televisi juga memiliki kekurangan. 
Yaitu membawa dampak yang buruk juga bagi masyarakat. Karena 
perkembangan media televisi cukup besar maka pengaruh televisi 
terhadap masyarakat pun besar. Disebabkan frekuensi penayangan 
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siaran televisi yang terjadi secara berulang-ulang sehingga seakan-akan 
televisi telah menghipnotis penontonnya dan mampu mempengaruhi 
psikologis mereka. Ditambah lagi daya tarik masyarakat terhadap 
media televisi ini semakin besar sehingga pola-pola kehidupan 
masyarakatpun mengalami perubahan yang cukup signi!kan. 

Program acara televisi pastinya bermacam-macam sehingga menjadi 
daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas. Tidak hanya menayangkan 
acara berita, tetapi juga acara-acara hiburan seperti variety show ataupun 
reality show. Reality show adalah program acara televisi yang menayangkan 
adegan-adegan yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan 
digambarkan seakan-akan memang terlihat seperti kejadian nyata tanpa 
skenario. Biasanya bertema tentang problema kehidupan, rekayasa jebakan, 
persaingan ataupun tentang status seseorang. Salah satu contohnya adalah 
program televisi Katakan Putus dari Trans TV. Dimana program televisi 
Katakan Putus ini merupakan acara reality show yang menayangkan tentang 
permasalahan antara sepasang kekasih dan biasanya disebabkan oleh rasa 
cemburu, kecurigaan, ataupun perselingkuhan dan permasalahan lainnya. 
Dan salah satu pasangannya akan menjadi klien dari tim “KatakanPutus” 
untuk melakukan penyelidikan dan membantu klien untuk menyelesaikan 
permasalahannya.

Tetapi, ada hal menarik disini yang dapat kita bahas. Di Indonesia 
tidak ada satu pun media massa yang dikuasai oleh pemerintah. 
Meski demikian, mengingat siaran mempunyai pengaruh yang 
cukup besar arah dan tujuannya harus tetap sesuai dengan Undang-
Undang Siaran Republik Indonesia No. 32 tahun 2002. Pada pasal 3 
menegaskan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk 
memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri 
bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
memajukan kesejahteraan umum, demokratis, adil dan sejahtera, serta 
menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang yang telah dijelaskan berarti arah 
kebijakan siaran televisi tidak boleh menyimpang dari pasal tersebut. 
Dan diharapkan mampu membawa masyarakat kearah yang lebih 
positif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar terwujud.

Namun, apakah program televisi Katakan Putus sudah berjalan sesuai 
dengan Undang-Undang tersebut? Sudahkan program televisi Katakan 
Putus menjalankan acaranya dengan baik? Coba kita perhatikan beberapa 
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episode yang ditayangkan acara tersebut. Seringkali terjadi pertengkaran 
atau perlakuan kasar yang di lakukan oleh klien maupun target yang dituju. 
Hal itu jelas sangatlah tidak mendidik dan memberi dampak buruk bagi 
penontonya. Terutama jika ditonton oleh anak di bawah umur. Dan  itu 
telah melanggar UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 pada pasal 36 ayat 5 yang 
menyatakan bahwa larangan  tentang adanya unsur kekerasan dalam isi 
siaran. 

Selain itu juga telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3SPS) Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan 
bahwa kewajiban program siaran menghormati hak privasi dalam 
kehidupan pribadi objek isi siaran serta perlindungan anak-anak dan 
remaja. Bahkan program acara tersebut pernah mendapat teguran 
dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena telah melanggar pasal 
tersebut. Dan juga telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3SPS) Pasal 13 Ayat 2 yang menyatakan 
bahwa tidak memperbolehkan menjadikannya sebagai materi.

Dalam acara tersebut juga seringkali host tidak profesional dalam 
menjalankan tugasnya. Beberapa kali host tidak fokus dan malah men-
campuri urusan pribadinya dengan pekerjaan yang sedang di lakukan-
nya. Ada juga yang saat sedang membawakan acara ia malah sambil 
bermain game. Itu sangatlah terlihat host tidak mampu membawa 
acara dengan baik dan sangat tidak profesional. Seharusnya host dapat 
berlaku kapan ia bisa mengurusi urusan pribadinya dan kapan ia harus 
berlaku baik dalam menjalankan tugasnya.

Di bawah ini terdapat beberapa contoh pelanggaran yang telah 
dilakukan oleh program televisi Katakan Putus,

Gambar 3.19. Ketika terjadi pertengkaran antara host dengan target
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Gambar 3.20. Adanya perlakuan kasar terhadap wanita

Gambar 3.21 Terlihat host tidak profesional dalam menjalankan tugasnya

Dari gambar-gambar di atas dapat disimpulkan bahwa acara ter-
sebut tidaklah mendidik dan sangat tidak layak untuk ditayangkan 
di televisi. Bahkan dapat berdampak buruk juga bagi penontonnya. 
Sebagai media massa yang banyak diminati oleh masyarakat seharusnya 
televisi mampu menanyangkan hal-hal yang jauh lebih mendidik di-
bandingkan acara yang tidak baik seperti itu. Dan harapan untuk 
kedepannya semoga pertelevisian di Indonesia semakin hari semakin 
baik, dan mampu menanyangkan acara yang lebih bermutu dari 
sebelumnya.
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Apa yang Bisa Kita Katakan?

<RJL�$QGUL\DQ�6\DK

Berbicara tentang perkembangan teknologi di Indonesia bisa dimulai 
dengan kemun culuan televisi. Televisi adalah alat elektronik yang berfungsi 
sebagai media hiburan dan sebagai alat komunikasi massa. Yang dimaksud 
dengan televisi adalah televisi siaran yang merupakan media dari jaringan 
komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu 
berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat 
umum, sasarannya menimbulkan keserampakan, dan komunikasinya 
bersifat heterogen (E$endy, 2002: 21).

Karena sifatnya yang umum banyak stasiun televisi swasta ber-
munculan, begitu juga dengan program-program televisi yang ada, 
seperti acara musik, talkshow, reality show, investigasi, infotainment, 
sinetron, variety show, hingga hiburan. Tetapi banyak program siaran 
televisi memiliki kualitas di bawah standar yang telah ditetapkan, 
namun masih banyak masyarakat Indonesia yang menikmati program 
siaran televisi tersebut, akan tetapi tidak sedikit juga yang mengeluh 
tentang program siaran yang ada saat ini yang diangap tidak mendidik. 
Walupun begitu televisi tetap menjadi salah satu media hiburan dan 
informasi yang memiliki banyak sekali penonton di Indonesia karena 
sifatnya yang umum.

Selain menghibur ternyata televisi juga memiliki dampak positif 
dan negatif, dampak tersebut tergantung pada program siaran yang 
disiarkan. Televisi tidak mengenal jenis kelamin, batas usia apalagi 
status sosial seseorang, yang muda, tua, sampai anak-anak juga bisa 
menikmati televisi. Sekarang hampir tidak ada program acara Televisi 
yang aman untuk anak-anak, dikarenakan program acara saat ini 
hampir didominasi untuk remaja dan orang dewasa. 

Anak-anak sekarang sudah dipaksa untuk menonton acara televisi 
yang tidak sesuai dengan umur mereka. Pemilik media saat ini hanya 
manfaatkan media televisi untuk mencari keuntungan saja, bisa dilihat 
dari banyaknya program siaran yang mengabaikan unsur mendidik 
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dan mengedepankan rating untuk mencari keuntungan lewat iklan. 
Anak-anak senantiasa tertempatkan sebagai makhluk yang tanpadaya, 
yang bakal begitu mudah dipengaruhi tayangan televisi atau budaya 
massa umumnya (Wardhana, 2001: 151).

Salah satu contoh tayangan televisi yang berbahaya untuk kalangan 
anak-anak adalah jenis program siaran reality show di stasiun televisi 
milik Chairul Tanjung yaitu TransTv dengan nama program siaran 
“Katakan Putus”  yang tayang pada setiap senin - jum’at pukul 15.00 
WIB. Reality show merupakan sebuah program acara   televisi yang 
menggambarkan adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung 
tanpa adanya skenario yang dibuat.

Acara Katakan Putus merupakan sebuah acara yang isinya terdapat 
dua orang agen yang turun langsung membantu sang klien yang 
membutuhkan bantuan tentang kisah cintanya yang bermasalah atau 
memiliki kon#ik. Dengan menggunakan bantuan kamera tersembunyi 
sang agen dan klien berupaya mengikuti atau memata-matai target 
untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi diantara mereka. 
Setelah bukti-bukti dirasa cukup maka agen dan klien akan melakukan 
klari!kasi kepada sang target yang telah di mata-matai.

Acara televisi Katakan Putus itu sebenarnya di khususkan untuk 
remaja dan orang dewasa namun karena mimiliki waktu tayang pada 
jam 15.00 WIB mengakibatkan acara tersebut bebas dikonsumsi untuk 
semua kalangan termasuk oleh kalangan anak-anak. Sangat disayangkan 
anak-anak harus menonton program siaran yang hampir tidak ada 
sama sekali unsur mendidik ditayangan tersebut karena isinya hanya 
kon#ik masalah pribadi dan tidak ada kepentingan publiknya bahkan 
untuk dijadikan tayangan untuk remaja saja sudah tidak pantas.

Seperti yang terdapat pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3SPS) dalam Pasal 13 Ayat 2 yang menyata-
kan bahwa permasalahan pribadi tidak boleh menjadi materi yang di-
tampilkan atau disajikan dalam seluruh isi mata acara kecuali demi 
kepentingan publik yang tinggi. Dalam program siaran “Katakan Putus” 
tersebut bisa dilihat tidak ada kepentingan publiknya yang ada hanya 
kepentingan pribadi pemilik media tersebut untuk mencari rating yang 
bisa mendatangkan iklan. Selain isinya hanya kon#ik pribadi tayangan 
tersebut juga terdapat unsur kekerasan didalamnya.
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Gambar 3.22 Adegan dimana Putri menampar Angga

Gambar 3.23 Adegan dimana Angga menarik Putri dengan kasar

Dapat dilihat saat acara tersebut tayang pada Kamis, 8 Maret 
2018 yang tayang pada jam 15.00 WIB. Menceritakan tentang klien 
yang bernama Putri yang merasa dirinya diabaikan oleh pasangannya 
yang bernama Angga. Putri merasa pasanganya lebih mementingkan 
game itu daripada Putri sebagai pasanganya. Pada menit-menit awal 
acara tersebut terdapat adegan ketika Putri marah kepada pasanganya 
yang mengabaikanya dan memilih bermain game online bersama 
teman-temanya, dengan spontan Putri mengambil dan membanting 
handphone milik pacarnya tersebut. Di menit pertengahan juga terdapat 
adegan ketika Angga membentak dan menarik dengan kasarPutri yang 
tidak lain adalah pacarnya sendiri.

Bisa kita lihat bahwa tayangan Katakan Putus ini melangar UU 
No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 5 yang menyatakan 
bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, 
perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Katakan Putus 
juga melanggar pasal 24 ayat 1 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3SPS) yang menyatakan bahwa program 
siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara 
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verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina 
atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/
cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.

Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa seorang laki dilarang 
me nyakiti hati wanita atau berbuat kasar kepadanya seperti yang ter-
dapat pada surah An-Nisa ayat 19 Allah ber!rman yang artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikankepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian 
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.

Untuk jam tayang sendiri ternyata Katakan Putus juga telah 
melangar aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI). Hal itu juga terdapat pada UU No.32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran dalam pasal 36 ayat 3 yang menyatakan bahwa isi siaran 
wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak 
khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara 
pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan 
dan/atau menyebutkan klasi!kasi khalayak sesuai dengan isi siaran. 

Karena tayangan ini sebenarnya dikhususkan untuk remaja dan 
orang dewasa tetapi tayang pada jam 15.00 WIB dimana terdapat 
kemungkinan sangat besar anak-anak menonton tayangan tersebut. 
Bisa dikatakan juga Katakanputus ini juga melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada pasal 14 
ayat 1 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan 
perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan 
program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan  
program siaran. Seharusnya program ini masuk ke dalam program 
dewasa yang disiarkan pada jam malam pada pukul 22.00-03.00 karena 
isi program yang ditayangkan tidak sesuai dengan program anak-anak.  

Karena televisi bersifat umum diharapkan kepedulian lembaga 
penyiaran terhadap harapan anak-anak melaluisiaran-siaran yang 
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ramah dan nyaman untuk anak-anak. Semoga ke depannya televisi 
bisa menjadi salah satu harapan untuk membangun bangsa lebih baik 
melalui tayangan-tayangannya. Harapan tersebut bisa terwujud jika 
pemilik media lebih mementingkan unsur mendidik daripada hanya 
mengejar rating. Komisi Penyiaran  Indonesia (KPI) juga diharapkan 
lebih tegas dalam menghukum atau memberikan sanksi terhadap 
program siaran yang telahmelanggarUU No.32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran (P3SPS).
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RIP IV 
Kematian Etika Penyiaran 

dalam Program Variety Show
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Ringan Tangan Sang Presenter 

Adelia Rizky Ayu P

Televisi adalah barang yang sudah tidak dapat dipisahkan dari ke-
hidupan manusia. Hampir seluruh rumah sekarang memiliki televisi. 
Jika dulu televisi hanya ada diruang keluarga sekarang televisi juga masuk 
ke ruang pribadi. Di setiap rumah sekarang tidak hanya ada satu televisi 
tetapi lebih dari satu televisi. Televisi sudah menjadi sahabat untuk 
keseharian kita. Televisi adalah tabung kamera yang bisa menangkap 
dan mengirim gambar ke kotak, (Morissan, 2008: 6). Televisi adalah alat 
siaran bergambar yang merupakan media audio visual dan penyiarannya 
videonya menggunakan siaran broadcast. 

Televisi adalah media yang dapat menampilkan gambar dan audio 
dalam satu waktu bersamaan. Jika radio hanya dapat menampilkan 
suara saja. Media cetak hanya menampilkan tulisan saja. Televisi bisa 
menampilkan siaran jarak jauh, misalnya kita sedang ada di Kota A 
dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di Kota B maka kita dapat 
mengetahui informasi yang ada di Kota B dengan mengakses berita 
ditelevisi. Televisi dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui 
apa yang sedang terjadi disekitar kita dan disiarkan secara cepat dan 
terpercaya. 

Sekarang ini banyak stasiun televisi yang beridiri di Indonesia. 
Ada televisi komersial maupun non komersial. Televisi komersial 
adalah televisi yang dimiliki oleh independen sedangkan televisi non 
komersial adalah televisi yang dianggap sebagai televisi penyiaran 
publik. Salah satu contoh televisi yang ada di Indonesia adalah stasiun 
televisi ANTV (Andalas Televisi). ANTV adalah stasiun televisi swasta 
nasional Indonesia yang memilki banyak tayangan hiburan.

Ada banyak sekali acara menarik yang ada di televisi seperti acara 
berita, sinetron, FTV, reality show, variety show dan lain-lain. Acara reality 
show dan variety show banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki 
konten yang berbeda. Salah satunya adalah acara variety show. Variety 
show adalah acara yang menunjukkan keanekaragaman hiburan sesuai 
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dengan tema yang diambil oleh acara tesebut, seperti menggunakan lagu, 
tarian ataupun game-game seru. Program variety show adalah acara yang 
mengkombinasikan format acara talkshow, kuis, game show, drama dan 
sitkom. Biasanya acara variety show dipandu oleh beberapa presenter 
untuk memandu acara atau jalannya show. Semakin asyik dan menarik 
acara semakin banyak pula masyarakat yang menonton. Acara variety show 
juga biasanya diselipi dengan kreativitas, gimmick-gimmick yang menarik 
dari segmen acara. Kreativitas sangat diperlukan agar masyarakat tidak 
memindah channel televisi ke acara lain. 

Salah satu contoh program variety show yang sedang tayang di 
Indonesia adalah acara Pesbukers. Pesbukers sudah ada sejak tanggal 
18 Juli 2011 dan ada sampai sekarang. Acara Pesbukers adalah acara 
dari stasiun televisi ANTV yang tayang pada hari Senin-Sabtu pukul 
02.00 dini hari dengan durasi acara satu jam. Awalnya Pesbukers 
tayang pada pukul 16.00 lalu diubah jam tayang menjadi jam 02.00 
dini hari. Konsep acara dari Pesbukers adalah acara yang berhubungan 
dengan anak gaul sekarang. Seperti mengisi acara dengan guyonan, 
rayuan gombal, kuis interaktif dan bincang-bincang. Pesbukers juga 
acara yang menggunakan siaran langsung atau live. Banyak presenter 
yang mengisi acara Pesbukers antara lain Ra!i Ahmad, Ayu Ting Ting, 
Eko Patrio, Anwar, Caesar, Zaskia Gotik, Vega dan masih banyak lagi. 
Penonton yang ada di Pesbukers pun adalah penonton bayaran yang 
ikut meramaikan acara Pesbukers. Walau sudah lama tayang tetapi 
banyak episode yang sering ditegur karena banyak adegan kekerasan 
dan hal-hal yang melanggar UU No. 32 tahun 2002 dan Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. 

Acara Pesbukers lebih mengedepankan rating daripada kualitas. 
Rating baik yang merupakan hasil survival lembaga media tertentu atau 
lainnya, hanyalah sebuah tipu daya. Maka, jangan heran bila tayangan 
penuh aksi kekerasan justru mendapat pujian atau applause dari 
penonton (Wuryanto, 2007: 69). Acara Pesbukers sering sekali di tegur 
oleh Komisi Penyiaran Indonesia karena pernah memaki menggunakan 
kata kasar, adegan kekerasan dan lain-lain. Acara Variety Show yang 
harusnya menjadi acara hiburan menjadi acara penuh kekerasan dan 
mengejek satu sama lain. Adapula contoh adegan kekerasan, adegan 
ringan tagan para host dan mengejek ada dalam tayangan Pesbukers 
yang tayang pada 13 Maret 2018 pada pukul 02.00 dini hari.
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Pembukaan acara diisi dengan lagu dangdut yang dinyanyikan oleh 
Dewi Persik. Selanjutnya masuk pada scene pertama, menceritakan 
Zaskia Gotik dan Vega sedang berjualan ikan. Zaskia mengejek Vega 
dengan mengatakan bahwa Bau badan Vega amis seperti bau ikan. 
Mengejek termasuk melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 
tentang penyiaran Bab IV Bagian Pertama Pasal 36 ayat 6 menyatakan 
bahwa isi siaran dilarang memperolokkan/merendahkan, melecehkan 
dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, Indonesia 
atau merusak hubungan internasional. Dan melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Bab XI tentang 
Perlindungan Kepada Orang dan Kelompok Masyarakat tertentu Pasal 
15 poin C.

Gambar 4.1 Adegan Zaskia mengejek Vega yang bau amis.

Setelah itu Caesar datang dan berperan sebagai pembeli. Zaskia dan 
Vega pun berlomba-lomba untuk mempromosikan dagangannya pada 
Caesar. Kemudian Caesar lebih tertarik untuk membeli ikan di lapak 
Zaskia. Caesar terus bertanya kepada Zaskia tentang ikan yang dijualnya, 
karena kesal dengan Caesar Zaskia pun memukul Caesar dengan 
gabus. Vega pun ikut memukul tangan Caesar. Hal ini juga melanggar 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Bab IV bagian 
Pertama pasal 36 ayat 5 poin (b) menyatakan bahwa me nonjolkan 
unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat 
tertentu. Dan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar 
Program Siaran Bab XIII tentang Program Siaran Bermuatan Kekerasan 
pasal 17 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada 
ketentuan pelanggaran dan/atau pembatasan program siaran bermuatan 
kekerasan. 
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 Gambar 4.2 dan 4.3 Adegan Zaskia yang memukul Caesar dan Vega ikut memukul Caesar.

Tidak hanya memukul tetapi Zaskia juga marah-marah terhadap 
Caesar karena terlalu banyak bertanya. Setelah adegan itu Caesar pun 
pergi. Zaskia dan Vega pun ikut pergi dan berganti shoot. Adegan 
selanjutnya adalah adegan menceritakan dimana ada keluarga nelayan 
yang diperankan oleh Jessica dan Eko Patrio. Lalu datanglah nelayan 
lain yaitu Anwar dan Billy. Anwar dan Billy datang dengan membawa 
hasil tangkapan ikan mereka. Mereka berempat lalu berdialog. Karena 
kesal dengan Anwar Billy pun mendorong Anwar ke arah penonton 
sampai terjatuh. Anwar juga menyalahkan penonton karena tidak 
membantuna. Hal ini juga termasuk melanggar Undang-Undang No. 
32 Tahun 2002 tentang penyiaran Bab IV bagian Pertama pasal 36 
ayat 5 poin B tentang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, 
penyalahgunaan narkotika dan obat tertentu. Dan melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran Bab XIII tentang 
Program Siaran Bermuatan Kekerasan pasal 17 yang menyatakan 
bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran 
dan/ atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan. 
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Bukan hanya adegan kekerasan saja tetapi juga termasuk adegan 
yang tidak sopan terhadap penonton karena saat Anwar jatuh mengenai 
penonton yang berada di bawahnya. Sebagai presenter seharusnya 
Anwar berlaku sopan. Hal ini masuk dalam pelanggaran Undang-
Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Bab II tentang Asas, 
Tujuan, Fungsi dan Arah Pasal 2 dan melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran (P3) dan Standar Program bab III tentang Ruang Lingkup 
Pasal 5 (b) yang menyatakan bahwa nilai dan norma kesopanan dan 
kesusilaan. 

Gambar  4.4: Billy mendorong Anwar dan mengenai penonton.

Itulah beberapa contoh adegan pelanggaran dan adegan yang tidak 
boleh ditayangkan di televisi. Seharusnya pihak produksi atau pengelola 
televisi lebih menyaring kembali presenter untuk membawakan acara 
Pesbukers dan format acara yang ditayangkan dapat menjadi tayangan 
yang menghibur dan mendidik masyarakat yang menonton. Dan 
untuk presenter yang membawakan acara lebih memperhatikan dan 
men jaga bicara, perilaku dan kesopanan selama acara berlangsung. 
Presenter juga tidak mudah ringan tangan terhadap sesama presenter 
yang lain. Dan seharusnya acara yang ditayangkan banyak mengandung 
muatan pendidikan, seperti kuis, tebak-tebakan pengetahuan dan 
acara mendidik lainnya. Hendaknya program televisi tidak hanya 
mencari untung sebanyak-banyaknya dan mengejar rating semata 
tanpa memikirkan kemajuan penontonnya. Dan sebagai penonton kita 
hendaknya lebih selektif dalam memilih program televisi yang ditonton 
agar tidak menonton acara yang tidak bermutu. 
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  Jenaka Melanggar Etika

Fakhri Zuhdi Muntaha

Perkembangan media massa saat ini berkembang pesat. Media 
massa memiliki dua jenis yaitu media cetak maupun media elektronik, 
media massa sendiri memiliki ciri ciri tertentu, antara lain massive 
yakni tertuju kepada sejumlah orang yang relatif amat banyak 
(E$endi, 2011: 18). Peminat tertinggi masih dipegang oleh media 
massa elektronik yaitu televisi. Semua kalangan masih setia pada 
penggunaan televisi, meskipun media baru mulai banyak digunakan 
oleh masyarakat Indonesia. Media televisi menjadi daya tarik tersendiri 
bagi penyelenggara siaran maupun bagi penikmat siaran yang disajikan. 
Televisi seakan menjadi suatu benda yang wajib ada di dalam rumah, 
kehadirannya bisa menjadi penghibur disaat kita membutuhkan 
hiburan saat itu juga. 

Ditinjau dari segi pembiayaan, televisi memerlukan pembiayaan 
yang cukup tinggi. Namun, kalau dibandingkan dengan hasil yang 
dicapai, televisi dinilai sebagai media massa yang sangat strategis, lebih 
lebih karena Indonesia sebagai Negara berkembang, Sehingga masalah 
besarnya biaya tidak perlu dipersoalkan (Subroto, 1992: 23). Namun saat 
ini, seiring dengan menjamurnya televisi swasta di Indonesia banyak yang 
tidak mengimbanginya dengan konten dan kualitas tayangan yang baik. 
Mereka tak membuat televisi menunjukkan pertanggungjawabannya 
untuk mencerdaskan bangsa melalui tayangan-tayangan yang ada. Bahkan 
aturan yang ada dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran (P3SPS) tak jarang dilanggar. 

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga Negara Independen 
yang dibentuk melalui Undang-undang No.32 tahun 2002 dengan 
tujuan mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia (KPID, 
2016: 7). KPI pun tak tinggal diam, tak jarang Komisi Penyiaran 
Indonesia melayangkan teguran terhadap program TV yang melanggar. 
Aturan yang menyangkut nilai kebermanfaatan dan nilai sopan santun 
seakan terabaikan begitu saja. Selain itu tayangan televisi swasta kini 
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juga monoton. Tayangan tersebut  tak lagi di perhatikan segi kualitasnya 
melainkan cenderung memperhatikan seberapa untung stasiun televisi 
jika menayangkan program  acara tertentu serta pencapaian rating.  

Meningkatnya konsumsi menonton televisi di Indonesia membuat 
para pemilik media berlomba-lomba membuat program acara untuk 
menarik perhatian masyarakat Indonesia. Di era reformasi ini media 
massa dikontrol oleh masayarakat, pasar, dan pemilik media. Dengan 
demikian baik di negara-negara demokrasi media sudah menjadi 
institusi politik dan ekonomi.

Di tengah acara televisi yang dipenuhi dengan berbagai tayangan 
sinetron, acara gossip yang belum pasti kebenarannya, dan berita-berita  
yang dipenuhi dengan pemberitaan persiapan pemilu 2019, Opera 
Van Java (OVJ) seolah mengajak kita untuk meninggalkan sejenak 
tayangan tayangan televisi yang semestinya tidak layak di tonton. OVJ 
mengajak kita tertawa lepas, melepas kepenatan dari aktivitas kita sehari 
hari. Kekuatan OVJ ada pada jalan cerita yang sangat serba spontan, 
seenaknya, keluar dari skenario dan bahkan melawan sang dalang. 
Maka tak heran OVJ menjadi salah satu program andalan TRANS 7.

Meskipun kini OVJ tak lagi di isi oleh Nunung, Sule dan Andre. 
Suasana komedi masih terasa dengan kehadiran Deny Cagur, Wendy, 
Gilang Dirga dkk. Tingkah laku jenaka para wayang membuat kita 
silau bahwa ada tingkah lucu mereka yang melanggar UU. No. 32 tahun 
2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran (P3SPS). Dapat kita lihat pada jadwal tayang tanggal 
06 Maret 2018.

Gambar 4.5. Adegan saat seorang pria berpakaian layaknya seorang wanita
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Gambar di atas menampilkan bagaimana seorang pria yg berpakaian 
dan bertingkah laku layaknya seorang wanita. Hal tersebut sangat jelas 
melanggar UU. No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 48 ayat (4) yang 
menyatakan bahwa huruf (c) tentang kesopanan dan kesusilaan, huruf (e) 
tentang perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan. Apa 
yang ditampilkan dalam tayangan tersebut tidak sesuai dengan norma 
masyarakat. Regulasi lain yg di langgar juga terdapat pada Standar Program 
Siaran (SPS) pasal 37 ayat (4) huruf (a) SPS KPI 2012 yang menyatakan 
bahwa Program siaran dilarang menampilkan muatan yang mendorong 
remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan 
perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam 
kehidupan sehari-hari.

Di samping itu beberapa pelanggaran juga terjadi pada episode ini 
ialah terdapat dialog kata-kata kasar dan menghina yang di lontarkan 
oleh para pemain. Sehingga hiburan ini tidak mendidik dan mengajarkan 
ke penonton untuk berkata kasar. Adegan tersebut menayangkan ketika 
Aya menghina salah satu pemain dengan kata “kotoran kuda nil”, kata 
kata tersebut secara tidak langsung mengibaratkan orang tersebut seperti 
kotoran kuda nil. Dalam UU. No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sudah 
jelas bab IX pasal 36 ayat (6) yang menjelaskan bahwa isi siaran dilarang 
memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan 
nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan 
Internasional. Regulasi pelanggaran lain juga terdapat pada Pedoman 
Perilaku Penyiaran (P3) bagian XI pasal 15 ayat (1) butir C yang berisi 
lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan 
kepentingan: orang dan/kelompok dengan kondisi !sik tertentu. Selain 
terdapat dalam pasal 15 ayat (1) butir c, adegan ini juga sudah diatur dalam 
pasal 15 ayat (2) yaitu lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program 
yang mentertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau 
kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Berbicara mengenai program acara televisi yang notabene banyak 
di tonton oleh masyarakat, kita juga perlu mengkaji ulang tentang 
masalah etika berperilaku dalam menyajikan program siaran yang 
akan disajikan, agar masyarakat luas dapat terhibur dan mengambil 
suatu pembelajaran yang baik di kehidupan lingkungannya. Karena 
dari ejekan yang dikeluarkan dapat merendahkan orang lain dan tak 
beretika. Etika sendiri merupakan nilai dan norma moral yang menjadi 
acuan bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur 
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segala tingkah lakunya (Bertens, 1993:3). Dari pendapat Bertens ini 
juga dapat disimpulkan bahwa manusia dapat beretika dan berperilaku 
dari apa yang ia lihat dan ia dengar. Jika dari program acara televisinya 
sudah menyalahi aturan etika berperilaku mungkin akan berdampak 
besar terhadap perilaku masyarakat di lingkungan sekitarnya. 

Jika dilihat dalam perspektif islam, tayangan tersebut juga 
bertentangan agama. Penghinaan atau ejekan terhadap seseorang 
menggambarkan bahwa tidak menghargai sesama manusia sebagai 
makhluk ciptaan allah. Bagaimanapun juga kita sebagai makhluk 
ciptaannya di tuntut untuk menjadi pribadi yang beretika dan berakhlak 
baik, seperti hadist yang diriwayatkan At Tirmidzi :

Abu Darda’ meriwayatkan : Aku mendengar Nabi Muhammad 
saw berkata, “Taka ada yang lebih berat pada timbangan (Mizan, di 
hari pembalasan) daripada akhlak yang baik. Sungguh orang orang yang 
berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat (HR. 
At – Tirmidzi) . 

Dalil di atas sudah jelas mengisyaratkan bahwa tidak ada yang 
lebih berat timbangannya di hari pembalasan kecuali akhlak yang 
baik. Akhlak yang baik yang dimaksudkan oleh hadist di atas adalah 
seseorang yang tersenyum manis, berbuat kebajikan (makruf) dan allah 
mencintai dan meridhoi orang tersebut, sebaliknya Allah membenci 
orang yang mengeluarkan perkataan yang tidak enak didengar atau 
perkataan yang tidak pantas.

Diharapkan kedepannya penonton Indonesia yang menjadikan 
media televisi untuk melepas lelah setelah bekerja sehari-hari lebih 
selektif dalam memilih tontonan dan dapat menyaring informasi 
maupun hiburan yang dilihat di televisi, khususnya para orangtua 
agar lebih kritis lagi dalam memilih tontonan yang berkualitas untuk 
anak mereka, karena cepat atau lambat televisi memberikan pengaruh 
yang besar terhadap perilaku seseorang. Di lain sisi Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) diharapkan lebih bijak menyikapi tayangan yang 
kurang bermanfaat terhadap masyarakat. Dan seiring perkembangan 
teknologi dan ilmu pengetahuan, pihak televisi dapat menjaga konten 
siaran sehingga tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku.
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Sirkus Kemiskinan Melalui Mikrofon

Qholiva Yuni Fadilla

Televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang 
menyajikan bentuk informasi secara audio visual. Artinya, tidak hanya 
melalui suara, tetapi juga berbentuk gambar. Perkembangan teknologi 
yang dulunya televisi hanya berwarna hitam putih saja, kini telah 
berkembang menjadi gambar dengan banyak warna. Saat ini, televisi 
bukanlah media yang sulit untuk dijangkau oleh banyak orang. Media 
ini terbukti paling mampu menembus lapisan masyarakat dalam 
menyampaikan informasi. Selain disajikan dalam bentuk suara, juga 
berbentuk gambar yang dapat menggambarkan suatu peristiwa. 

Komunikasi massa dapat dide!nisikan sebagai proses komunikasi 
yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang me lembaga 
kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat 
mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan !lm (Cangara, 2011: 37). 
Pada hakikatnya, televisi memuat tentang fungsi komunikasi massa, yaitu 
menyampaikan informasi (to inform), men didik (to educate), menghibur 
(to entertain), mempengaruhi (to in%uence) (E$endy, 2011: 31). Melalui 
program-program yang ada di televisi seperti variety show, talkshow, 
kartun, berita, sinetron, dll disampaikanlah fungsi-fungsi diatas. Namun 
apa yang terjadi jika program-program televisi tidak menjalankan salah 
satu dari fungsi diatas?

Saat ini, banyaknya tayangan yang menayangkan acara dengan 
aksi peduli terhadap sesama makhluk sosial. Program ini tidak lain 
bertujuan untuk membantu sesama, khususnya terhadap masyarakat 
yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Tayangan ini 
dikemas semenarik mungkin agar diharapkan mampu memberi nilai 
edukasi bagi siapa saja yang menontonnya. Beberapa di antaranya 
seperti Uang Kaget, Bedah Rumah, dan Pantang Ngemis yang 
disiarkan di jam prime time salah satu stasiun televisi, yakni GTV. 
Seperti halnya Uang Kaget yang tayang setiap hari pada pukul 17.00 
WIB, menayangkan bagaimana seseorang yang berpenghasilan ‘cukup’ 
mendapat kunjungan dari Mr. Money selaku host secara tiba-tiba dan 
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tanpa sepengetahuan target. Lalu ditanyakan seputar kehidupannya 
dan mendapatkan uang sebesar 12.000.000 rupiah untuk dibelanjakan 
dalam waktu 33 menit. Orang yang menjadi target adalah orang yang 
telah ditetapkan melalui hasil survey yang dilakukan oleh tim Uang 
Kaget sebelum hari eksekusi program tersebut. Tayangan seperti ini 
ternyata cukup banyak digemari oleh banyak kalangan usia, mulai dari 
anak-anak hingga orang dewasa.

Salah satu program lain yang menayangkan acara tentang kepe-
dulian ini adalah Mikrofon Pelunas Utang yang tayang setiap hari pukul 
17.30 WIB di jam prime time Indosiar. Program yang terdapat pembawa 
acara, juri, dan penonton ini bertujuan untuk membayar seluruh utang 
peserta. Setiap episodenya akan ada dua peserta yang menceritakan 
bagaimana kehidupannya dan kesulitan yang dialaminya hingga 
terbelit utang. Kedua peserta ini akan diadu untuk mendapatkan gelar 
juara melalui keterampilan bernyanyinya. Setelah didapatkan seorang 
pemenang di antara dua peserta tersebut, peserta yang menang berhak 
mendapatkan babak bonus. Babak bonus ini peserta harus menebak satu 
di antara 10 mikrofon yang menyala untuk mendapatkan hadiah. Jika 
tebakan peserta benar, maka seluruh utangnya akan lunas atau debt o&, 
tapi jika salah hanya akan mendapatkan uang sebesar 1.000.000 rupiah. 

Namun terdapat kejanggalan dalam acara ini, yakni seolah-olah telah 
dirancang untuk mendapatkan perhatian serta empati penonton dan 
juri. Tidak hanya itu, pembawa acara terkesan melebih-lebihkan dalam 
mengungkit atau menanyakan perihal kehidupan peserta. Sehingga 
ketika menontonnya akan mengurai air mata. Di sisi lain, adanya 
kesengajaan merekam keseharian peserta yang seakan-akan memberi 
kesan adanya skenario yang dilakukan. Hal tersebut pun dipertontonkan 
untuk mengundang perhatian. Program Mikrofon Pelunas Utang juga 
memberi kesan pesertalah yang ingin dibantu, bukan program acara 
yang ingin memberi bantuan. Berbeda halnya dengan Uang Kaget yang 
didatangi tanpa sepengetahuan target. Sehinga memberi kesan benar-
benar mendatangi orang-orang yang membutuhkan.

Program acara Mikrofon Pelunas Utang merupakan perpaduan acara 
reality show  dengan talent show yang ditayangkan di Indosiar. Survey yang 
dilakukan penulis melalui YouTube, Instagram, dan bahkan Facebook 
membuktikan adanya pro dan kontra masyarakat terhadap tayangan 
ini. Ada yang menyatakan bahwa tayangan ini bagus untuk ditayangkan 
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karena melalui acara tersebut seseorang dapat lebih mensyukuri 
kehidupannya, karena masih banyaknya orang-orang diluar sana yang 
sangat membutuhkan uluran tangan. Namun, di satu sisi ada juga yang 
menyatakan bahwa tayangan ini mengumbar kesedihan dan penderitaan 
orang lain. Konsep acara Mikrofon Pelunas Utang juga dianggap kurang 
etis, karena terlalu berlebihan ‘mengorek’ informasi mengenai betapa 
susahnya kehidupan yang diderita para peserta.

Acara yang juga perpaduan talent show ini terkesan tidak mem-
perlihatkan bagaimana diadunya kemampuan peserta dalam menyanyi 
mampu melunaskan utangnya. Tidak seperti ajang pencarian bakat yang 
mana jika bakatnya mampu menyaingi lawannya maka dialah sebagai 
pemenang. Karena juri tidak pernah memberi komentar atau teknik 
bernyanyi para peserta. Juri selalu menetapkan satu orang yang menjadi 
pemenang tanpa memberi penilaian secara jelas mengapa seorang peserta 
dikatakan sebagai pemenang. Melainkan ‘tingkat kemiskinan’ yang 
menjadi alat ukur untuk memenangkan perlombaan. Walaupun suara 
lawan dikatakan lebih bagus, tetapi jika dibandingkan melalui ‘tingkat 
ke miskinan’ tidak lebih susah, maka lawan bukanlah pemenangnya. 
Tidak hanya itu, acara yang terkesan untuk membantu orang-orang yang 
kurang mampu ini tidak begitu menggambarkan mengenai kepedulian 
mereka. Mengapa orang-orang tersebut harus melalui kompetisi 
menyanyi untuk dapat melunaskan utangnya? Bagaimana dengan orang-
orang yang tunawicara dan memiliki utang ingin mengikuti ajang ini? 
Mengapa mereka tidak memberikan dengan begitu saja seperti Uang 
Kaget yang memberi uang sebesar12.000.000 rupiah lalu dibelanjakan? 
Jika peduli dan ingin membantu mengapa tidak langsung diberikan saja 
bantuan tersebut?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengeksploitasi 
memiliki arti mendayagunakan. Artinya melalui acara Mikrofon Pelunas 
Utang telah mendayagunakan permasalahan yang tengah mereka hadapi. 
Melalui tayangan ini dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran. 
Pertama, dianggap telah merendahkan atau mengabaikan martabat 
manusia, seperti yang tertulis pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran Bab IV pasal 36 ayat 6 yang berisi, “Isi siaran dilarang 
memperolok, merendahkan, melecehkan dan/ atau mengabaikan nilai-
nilai, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.”
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Selain itu juga melanggar peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
tentang Standar Program Siaran (SPS) Bab V mengenai Penghormatan 
terhadap Norma Kesopanan dan Kesusilaan pasal 9 ayat 1 yang berbunyi 
program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan 
yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, 
busaya, usia, dan/ atau latar belakang ekonomi. Serta peraturan Pedoman 
Perilaku Penyiaran (P3) Bab IX tentang Penghormatan Terhadap Hak 
Privasi pasal 13 yang berisi bahwa, “Lembaga penyiaran wajib menghormati 
hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/ atau menyiarkan suatu 
program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung.” Ataupun 
dalam SPS Bab IX tentang Penghormatan Terhadap Hak Privasi pasal 13 
ayat 1 dan 2 yang berisi bahwa, “(1) Program siaran wajib menghormati 
hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran; (2) Program siaran 
tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang 
ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi 
kepentingan publik.”

Berikut adalah gambaran acara Mikrofon Pelunas Utang pada 
21 Maret 2018. Seorang peserta bernama Robin yang memiliki ke-
tidaksanggupan untuk membayar utang. Pria yang dalam keseharian-
nya bekerja sebagai pemerah susu sapi ini ketika ditanya mengenai 
kehidupannya sehingga tak sanggup membayar utangnya sebesar 
18.500.000 rupiah mengundang kesedihan dan derai air mata bagi 
penonton dan juri. 

Gambar 4.6 Robin ditanyai mengenai kesehariannya
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Gambar 4.7 Video singkat yang berisi tentang kehidupan sehari-hari Robin

Gambar 4.8. Penonton ikut dibanjiri air mata ketika menyaksikannya

Gambar 4.9 Juri memberi motivasi kepada Robin

Gambaran yang disajikan penulis dapat diambil kesimpulan 
bahwa tayangan Mikrofon Pelunas Utang benar-benar menyajikan 
bagaimana kemiskinan yang diderita seseorang diekspos dan dijadikan 
tontonan. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan atau video 
singkat yang ditayangkan oleh Indosiar, bukankah banyak dari hal-hal 
tersebut adalah informasi pribadi dan seharusnya menjadi privasi bagi 
setiap orang? Hal ini juga menyalahi etika yang berlaku di masyarakat 
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tentang mengumbar informasi pribadi lalu menjadikannya tontonan 
untuk mengundang rasa iba bagi penontonnya.  

Teori Peluru atau Jarum Hipodermik yang dikemukakan oleh 
Wilbur Schramm, mengasumsi bahwa media memiliki kekuatan 
yang sangat perkasa, dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu 
apa-apa. Teori ini mengasumsikan bahwa seorang komunikator dapat 
menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak 
yang pasif (Ardianto, 2004: 59-60). Sehingga ketika penonton melihat 
tayangan seperti Mikrofon Pelunas Utang dapat terundang rasa 
ibanya yang berakhir pada mengurainya air mata. Televisi memang 
memberikan pengaruh terhadap masyarakat bagi yang menyadari 
dan merasakannya. Banyak di antara penonton televisi yang hanya 
bisa menerima informasi atau apa saja yang disajikan layar kaca tanpa 
memandang dari sisi yang berbeda.

Diangkat melalui ayat Al-Quran Surah Alam Nasyroh ayat 5-6 
yang artinya, “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan.” Melalui ayat tersebut 
Allah SWT telah memberi janji bahwa akan ada kemudahan walaupun 
sesulit apa hal yang kita hadapi. Melalui tayangan Mikrofon Pelunas 
Utang dapat memberi gambaran mereka ingin membantu mengurangi 
kesulitan ekonomi yang dihadapi peserta. Namun, pantaskah seperti 
itu caranya?

Media massa kerap diibaratkan sebagai matahari, memberikan 
sinar yang menerangi dunia, atau menyampaikan pesan yang merasuk 
ke dalam kalbu umat manusia hingga memberi pencerahan (Andrianti, 
2015:120). Namun sudah seharusnya media massa (dalam konteks ini 
televisi) tidak melupakan fungsi-fungsinya yakni menginformasikan, 
mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Fungsi mendidiklah adalah 
satu satu fungsi yang sangat perlu diperhatikan dan ditingkatkan saat 
ini. Dalam pembuatan suatu konsep agar tidak lupa memperhatikan 
etika dan moral yang berlaku di masyarakat.
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Program Tidak Mendidik, Buy Or Bye?
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Televisi bisa dikatakan sebagai sebuah alat komunikasi jarak jauh, 
yang memuat tentang gambar, tulisan dan suara. Televisi juga dapat 
dikatakan sebagai media komunikasi masa. Selain menjadi media 
komunikasi, televisi juga dapat menjadi media hiburan dan edukasi 
untuk masyarakat luas. Maksud  televisi membuat sebuah tayangan 
hiburan antara lainnya adalah menghilangkan rasa penat setelah 
seharian berakti!tas. Komunikasi masa juga mempunyai fungsi sebagai 
menyiarkan informasi (to inform), berfungsi untuk mendidik (to 
educate) dan berfungsi menghibur (to entertaint) dalam membimbing 
dan mengkritik (E$endi, 2001: 54).

Dan kini televisi telah menyandang sebagai media komunikasi masa 
populer. Kenapa populer? Karena televisilah yang dapat menyebarkan 
segala jenis informasi dengan sangat jelas memalui gambar, tulisan serta 
suara, sehingga memiliki ketertarikan tersendiri, terlebih lagi televisi sudah 
menjadi kegemaran bagi masyarakat indonesia. Televisi juga meruapakan 
suatu media komunikasi yang selalu mencari bahan hiburan, hampir 
setiap orang dapat memanfaatkan informasi yang disajikan secara masal 
oleh televisi (Bland, %eaker, dan Wragg, 2001: 88)

 Televisi kini dikenal sebagai hiburan utama masyarakat. Di 
sisi lain televisi merupakan hiburan murah yang kini selalu ditonton 
oleh semua kalangan. Dari mulai masyarakat perekonomian menengah 
kebawah hingga menengah keatas. Seiring perkembangannya zaman 
televisi kini mulai menyajikan berbagai macam program acara, baik 
itu program berita,hiburan dan tidak lupa tayangan yang sedang tren 
saat ini adalah prorgam ajang pencarian bakat. Namun disisi lain para 
broadcaster televisi di zaman sekarang juga mulai menjual tayangan 
televisi yang tidak mengedukasi bagi anak anak ataupun remaja di 
indonesia. Terlebih lagi tujuan dijualnya tayangan- tayangan televisi 
yang tidak mengedukasi tersebut, dikarnakan mementingkan rating 
dan viewers yang tentunya untuk kepentingan pribadi bagi para pemilik 
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televisi. Dengan itu kerap kali beberapa stasiun televisi swasta maupun 
nasional dihujani akan pengiklan. Perebutan pengiklan pada sebuah 
stasiun televisi dengan rating dan viewers tinggi mengakibatkan bisnis 
iklan semakin menggila. Rating tinggi inilah yang kini mulai dijual 
kepada para pengiklan. Untuk memperoleh rating yang tinggi para 
stasiun televisi saling berlomba dalam menciptakan program acara yang 
mampu menarik mata penonton sehingga membuat para penonton 
mengkonsumsi program tersebut secara terus menerus. Ditengah 
kerasnya persaingan antara para pemilik televisi ini mengakibatkan 
program acara televisi semakin tidak bermutu dan bernilai pendidikan 
rendah.

Semakin ketatnya persaingan menjual program acara di pertelevisian 
Indonesia, justru membuat para pemiliki televisi melupakan etika dalam 
menyiarkan sebuah acara. Siaran siaran tersebut jauh dari pendidikan, 
sosial budaya bahkan etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam 
kehidupan bersosial seharusnya media massa sangat menjujung tinggi nilai 
etika dan moral. Karena saat ini media massa kerap dipandang sebagai alat 
yang membentuk cara berpikir masyarakat. Namun pada kenyataannya 
minat para penonton masyarakat indonesia cenderung lebih tertarik 
kepada program acara yang tidak mengandung nilai pendidikan. Termasuk 
anak anak jaman sekarang, mereka cenderung memilih acara acara televisi 
yang sedang booming pada saat ini namun tidak mempertimbangkan ada 
atau tidak nilai pendidikan dan moralnya. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dari dulu hingga sekarang 
berperan sebagai pengatur penyiaran, diharapkan mampu memberikan 
wadah aspirasi masyarakat indondesia tentang tayangan televisi saat 
ini.  Namun pasifnya masyarakat yang ada membuat acara acara 
televisi saat ini semakin tidak bermutu. Ketidak bermutuan program 
acara televisi bagi masyarakat ini berdampak cukup besar dalam 
mempengaruhi pola pikir masyarakat. Secara televisi kini menjadi 
prioritas utama masyarakat dalam hal mencari hiburan. Namun dalam 
tayangan televisi saat ini masyarakat tidak mendapatkan point hiburan 
yang sebenarnya, justru yang didapatkan oleh masyarakat adalah 
sebagian besar non pendidikan. Mungkin banyak tayangan acara 
televisi yang bertemakan hiburan seperti kartun, lawak dan bahkan 
iklan yang mengandung humor, tapi humor yang disajikan tidak 
semata mata tentang humor yang sebenarnya. humor disini dikambing 
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hitamkan sebagai adanya unsur kekerasan yang terandung didalamnya. 
Sebenarnya, kekerasan yang disajikan ini menjadi salah satu masalah, 
mengapa kekerasan dalam bentuk humor menjadi salah satu pilihan  
hiburan di dunia televisi.

Pada realitanya banyak sekali program-program acara televisi yang 
sangat bermutu tinggi namun beberapa stasiun televisi justru malah 
enggan untuk membelinya. Salah satu ketakutan mereka adalah acara 
tersebut kurang menarik penonton sehingga dari situ dapat berdampak 
besar terhadap bisnis iklan yang kini dikabarkan sedang menggila. Hal 
ini sangat disayangkan. Kini mulai banyak bermunculan tayangan 
televisi selain kekerasan yaitu menyentuh wilayah privasi seseorang. 

Dalam kehidupan. Manusia pasti memiliki suatu masalah dan 
persoalan pribadi masing masing. Ada yang bersifat privasi dan non-
privasi. Privasi adalah sebuah ranah pribadi yang seharusnya tidak 
dipublikasikan. Tetapi kini isi siaran program televisi di indonesia yang 
kebanyakan terlalu mengumbar privasi seseorang. Biasanya hal ini 
hanya terjadi di kalangan selebritis- selebritis di indonesia. Namun kini 
ranah pribadi mulai menyambar ke orang orang biasa lewat sebuah 
program tayangan reality show. 

Reality show merupakan sebuah program tayangan yang meng-
gambarkan penuh dengan realita atau penuh dengan kebenaran. Para 
penonton telah memepercayai acara reality show ini sebagai acara yang 
non skenario. Pada dasarnya stasiun televisi menjual tayangan reality show 
ini dengan tujuan yang berbeda beda tentunya. Salah satu tujuan mereka 
adalah menarik penoton dengan menyuguhkan acara yang nyimpang 
dari kehidupan. Seperti contohnya membongkar ranah pribadi seseorang, 
mendramakan konsep dengan tidak masuk akal dan yang terpenting 
adalah mengatas namakan reality show yang sebenarnya penuh dengan 
kebohongan. Acara reality show yang ada kini di pertelevisian Indonesia 
sangat beragam. Contoh Rumah Uya, Ekspedisi Merah dan Pagi-pagi 
Pasti Happy. Contoh tersebut merupakan program acara yang sebenarnya 
penuh dengan rekayasa. Di setiap segment-nya pasti menghadirkan kon#ik 
dan mengupas habis tentang privasinya. Namun tanpa disadari privasi 
yang telah dibongkar oleh para host pastinya sudah dikonsepkan tim 
creative di sana. Narasumber yang dihadirkan juga kerapkali dipaksa untuk 
men ceritakan masalah pribadinya yang sebenarnya tidak perlu di umbar-
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umbar. Seperti pada tayangan acara Pagi Pagi Pasti Happy yang tanya setiap 
hari senin sampai dengan jumat pukul 7.30 pagi. Di program tayangan yang 
didalangi oleh Uya Kuya ini mereka melakukan pemaksaan untuk mencari 
tau privasi narasumber. Pada tayangan Pagi Pagi Pasti Happy tanggal 12 
maret 2018 ini melalukan pemaksaan sebanyak 8 kali kepada narasumber 
yang menceritakan tentang pelecehan seksual di Surabaya. Bukan hanya itu 
pada episode tanggal tersebut juga melakukan penghinaan dari Billy dan 
Uya Kuya serta tokoh lainnya sebanyak 23 kali. 

Bukan hanya itu, program tayangan tersebut juga sama sekali tidak 
mengedukasi dan nilai pendidikan rendah. Terbukti disetiap perbincangan 
hanya membahas tentang masalah pribadi yang berujung cekcok dan 
kon#ik. Teruntuk anak anak kecil jelas tayangan tersebut tidak cocok. 
Adapaun pelanggran yang diberikan oleh KPI kepada tayangan program 
Pagi Pagi Pasti Happy ini pada Pedoman Perilaku Penyiaran Bab II Dasar 
dan Tujuan pasal 4  tentang point ‘menghormati hak asasi manusia’. Jelas 
sekali program tayangan Pagi Pagi Pasti Happy ini tidak menghormati 
hak asasi. Disaat pembawa acara Uya Kuya memaksa narasumber untuk 
bercerita itu sudah termasuk melanggar. Bukan hanya itu pada peraturan 
KPI Pedoman Perilaku Penyiaran ini juga melanggar pada Bab IX 
penghormatan terhadap hak privasi yang menyatakan bahwa lembaga 
penyiaran wajib menghirmati hak privasi seseorang dalam memproduksi 
dan/ menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun 
siaran tidak langsung. Dari pasar tersebut sangat jelas program Pagi 
Pagi Pasti Happy ini tidak menjaga dan menghargai privasi narasumber. 
Bahkan para pembawa acara malah ingin merogoh lebih dalam serta 
ingin tahu tentang privasi si narasumber. Selain itu peraturan Komisi 
Penyiaran Indonesia pada No 3 tahun 2007, dalam Bab 2 pasal 13 yang 
berbunyi lembaga siaran tidak boleh menyajikan penggunaan kata kasar, 
makian yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan 
martabat manusia dan memiliki makna jorok. Di tayangan Pagi Pagi Pasti 
Happy sangat jelas, para host serta tokoh Mami Lambe sangat sering sekali 
melakukan penghinaan terhadap Billy ataupun Uya Kuya dan sebaliknya. 
Walaupun arti penghinaan tersebut adalah untuk hiburan semata, namun 
tetap berdasarkan undang-undang tayangan tersebut telah melanggar.

Di beberapa bulan yang lalu pada tanggal 27 Desember 2017 Pagi-
Pagi Pasti Happy telah resmi di tegur oleh pihak KPI. KPI mengirimkan 
surat bernomorkan 08/K/KPI/31.2/2/1/2018. Pada saat tayangan 
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menampilkan Hesty Klepek-Klepek bersama dengan host dan Mami 
Lambe memperbincangkan tentang ayah biologis dari anak Hesty dan 
memeperlihatkan sebuah video ciuman. Jelas hal ini melanggar Pasal 
13 Ayat (1) SPS KPI tahun 2012 tentang kewajiban program siaran 
untuk menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi. 

Sangat jelas sekali. Tentunya tayangan acara reality show ini hanya 
dapat merusak dan membodohi para pengonsumsinya. Disetiap orang 
yang menontonnya pasti akan merasa dibodohi. Karena tayangan 
tersebut bukan serta merta kebenaran atau realitas dalam kehidupan 
si narasumber. Terlepas dari isi acara Pagi Pagi Pasti Happy ini 
mengartikan bahwa tayangan tersebut sangat jauh dari kata edukasi 
bagi remaja ataupun anak anak. Secara program itu tayang hampir 
setiap hari di jam 8 pagi. Bagaimana jikalau anak sekolah sedang libur 
panjang sekolah dan pastinya mereka akan menonton televisi dan 
pada akhirnya mereka penonton acara tersebut. Remaja serta anak 
anak justru membutuhkan sebuah tayangan yang menjadi pedoman 
serta mengedukasi yang baik. Seperti kita tau remaja serta anak anak 
sekarang berada di posisi sedang mencari jati diri, lantas kenapa acara 
tayanga nol edukasi seperti ini masih di pelihara?

Di sisi lain sangat jelas sekali tertera pada UU Penyiaran no 32 
tahun 2002 pasal 36 ayat 1 yang menyatakan bahwa isi siaran wajib 
mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk 
pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, menjaga 
persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan 
budaya Indonesia. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas bahwa 
program tayangan Pagi Pagi Pasti Happy terkesan membodohkan 
para pengonsumsi. Dan para pengonsumsi secara tanpa sadar telah 
menonton tayangan yang tidak berguna bagi dirinya. Disisi lain para 
anak-anak serta remaja sedang membutuhkan asupan pemikiran bagi 
dirinya. 

Seharunya pemilik televisi harusnya memahami akan tujuan ke 
depan tentang pola pikir anak-anak dan remaja. Dengan itu pemilik 
televisi juga menghadirkan acara tayangan televisi yang bermanfaat 
juga bagi anak serta remaja. Bukan berarti acara tayangan yang disajikan 
hanya sebatas acara formal formal seperti berita, tapi ya hiburan juga. 
Hiburan yang di maksud adalah hiburan yang mengedukasi tanpa 
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kekerasan, penghina, pelecehan dan tidak mengatasnamakan culture 
yang bisa merusak moral masyarakat. Kesimpulannya adalah semua 
tergantung dari pemilik televisi yang dapat mengontrol kegiatan 
tayangan televisi itu sendiri. Jika memang yang mereka pentingkan 
hanyalah rating dan viewers maka pemilik televisi akan memertahankan 
tayangan tayangan yang akan merusak pola pikir para pengonsumsinya. 
Namun, jika pemilik televisi mementingkan apa yang dibutuhkan 
oleh masyarakat sehingga pemilik televisi bisa menyaring tayangan-
tayangan yang mereka tonton, dikarenakan masyarakat belum tentu 
membutuhkan tayangan tayangan tersebut.
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Privasi adalah alat Hiburan
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Tidak bisa di pungkiri lagi, bahwa perkembangan zaman yang 
semakin pesat sangat membantu dan memudahkan manusia dalam 
kehidupannya. Salah satu perkembangan yang dapat kita rasakan saat ini 
adalah perkembangan teknologi. Pada saat ini manusia membutuhkan 
segala hal dengan praktis dimana hal tersebut dapat disajikan dengan 
cepat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sudah 
melekat pada segala aspek kehidupan manusia. Media massa salah 
satu adalah contoh perkembangan teknologi tersebut. Media masssa 
merupakan sarana atau alat penyampai pesan yang berhubungan 
langsung dengan masyarakat luas. Media merupakan organisasi yang 
menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan yang 
mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat (Rohim, 
2016:177). Salah satu bentuk media dari media massa adalah media 
elektronik. Media elektronik sendiri berbentuk penyiaran informasi 
melalui media radio atau televisi.

Televisi merupakan media yang masih digemari oleh masyarakat 
hingga saat ini. Hampir seluruh rakyat Indonesia menikmati televisi 
yang dikarenakan jangkauannya luas dan merupakan sarana hiburan 
yang mudah. Beraneka ragam macam program televisi bisa di siarkan 
24 jam nonstop. Mulai dari Berita, talkshow, reality show, game 
Show, hingga sinetron. Persaingan yang ketat antar stasiun televisi 
menyebabkan produsen menggunakan segala cara untuk mendapatkan 
rating dan popularitas tertinggi hingga tidak mempertimbangkan mutu 
dari acara tersebut.

Acara yang kurang mendidik dan tidak memiliki mutu dalam 
pertelevisian menjadi semakin banyak akhir-akhir ini.  Program-
program seperti kekerasan rumah tangga, rusaknya keluarga, dan 
pertengkaran semakin marak di Indonesia. Padahal tertera jelas UU No. 
32 tentang Penyiaran bahwa hal tersebut dilarang. Namun, produsen 
tidak menerapkan undang - undang tersebut, seakan-akan menjadikan 
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hak privasi milik masyarakat menjadi sebuah hiburan. Buruknya lagi, 
banyak anak-anak yang menonton acara tersebut, dimana mereka 
belum memasuki umur yang pantas untuk menontonnya. Menonton 
televisi dapat menjadi suatu kegiatan pasif yang mematikan apabila 
orang tuannya tidak mengarahkan apa-apa yang boleh dilihat oleh 
anak-anak mereka dan sekaligus mengajar anak-anak itu untuk 
menonton secara kritis serta untuk belajar dari apa-apa yang mereka 
tonton” (Green!eld dalam Darwanto, 2007: 121).

      
Gambar 4.10 Crew dari ANTV bertemu dengan klien Liong.

Salah satu nama acara tersebut adalah “Bikin mewek” yang di 
siarkan oleh ANTV. Acara yang berdurasi 1 jam 15 menit ini pada 
dasarnya memiliki tujuan untuk membantu masalah oranglain. Namun 
dalam pelaksanaannya, banyak perbuatan kasar yang dilakukan oleh 
tokoh. Kekerasan terhadap orang yang tidak dikenal banyak terjadi 
dalam acara tersebut. Mendorong, memukul, menendang terhadap 
tokoh lain kerap terjadi. Pada episode ini yang di tayangkan pada 7 
maret 2018, mengisahkan Liong sang klien yang mencari adiknya yang 
hilang yang di katakana bahwa dibawa oleh pacar dari adiknya. Hal 
ini termasuk melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran (P3SPS) dalam pasal 13 ayat 2 yang menyatakan bahwa  
permasalahan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan 
atau disajikan dalam seluruh isi mata acara kecuali demi kepentingan 
publik yang tinggi.



128| RIP Televisi
Kematian Etika di Layar Kaca

Gambar 4.11 Klien mendorong dan menyudutkan tokoh lain.

Acara televisi Bikin mewek ini, ditujukkan untuk remaja usia 
di atas 13 tahun dan orang dewasa. Namun dalam penanyangannya 
acara ini ditayangkan pada pukul 12.30 siang, dimana waktu tersebut 
banyak anak-anak di bawah usia yang baru saja pulang dari kegiatan 
sekolahnya. Yang mana menyebabkan anak-anak yang berusia di bawah 
umur dapat menontonnya. Padahal anak-anak mudah sekali meniru 
dengan apa yang ditayangkan oleh televisi yang tidak pantas di -tiru. 
Anak-anak bisa saja menirukan tindakan kekerasan seperti gambar di 
atas, tanpa tahu maksud dari gambar tersebut. 

Hal ini sudah di cantumkan dalam P3SPS dalam pasal 14 ayat 1 & 
2 di mana menyatakan bahwa  lembaga penyiaran wajib memberikan 
perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program 
siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. 
Serta, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam 
setiap aspek produksi siaran. Pada Undang-undang telah dicantumkan 
pada pasal 48 ayat 4 (d) menyatakan bahwa pedoman perilaku penyiaran 
menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan 
pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme.

Dengan demikian Bikin Mewek juga telah melangar aturan yang 
telah di tetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal itu 
juga terdapat pada UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam 
Pasal 36 Ayat 3 yang menyatakan bahwa isi siaran wajib memberikan 
perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu 
anak-anak dan remaja. Dengan menyiarkan mata acara pada waktu 
yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan atau 
menyebutkan klasi!kasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
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Gambar 4.12 Klien menjemput adiknya dengan paksa.

Dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita harus bisa saling menjaga 
satu sama lain dalam keluarga dan melarang pertengkaran yang di 
bunyikan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi; “Hai orang-
orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”. Dan janganlah kita 
membeberkan aib orang lain seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran 
surat Al-Hujurat : 12 bahwa “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 
kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-
sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 
janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara 
kamu yang suka ‘memakan daging’ saudaranya yang sudah mati? Maka 
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah 
SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Penerima Taubat lagi Maha 
Penyayang”.

Televisi merupakan alat media yang banyak digunakan oleh 
masyarakat. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) harusnya dapat mem-
berikan ketegasan pada lembaga-lembaga penyiaran yang melanggar, 
baik dalam UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran maupun P3SPS. 
Namun peraturan ini seperti tidak di dengar oleh para lembaga-
lembaga tersebut, yang semata-mata hanya mencari keuntugan dengan 
berbagai macam cara.
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Merendahkan Demi Menguangkan

Tata Henri W

Pada dasarnya televisi adalah pusat sarana hiburan dan pusat 
informasi, dahulu televisi hanya bisa dinikmati hanya masyarakat 
kota namun pada era baru ini semua bisa menikmati televisi baik 
masyarakat kota maupun masyarakat desa dari masyarakat kalangan 
menengah ke atas maupun masyarakat kalangan menengah ke bawah. 
Akhir akhir ini pertelevisian indonesia mengalami perkembangan, 
yang dimana dulu hanya ada beberapa stasiun televisi 1 yaitu TVRI 
sebagai stasiun televisi pertama, namun sekarang sudah banyak stasiun 
televisi bermunculan yaitu, Trans TV, Trans 7, Metro TV, GTV, Indosiar 
dan ANTV. Bahkan saat ini banyak stasiun televisiberbasis prabayar, 
dimana para pelanggan setiap bulan dikenakan tarif agar bisa selalu 
menikmatimya. 

Pada saat ini banyak perbaikan kualitas acara untuk menarik 
banyak penonton terutama pada jam prime time yang dimana banyak 
menampilkan acara-acara seperti reality show, talkshow, berita (baik 
berita politik maupun olahraga), variety show. Dengan banyaknya 
perbaikan kualitas acara pada saat ini, banyak para keluarga indonesia 
yang dimana setiap kamar rumah mereka terdapat televisi, Dengan 
alasan supaya tidak berebut acara televisi yang akan ditonton oleh 
mereka. Yang akhirnya waktu para orang tua untuk mengawasi anak 
mereka sangat kurang akibat dari sibuk menikmati acara favorit 
masing-masing, dan para orang tua tidak mengetahui apa yang di 
tonton oleh anak mereka. 

Pada Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang meng-
atur, media layak atau tidak layak menayangkan programnya yang 
berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran (P3SPS). Semua siaran televisi harus mengikuti Undang-undang 
yang ada, akan tetapi masih banyak juga program acara televisi yang 
terkadang keluar dari aturan yang ada, sehingga banyak acara tersebut 
yang mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 
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Media yang di mana menjadi sarana dan pusat informasi atau hiburan 
seharusnya bisa menjadi media pembelajaran bukan sebagai sarana 
mencari sensasi demi meraup keuntungan dengan menjual hal-hal 
yang dianggap tidak perlu.

Pada zaman milenial ini banyak program acara televisi yang 
dimana mengikuti arus, seperti salah satu contohnya adalah sebuah 
program acara variety show salah satu contoh yaitu “Pesbukers” yang 
ditayangkan di ANTV yang dimana acara tersebut ditayangkan setiap 
hari pada pukul 14.00 WIB yang dimana para pemainnya adalah Billy 
Syahputra, Ruben Onsu, Zaskia Gotik, Ayu Ting-Ting, Bang Sapri, dan 
juga Ra! ahmad. 

Gambar 4.13. Bumper Pesbukers

Pesbukers sendiri adalah sebuah acara komedi yang bertemakan 
lenong jakarta namun dikemas dengan gaya yang modern. Akan tetapi 
disini para pemainnya suka melakukan lawakan-lawakan yang dimana 
itu melanggar terhadap Melanggar UU Penyiaran dimana telah diatur 
dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 15 Bab XI 
yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan 
program yang mentertawakan, merendahkan, dan menghina orang atau 
kelompok masyarakat. Serta SPS Bab XIII Program Siaran Bermuatan 
Kekerasan pasal 17 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib 
tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program 
siaran bermuatan kekerasan.
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Gambar 4.14.Ruben Onsu memukul Billy dengan kipas sate

Gambar 4.15 Ruben Onsu menghina #sik Billy Syahputra

Dalam adegan ini perkelahian antara Ruben dan Billy dimulai 
ketika mereka berakting sebagai pedangang makanan yang dimana, 
Ruben menjadi pedagang sate dan Billy sebagai pedagang  jagung bakar. 
Mereka berkelahi lantaran berebut pelanggan dan dimulai dengan 
Ruben Onsu yang menghina leher Billy pendek, lalu Billy tidak terima 
dengan hinaan itu, Billy pun menghina Ruben dengan menghina 
warna kulit yang dikatakan warna kulit Ruben sangat dekil, akhirnya 
mereka saling menghina dan akhirnya terjadi pertengkaran. Yang 
dimana mereka berdua telah melanggar SPS pasal 17 ayat 2 (d) yang 
menyatakan bahwa orang dengan kondisi !sik tertentu, seperti: gemuk, 
ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tonggos, mata 
juling. Program atau isi siaran bermuatan kekerasan adalah program 
yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, 
kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang 
membanting atau memukul sesuatu, dan/atau visualisasi gambar yang 
nyata-nyata menampilkan tindakan, seperti pemukulan atau perusakan 
secara eksplisit dan vulgar (Rasyid, 2013: 65).
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Tidak hanya itu akan tetapi “Pesbukers” melakukan pelanggaran 
lebih dari 1 kali dalam sekali tayang, yaitu dimana Dewi Persik 
melakukan goyangan sensual dengan cara menempelkan dadanya lalu 
menonjolkan pinggulnya kepada Bang Sapri untuk menggodanya pada 
menit (25.31), dan juga Dewi persik memainkan dadanya kepada Bang 
Sapri untuk membalas pantun yang diberikan oleh Ra! Ahmad. Bisa 
dilihat disini acara “Pesbukers” melakukan pelanggaran kembali yaitu 
UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Bab IV Pelaksanaa Siaran, 
Bagian PertamaIsi Siaran pasal 36 ayat 5 (b) yang menyatakan bahwa 
menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan 
narkotika dan obat terlarang. Dan juga melanggar P3 pasal 16 yang 
menyatan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksualitas. 
Serta melanggar SPS Pasal 18 huruh H dan I yang menyatakan bahwa (h) 
mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, 
seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot, 
(i) menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis.

Gambar 4.16 Dewi persik bergoyang sensual

Gambar 4.17 Dewi Persik memainkan dadanya untuk menggoda Bang Sapri
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Terkadang media saat ini mulai melupakan aturan-aturan yang 
ada hanya untuk mengejar rating dan keuntungan, seakan media saat 
ini melupakan esensi yang dimana media sebagai sarana informasi 
dan edukasi, bukan sebagai sarana untuk menghina satu sama lain dan 
juga bukan sebagai sarana pornogra! secara gratis yang seakan mereka 
melupakan bahwa audience mereka bukan hanya orang dewasa akan 
tetapi ada pula anak-anak yang menonton. 

Memang miris untuk melihat media yang ada di indonesia saat 
ini, bahkan yang membuat media dan KPI lucu adalah hanya sekedar 
teguran yang dimana kejadian-kejadian seperti tersebut selalu terjadi. 
Media yang menjadi sarana hiburan seharusnya mampu memberikan 
hiburan-huburan yang lebih berkelas bukan membuat konten-konten 
yang sekiranya itu adalah sampah, mengapa tayangan-tayangan 
semacam ini terus di blow up  habis-habisan, padahal tayangan itu 
tidak memberi manfaat baik bagi masyarakat, yang akhirnya media 
saat ini telah teralienasi pada pilihannya jadi mau tidak mau, suka tidak 
suka media menjadi unit produksi kapitalis, yanng hanya mencari 
keuntungan dari menggandakan modal yang ada, tanpa harus melihat 
persoalan axiologi itu sendiri.

Media massa sebagai !lter sebagai gatekeeper yang menyeleksi 
berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa 
memilih isu, informasi, atau bentuk content yang lain berdasar standar 
para pengelolanya. Di sini khalayak ”dipilihkan” oleh media tentang 
apa-apa yang layak diketahui. Media massa acap kali pula dipandang 
sebagai guide  penunjuk jalan atau interpretter, yang menerjemahkan 
dan menunjukan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang 
beragam (McQuail, 2000: 66).

Seharusnya stasiun televisi ANTV lebih memperhatikan bagaimana 
menjadi salah satu media yang karena ANTV sendiri adalah salah 
satu pelopor stasiun televisi swasta pertama, yang seharusnya ANTV 
menjadi panutan stasiun televisi swasta lain dalam memperbaiki 
kontent-konten yang ada seperti saat ini. Penonton harus lebih cerdas 
memilih tayangan-tayangan televisi yang ada saat ini, dimana saat ini 
lebih banyak kontent yang tidak baik untuk anak-anak. Para orang tua 
sebaiknya mungkin bisa lebih kritis dalam mengawasi tontonan yang 
akan ditonton oleh anak-anak mereka. 
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KPI sebagai badan pengawas penyiaran yang ada di indonesia 
seharusnya bisa menjadi lebih tegas dengan stasiun televisi yang 
menayangkan acara-acara yang yang kurang baik. Bukan hanya diberi 
teguran saja yang akhirnya banyak stasiun televisi tadi bukannya 
jera akan tetapi terus menayangkan acara tersebut karena mereka 
menganggap bahwa acara tersebut banayk menarik perhatian para 
penonton, dimana para media bukan memberikan edukasi melainkan 
memberi toxic pada para penonton indonesia
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pada 18 november di Magelang Jawa Tengah 
dan merupakan anak terakhir dari tiga 
bersaudara. Wanita yang akrab dipanggil Acink 
ini mulai merantau ke jogja semenjak SMA dan 
meneruskan pendidikan S1 nya di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu 
Komunikasi. Kesibukannya saat ini adalah kuliah 
dan merupakan anggota dari komunitas !lm di 
kampusnya yakni Cinema Komunikasi (Ciko).  
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Yolanda Zahra Hanan, seorang mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang 
lahir di Cilacap, 14 November 1998 dan tinggal 
di Jl.Godean, Yogyakarta. Wanita yang akrab 
di sapa namanya Olan ini sedang menempuh 
pendidikan S1 Jurusan Ilmu Komunikasi. Ia 
masih menjalakan tugasnya sebagai mahasiswa 
di semester empat. Mempunyai hobi bermain 
gitar, terutama bermain !ngerstyle dan membuat 
aransemen lagu-lagunya sendiri. Hobi menonton 
!lm berbau psikologis-thriller, ia juga pernah 
mengikuti beberapa produksi !lm pendek.

Yogi Andriyan Syah biasa dipanggil Yas, dilahir-
kan di Merauke, pada tanggal 24 agustus 1998. 
Anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini se-
dang menempuh pendidikan S1 di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan ju-
rusan Ilmu Komunikasi. Sebelumnya juga per-
nah menempuh pendidikan di SD Mopah Baru 
Merauke. Sekarang sedang fokus belajar di dunia 
per!leman sebagai editor, astrada, art director.

Adelia Rizky Ayu Pratiwi, ia lebih sering 
dipanggil Adel. Adel anak kedua dari tiga 
bersaudara yang lahir di Magelang, 12 Desember 
1997. Saat ini ia berumur 20 tahun dan sedang 
menjalani kuliah S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi 
dengan Konsentrasi Broadcasting Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Memiliki hobi 
menonton !lm. Ia juga aktif di sosial media , 
salah satunya adalah instagram dengan nama 
akun @Adeliarap ଇ 
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Fakhri Zuhdi Muntaha atau yang biasa di panggil 
fachri, lahir di bagian barat Pulau Bali pada 
tanggal 23 Desember 1997. Penulis merupakan 
anak bungsu dari lima bersaudara, dan saat ini 
sedang menempuh pendidikan di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu 
Komunikasi. Hobinya adalah bermusik, terbukti 
saat ini masih aktif menjadi songwriter dan 
penabuh drum pada salah satu band di kotanya. 
Mengambil konsentrasi broadcasting dan di 
tengah kesibukannya, penulis saat ini aktif di 
Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Komakom) 
sebagai Kepala bidang broadcasting. Penulis 
sangat tertarik dengan musik,seni dan juga !lm. 
Terbukti salah satu karyanya sebagai Sutradara 
dalam !lm “I Scream” dan remake “Realita Cinta 
Rock n Roll”.  Penulis bisa di hubungi melalui 
email fachrizoe@gmail.com  atau media sosial 
instagram/@fachri.zoe.

Mia Fitrianti lahir Ternate tanggal 07 Februari 1997. 
Anak kedua dari empat bersaudar. Hobi menyanyi. 
Saat ini sedang menempuh perguruan tinggi S-1 di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 
mengambil jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 
2016. Aktif dalam organisasi kampus Cinema 
Komunikasi (CIKO). Beberapakali terlibat dalam 
pembuatan !lm pendek diantaranya !lm “hayati” 
sebagai produser, “mbok mati.com” sebagai audio 
dan “#m dara” sebagai audio.

Qholiva Yuni Fadilla, yang lahir di 
Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada tanggal 
24 Juni 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara 
ini lahir dari pasangan Julisvan dan Nurkholida 
Harahap, yang dibesarkan dengan penuh cinta 
dan kasih sayang dari kedua orangnya. Pesan yang 
selalu diingat dari sang ayah adalah, “Pergilah 
merantau jauh-jauh dan pulang membawa ilmu, 
papa gak larang untuk awak merantau. Kejarlah cita-
cita. Belajarlah yang rajin, papa dan mama disini 
selalu membekali awak dengan doa. Karena hidup 
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ini keras, kalo kita ga punya ilmu kita bisa dengan 
mudah diperdayakan orang.” Penulis sangat senang 
dengan desain dan belajar berpikir kreatif sehingga 
menjadikannya ingin terjun ke industri kreatif di 
suatu hari nanti. Penulis yang juga sangat senang 
menulis ini, mengikuti jenjang pendidikan S1 di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Program 
Studi Ilmu Komunikasi, yang aktif di Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Student English Activity (SEA) 
dan Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa 
(LPPM) Nuansa. Seorang anak perempuan yang 
dibekali dengan semangat yang luar biasa untuk 
mem banggakan kedua orang tuanya ini pernah 
meng ikuti perlombaan di tingkat internasional di 
School of Communication Universiti Sains Malaysia 
dalam Immersion Project, Appreciation and Tribute 
(IMPACT) pada tahun 2016, pernah bekerjasama 
dalam Asian Congress For Media and Communication 
2016 International Conference Indonesia sebagai 
working comittee di Universitas Muhammadiyah 
Yog yakarta pada tahun 2016, dan menjadi Produser 
R’Muck Production dalam remake !lm Dealova pada 
tahun 2017. Penulis bisa dihubungi melalui email 
qholivayunifadilla@gmail.com dan Instagram 
@qhlvvvyf.

Sari Rachmawati kelahiran Bantul, 5 Oktober 
1997 ini tengah mengeyam pendidikan 
sarjanannya di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Broadcasting angkatan 2016. Anak dari pasangan 
Surandaka dan Sumini ini bisa dipanggil sari 
atau sarita. Kegiatan anak ke 2 dari 3 bersaudara 
ini selain kuliah, pernah membuat karya 
berupa !lm pendek dalam ajang Festival Film 
Gadget Communication Awards 2017 berjudul 
“Cermin”. Selain karya !lm pendek, penulis juga 
pernah mengikuti exhibition fotogra! dengan 
tema “90 derajat” dan “palastri”. Penulis juga 
aktif dalam organisasi Korps Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi (KOMAKOM) UMY, aktif dalam 
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organisasi Fotogra! Komunikasi 053 (FOTKA 
053) UMY.   Penulis dapat di hubungi melalui 
e-mail : Ameliasari864@gmail.com , Instagram : 
@Sarirchmaa_ .

Syafrizal Ade Darma, biasa di panggil dengan 
Rizal, Syaf, atau Saf. Di lahirkan di Yogyakarta, 
tanggal 28 Mei 1998. Anak kedua dari tiga 
besaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan 
S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) dengan jurusan Ilmu Komunikasi. 
Sebelumnya juga pernah menempuh pendidikan 
di MAN 2 Yogyakarta. Sekarang sedang fokus 
belajar di dunia per!leman atau sinematogra! 
sebagai editor dan art director.

Tata Henri W Lahir di Kotabumi, Lampung 
Utara pada tanggal 18 Maret 1998. Dia terlahir 
dari pasangan Darmadi dan Suharyani dia anak 
ke-3 dari 3 bersaudara. Pemuda yang lebih 
akrab dipanggil Tata ini adalah mahasiswa ilmu 
komunikasi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta angkatan 2016, di jurusan Ilmu 
Komunikasi Tata mengambil konsentrasi 
Brodcasting. Di tengah kesibukannya menjalani 
kuliah dia juga aktif menjadi salah satu BSO jurusan 
ilmu komunikasi yaitu Cinema Komunikasi UMY 
CIKO), dari kegiatannya di Cinema Komunikasi 
sendiri dia telah memproduksi 3 !lm pendek. 
Selain menyukai dunia !lm dia juga menyukai 
dunia memasak. Untuk lebih ingin mengenal 
selahkan menghubungi e-mail Tatahenri6@
gmail.com atau follow instagram @tatahenri
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Muhammad A#f Irfan, dia biasa dipanggil Apip. 
Apip merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara 
yang lahir di Banyumas, 16 Agustus 1997. Saat 
ini dia berumur 20 tahun dan sedang menjalani 
kuliah S1 di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Mahasiswa 
semester 4 ini mempunya hobby olahraga yaitu 
sepaturoda dan basket. Selain disibukan dengan 
kuliah Apip juga bekerja sebagai driver gojek.

Caesarean Titania Tri Wityasari lahir 
Manokwari tanggal 13 Oktober 1998. Saat ini 
sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi 
S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 
mengambil jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 
2016, dan mengambil konsentrasi Broadcasting. 
Anak dari pasangan IR.Wahyoe Witjaksono dan 
IR. Sutiharni MP yang merupakan anak kedua 
dari dua bersaudara. Memiliki hobi menyanyi dan 
menulis. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail 
caesatitaty@gmail.com, Twitter: @caesatita, dan 

Muhammad Reza Pahlevi atau akrab disapa Eja, 
adalah putra pertama dari pasangan Bp Rusyoto 
Tompo dan Ibu Nirma DB di kota Ternate 19 
tahun yang lalu tepatnya pada 28 Januari 1999, dan 
memiliki lima orang adik. Setelah lulus dari SDIT 
Al-Bina Ternate, kemudian melanjutkan SMP dan 
SMA-nya di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta sejak tahun 2010 hingga 2016. Saat ini 
sedang menempuh Pendidikan S1 Ilmu komunikasi 
angkatan 2016 konsentrasi Broadcasting di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis 
saat ini aktif sebagai anggota Cinema Komunikasi 
(CIKO) UMY, dan beberapa karyanya yaitu, 
Producer dalam produksi !lm “Tawar” (2017), Art 
Director dalam produksi “Mbokmati.com” (2017), 
Director dalam produksi FFG !lm “Forgiven not 
Forgotten” (2017). Penulis dapat dihubungi melalui 
E-mail ejamencret1999@gmail.com. 
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Enggar As#nsani, lahir di Yogyakarta 10 Maret 
1998. Putra dari pasangan E$endi dan Nur Astuti 
Ningsih ini sedang menempuh pendidikan di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 
Aktif dalam komunitas Cinema Komunikasi (CIKO) 
UMY, serta menjadi sutradara dalam !lm pendek 
“Tawar”. Bisa dihubungi lewat email : enggaras!n@
gmail.com dan instagram @enggaras!n

Febiolla Elsa Pramithasari lahir di Yogyakarta 
tanggal 9 Februari 1998. Saat ini sedang 
menempuh pendidikan S-1 di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mengambil 
jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2016. Alamat 
E-mail febiollaelsa@icloud.com 

Lalu Muhammad Nurkholish, anak kedua dari 
empat bersaudara yang lahir di Pekalongan, 17 
April 1997 yang sekarang berumur 20 tahun. 
Pria ini akrab dipanggil Kholis oleh teman-
temannya, menjalankan pendidikan S1 jurusan 
Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Pria ini sedang disibukkan dengan 
kegiatan organisasi dikampus, dan sedang focus 
dalam dunia !lm maker, ia juga memiliki hobi 
memainkan alat musik, dan travelling.

Guntur Jaya Tomas, Ia lebih sering dipanggil 
tomas. Tomas merupakan anak semata wayang 
orang tuanya yang lahir pada 31 Mei 1998. Saat ini 
ia berumur 19 tahun dan sedang menjalani kuliah 
S1 nya di Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Broadcasting Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Sosok yang kini masih duduk di 
semester 4 ini mempunyai hobi bermain video 
game, videogra!, dan badminton. Selain itu, Ia 
juga aktif di beberapa organisasi kampus seperti 
Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan 
Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ia juga aktif di 
salah satu media sosial instagram dengan nama 
akun @tomas.kun.


