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Televisi selama ini acapkali hanya ditempatkan sebagai media 
hiburan saja, sebagaimana yang bisa dibuktikan dari merajalelanya 
tayangan hiburan di televisi. Hampir semua stasiun televisi yang 
mengudara dalam langit penyiaran Indonesia menawarkan hiburan 
dalam berbagai genre programnya kepada audiens, dengan pengecualian 
stasiun televisi yang memiliki positioning sebagai stasiun televisi berita. 

Secara teoritis, media massa dalam praktek komunikasi massa 
memiliki beberapa fungsi yaitu, menyampaikan informasi, mendidik 
dan menghibur. Dari ketiga fungsi ini, fungsi hiburan secara mencolok 
menjadi sajian utama stasiun televisi di Indonesia dengan lebih spesi!k 
lagi, fungsi hiburan ini dipraktekan oleh stasiun televisi swasta. Alasan 
utama stasiun televisi swasta mengarusutamakan fungsi hiburan 
adalah bahwa fungsi ini mudah untuk menggaet perhatian audiens dan 
serempak juga mudah dijual kepada para pengiklan. 

Fungsi memberi informasi dijalankan oleh stasiun televisi publik 
dan stasiun televisi swasta dalam program tayangan berita. Ada tiga 
stasiun televisi swasta yang bersiaran di Indonesia melalui frekuensi 
terrestrial yang secara tegas menyatakan sebagai stasiun televisi berita 
yaitu MetroTV, TVOne dan KompasTV. Stasiun televisi yang lain men-
jalankan fungsi memberi informasi melalui program berita, seperti 
RCTI dengan Seputar Indonesia dan SCTV dengan Liputan 6.

Dalam urutan buncit, fungsi pendidikan masih belum mendapatkan 
perhatian yang cukup dari pengelola stasiun televisi dibandingkan dengan 
kedua fungsi sebelumnya. Sebuah stasiun televisi pernah didirikan di 
masa Orde Baru dengan nama Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). 
Stasiun televisi ini berdiri dengan dukungan pemerintah Orde Baru 
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yang berkuasa saat itu, terlebih karena stasiun televisi ini dimiliki oleh 
Siti Hadiati Indra Rukmana (Tutut), anak perempuan Presiden Soeharto 
yang memimpin Indonesia di masa Orde Baru. TPI bersiaran dengan 
memanfaatkan jaringan pemancar yang dimiliki oleh Televisi Republik 
Indonesia (TVRI), saat itu berstatus televisi milik pemerintah di bawah 
kendali Departemen Penerangan.

Awalnya, stasiun televisi ini menyiarkan acara pendidikan. Namun 
dalam perkembangannya, TPI mengalami kesulitan keuangan setelah 
krisis moneter mendera Indonesia di tahun 1997 sampai dengan 1998. 
TPI akhirnya beralih kepemilikan kepada kelompok bisnis Media 
Nusantara Citra (MNC) setelah kon"ik berkepanjangan. TPI berganti 
nama menjadi MNCTV yang kini terkenal sebagai televisi dangdut, 
mengingat banyaknya program acara dangdut di stasiun televisi ini.

Televisi sebenarnya memiliki potensi strategis dalam membangun 
karakter bangsa (Rasyid, 2013 : 30). Kanal frekuensi penyiaran yang 
terbatas seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 
membangun karakter bangsa melalui penyiaran televisi. Menempatkan 
televisi sebagai media massa yang memiliki potensi membangun 
karakter bangsa tentu saja merupakan pilihan yang idealis, namun pada 
kenyataannya tidak mudah menggapai idealisme tersebut.

Pasca reformasi 1998, regulasi mengenai media massa di Indonesia 
mengalami perubahan yang signi!kan. Perubahan pertama terjadi 
tatkala pemerintahan Presiden Burhanudin Jusuf Habibie menghapuskan 
Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sebuah peraturan menteri 
penerangan yang dibuat di masa Orde Baru untuk mengekang kebebasan 
pers. Di masa Orde Baru, penerbitan media cetak harus disertai dengan 
SIUPP, jika tidak ada SIUPP maka ancaman pidana bisa dikenakan 
kepada penerbitnya. Penghapusan SIUPP dengan segera diikuti dengan 
terbitnya berbagai media massa cetak yang tumbuh bak jamur di musim 
hujan. Perubahan kedua terjadi ketika Undang-Undang No. 40 tahun 
1999 tentang Pers diberlakukan. Undang-Undang ini dibuat ketika 
euforia reformasi sedang bergelora, maka isinya pun memberi ruang 
yang luas kepada kemerdekaan pers. Perubahan ketiga terjadi ketika 
Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran diberlakukan. 

Berbeda dengan Undang-undang tentang Pers, Undang-undang 
tentang Penyiaran sudah mematik kontroversi sejak penyusunannya. 
Para pemilik stasiun televisi yang beroperasi dari Jakarta dan serempak 
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bersiaran secara nasional menolak dengan keras sistem siaran berjaringan. 
Mereka sudah terninabobokan dengan keuntungan bersiaran secara 
nasional dari Jakarta. Sistem siaran berjaringan dibuat dengan tujuan 
melindungi kebhinekaan isi (diversity of content) dan keanekaragaman 
kepemilikan (diversity of content). Tujuan ini tidak bisa dilepaskan dari 
kebhinekaan budaya bangsa Indonesia. 

Implikasi dari siaran nasional ala stasiun televisi Jakarta yang di-
miliki oleh segelintir konglomerasi media terasa sampai sekarang. Isi 
siaran yang Jakarta sentris dengan mudah dijumpai dalam program 
tayangan berita di televisi. Mari perhatikan berita banjir di Jakarta dan 
banjir di berbagai daerah. Berita banjir di Jakarta mendapat liputan yang 
berlimpah dari berbagai stasiun televisi, seolah-olah persoalan Jakarta 
adalah persoalan semua rakyat Indonesia.

Implikasi lain dari konglomerasi media penyiaran adalah isi 
tayangan yang diabdikan untuk mendapatkan angka rating yang tinggi. 
Untuk mendapatkan angka rating yang tinggi, stasiun televisi melakukan 
praktek komodi!kasi. Seksualitas, mistis, kekerasan dan bahkan religi 
dikomodi!kasi oleh stasiun televisi. Komodi!kasi yang sayangnya 
acapkali menabrak etika dan regulasi penyiaran yang berlaku. Undang-
Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku 
Penyiaran Standar Program Siaran (P3 SPS) yang seharusnya menjadi 
rambu-rambu penyiaran, hanya menjadi macan kertas. Bagi stasiun 
televisi yang penting adalah mendapatkan angka rating yang tinggi, 
tanpa perlu mengindahkan regulasi penyiaran yang berlaku. 

Dalam industri penyiaran yang berorientasi pada pasar, terjadilah 
sirkuit M – C – M yang bermakna money, commodities, more money 
(Ishadi, 2004: 53). Ini terjadi karena dalam bisnis yang sifatnya kapitalistik, 
uang menjadi orientasi utama. Uang awalnya menjadi modal, digunakan 
untuk menciptakan komoditas yang dalam hal ini adalah program siaran 
dan ujungnya mendatangkan uang dari iklan yang dibayar oleh pemasang 
iklan. Maka yang terjadi adalah praktek komodi!kasi.

Praktek komodi!kasi dan pengabaian terhadap regulasi penyiaran 
tentu saja bukan fenomena yang bisa dimaklumi. Stasiun televisi pada 
hakikatnya adalah wilayah privat ketika tidak bersiaran, namun ketika 
bersiaran, stasiun televisi menggunakan frekuensi yang pada hakikatnya 
adalah milik publik. Lebih-lebih lagi frekuensi itu terbatas jumlahnya. 
Analoginya demikian, ada seorang yang memiliki mobil. Ketika ia 
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mengendarai mobil itu di halaman rumahnya, maka ia bebas melakukan 
apapun. Namun ketika mobil itu dikendarai di jalan umum, si pengemudi 
wajib menaati peraturan lalu lintas. 

Diabaikannya regulasi penyiaran di Indonesia adalah tantangan 
bagi regulator penyiaran dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI). Publik, terutama kalangan akademisi dan aktivis di Indonesia 
sebenarnya juga tidak berpangku tangan. Secara aktif, mereka mengkritisi 
praktek penyiaran di Indonesia. Berbagai buku dan artikel jurnal yang 
berisi kritik terhadap tayangan televisi dipublikasikan, namun agaknya 
para pemilik stasiun televisi sudah terlalu bebal. Namun, bukan berarti 
karena mereka bebal maka kita berhenti mengkritik. Bagaimanapun 
juga, tanggung jawab sosial industri televisi harus kita tuntut karena 
mereka menggunakan frekuensi yang secara hakiki adalah milik publik. 

Yogyakarta, 22 Maret 2018
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Eksekusi 1. 
Kematian Etika Penyiaran 

dalam Program Reality Show
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Ismiyana Nurfaiza

Komunikasi dalam kehidupan adalah sesuatu yang sangat penting 
karena komunikasi mencakup semua aspek kehidupan. Tanpa komunikasi 
tidak dapat terjadi interaksi antar manusia atau pun antar kelompok. 
Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pesan dari komunikator 
kepada komunikan baik itu antar individu dan individu, individu dan 
kelompok, kelompok dan kelompok maupun sebaliknya. Ada beberapa 
bentuk komunikasi. Salah satunya adalah komunikasi massa. Menurut 
Bittner komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 
media massa pada sejumlah besar orang (Karlinah, 2015: 3). Dari pe-
nger tian komunikasi massa diatas dapat diketahui bahwa komunikasi 
massa itu harus menggunakan media massa. Terdapat tiga macam media 
massa yaitu media cetak seperti majalah, media elektronik seperti televisi 
dan media cyber seperti media sosial.

Media yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari 
adalah media elektronik, yang termasuk media elektronik adalah televisi 
dan radio. Radio sendiri adalah sebuah media telekomunikasi audio 
(suara). Lain halnya dengan televisi yang juga merupakan sebuah media 
telekomunikasi tetapi tidak hanya audio (suara) melainkan dengan 
kekuatan visual (gambar bergerak). Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa 
industri penyiaran dalam dunia pertelevisian di Indonesia sangat pesat. 
Ini dibuktikan munculnya stasiun-stasiun televisi swasta lokal dan 
beragam nya program acara di televisi swasta nasional maupun televisi 
swasta lokal. Program acara yang dibuat pun bermacam-macam, ada 
yang berfungsi sebagai media pembelajaran, media informasi dan media 
hiburan sesuai dengan teori fungsi media massa yang disampaikan oleh 
Harold D. Laswell (Subroto, 2007: 77). 

Salah satunya program yang terdapat di televisi adalah reality show 
atau acara realitas. Reality show adalah acara televisi yang menggambarkan 
adegan yang nyata dan benar-benar berlangsung tanpa adanya scenario. 
Umumnya reality show mengangkat kisah dari masyarakat biasa tentang 
kehidupan sehari-hari atau isu-isu sosial yang ada. Hal ini dimaksudkan 
agar penonton merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ceritanya 
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diangkat ke reality show. Tidak sedikit cerita yang diangkat ke reality 
show ini adalah cerita-cerita tentang hidup orang yang kurang layak atau 
cerita-cerita orang yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kenyataannya saat ini reality show di Indonesia banyak meng-
gunakan skenario yang dibuat-buat untuk mendramatisir yang akan 
mem buat penonton bersyukur karena ada orang yang hidupnya tidak 
senyaman penonton. Saat ini sudah banyak program televisi di stasiun 
televisi swasta. Dalam satu stasiun televisi bisa terdapat lebih dari dua 
macam reality show dengan tema berbeda-beda. Ada yang tentang drama 
keluarga, percintaan, ekonomi dan religi. Contohnya saja ada Jika Aku 
Menjadi yang tayang di Trans TV, Orang Pinggiran yang tayang di Trans7, 
Taubat yang tayang di ANTV dan masih banyak lagi.

ANTV merupakan salah satu stasiun televisi swasta yang banyak 
me nyajikan reality show pada setiap harinya atau pada setiap minggunya. 
Salah satunya adalah program reality show Karma yang tayang setiap 
harinya dan Taubat yang tayang pada setiap hari minggu. Taubat sendiri 
merupakan reality show yang mengangkat isu-isu religi yaitu orang yang 
menyimpang dari ajaran islam. Konsep reality show ini adalah menya-
dar kan orang yang “tersesat” agar kembali kejalan yang lurus. Pada 
akhir acara ini selalu didatangkan ustadz untuk menyadarkan atau 
me ruqiah orang yang “tersesat” itu. Acara ini dipandu oleh Faried dan 
Alice. Pemandu acara ini dianggap membuat acara menjadi dramatis 
dengan pertanyaan-pertanyaan dan pendapat yang keluar dari mereka. 
Penggunaan backsound juga me nam bah sisi dramatis dari acara ini.

Gambar 1.1 
Poster reality show Taubat.
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Gambar 1.2 Adegan 
dimana terjadi aksi 

saling dorong antara 
Faried dan Joko.

Seperti episode 16 yang tayang pada Minggu, 4 Maret 2018 yang 
tayang pukul 15.00 WIB menceritakan tentang Lia yang melaporkan 
Karina kakaknya yang sekarang berubah menjadi durhaka terhadap 
ibunya dikarenakan menikah dengan seorang pria yang bernama Joko 
dan diguna-guna untuk tidak berbakti kepada Ibunya dan melupakan 
keluarga nya. Saat diawal acara terdapat adegan kekerasan yang dilakukan 
oleh sang anak kepada ibunya yaitu dengan mendorong ibunya hingga 
terjatuh. Lalu terdapat adegan dorong-dorongan antara pembawa acara 
dan Joko karena merasa urusannya diikut campuri. Dalam episode kali 
ini juga terdapat adegan dimana anaknya memarahi ibunya dengan 
meng  gunakan nada tinggi yang kesannya seperti membentak dan 
semestinya tidak dilakukan oleh anak kepada ibunya. 

Dapat kita ketahui bahwa acara Taubat ini melanggar Undang-Undang 
No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 5 (b) yang menyatakan 
bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, 
penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Juga melanggar Pasal 9 ayat 
1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) yang 
tertulis bahwa program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan 
dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait 
agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi. Pasal 2 
yang menyatakan bahwa program siaran wajib berhati-hati agar tidak 
merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman 
norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

 Ini melanggar karena membentak orang tua merupakan bentuk 
pelanggaran norma kesopanan. Dalam Islam pun menjelaskan bahwa 
dilarang untuk durhaka kepada orang tua. Hal ini ditakutkan berdampak 
negatif bagi anak yang menonton tayangan tersebut. Dalam surah Al-
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Ahqaf ayat 15 yang berbunyi “Kami perintahkan kepada manusia supaya 
berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 
Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” 

Jam tayang Taubat sendiri dianggap melanggar peraturan jam tayang 
yang sudah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini 
melanggar Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu 
Pasal 36 ayat 3 yang menyebutkan 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 
klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Taubat juga melanggar 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) 
yaitu Pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib 
memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan me-
nyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan peng-
golongan program siaran. Program ini seharusnya masuk ke dalam 
kate gori dewasa karena mengandung unsur mistis atau horor. Jam 
tayang dewasa sendiri disiarkan pada pukul 22.00-03.00 WIB sedangkan 
program ini disiarkan pada pukul 15.00 WIB. Program ini ditakutkan 
akan dinikmati oleh anak-anak. Apalagi jam tayang dilaksanakan pada 
hari Minggu hari dimana anak-anak libur sekolah.

Program acara Taubat dianggap mengabaikan nilai-nilai agama 
karena konten acara ini tidak sesuai dengan agama Islam yaitu musyrik. 
Ini sesuai dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran 
pasal 36 ayat 6 yang menyatakan bahwa isi siaran dilarang mem-
perolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-
nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan 
inter nasional. Dalam surah Luqman ayat 13 Allah ber!rman yang arti-
nya “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu 
ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mem-
persekutukan Allah, sesungguhnya mempesekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar.”

Media massa benar-benar ingin menunjukkan kepada masyarakat 
konsumennya bahwa ia adalah benar-benar replikasi dari masyarakatnya, 
karena itu media massa juga harus tampil dalam bentuk kekerasan dan 
sadistis (Bungin 2006: 359). Hal ini jika dikonsumsi oleh anak-anak 
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dapat disalahartikan mengingat anak-anak belum bisa menyaring 
tayangan mana yang baik dan buruk. Dengan apa yang ditayangkan 
pada program acara Taubat seharusnya televisi tidak hanya mengejar 
rating saja hingga mengabaikan moral dan tidak memberi rasa hormat 
kepada orang tua serta penuh kon"ik keluarga yang dilebih-lebihkan 
tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga 
dampak tayangan terhadap masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) juga dihimbau untuk lebih ketat dalam menyaring tayangan yang 
akan ditayangkan di televisi.
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Dewi N. Ratnasari

Apakah anda tahu alat perubahan sosial dan pembaharuan 
masyarakat? Televisi merupakan salah satunya. Televisi saat ini 
meru pakan media yang tidak asing lagi bagi seluruh lapisan masyarakat 
Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir berbagai saluran televisi 
tumbuh dan menawarkan berbagai acara yang mampu menghibur 
masyarakat walaupun tidak semua dari program acara televisi yang 
ditawarkan tersebut bersifat mendidik. Hingga hari ini, televisi masih 
dianggap sebagai media massa yang banyak memberikan informasi 
kepada masyarakat. Sebagai salah satu alat yang memberikan banyak 
informasi maka televisi memiliki pengaruh yang besar dan dampak yang 
kuat pula dalam menggiring dan membentuk opini publik. Apalagi jika 
masyarakat itu sendiri tidak membekali diri dengan berliterasi media. 

Televisi sebagai produk teknologi maju berkembang sejalan dengan 
perkembangan teknologi itu sendiri dan telah menyentuh kepentingan 
umat manusia, hal itu tidak bisa dipungkiri lagi yang disebabkan 
oleh kekuatan kekuatan yang dimiliki oleh televisi sebagai alat dan 
yang merupakan salah satu dari bagian yang besar, sehingga mampu 
menciptakan daya rangsang yang sangat tinggi di dalam mempengaruhi 
sikap, tingkah laku dan pola berpikir khalayaknya, dimana akhirnya 
menyebabkan banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 
(Darwanto, 1994: 27).

Televisi termasuk dalam media massa yang memiliki peran sebagai 
agent of change yang seharusnya televisi berperan untuk pencerahan 
masyarakat, yaitu sebagai media yang mengedukasi. Selain itu, televisi 
harus lebih spesi!k dan proporsional dalam melihat sebuah persoalan 
sehingga mampu menjadi media edukasi dan memberi informasi 
sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Dalam memotret realitas, 
televisi harus fokus pada realitas masyarakat, bukan pada potret 
kekuasaan yang ada di masyarakat itu, sehingga informasi tidak menjadi 
propaganda kekuasaan dan sebagai lembaga edukasi, televisi harus 
memilah kepentingan pencerahan dengan kepentingan sebagai lembaga 
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produksi, sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang merugikan masyarakat 
(Subiakto dalam Bungin, 2006: 86).

Salah satu program televisi yang tidak memberikan edukasi kepada 
penonton adalah program Bikin Mewek yang ditayangkan oleh stasiun 
televisi ANTV pada pukul 12.30-14.00 WIB untuk hari Senin-Jumat dan 
juga Minggu, sementara pada hari Sabtu ditayangkan pada pukul 13.00-
15.00 WIB. Pada awal penayangannya Bikin Mewek tayang pada pukul 
11.30 WIB. Program Bikin Mewek ini adalah program acara televisi 
yang membantu memecahkan masalah percintaan dan keluarga yang 
termasuk jenis program reality show. Dipandu oleh Mandala Shoji dan 
Felia beserta kru membantu mereka yang sedang membutuhkan bantuan 
untuk bertemu kembali atau menyelesaikan masalah dengan orang yang 
disayangi. Bersama tim ANTV, para pembawa acara akan melakukan 
pendekatan kepada orang yang akan dibantu. Membantu menyelesaikan 
masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Selain itu, juga dilakukan 
reka adegan permasalahan yang dihadapi oleh orang yang akan dibantu.

Banyak pelanggaran yang terjadi pada tayangan Bikin Mewek, seperti 
jam tayang program reality show ini tidak tepat karena berada pada jam 
penayangan khusus anak-anak. Pada ANTV untuk segmentasi jam tayang 
untuk anak-anak mengambil waktu pada pukul 04.00-13.00 WIB. Konten 
yang ditayangkan tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak karena 
terdapat konten kekerasan dan kon"ik orang dewasa di dalamnya.

Gambar 1.3 Iklan tayangan Bikin Mewek Sabtu, 28 Maret 2017.
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Seperti gambar di atas terlihat jelas bahwa jam tayang Bikin Mewek 
yaitu 11.30 WIB merupakan jam pada segmentasi anak-anak. Jelas sekali 
hal ini melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
teruatama Bab V tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 4 mengenai 
perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan. Jelas konten 
yang ada dalam tayangan ini tidak sesuai dengan penontonnya terkhusus 
anak-anak. Pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program 
Siaran (SPS) tayangan ini melanggar beberapa pasal yaitu pada Bab II 
tentang Dasar dan Tujuan Pasal 4 mengenai hal-hal dalam menghormati 
dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja. Bab III tentang Ruang 
Lingkup Pasal 5 (g) yang berbunyi perlindungan kepada anak. Dan Bab 
X tentang Perlindungan Terhadap Anak pasal 14 ayat 1 yang berbunyi 
lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan 
kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat 
sesuai dengan penggolongan program siaran dan Pasal 14 ayat 2 yang 
berbunyi lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak 
dalam setiap aspek produksi siaran.

Selain pelanggaran yang telah disebutkan di atas, program yang 
ditayangkan pada hari Minggu, 4 Maret 2018 menceritakan tentang se-
orang istri bernama Nina yang sedang mencari suaminya yang pergi 
dari rumah. Dalam perjalanan ceritanya terjadi pelanggaran yang 
berupa adegan kekerasan yang dilakukan baik oleh pembawa acara 
mau pun orang-orang yang terlibat dalam reality show ini. Selain adegan 
kekerasan terdapat juga konten mistis di dalamnya.

Gambar 1.4 Adegan saling dorong yang dilakukan oleh Nina dan kakak iparnya.
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Gambar 1.5 Adegan petugas keamanan kantor Sisil (diduga wanita simpanan suami Nina).

Berdasarkan gambar di atas terlihat adegan kekerasan yang di-
laku kan oleh kakak ipar Nina yang mendorong Nina hingga terpental 
mengenai dinding rumah dan juga terlihat adegan petugas keaman di 
kantor Sisil (diduga wanita simpanan suami Nina) mendorong Nina 
hingga terjatuh. Adegan tersebut melanggar Undang-Undang No.32 
Tahun 2002 Bab IV tentang Pelaksanaan Siaran Pasal 36 ayat 5 (b) 
yang berbunyi menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, pe-
nyalah gunaan narkotika dan obat terlarang. Kemudian Bab V tentang 
Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 4 tentang Rasa Hormat Terhadap Hal 
Pribadi Kesopanan dan Kesusilaan. Adegan tersebut juga melanggar P3 
SPS Bab II tentang Dasar dan Tujuan Pasal 4 mengenai menghormati 
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati dan men-
junjung tinggi hak dan kepentingan publik. Bab III tentang Ruang 
Lingkup Pasal 5 yang menyinggung tentang norma kesopanan dan 
kesusilaan, kepentingan publik, hak privasi dan muatan kekerasan. Pada 
Bab XIII yang berbunyi lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

Selain sebagai alat pemberi informasi, besarnya pengaruh televisi 
terhadap perilaku pemirsanya membuat televisi dituding sebagai biang 
keladi dari maraknya tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat, seperti 
perkelahian massa, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan dan lain-
lain. Pengaruh tayangan televisi terhadap pemirsanya tidak berlangsung 
dengan cepat, namun akan terakumulasi sedikit demi sedikit. Orang 
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dewasa mungkin tidak langsung mempraktekkan suatu adegan yang 
ditampilkan di televisi, tetapi acara ini memberikan kecenderungan 
seseorang untuk melakukan kekerasan, namun bagi anak-anak karena 
pikirannya belum panjang, maka bisa saja langsung meniru apa yang 
dilihat di layar televisi dan dianggap sebagai suatu kebenaran.

Gambar 1.3: Adegan dimana Mandala mengatakan bahwa Nina akan dijadikan tumbal 
pesugihan oleh ibunya sendiri.

Pelanggaran yang terakhir adalah adanya konten mistis dalam 
reality show ini. Tayangan tersebut melanggar PPP SPS Bab XVI tentang 
Program Siaran Bermuatan Mistis, Horor dan Supranatural Pasal 20 yang 
berbunyi lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan 
dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistis, horor dan 
supranatural. Dalam perspektif Islam, perbuatan tumbal ataupun 
pesugihan termasuk dalam perbuatan yang syirik atau menyekutukan 
Allah SWT. Menyekutukan Allah merupakan dosa besar. Bahkan 
perbuatan menyekutukan Tuhan dalam Islam adalah dosa terberat dari 
ratusan jenis dosa yang dilakukan manusia. Orang yang syirik disebut 
juga musyrik.

Dalam surat An Nisaa ayat 48, Allah ber!rman :

Yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, 
dan Dia mengampuni segala dosa selain (syirik) itu, bagi siapa yang 
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dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.

Sering kali kita tidak sadar dengan tayangan yang kita tonton di 
televisi. Sebagai orang awam dan tidak membekali diri dengan literasi 
media maka mereka hanya menyaksikan sesuatu yang mereka anggap 
menghibur tanpa tahu maksud yang tersirat di dalamnya. Seperti 
tayangan reality show Bikin Mewek, jika penonton hanya menyaksikan 
saja tanpa menyaring isi dari pesan yang disampaikan maka tidak 
menutup kemungkinan mereka akan terpengaruh terhadap hal-hal 
negatif yang ada di dalamnya. Pilihlah tayangan televisi secara bijak agar 
tidak terpengaruh hal-hal buruk. Peran orang tua dalam mendampingi 
anak-anaknya dalam menonton tayangan televisi juga sangat penting. 
Karena fungsi terpenting orang tua adalah melakukan perawatan dan 
sosialisasi bagi anak (Suciati, 2015: 99).

Sehingga keluarga menjadi sarana untuk mendidik anak yang utama 
selain di sekolah. Tolak ukur baik dan buruknya anak dapat dilihat dari 
apa yang menjadi tontonannya ketika di rumah. Maka dari itu orang tua 
diharapkan dapat membimbing dan memberi arahan ketika sebelum, 
sedang dan setelah anak menonton tayangan televisi.
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Anastasia Widyastuti

Dari semua media komunikasi yang ada, televisi yang paling 
berpengaruh pada kehidupan manusia. Pada umumnya tujuan umum 
khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjut-
nya untuk memperoleh informasi (Ardianto dkk, 2007: 142). Sukses 
suatu program acara pada media televisi seringkali diikuti oleh stasiun 
televisi lainnya dengan acara-acara yang sejenis. Kini stasiun televisi 
berlomba-lomba membuat program reality show untuk memanjakan 
pemirsanya. Sesuai makna katanya, reality berarti kenyataan, show 
berarti tontonan atau pertunjukan. Dengan demikian, reality show dapat 
dimaknai sebagai petunjukan yang bersumber dari kenyataan. 

Faktanya ada stasiun televisi yang menghadirkan reality show ber-
bau mistis dan horor, yaitu program acara Karma. Karma adalah sebuah 
reality show yang mengungkapkan karma baik dan buruk para partisi-
pan berdasarkan tanggal lahir mereka, acara ini ditayangkan di Andalas 
Televisi atau biasa kita kenal dengan sebutan ANTV. Karma tayang setiap 
hari pukul 22.15 WIB, dalam acara tersebut Robby Purba sebagai pembawa 
acara dan Roy Kiyoshi yang menjadi pengisi utama program tersebut. 

Meski tayang di tengah malam, Karma masih menjadi acara yang 
ditunggu-tunggu pemirsa karena kisah partisipan yang aneh tapi belum 
tentu nyatanya. Apalagi cerita-cerita tentang mistis, klenik, hantu, 
daerah-daerah angker benda-benda keramat dan lainnya sudah lama 
hidup dan beredar di tengah masyarakat Indonesia yang kebetulan masih 
banyak yang percaya pada hal-hal gaib dan irasional. Hal ini ditunjang 
pula oleh kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia yang masih suka ke 
dukun, kuburan, atau paranormal untuk meminta nasihat atau petunjuk 
(Surbakti, 2008: 73). Acara yang tayang sejak 24 Desember 2017 ini sudah 
banyak melanggar etika dalam Program Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran (P3 SPS). Pada episode 51, Senin 5 Maret 2018 pada 
menit 11:04 sampai 11:50 Roy mengatakan bahwa partisipan pernah 
dilecehkan oleh kakak kandungnya sendiri, sang kakak juga pernah 
melihat partisipan mandi. Bahkan Roy juga menyebutkan partisipan 
pernah dijilat dan ditiduri oleh genderuwo. 
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Gambar 1.6 Partisipan menangis saat Roy Kiyoshi membuka privasi kisah masa lalu 
partisipan (05/03/18).

Ditambah lagi partisipan tidak menggunakan masker, sehingga 
semua orang bisa melihat jelas wajah partisipan. Tentunya hal tersebut 
me langgar etika dalam penyiaran pada Bab IX Pasal 13 tentang P3 
yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak 
privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu 
program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung. Kemudian 
Bab IX Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa program siaran wajib 
menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran 
dan ayat 2 yang menyatakan bahwa program siaran tentang kehidupan 
pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan 
dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.

Tidak hanya melanggar penghormatan hak privasi, masih dalam 
episode yang sama di menit 52:20 sampai 53:15 Roy berbicara dengan 
benda mati, yaitu boneka cantik berwarna hitam yang ia beri nama Emilia. 
Roy meminta bantuan kepada Emilia untuk memilih satu partisipan 
untuk diajak berbagi kisahnya dengan para penonton. Roy seolah-
olah percaya kepada benda mati tersebut untuk bisa menjadi sebuah 
petunjuk. Tentu hal ini mengandung unsur mistis. Mistis dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya hal gaib yang tidak tejangkau 
dengan akal manusia yang biasa. Sehingga hal tersebut melanggar 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 5 (a) 
yang menyatakan bahwa isi siaran dilarang bersifat !tnah, menghasut, 
menyesatkan dan/atau bohong. Lalu melanggar Bab XVI Pasal 20 yang 
menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
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pelarangan dan/atau pembatasan program yang bermuatan mistis, horor 
dan supranatural.

Gambar 1.7 Adegan Roy saat membaca pikiran Emilia (boneka) untuk menunjuk satu 
partisipan yang akan diajak berbagi kisahnya dengan para penonton (05/03/18).

Program acara Karma juga pernah melakukan ritual gaib ketika 
terjadi hal-hal yang tidak terduga di studio maupun memberikan saran 
kepada partisipan agar dijauhi dari makhluk halus. Pada menit 48:52 
sampai di menit 49:58 partisipan meminta solusi kepada Roy agar 
genderuwo jauh dari tubuhnya dan Roy menyuruh partisipan memotong 
kain putih menjadi empat bagian dan disebar ke arah utara, barat dan 
selatan. Tidak hanya itu, pada episode 60 tanggal 14 Maret 2018 di menit 
33:28 sampai menit 34:34 Roy berdoa dan mengusir studio Karma dari 
gangguan makhluk halus dengan zat sodium dan benda sejenis kunci 
emas yang diturunkan langsung oleh arwah yang Roy percaya sebagai 
penunggu studio Karma.

Gambar 1.8 Adegan Roy saat mengusir studio dari makhluk halus agar tidak mengganggu lagi 
(14/03/18).
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 Tentunya hal tersebut melanggar Bab XVI Pasal 20 tentang P3 yang 
menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
pelarangan dan/atau pembatasan program siaran yang bermuatan mistis, 
horor dan supranatural. Menurut Effendi (dalam Surbakti, 2008: 73) 
sadar atau tidak, acara televisi pada umumnya mampu mempengaruhi 
sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan penonton anak-anak, bahkan 
tidak terkecuali orang dewasa. Jikalau ada program yang mengakibatkan 
penonton terharu, terpesona atau latah, hal itu bukanlah sesuatu yang 
istimewa atau mengherankan. Sebab salah satu pengaruh psikologis dari 
siaran televisi ialah seakan-akan menghipnotis penontonnya. Akibatnya 
penonton seolah-olah dihanyutkan oleh suasana pertunjukkan televisi. 
Kita ketahui bahwa fungsi utama televisi menurut khalayak pada 
umumnya adalah untuk menghibur selanjutnya adalah informasi. 
Tetapi tidak berarti fungsi mendidik dan membujuk dapat diabaikan. 
Masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya agar fungsi mendidik 
dan membujuk tetap ada, namun tetap diminati pemirsa (Ardianto dkk, 
2007: 142). 

Apapun yang ditonton oleh masyarakat melalui televisi dapat 
di respon secara emosional. Karena itu, pengaruh televisi tidak harus 
langsung terlihat, namun terpaan yang berulang-ulang pada akhirnya 
dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat pemirsa (Mulyana, 
2001: 143). Sebab, reality show merupakan tayangan yang terbanyak 
ketujuh di layar televisi Indonesia, yaitu 90 tayangan dalam seminggu. 
Acara yang banyak dipertanyakan realitasnya (Reality show yang bukan 
Real pada (www.kpi.go.id), maka tidak mengherankan jika program 
acara ini memanen 1113 pengaduan pemirsa televisi di tahun 2009. 
Tayangan ini merupakan genre baru di Indonesia, dan cukup banyak 
mendapatkan perhatian pemirsa televisi (Darmanto dkk, 2010: 54). 
Dengan demikian, seharusnya televisi bertanggung jawab dalam proses 
produksi. Caranya bisa dengan mengemas pesan sederhana di akhir 
program acara agar penonton bisa mengambil hikmah di balik cerita 
partisipan, dan berbagai adegan mistis di televisi harus tetap diwaspadai 
dan dibatasi agar televisi menghadirkan program-program edukasi 
dan beretika yang baik agar tidak hanya memikirkan rating namun 
melupakan isi dalam sebuah acara.
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Ajeng Renita Sari

Secara tidak langsung stasiun televisi membutuhkan program acara 
televisi sebagai content atau isi dari program acara televisi tersebut. 
Televisi tanpa program acara tidaklah mungkin berjalan begitu pula 
sebaliknya. Meskipun dunia modern sekarang ini setiap individu dapat 
menyaksikan siaran lewat internet, namun televisi tetap menjadi media 
penyiar setiap orang (Mabruri KN, 2012: 60).

Bahkan saat ini televisi menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi 
setiap manusia. Hampir setiap rumah ditemui pesawat televisi. Mulai dari 
balita sampai orang dewasa pasti suka menonton tayangan televisi. Televisi 
sebagai sarana informasi tidak hanya berbentuk suara namun juga lengkap 
dengan gambar. Oleh karena itu, televisi menjadi sebagai media massa yang 
banyak digemari oleh semua kalangan. Pengaruh televisi terhadap sistem 
komunikasi tidak lepas dari pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan pada 
umumnya. Bahwa televisi menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan 
masyarakat Indonesia (E$endy, 1992: 122).

 Pada saat ini dunia penyiaran telah mengalami hal yang sangat mem-
prihatinkan karena banyak tayangan yang mengandung unsur-unsur 
kekerasan. Bahkan tayangan tersebut dapat ditonton dengan mudah 
oleh anak-anak. Dapat kita ketahui bahwa kondisi psikologi anak belum 
mampu untuk membedakan hal yang negatif dan positif sehingga anak 
dapat menirukan tayangan yang mereka tonton sehari-hari. Tayangan 
yang banyak mengandung unsur kekerasan adalah tayangan Karma "e 
Series di ANTV. Acara ini di pandu oleh Robby Purba sebagai host dan 
Roy Kiyosi sebagai paranormal. ANTV adalah salah satu stasiun televisi 
swasta nasional yang memiliki salah satu program unggulan yaitu 
Karma. Tayangan ini dapat di golongan sebagai reality show. Reality show 
adalah program acara yang menunjukkan kenyataan sebuah peristiwa 
tanpa adanya rekayasa di dalamnya.

Tayangan Karma "e Series di ANTV adalah sebuah tayangan reality 
show. Karma "e Series episode 10 ini menceritakan tentang sebuah 
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keluarga yang istrinya direbut oleh laki-laki bernama Remon yang 
merupakan mantan kekasih dari Zeni. Di pinggir jalan terlihat Rustam 
dan Remon berkelahi memperebutkan Zeni. Namun akhirnya Zeni lebih 
memilih hidup dengan Remon dan lebih memilih meninggalkan Rustam 
demi hidup dengan mantan kekasihnya. Lalu setelah Zeni memilih 
Remon dan meninggalkan keluarganya, Zeni juga bilang kepada orang 
tuanya jika ia tidak akan kembali lagi kerumah orang tuanya. Setelah 
menjalani kehidupan 11 tahun bersama Remon, Zeni selalu mendapat 
perlakuan kasar oleh pasangannya tersebut. Ia mendapat berkali-kali 
pukulan dan hampir dilempar dari lantai dua rumah mereka setelah 
mengetahui bahwa Zeni hamil namun Remon tidak mau mengakui jika 
anak yang Zeni kandung adalah buah hatinya. 

Bertahun-tahun Zeni bertahan dengan kondisi yang sangat me-
nyiksa dirinya. Anaknya juga tak luput dari amukan Remon. Anaknya 
yang tidak salah pun selalu dibentak dan hampir dipukul jika ia sedang 
menangis. Pada suatu malam di saat Zeni sedang hamil anak kedua 
dan mengetahui jika Remon menghianati cintanya, karena emosi 
ia mengor bankan bayi yang ada di dalam kandungannya. Ia bersumpah 
pada Remon jika benar selingkuh, maka pada pukul 9 malam Zeni akan 
keguguran, dan benar saja ia mengalami keguguran yang mengakibatkan 
ia kehilangan anaknya yang kedua. 

Setelah kejadian itu akhirnya Zeni tersadar bahwa hal yang 
dilakukannya melanggar moral. Ia rela meninggalkan keluarga dan 
suaminya hanya untuk hidup dengan lelaki yang tidak bertanggung 
jawab seperti Remon. Akhirnya Zeni membawa anaknya untuk pindah 
ke rumah orang tuanya. Namun, ayahnya melakukan penolakan saat 
Zeni meminta maaf dan mengakui kesalahan yang selama ini ia perbuat. 
Ayahnya memberikan persyaratan, jika ia ingin kembali ke keluarganya 
maka ia harus meminta maaf dengan Rustam yang tidak lain adalah 
mantan suaminya.

Setelah 3 bulan Zeni pergi dari rumah dan memilih tinggal di 
rumah orang tuanya, setiap jam 12 malam Zeni mendapat teror sms 
dari Remon, pada saat itu pula tubuhnya terasa dingin padahal ia tidak 
menyalakan kipas angin, ia menduga bahwa Remon yang selama ini 
melakukan teror tersebut.
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Gambar 1.9 Adegan saat terjadi perdebatan ketika Remon mengetahui jika Zeni hamil, 
dan Remon tidak mengakui jika anak tersebut buah hati mereka (7/03/2018).

Gambar 1.10 Adegan Saat Remon memarahi anaknya karena meminta akte kelahirannya, 
namun tidak diberikan karena orang tuanya tidak memiliki status pernikahan yang sah. 

(7/03/2018)

Gambar 1.11 Adegan saat Adit kabur dari rumah karena melihat Remon merusak isi rumah 
mereka, dan melempar vas bunga hingga mengenai Adit (7/03/2018).
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Adegan tayangan Karma "e Series tentunya melanggar tentang per-
lindungan perempuan dan anak. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 SPS) Bab XII tentang Program bermuatan 
kekerasan Pasal 17 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib tunduk pada 
ketentuan pelanggaran dan/atau pembatasan program siaran bermuatan 
kekerasan. Hal tersebut sangat berbahaya jika anak-anak yang menonton 
tayangan ini meniru apa yang dilakukan oleh pemeran tersebut, karena 
sifat anak hanya meniru apa yang mereka lihat. Contohnya jika anak-anak 
melihat adegan memukul maka anak tersebut suatu saat juga akan ikut 
memukul entah itu dengan orang tuanya atau dengan teman sebayanya. 
Dan di dalam Bab IX tentang Penghormatan terhadap hak privasi Pasal 
13 yang menyaakan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati 
hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu 
program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung. 
Hal ini sudah melanggar Undang-Undang karena dalam tayangan 
Karma "e Series tersebut partisipan terlihat menundukkan kepalanya 
dan menangis saat Robby Purba dan Roy Kiyosi menanyakan apa yang 
terjadi pada dirinya, hal tersebut sudah sangat melanggar undang-
undang karena host selalu mengulang pertanyaan hingga partisipan 
menangis karena tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut.

Bahaya kekerasan dalam media mempunyai alasan yang kuat, meski-
pun sering lebih mencerminkan bentuk ketakutan daripada ancaman 
nyata. Apa yang ditakutkan ialah skenario penularan kekerasan dalam 
media menjadi kekerasan sosial riil. Informasi tentang kekerasan juga bisa 
menambah kegelisahan umum sehingga membangkitkan sifat represif 
masyarakat (Haryatmoko, 2007: 124).
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ReaLIEty Show��7D\DQJDQ�%DQDO�
\DQJ�0HUXVDN�0RUDO

Dwika Nova Aji Nurhidayat

Pada era yang sangat modern seperti saat sekarang ini, teknologi 
berkembang dengan sangat luar biasa. Teknologi yang sering kali kita 
temui dan sering kali kita nikmati hingga sukar untuk dihindari salah 
satunya ialah televisi. Seperti yang kita ketahui bersama, televisi adalah 
salah satu teknologi yang hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat 
Indonesia. Maka dari itu, tayangan-tayangan yang setiap hari ditayangkan 
di televisi akan dikonsumsi oleh siapa saja yang menontonnya. Karena 
dalam media massa televisi, penyampaian isi pesan seolah-olah langsung 
antara komunikator dan komunikan sehingga informasi atau pesan yang 
disampaikan oleh televisi tersebut akan mudah dimengerti oleh khalayak 
karena jelas terdengar secara audio dan akan mudah terlihat secara visual 
(Romli, 2017: 88). Dari semua media komunikasi yang ada, televisilah 
yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia, 99% orang Amerika 
memiliki televisi di rumahnya, tayangan televisi mereka dijejali hiburan, 
berita dan iklan. Mereka menghabiskan waktu menonton televisi sekitar 
tujuh jam dalam sehari (Agee dalam Ardianto, 2015: 134).

Namun kini televisi menyajikan program-program yang melanggar 
etika penyiaran dan tidak layak untuk ditonton. Mengingat besarnya 
pengaruh televisi terhadap khalayak luas, efek media massa dapat 
memengaruhi orang dalam waktu singkat (Bungin, 2006: 321). Stasiun 
televisi setiap hari menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya 
sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Jenis program itu dapat 
dikelompokkan dalam berbagai jenis diantaranya program reality 
show yang sedang popular di Indonesia karena program reality show 
merupakan program yang riil tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat 
(Morison, 2008: 228). 

Tayangan-tayangan yang sering dikonsumsi oleh kebanyakan 
masyarakat Indonesia salah satunya ialah program siaran reality show. 
Kebanyakan tayangan-tayangan reality show tidaklah memberikan 
unsur yang mendidik serta tidak pula memberikan unsur informatif 
kepada penontonnya malah sangat jauh dari kata layak. Apalagi untuk 
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dipertontonkan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak mem-
per tontonkan tindakan kekerasan, bahkan tidak jarang menampil-
kan sebuah kemesraan antara sepasang kekasih. Reality show sendiri 
pada dasarnya ialah suatu acara yang menampilkan kisah kehidupan 
seseorang lalu disiarkan melalui media televisi, sehingga bisa dilihat 
masyarakat. Pada masa sekarang ini, tayangan reality show terkesan 
terlalu melebih-lebihkan keadaan seseorang yang diekspose di televisi. 

Reality show yang sampai sekarang masih ditayangkan di televisi salah 
satunya ialah Katakan Putus. Bahkan tayangan ini memiliki rating yang 
baik. Terbukti karena masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat 
menyukai tayangan tersebut. Padahal berdasarkan dari hasil pengamatan 
yang dilakukan, program reality show Katakan Putus ini terbukti banyak 
melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dan juga banyak me-
langgar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3 SPS). Acara ini juga pernah sempat terkena semprot oleh Komisi 
Pe nyiaran Indonesia (KPI) akibat konten acara yang terlalu frontal dan 
telah dianggap terlalu melangkahi jalur serta aturan penyiaran. Katakan 
Putus adalah sebuah program reality show yang menampilkan kisah 
percintaan sepasang kekasih, namun diselingi dengan banyak tindakan-
tindakan yang tidak seharusnya dipertontonkan pada jam tayang tersebut. 
Program ini ditayangkan pada pukul 15.00-16.00 WIB dimana itu adalah 
waktu dimana anak-anak yang masih terbilang di bawah umur sedang 
menghabiskan waktu di depan televisi.

Di Indonesia sendiri seluruh tayangan yang disiarkan di televisi 
berada dibawah pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
sebagai komisi pengawas siaran-siaran yang dipertontonkan di seluruh 
media di Indonesia. Untuk etika penyiaran juga diatur dalam perundang-
undangan yang memuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran dan juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3 SPS). Aturan tersebut yang akan menjadi 
sebuah pedoman serta menjadi landasan dasar untuk sebuah program 
siaran agar sesuai dengan etika penyiaran. Walaupun demikian, tidak 
sedikit program siaran yang masih saja melanggar peraturan-peraturan 
yang sudah ditetapkan.
Berikut beberapa gambar dari tayangan Katakan Putus yang melanggar 
etika penyiaran.
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Gambar 1.12 Adegan dimana tim Katakan Putus mengikuti serta merekam segala aktivitas 
dari targetnya dengan menggunakan kamera tersembunyi.

Program siaran Katakan Putus ini selalu melakukan sebuah peng-
intaian yang terkadang itu sampai ke masalah-masalah di luar dari kisah 
percintaan si klien. Contohnya sampai mengulik ke masalah-masalah 
keluarga. Bahkan tidak sedikit pihak-pihak yang tidak terima ketika 
mengetahui segala aktivitasnya terekam kamera. Hal tersebut sudah 
me  nyalahi ataupun melanggar dari peraturan-peraturan yang sudah 
di tetap kan. Sudah sangat jelas disebutkan di P3 SPS Pasal 13 tentang 
Peng  hormatan Terhadap Hak Privasi yang berbunyi lembaga penyiaran 
wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan me-
nyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran 
tidak langsung. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Bab V 
Pasal 48 ayat 4 (b) juga menjelaskan tentang Rasa Hormat Terhadap Hal 
Pribadi. Dengan begitu program siaran Katakan Putus ini sudah sangat 
jelas terbukti melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan karena 
sangatlah tidak menghormati terhadap hal-hal yang menyangkut sebuah 
privasi.

Gambar 1.13 Adegan dimana menunjukan sepasang kekasih yang sedang bermesraan dengan 
saling memeluk dan sangat tidak pantas untuk ditonton oleh anak di bawah umur.
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Dalam tayangan tersebut menayangkan sebuah adegan yang sangat 
tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak. Hal ini ditakutkan nantinya 
perilaku tersebut dapat ditiru dan dianggap sebuah perilaku yang wajar 
dan biasa untuk dilakukan. Media juga dapat memengaruhi cara berpikir 
dan bertindak. Kekuatan ini semakin besar jika kita memperhatikan 
media secara keseluruhan bukan memperhatikan media individual 
seperti televisi (Burton, 2008: 2). Dan jam tayang di pukul 15.00 adalah 
jam dimana anak-anak sedang asyik-asyiknya menyaksikan acara-acara 
di televisi. Dan lagi-lagi program siaran yang satu ini telah melanggar 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta P3 SPS. 
Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 3 menyatakan 
bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan 
kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan me-
nyiar kan mata acara pada waktu yang tepat. Serta dalam P3 SPS Pasal 
14 tentang perlindungan kepada anak yang menyatakan bahwa lembaga 
penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada 
anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai 
dengan program siaran. 

Sangatlah memprihatinkan ketika anak-anak harus terpengaruhi 
pola pikirnya karena disuguhkan sebuah acara yang tidak mendidik 
bahkan terkesan merusak moral anak-anak bangsa. Tidak heran dan 
tidak dapat juga kita menyalahkan anak-anak zaman now yang perilaku-
nya sudah tidak seperti perilaku yang selayaknya seperti anak-anak. 
Menonton televisi dapat menjadi suatu kegiatan pasif yang mematikan 
apabila orang tuanya 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, 2005: 121). Bukan hanya dilarang 
oleh undang-undang, bahkan agama juga melarang perilaku-perilaku 
yang seperti itu, seperti pacaran apalagi sampai bermesraan karena itu 
sudah bisa dikatakan sebuah perilaku yang mendekati zina. Seperti !rman 
Allah dalam Al-Quran dalam Surah Al-Israa’ ayat 32 yang berbunyi “Dan 
janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”
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Gambar 1.14 Adegan dimana host dari Katakan Putus yang tersulut emosi dan ingin 
melakukan perkelahian dengan seorang lelaki.

Lengkap sudah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh program 
siaran yang penuh dengan kontroversi ini, tindakan kekerasan juga ternyata 
sangat sering dipertontonkan di acara ini. Pembawa acara yang mudah 
terpancing emosinya ini tentu memberikan sebuah pelajaran yang tidak baik 
untuk penonton. Apalagi dengan pembawaannya yang sedikit arogan. Untuk 
tindakan kekerasan itu sendiri tentu sudah melanggar dari Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan juga P3 SPS Pasal 17 tentang 
Program siaran bermuatan kekerasan yang menyatakan bahwa lembaga 
penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran atau pembatasan 
program siaran bermuatan kekerasan.

Dari beberapa pelanggaran mengenai etika dan regulasi penyiaran 
yang sudah dibahas di atas, ini sangat menunjukkan bahwa program-
program acara serta pertelevisian Indonesia masih belum bisa benar-
benar memberikan tayangan yang informatif serta edukatif. Bahkan, 
untuk saat ini pertelevisian di Indonesai masih meremehkan peraturan-
peraturan yang sudah ditetapkan. Padahal sudah ada regulasi mengenai 
pelanggaran etika penyiaran televisi di Indonesia dan sudah diatur 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Isi konten-konten 
yang disajikan dalam program-program televisi Indonesia masih jauh 
dari kata tertib etika dan terkesan terlalu memperlihatkan bahwa rating 
masih sangat penting dibandingkan dengan kualitas tayangan yang 
diproduksi. 

Pola pikirnya adalah jika satu program acara di sebuah stasiun televisi 
mendapatkan rating yang tinggi dari lembaga riset dan karena banyak 
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perusahaan yang beriklan, maka stasiun televisi atau production house 
(PH) lain akan segera berlomba-lomba membuat program yang serupa 
dengan harapan akan mendapatkan iklan yang banyak ditayangannya 
tersebut. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar mengapa banyak 
program televisi di Indonesia menjadi begitu mirip satu sama lainnya. 
Itulah seharusnya ada tindakan yang tegas dari Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), bukan hanya sekedar teguran-teguran biasa tetapi ada 
tindakan yang benar-benar membuat jera sehingga tayangan-tayangan 
perusak moral bangsa tidak lagi diproduksi dan benar-benar ditegaskan 
bahwa tayangan yang mengutamakan rating harus ditiadakan.
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7HUF\GXN��Reality Show atau Setting-an Show?

Ashfa Afkarina Salsabila

Dewasa ini tampaknya media televisi semakin tidak memiliki arah 
serta tujuan yang jelas akan tayangan yang mereka sajikan. Rating dan 
sponsor menjadi patokan utama sebuah penayangan program televisi tanpa 
meninjau lebih dalam mengenai tujuan serta manfaat dari program yang 
mereka ciptakan. Segmentasi audiens pun menjadi terkaburkan, di jam 
tayang dimana tidak hanya orang dewasa bahkan anak-anak dibawah umur 
dapat menyaksikan tayangan yang tidak mendidik serta dapat membawa 
pengaruh negatif pada perilaku mereka.

Menurut Drs. Darwanto Sastro Subroto, televisi sebagai media 
massa dengan kelebihan yang dimiliki tidak lalu menjadi saingan dari 
media massa lainnya. Bahkan, bersama media cetak dan radio me-
rupakan tritunggal media massa yang mempunyai pengaruh dan dengan 
sendirinya akan membentuk kekuatan yang besar, hanya saja sebagai 
akibatnya khususnya media massa televisi merupakan suatu tantangan 
bagi para pengelolanya. Hal ini dikarenakan harus mampu menjawab 
tantangan tersebut. Apalagi Indonesia yang menganut kebijakan udara 
terbuka (open sky policy), menyebabkan terjadinya perang program 
siaran. Hal ini dalam artian terjadi persaingan program siaran dari 
berbagai stasiun penyiaran yang masuk ke kawasan suatu negara 
(Darwanto, 1994: 14).

Melihat tingginya minat masyarakat untuk menonton televisi, 
banyaknya stasiun televisi pada saat ini ialah sebagai bukti dari semakin 
kompetitifnya situasi persaingan dari pemilik televisi. Dari persaingan 
tersebut berdampak pada program-program bergenre reality show, Film 
Televisi (FTV), musik dan berita yang jauh dari kata layak untuk dapat 
ditayangkan kepada masyarakat karena memiliki unsur-unsur yang 
tidak mendidik, tidak informatif, bahkan juga mengandung kekerasan 
baik verbal maupun !sik. Itu semua dapat terjadi karena pihak pengelola 
stasiun televisi ingin menarik perhatian masyarakat sebanyak mungkin 
tanpa memperhatikan unsur informatif dan mendidik.
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Keberadaan media massa khususnya televisi di Indonesia telah 
menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Televisi 
dengan berbagai macam acara yang ditayangkannya telah mampu 
menarik minat pemirsanya yang menonton. Televisi bukan hanya sebagai 
teknologi saja, tetapi juga telah menjadi alat yang menyebarluaskan nilai. 
Kita telah dibawa masuk dan menganggap media sebagai realitas yang 
terjadi dalam kehidupan nyata seperti yang diperlihatkan sebagaimana 
tayangan reality show. Reality show merupakan suatu acara yang 
menampilkan kehidupan seseorang yang bukan selebriti lalu disiarkan 
melalui televisi sehingga dapat dilihat oleh masyarakat. Reality show 
tak sekedar mengekspos kehidupan orang, tetapi juga ajang kompetisi 
hingga menjahili orang.

Terdapat salah satu media televisi yaitu SCTV, dimana media televisi 
ini menayangkan sebuah program reality show yang berjudul Tercyduk. 
Program acara ini ditayangkan setiap Senin hingga Jumat pada pukul 
14.35 WIB yang mana merupakan jam tayang prime time dimana 
kebanyakan orang sedang istirahat bekerja maupun sedang bersantai. 
Di jam ini pun rentan tayangan ini akan dikonsumsi oleh anak-anak 
di bawah umur. Program yang dipandu oleh host Lionil Hendrik ini 
membahas tentang kasus-kasus pribadi maupun sosial yang dramatis 
dan menguras emosi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Tercyduk 
menghadirkan beragam kisah mulai dari drama percintaan, drama 
keluarga hingga penipuan. Masalah yang dihadapi ini akan membuat 
penonton jadi terheran-heran sendiri. Namun, ada banyak kisah yang 
nampak seperti cerita yang sudah di setting.

Program reality show Tercyduk ini akan menyelidiki akar per-
masalahan yang ditampilkan di setiap episode lalu mencari jalan 
keluarnya guna membantu pihak-pihak yang menjadi korban. Tercyduk 
juga menghadirkan psikolog handal seperti Poppy Amalya dan Intan 
Erlita untuk mengungkap sisi psikologis mereka yang terlibat lalu ikut 
mencarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat di 
dalamnya.

Program televisi Tercyduk ini menuai banyak kontroversi dari 
masyarakat, hal ini dikarenakan tayangan ini menayangkan adegan-
adegan yang tidak semestinya ditayangkan kepada publik, yaitu adegan 
dalam salah satu episode dimana terdapat pasangan suami istri yang 
sedang bertengkar di depan anak mereka. Hal ini dikhawatirkan 
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akan membawa dampak psikologis bagi anak-anak serta remaja yang 
mengkonsumsi acara ini. Selain itu acara ini juga terlalu mengusik serta 
mengumbar secara detail kehidupan privasi percintaan dan kehidupan 
klien-klien nya yang dianggap tidak menghormati hak privasi orang lain.

Tercyduk merupakan acara yang sarat akan kekerasan serta ujaran 
kebencian. Bagaimana tidak, di setiap episodenya pasti memuat kekerasan 
antara kedua belah pihak, baik pihak yang melapor maupun pihak 
yang terlapor. Baik itu adegan tampar-menampar, dorong-men dorong 
bahkan memukul. Kata-kata kasar kerap diucapkan oleh orang-orang 
yang berkontribusi dalam acara tersebut, baik oleh host yang seringsekali 
dinilai berlebihan dalam membawakan acara maupun klien-klien yang 
berkontribusi didalamnya. Dalam hal ini tayangan Tercyduk telah melanggar 
Undnag-undang No. 32 Tahun 2002 Bab IV tentang Pelaksanaan siaran, 
bagian pertama Pasal 36 yang didalamnya mengatur mengenai isi siaran yang 
dilarang yaitu, pertama, bersifat !tnah, menghasut, menyesatkan dan/atau 
bohong, kedua, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-
gunaan narkotika dan obat terlarang dan yang ketiga, mempertentangkan 
suku, agama, ras dan antargolongan.

Dalam salah satu episode Tercyduk yang tayang pada Rabu 7 Maret 
2018, terlihat dengan jelas terdapat adegan yang menampilkan seorang 
perempuan berumur 21 tahun yang menceritakan keresahannya tentang 
rumah tangga yang dialaminya. Ia ingin mencari tahu kebenaran 
mengenai suaminya yang kini sudah berubah sifat setelah menikah 
dengannya dan tidak peduli dengan kondisinya yang sedang hamil. 
Dalam hal ini, program Tercyduk telah melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) dalam Pasal 13 ayat 1 
yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak dan 
privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suatu program 
siaran baik siaran langsung ataupun tidak langsung. Lalu 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.
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Gambar 1.15 Klien sedang bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada host 
di sebuah taman.

Gambar 1.16 Terjadi kericuhan antara suami pelapor dengan penagih hutang yang berujung 
ke aksi dorong mendorong.

Gambar di atas dengan jelas memperlihatkan adegan kekerasan 
yang dipertontonkan di depan publik. Adegan tersebut menampilkan 
dua orang penagih hutang yang datang ke sebuah warung internet 
(warnet) yang disinggahi oleh suami pelapor yaitu Ari untuk menagih 
semua hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo pada hari itu. Penagih 
hutang terlihat emosi ketika melihat Ari, kemudian kericuhan pun 
terjadi dan mulai muncul adegan dorong-mendorong bahkan memukul. 
Sesekali juga terucap kata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan. 
Dalam hal ini, program Tercyduk juga telah melanggar peraturan Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) terkait Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 SPS) tahun 2012 Pasal 17 yang menyatakan 
bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran 
dan atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

Sangat dikecewakan ketika adegan-adegan kasar serta kata-kata sarat 
kebencian yang sering kali terlontar itu masih lulus sensor serta tidak ter-
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#lter sebagaimana mestinya. Besarnya pengaruh televisi terhadap perilaku 
pemirsanya membuat televisi dituding sebagai biang keladi dari maraknya 
tindak kekerasan yang terjadi dimasyarakat, seperti perkelahian massa, 
pemerkosaan, pembunuhan, perampokan dan lain-lain. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan banyaknya perilaku anak-anak maupun remaja yang 
tidak sesuai dengan umur mereka, terlampau dewasa, hampir tidak ada 
etika dengan orang tua dan kerap berperangai kasar karena terlalu sering 
menonton tayangan televisi yang tidak mendidik.

Istilah reality show untuk tayangan Tercyduk nampaknya tidak sesuai 
dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Sebenarnya jika ditinjau lebih 
dalam, isi adegan Tercyduk sangat terlihat dibuat-buat dan tidak natural. 
Kamera tersembunyi yang digunakan untuk mengikuti klien pun dibuat 
sedemikian rupa seolah-olah sedang membututi klien secara diam-diam, 
padahal pada kenyataannya klien sudah mengetahui bahwa ada kamera 
yang sedang merekam adegan mereka. Kamera tersembunyi yang merekam 
gerak-gerik klien pun dirasa sangat menunjukkan betapa tereksposnya 
kehidupan pribadi sang klien, dalam hal ini saja tayangan yang sering kali 
memainkan emosi penonton ini, telah melanggar Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 
15 ayat 1 SPS Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran menghormati 
hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran serta perlindungan 
anak-anak dan remaja. 

Dalam sistem sosial masyarakat, media massa hadir sebagai institusi 
sosial, menjalankan fungsinya untuk menyediakan informasi bagi orang-
orang yang berada dalam berbagai institusi sosial. Begitulah dia dilekati 
dengan fungsi yang harus dijalankannya dalam sistem sosial. Keberadaan 
dalam sistem sosial ini menjadikan pengelola media sebagai aktor sosial 
yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan (expectation) dari 
masyarakat. Harapan inilah yang menjadi pendorong dalam menformat 
fungsi yang harus dijalankan oleh media massa sebagai institusi sosial. Ia 
dapat berupa dorongan psikologis, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah 
dorongan sosiologis. Jika dorongan pertama membawa seseorang ke 
dunia dalam (inner world) yang bersifat subyektif, maka dorongan kedua 
membawa seseorang ke dunia luar (outer world) yang bersifat empiris 
obyektif (Andrianti, 2015: 78).

Sudah sepatutnya KPI lebih memperketat sanksi yang akan diberi-
kan untuk media televisi yang menayangkan acara-acara yang sarat 
akan kebencian, kekasaran, tidak mendidik serta tidak bermanfaat bagi 
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generasi muda. Alih-alih memupuk generasi muda menjadi lebih cerdas 
serta berguna bagi nusa dan bangsa, media televisi dewasa kini sebaliknya 
malah menggoreskan psikologi anak-anak muda dengan tayangan yang 
tidak berbobot serta tidak bermoral. Peran orang tua tidak kalah penting 
dari KPI. Ada baiknya sejak dini tontonan anak-anak mulai diawasi dan 
tidak dibiarkan meniru adegan-adegan yang tidak sesuai dengan umur 
mereka.
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Karma The Series��6LVL�*HODS�7HOHYLVL�

Salwa Farhana Saumi

Media penyiaran yang ada sejak zaman dahulu sampai zaman 
dimana teknologi baru sudah berkembang pesat dan masih dinikmati 
seluruh masyarakat yaitu televisi. Televisi sendiri mempunyai pengaruh 
besar yang tujuannya ditujukan kepada khalayak penonton televisi. Dari 
beraneka ragam stasiun televisi di Indonesia mempunyai cara tersendiri 
untuk merebut perhatian dari penonton setia televisi.

Saat ini, televisi bisa ditemukan di berbagai daerah dari kota hingga 
pelosok daerah di Indonesia. Fungsi televisi sendiri sama dengan fungsi 
media massa lainnya (surat kabar dan radio siaran), yakni memberikan 
informasi, mendidik, menghibur dan membujuk. Tetapi fungsi meng-
hibur lah yang mendominasi pada media televisi. Penonton televisi 
telah sejak lama menjadi objek penelitian untuk beberapa alasan dan ke-
pentingan. Namun, secara umum penelitian penonton dilakukan untuk 
melengkapi kajian tentang televisi, karena bagaimanapun juga teks yang 
di sampaikan oleh komunikator (televisi) baru akan bermakna ketika 
sampai ke mata penonton. Dengan kata lain, tanpa penelitian mengenai 
penonton maka kajian mengenai televisi tidaklah lengkap (Barker dalam 
Krismantari, 2000: 268). 

Salah satu program terbaru reality show dari stasiun televisi ANTV 
yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, yaitu Karma The 
Series yang telah memulai penayangannya di televisi Indonesia. Program 
ini akan ditayangkan pada Senin pukul 11.30 WIB. Acara tersebut akan 
dipandu oleh Robby Purba dan Evan Sanders, yang akan mendampingi 
Roy Kiyoshi untuk mengupas tuntas segala problematika para partisipan 
yang mengikuti acara program dari ANTV ini. Setelah diamati, program 
acara terbaru dari stasiun televisi ANTV ini terlihat ada beberapa bagian 
dalam penayangannya telah melakukan pelanggaran etika penyiaran 
yang berlaku di Indonesia menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 SPS). 

Pada episode Karma "e Series yang ditayangkan tanggal 11 Maret 2018 
dengan membawakan episode yang berjudul Dendam Ayah Tiri, hal ini pun 
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direka ulang untuk dapat menggambarkan masa lalu yang pernah dialami 
oleh partisipan Karma "e Series yang bernama Jemi dan diceritakan secara 
detail ayah tiri, ibu dan adik-adik kandungnya yang mengalami masa lalu 
kelam yang berhubungan dengan dunia lain atau dunia mistis. 

Dimulai dari kisah ayah tiri Jemi yang melakukan ritual sesajen 
pemanggilan makhluk gaib untuk dipelihara yaitu tuyul yang diberi 
tugas untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh ayah tiri Jemi. 
Perintah yang dilakukan ayah tiri Jemi yaitu untuk mengambil harta yang 
bukan miliknya melainkan milik orang lain demi kepuasaan pribadinya. 

Dalam aturan penyiaran Bab XVI tentang Pelarangan dan pembatasan 
program siaran bermuatan mistis, horor dan supranatural bagian kedua 
Pasal 32 yang menyatakan bahwa program siaran yang menampilkan 
muatan mistis, horor dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan 
dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasi!kasi D, dan 
hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat. Sedangkan 
penayangan Karma "e Series ini pada pukul 11.30 WIB yang dapat ditonton 
oleh banyak orang termasuk anak di bawah umur karena memasuki waktu 
masyarakat rehat dari segala kegiatannya. 

Kemudian dalam P3 SPS Bab XIII tentang Program siaran ber-
muatan kekerasan Pasal 17 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran 
wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program 
siaran bermuatan kekerasan. Bahaya kekerasan dalam media bisa mem-
berikan dampak buruk untuk masyarakat dan dapat meningkatkan 
perilaku agresif antar sesama. Tayangan kekerasan sendiri dapat me-
ning  katkan rasa takut sehingga akan menciptakan representasi dalam 
diri penonton, bahwa bahayanya dunia ini. 

Gambar 1.17 
Adegan ketika ayah 
Jemi memukul pipi 

ibu Jemi hingga 
ibu Jemi terjatuh 

dan menangis. 
(11/03/2018).
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Kemudian ibu Jemi yang dijadikan sebagai tumbal untuk makhluk 
gaib yang sudah dipelihara oleh ayah tiri Jemi dengan dipaksa memberikan 
asi ibu Jemi kepada tuyul-tuyul yang dipelihara sebagai asupan untuk 
tuyul tersebut dan juga melakukan kekerasan terhadap ibu Jemi jika tidak 
melakukan apa yang diinginkan oleh ayah Jemi. Tidak sampai di batas 
hanya mengetahui apa yang telah dilakukan oleh ayah tirinya, Jemi dan juga 
adik-adiknya mulai terlibat akan pengaruh dari ritual mistis yang dilakukan 
oleh ayah tirinya itu dan mengancam Jemi untuk tetap diam karena telah 
mengetahui apa yang dilakukan oleh ayah tirinya itu.

Bahaya kekerasan dalam media mempunyai alasannya yang kuat, 
meskipun sering lebih mencerminkan bentuk ketakutan daripada ancaman 
nyata. Apa yang ditakutkan ialah skenario penularan kekerasan dalam 
media menjadi kekerasan sosial nyata. Informasi tentang kekerasan juga 
bisa menambah kegelisahan umum sehingga membangkitkan sikap represif 
masyarakat (Haryatmoko, 2007: 124).

Gambar 1.18 Adegan saat ayah Jemi melakukan kekerasan kepada Jemi sebagai anak tirinya. 
(11/03/2018).

Dari gambar di atas bisa dilihat dalam aturan P3 SPS Bab X tentang 
Perlindungan kepada anak Pasal 14 ayat 2 yang berbunyi lembaga pe-
nyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek 
produksi siaran. Hal ini dapat memberikan dampak buruk terhadap 
pers pektif anak-anak karena menunjukan betapa buruknya perilaku 
seorang ayah tiri yang berbuat kasar kepada anak demi kebahagiaan 
pribadinya untuk mendapatkan uang dan harta yang sebenarnya tidak 
semua ayah tiri memiliki perilaku seperti itu. 
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Dengan ini orang tua seharusnya memperlakukan anak dengan 
baik tidak dengan cara yang kasar dan memberikan contoh yang baik 
kepada anak karena orang tua lah yang menjadi contoh pertama bagi 
anak dalam lingkungannya untuk menjalankan kehidupan di dunia. 
Dikatakan bahwa anak harus dipelihara dengan tetap menghargai 
keutuhan keluarga. Anak juga harus disediakan sarana yang diperlukan 
untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual 
(Andrian, 2016: 155).

Banyak pihak yang tidak tahu dampak emosi yang benar-benar di-
alami atau diderita oleh penonton terutama anak-anak. Memper lihat-
kan secara berulang tayangan kekerasan perlu mendapatkan perhatian 
karena dapat menyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan dan 
penderitaan korban kekerasan. Anak membutuhkan rasa aman agar 
dapat menemukan tempat nya dalam masyarakat. Terlebih dalam masa 
per tumbuhan anak, tayangan kekerasan bisa mempengaruhi perilaku 
dan persepsi anak tentang dunia. 

Komunikator pada stasiun televisi siaran bersifat kolektif, terdiri dari 
sejumlah kerabat kerja yang diantaranya memiliki perberbedaan dalam 
fungsi dan tugas, namun tujuannya satu, yakni memproduksi acara 
yang memuaskan para pemirsa dengan produser sebagai pemimpinnya 
(Effendy, 1984: 67). Tidak bisa dipungkiri bahwa penonton penting 
bagi produser televisi, karena khalayak dianggap sebagai kekuatan yang 
menentukan hidup-mati sebuah program televisi.
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Rani Renjani

Televisi merupakan media audio visual yang secara langsung ter-
hubung melalui mata dan telinga, sehingga siapapun dapat menikmati 
televisi. Televisi menyediakan berbagai informasi dan hiburan, sehingga 
banyak orang yang yang menonton televisi saat waktu luang atau sekedar 
mencari hiburan dan informasi, karena televisi juga media yang paling 
mudah diakses semua orang, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa 
bebas dan mudah untuk mengakses televisi.

Perkembangan teknologi pertelevisian saat ini sudah sedemikian 
pesat sehingga dampak siarannya menyebabkan seolah-olah tidak ada 
lagi batas antara satu negara dengan negara lainnya, terlebih setelah di-
guna kannya satelit untuk memancarkan signal televisi (Muda, 2003: 
4). Melalui televisi, semua bisa mendapatkan informasi dan hiburan, 
ataupun sebaliknya, karena luasnya jangkauan televisi tersebut. 

Acara yang disajikan di televisi adalah acara yang berhubungan dengan 
informasi ataupun hiburan. Acara yang memuat informasi bisa dicontohkan 
seperti berita dan infotainment, lalu acara yang memuat hiburan bisa di-
contohkan seperti kartun, sinetron, kuis, reality show ataupun variety show. 
Kian banyak stasiun televisi, kian banyak program acara yang ditayangkan, 
kian banyak juga acara televisi yang melanggar Undang-Undang No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran ataupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 SPS). 

Di sini penulis akan membahas reality show Karma dari program 
stasiun televisi ANTV. Andalas Televisi atau yang biasa disebut ANTV 
sendiri adalah sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia yang me-
nya jikan beberapa informasi dan hiburan untuk masyarakat. ANTV 
sendiri berawal dari stasiun televisi lokal yang siaran di wilayah Lampung 
dan sekitarnya. Kini ANTV telah menjadi stasiun televisi yang banyak 
menyediakan informasi dan hiburan. Salah satu program hiburan dari 
ANTV adalah reality show Karma.

Kini Karma sedang menjadi topik hangat dalam program reality 
show, terutama untuk program reality show misteri. Karma mengangkat 
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kisah nyata dari 31 partisipan sesuai tanggal lahir. Mereka berlatar 
belakang cerita berbeda-beda dari angka kelahirannya masing-masing. 
Dalam program Karma diperlihatkan adanya 31 partisipan yang siap 
menceritakan kehidupannya. Selain itu, ada juga seorang paranormal 
yang bernama Roy Kiyoshi yang bertugas untuk melihat kehidupan par-
ti sipan dan menceritakannya. 

Gambar 1.20 Adegan Roy menunjukkan boneka yang katanya bisa berbicara (6/03/2018).

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan program Karma, seperti me -
la kukan rekayasa seolah-olah peristiwa benar-benar terjadi. Awal mulai 
acara dengan adanya artis yang diundang ke studio, disana si artis tersebut 
biasanya menceritakan pengalaman mistisnya, lalu Roy akan masuk ke 
studio dan membantunya. Dalam program Karma yang penulis tonton, 
artis yang datang adalah Selvy Kitty yang menceritakan tentang dirinya 
yang bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Setelah Selvy menceritakan 
bahwa dirinya bisa merasakan kehadiran makhluk halus, datang Roy 
Kiyoshi dengan membawa boneka yang diberi nama Emily. Menurut 
Roy, Emily adalah boneka yang bisa berbicara dan memberikan petunjuk 
tentang partisipan yang harus dipilih. Padahal dalam Undang-Undang 
No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 5 (a) yang menyatakan 
bahwa isi siaran dilarang bersifat !tnah, menghasut, menyesatkan dan/atau 
bohong.
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Gambar 1.21 Adegan Selvy Kitty yang merasa diganggu makhuk halus (6/03/2018).

Selvy juga menceritakan bahwa di studio ANTV ada beberapa makhluk 
halus yang mengganggunya dan mengatakan bahwa makhluk halus itu terus 
menatap dirinya yang membuat Selvy sampai ketakutan sambil menangis dan 
berniat untuk meninggalkan studio. Dalam hal tersebut jelas bahwa program 
Karma adalah siaran yang menampilkan muatan mistis, horor dan terlihat 
ada kejanggalan yang seperti di rekayasa. Padahal dalam Undang-Undang 
No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 5 (a) yang menyatakan 
bahwa isi siaran dilarang bersifat !tnah, menghasut, menyesatkan dan/atau 
bohong ataupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3 SPS) Bab XVI Pasal 31 yang menyatakan bahwa program siaran yang 
menampilkan muatan mistis, horor, dan supranatural dilarang melakukan 
rekayasa seolah-olah sebagai peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara 
tegas sebagai reka adegan atau !ksi. 

Selain itu Roy sering bercerita tentang masa lalu partisipan, diceritakan 
bahwa partisipan dulunya akan menikahi seorang perempuan yang hamil 
bukan karena dia. Partisipan membenarkan apa yang dikatakan Roy, bahwa 
di masa lalunya ada seorang perempuan yang dikenalnya hamil diluar nikah 
sampai akhirnya perempuan tersebut bunuh diri. Dalam hal itu, partisipan 
telah membenarkan bahwa adanya pemerkosaan yang terjadi. Padahal dalam 
Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36, ayat 5 b yang 
menyatakan bahwa isi siaran dilarang me nonjol kan unsur kekerasan, cabul, 
perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang. Selain itu dalam P3 
SPS Bab XII Bagian Kedua Pasal 19, ayat 3 yang menyatakan bahwa program 
siaran dilarang memuat pembenaran bagi terjadinya pemerkosaan atau 
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menggambarkan pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius. Sedangkan 
pada saat itu Roy dan partisipan sama-sama menceritakan tentang adanya 
perempuan yang hamil diluar nikah, yang menggambarkan bahwa adanya 
pemerkosaan atau pencabulan.

Sebelum bagian si partisipan tersebut selesai, Roy menyinggung 
sedikit tentang celana dalam yang sudah tidak layak pakai tetapi masih 
dipakai oleh partisipan dan disimpan oleh partisipan. Dalam hal itu, 
Roy telah melanggar hak privasi partisipan. Dalam Undang-Undang 
No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Bab IX Pasal 13, menyatakan 
bahwa lembaga peyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang 
dalam memproduksi atau menyiarkan suatu program siaran baik siaran 
langsung maupun tidak langsung.

Pelanggaran terakhir adalah berkaitan dengan klasifikasi sebuah 
program acara. Program acara Karma ini menayangkan hal-hal yang 
ber bau supranatural dan mistis. Pada acara ini terlihat jelas bahwa klasi-
!kasi yang tertera dalam acara adalah R13+, yang seharusnya tidak me-
nampil kan siaran yang membuat remaja percaya akan hal supra natural, 
mistis dan lainnya. Sehingga seharusnya klasi!kasi yang tertera dalam 
acara adalah D, yang menunjukkan agar remaja tidak menonton acara ini. 
Dalam P3 SPS Bab XVII bagian keempat Pasal 37 ayat 4 (b) menyatakan 
bahwa program siaran klasi!kasi R dilarang menampilkan muatan yang 
mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek 
spiritual magis, supranatural dan mistis. 

Akan sangat berbahaya jika program Karma membuat efek negatif 
kepada penonton, yang bisa merubah perilaku dan kepercayaan mereka. 
Efek media massa terhadap penonton bisa terjadinya perilaku imitasi 
yang kadang menjurus kepada meniru hal-hal yang buruk dari apa yang 
ia lihat dan ia dengar dari media massa (Bungin, 2006: 326). Karena 
pada zaman sekarang lebih banyak tayangan yang sedang populer, 
tetapi tidak cocok untuk ditonton oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, 
kita sebagai penonton harus pandai memilih tayangan yang baik dan 
tidak baik untuk kita tonton. Apalagi jika kita mempunyai seorang adik 
ataupun anak yang masih di bawah umur, kita harus terus mengawasi 
semua tontonan mereka, agar tidak berdampak negatif pada mereka. 



42| Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

0HQMXDO�6HQVDVL�GL�.DWDNDQ�3XWXV
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Tak dapat dipungkiri, televisi merupakan salah satu media massa 
yang berpengaruh besar terhadap penontonnya. Televisi sebagai bagian 
dari kebudayaan audio visual baru merupakan medium yang paling kuat 
membentuk sikap dan kepribadian baru masyarakat luas (Wibowo, 1997: 
1). Dibanding radio atau alat komunikasi massa lainnya, televisi juga 
begitu menarik karna ia bersifat audio visual sehingga akan mudah dan 
menarik dalam penyajian penampilannya. Sajian dalam bentuk audio 
visual pun dapat lebih mudah diingat dan difahami daripada sesuatu 
yang tertulis. Televisi memiliki berbagai macam program yang diisi atau 
dimiliki oleh masing-masing stasiun televisi swasta maupun lokal yang 
ber macam-macam. Pemograman yang ditayangkan di televisi, pada 
umum nya menuju atau memilih sasaran terlebih dahulu untuk siapakah 
program acara televisi ini ditayangkan. 

Walaupun televisi adalah media massa yang menarik, namun belum 
pasti segala tayangan yang tersaji dalam televisi adalah tayangan yang 
mendidik. Banyaknya program dari banyaknya stasiun televisi harus 
membuat kita bijak dan selektif dalam menyaksikannya. Acara program 
televisi yang ditayangkan sebenarnya telah memiliki label usia yang 
menandakan umur penonton yang layak atau pantas ditonton terhadap 
program acara tersebut. 

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3 SPS) Bab II Pasal 4 (a), (b) dan (c) menyatakan bahwa standar 
program siaran diarahkan agar program siaran menjunjung tinggi dan 
meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan 
segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 
serta menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan 
budaya bangsa yang multikultural.

Namun kenyataannya masih banyak program televisi yang belum 
sepenuh nya patuh terhadap perundang-undangan dan etika sehingga 
dampak untuk penonton pun memprihatinkan. Salah satu program 
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acara televisi yang saya maksud adalah Katakan Putus yang merupakan 
program acara televisi dari stasiun Trans TV. Katakan Putus adalah 
sebuah acara reality show yang membantu sebuah pasangan yang ingin 
mengakhiri hubungannya. Namun, dalam berjalannya acara, banyak 
sekali tontonan yang kurang mendidik dan tak layak untuk remaja. 
Label program acara adalah R13+ yang dimana menurut saya label yang 
sesuai adalah D karena banyaknya hubungan percintaan dewasa yang 
belum pantas dilakukan oleh remaja. Hal ini sudah melanggar P3 
SPS Bab XVII Pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa program siaran televisi 
wajib menyesuaikan dengan klasi!kasi penggolongan program siaran 
dan pengaturan tentang waktu siaran.

Tayangan acara Katakan Putus yang bercerita tentang masalah per-
cin taan dengan jalan ceritanya yang membuat penasaran dapat menggaet 
remaja sebagai khalayaknya. Hal ini dikarenakan cerita dan masalah dalam 
tayangan Katakan Putus adalah masalah remaja yang juga kerap terjadi 
dalam lingkungan teman-temannya. Sebagai contoh, Katakan Putus pada 
episode 21 Februasi 2016. Dalam episode ini, terjadi banyaknya perilaku 
yang tidak semestinya ditayangkan dan dapat dikatakan telah melanggar 
undang-undang. Semakin kerap remaja dalam menyaksikan tayangan ini, 
secara tanpa sadar, apa yang ditayangkan dan diserap ke pikiran mereka, 
dapat membentuk kepribadian dan pemikiran mereka. Baik dari adegan 
kekerasan, mencibir, menghasut, bermesraan dan lain-lain.

Gambar 1.22 Perkelahian antara tim dengan teman klien dalam Katakan Putus (21/02/2016).

Gambar di atas adalah keadaan dimana host tim Katakan Putus ber-
kelahi dengan geng motor teman kliennya. Adegan meninju, meng umpat 
dan berkata kasar terpampang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tayangan 
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tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran Bab V Pasal 48 ayat 4 (d) yang menyatakan bahwa pedoman 
perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya 
berkaitan dengan pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme. Jika 
adegan tersebut kerap muncul, maka akan mempengaruhi !kiran remaja 
bahwa sebuah perkelahian adalah sebuah hal yang biasa. Menurut Prof. 
Drs. Onong Uchjana E$endy, MA dalam bukunya yang berjudul Ilmu 
Komunikasi: Teori dan Praktek bahwa adalah kelatahan atau barangkali lebih 
tepat dikatakan peniruan yang seringkali dipermasalahkan, yakni peniruan 
yang negatif.

 

Gambar 1.23 Klien yang sedang bermesraan dengan pacarnya di tempat umum (21/02/2016).

Adegan ini adalah adegan mesra yang dilakukan oleh pasangan yang 
me miliki ikatan hubungan dalam gambar tersebut. Adegan tersebut seperti-
nya adalah adegan orang dewasa yang belum pantas untuk ditonton anak 
usia remaja. Hal ini juga dapat menimbulkan dampak negatif kepada remaja 
yang sedang mengalami masa puber. Banyak anak yang masih SMP atau 
bahkan masih di SD tetapi sudah mengerti hal-hal romantisme. Jika masa 
kecilnya saja sudah faham tentang hal yang belum sesuai dengan usianya, 
apalagi jika tanpa pengawasan orang tuanya, dampak apa yang akan terjadi 
pada usianya kelak.

Berpacaran di sekolah, bolos sekolah, malas belajar, berdua-duaan, 
bermesra-mesraan selayaknya orang dewasa dan masih banyak dampak 
negatif lainnya yang bisa saja terjadi. Sepantasnya mereka tumbuh 
sesuai usianya bukan tua sebelum dewasa. Gambar tersebut juga me-
langgar Pasal 37 ayat 4 (a) yang menyatakan bahwa muatan yang men-



Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

 | 45

dorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau 
membenarkan perilaku tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah 
dalam kehidupan sehari-hari.

Remaja adalah masa belajar, dimana mereka masih sangat tidak 
menentu dalam mencari jati diri. Sedangkan televisi yang berperan sebagai 
media massa yang kuat harusnya dapat memberi tayangan-tayangan 
yang dapat menunjang masa depan mereka. Bahkan Dedi Iskandar Muda 
mengatakan didalam bukunya yang berjudul Jurnalistik Televisi, bahwa di 
Indonesia kecenderungan televisi swasta sudah mulai mengarah pada sistem 
di Amerika. Ini dimulai dari garapan-garapan sinetron, kuis dan beberapa 
acara hiburan lainnya. Cara seperti ini memang sangat menguntungkan 
bagi stasiun televisi tersebut karena semuanya dapat dilakukan dengan per-
timbangan-pertimbangan bisnis, yaitu untung dan rugi.

Ketika stasiun televisi lebih mementingkan rating daripada mutu 
sebuah tayangan, rasanya miris. Kesadaran bahwa media yang kuat dan 
sangat berdampak besar dalam sebagian hidup manusia kurang disadari 
oleh para pengusaha bisnis stasiun televisi saat ini. Meningkatnya 
kriminalitas saat ini bukan lagi karena faktor ekonomi, namun justru dari 
tayangan televisi sehari-hari yang bersifat tidak mendidik. Mulai dari 
sinetron, reality show bahkan talkshow pun tak lepas dari adegan-adegan 
yag mengandung kekerasan, cibiran atau bahkan yang mengandung sara 
dan seksual. Salah satu cara mengembangkan nilai-nilai positif adalah 
dengan menghilangkan ungkapan-ungkapan buruk dan menggantinya 
dengan ungkapan-ungkapan positif. Pemeliharaan yang sederhana 
namun efektif sangan dianjurkan (Fektori, 2015: 28) 

Remaja adalah generasi bangsa. Bagaimana karakter remaja dapat ter-
bentuk dengan baik, tayangan dari sebuah televisi juga sangat berperan 
besar. Oleh karena itu, para produsen stasiun televisi swasta maupun lokal 
hendaknya memperhatikan Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3 
SPS) dan mentaatinya. Orang tua pun tidak lepas peran, bagaimana pun 
tayangan televisi adalah tayangan yang dapat dikonsumsi secara bebas, 
sehingga tentu remaja dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun 
dengan mudah. Oleh karena itu, orang tua berperan besar dalam menjaga 
dan berhak untuk tegas perihal tayangan atau program televisi yang dapat 
ditonton oleh anaknya. Para remaja hendaknya lebih bijak dan dapat selektif 
dalam menentukan hal yang baik dan tidak baik untuk diri mereka. 
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Hiburan adalah hal pokok yang sangat dibutuhkan demi memuaskan 
kebutuhan untuk manusia pada zaman yang sudah sangat berkembang 
seperti sekarang ini. Hiburan bisa didapatkan dari berbagai media seperti 
koran, majalah, radio dan televisi. Televisi adalah media yang sangat disukai 
oleh banyak orang karena disajikan menggunakan audio visual yang men-
jadikan acara-acara yang ditampilkan membuat orang tertarik.

Media televisi bisa dikatakan adalah bentuk media massa yang 
paling penting pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini. 
Televisi sangat sulit untuk dilepaskan dari manusia yang sangat ingin 
tahu tentang perkembangan informasi yang ada. Televisi mempunyai 
peran yang sangat baik untuk menjadi sumber informasi dan hiburan 
bagi masyarakat luas karena dapat diakses dengan mudah.

Media televisi sangat berpengaruh dalam perkembangan di dunia 
terutama di Indonesia karena mempunyai dampak yang sangat besar 
bagi penikmatnya. Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa 
proses reformasi 1998 telah membawa banyak pengaruh yang signi!kan 
pada masyarakat Indonesia (Adiputra, 2006: 152). Sejak tahun 1990-an 
media pertelevisian di Indonesia mulai menunjukkan eksistensi, terbukti 
dengan ada banyaknya stasiun televisi swasta yang mulai muncul seperti 
RCTI, GTV, MNC TV, SCTV, Indosiar, ANTV, Metro TV, Trans 7, Trans 
TV, Net TV dan masih banyak lagi.

Sejak kemunculan stasiun televisi swasta, perkembangan konten acara 
diberbagai televisi mulai menunjukkan kualitas dalam menyampaikan 
informasi dan hiburan bagi penikmat televisi. Dengan banyaknya stasiun 
televisi yang menyampaikan informasi dan hiburan yang berbeda bahkan 
sebagian ada yang sama kontennya, tentunya penonton harusnya pintar 
memilih dan memilah stasiun televisi sebagai sumber infomasi dan hiburan 
yang dapat dipercaya. 

Namun seiring berkembangnya zaman, stasiun televisi yang dulunya 
memiliki tujuan yang sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 
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1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa mulai hilang secara per-
lahan. Stasiun televisi yang sekarang hanya memikirkan bagaimana cara-
nya mereka mendapat dana dari sponsor dan mendapatkan ke untungan 
untuk stasiun televisinya tetap eksis dan menimbun ke untung an untuk 
pemilik stasiun televisi dan pekerja di perusahaan tersebut.

Dengan stasiun televisi yang dapat dipercaya, maka kita tidak perlu 
kawatir dengan konten yang tidak akurat atau menyalahi aturan yang 
sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran. Namun, jika kita tidak tepat memilih acara yang akan kita 
konsumsi dapat mengakibatkan kita dan orang yang ikut melihat acara 
televisi bersama kita menjadi korban pembodohan dari acara televisi 
tersebut. Hal ini dikarenakan tidak sedikit juga acara televisi yang 
menayangkan konten pembodohan publik ataupun menyalahi aturan 
yang sudah dibuat dan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

Banyak stasiun televisi yang menyiarkan konten-konten yang 
seharusnya tidak boleh disiarkan karena menyalahi aturan yang sudah 
ditetapkan di Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan 
lebih diperjelas di Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran (P3 SPS). Seperti contohnya acara televisi berjudul Karma "e 
Series yang dimiliki stasiun televisi ANTV. Di acara tersebut banyak 
mengandung konten yang melanggar undang-undang seperti halnya 
P3 SPS Bab IX tentang Penghormatan Terhadap Hak Privasi. Dalam 
acara Karma "e Series membuka aib seseorang hingga cukup detail dan 
disajikan dalam seluruh isi mata acara dalam satu episode. 

Gambar 1.24 Adegan yang menunjukkan Iritel sedang bertengkar dengan istri sah suami yang 
direbutnya.
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Gambar 1.25 Adegan yang menunjukkan Iritel bersama dengan jin yang menjadi jimatnya

Dalam acara tersebut banyak pelanggaran yang dilakukan seperti 
dalam episode yang tayang 15 Maret 2018 di atas. Acara tersebut men-
ceritakan aib seorang dengan cukup detail, adegan kekerasan kepada 
wanita, membuat orang bisa percaya dan meniru adegan dimana tokoh 
utama menggunakan bantuan setan. Adanya adegan tersebut akan ber-
dampak buruk bagi pemirsa yang menyaksikan. Dengan adanya banyak 
adegan kekerasan dan banyaknya drama yang ditampilkan, bukan tidak 
mungkin banyak pengaruh buruk yang dapat diterima oleh pemirsa.

Dengan banyaknya kasus pelanggaran dibanyak acara stasiun televisi, 
seharusnya pemerintah terutama KPI harus lebih tegas menegakkan 
hukum mengenai penyiaran di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak 
orang yang memilih media televisi untuk mencari sumber informasi 
ataupun hiburan. Tentu saja ini bukan hanya tugas pemerintah ataupun 
KPI tapi kita juga harus ikut serta menilai tayangan yang pantas untuk 
ditayangkan atau tidak karena itu juga tanggung jawab kita sebagai warga 
negara yang mendukung cita-cita bangsa dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Media seharusnya memberikan informasi dan hiburan yang 
berkualitas bukan hanya memikirkan rating semata. Bertolak dari 
satu isu dan sifat utama media menurut posisi setiap media tentu bisa 
dibayangkan arah formulasi kebijakan komunikasi yang ideal. Arah 
formulasi kebijakan komunikasi itu hendaknya mengakomodasi semua 
sifat utama media menurut posisinya. Ia tidak boleh hanya meng-
akomodasi sifat yang satu dan mengabaikan sifat yang lain. Bagaimanapun 
juga semua sifat itu adalah milik media (Abrar, 2008: 110). Agar bangsa 
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Indonesia bisa lebih terdidik tidak hanya harus dengan pendidikan tapi 
dari konten tayangan televisi yang mendidik warga.

Walaupun di Indonesia banyak acara-acara televisi yang kurang ber-
kualitas dan mengandung unsur kekerasan, masih ada acara dari stasiun 
televisi swasta yang bermutu dan berkualitas karena stasiun televisi 
tersebut masih mengutamakan konten hiburan yang mendidik. Dengan 
masih adanya stasiun televisi yang berkualitas kita seharusnya ikut 
mendukung program-program acara di stasiun tersebut. Dengan begitu 
Indonesia masih mempunyai acara televisi yang bermutu sekaligus 
mendidik karena bangsa ini sudah terlalu banyak dibodohi oleh program 
televisi yang isinya hanya tentang drama ataupun informasi palsu yang 
tidak dapat dipercaya karena data yang tidak akurat.
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Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting. 
Komunikasi tidak bisa lepas dari seluruh bidang kehidupan. Setiap 
harinya manusia pasti melakukan komunikasi. Hal itu dikarenakan 
manusia adalah makhluk sosial yang bagaimanapun juga membutuhkan 
interaksi dengan orang lain. Satu-satunya cara yang digunakan agar 
tetap bisa saling berhubungan adalah dengan berkomunikasi. Arti 
komunikasi sendiri secara luas yaitu hubungan atau interaksi antara dua 
makhluk hidup atau lebih. Sedangkan dalam arti sempit komunikasi 
bisa diartikan sebagai penyampaian pesan melalui media elektronik. 

Media elektronik sendiri merupakan bagian dari media massa. Media 
massa khususnya televisi memiliki keistimewaan yang membedakannya 
dengan media massa yang lain. Selain memberikaan informasi, televisi juga 
memberikan hiburan kepada masyarakat melalui audio serta visual yang 
ditampilkan dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat tertarik. Televisi 
juga mampu memberikan tayangan yang sama dalam waktu yang sama 
juga ke berbagai penjuru. Hal itu yang membuat masyarakat lebih memilih 
televisi daripada media massa yang lain. Pada saat ini televisi sangat banyak 
diminati oleh masyarakat hingga saat ini dan memiliki khalayak dengan 
jumlah yang sangat besar. Pengemasan acara yang menarik membuat 
banyak orang ketagihan berlama-lama menonton televisi. Tak hanya orang 
tua, melainkan juga remaja hingga anak-anak betah berdiam diri di depan 
televisi karena acara yang menarik. 

Seiring dengan perkembangan zaman, siaran yang ditayangkan 
sangat beragam. Televisi sebagai media massa memiliki fungsi informasi, 
fungsi pendidikan dan juga fungsi hiburan. Namun tampaknya televisi 
yang dulunya berfungsi sebagai hiburan, kini juga bisa dibilang sebagai 
perusak moral anak bangsa. Selain itu fungsi pendidikan juga telah 
bergeser seiring dengan perubahaan sosial yang begitu cepat dan 
tuntutan pemilik modal yang begitu kuat sehingga stasiun televisi 
tersebut bertekad menyelamatkan diri dari kebangkrutan. Akibatnya 
semakin hari semakin banyak stasiun televisi yang hanya sekedar 
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mementingkan rating semata daripada fungsi pendidikan yang ada. 
Sebenarnya semua hal yang terkait dengan penyiaran sudah tercantum 
dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan juga 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3 SPS). 

Salah satu tayangan yang melanggar peraturan dan juga melenceng 
dari fungsi media massa sendiri adalah program acara Rumah Uya. 
Program siaran yang tayang di stasiun televisi Trans7 ini dipimpin 
langsung oleh Uya Kuya seorang pembawa acara yang kontroversial. 
Program tersebut tayang setiap Senin hingga Jumat pada pukul 17.00-
18.00 WIB. Padahal kenyataannya, pada jam tersebut banyak sekali anak-
anak yang sedang menonton televisi. Hal tersebut tentu membahayakan 
moral dan sikap bagi para anak-anak yang menonton tayangan tersebut. 
Pasalnya tayangan tersebut mengandung banyak sekali adegan yang 
sebener nya tidak pantas untuk ditayangkan. Jika anak menonton 
tayangan tersebut kemungkinan besar anak akan meniru adegan ter-
sebut, karena dalam menonton televisi pikiran anak masih pasif belum 
bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila anak-
anak menonton televisi, ia tidak hanya mengamati acaranya, melainkan 
ia juga memperhatikan perubahan gambar, perkatakan dan gerak gerik 
yang ditayangkan (Subroto, 1992: 95).

Gambar 1.26 Bumper program acara Rumah Uya.

Rumah Uya merupakan program reality show yang membahas 
masalah pribadi yang dikupas tuntas oleh Uya Kuya dan didampingi 
dua asisten terkadang juga ada Ummi Yuyun yang memberikan nasehat 
kepada bintang tamu. Bintang tamunnya sendiri juga merupakan para 
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masyarakat yang mengirimkan e-mail kepada tim produksi karena ingin 
dibantu oleh Uya Kuya dalam menyelesaikan masalahnya. 

Episode Rumah Uya yang tayang pada Rabu, 7 Maret 2018 ini 
misalnya. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh tim produksi 
Rumah Uya. Pada hari itu Rumah Uya menayangkan problem antara 
dua orang perempuan bernama Key dan Gege. Problem tersebut 
dikarenakan Key menemukan celana milik pacarnya yang bernama 
Reza di kamar Gege. Key menuduh Gege telah berbuat macam-macam 
dengan pacarnya. Hal itu sebenarnya masuk dalam kategori porno suara 
yang secara tidak langsung jika ada celana cowok yang mana itu belum 
menikah pasti disangka telah berbuat macam-macam. Sebenaranya hal 
itu tidak perlu untuk di tunjukkan kepada publik. Selain karena hal itu, 
Gege menuduh Key menjual dirinya. Key tidak terima dengan tuduhan 
Gege tersebut. Key berusaha mengelak dengan berbagai alasan dengan 
nada yang keras dan ngotot. 

Jika anak-anak menonton adegan itu, tentu saja sikap anak itu dalam 
kehidupan sehari-hari berbeda. Media massa (televisi) merupakan salah 
satu hal yang mempengaruhi pembentukan sikap (Suciati, 2016 : 141). 
Pada saat itu juga tim kreatif Rumah Uya telah mendatangkan pacar 
Key yang bernama Reza. Reza digoda oleh agen penggoda yang sengaja 
didatangkan oleh tim kreatif. Kemudian Reza masuk kedalam studio dan 
berdansa dengan agen penggoda tersebut, tak berapa lama Gege datang, 
Reza terkejut ketika Gege dan Key datang. Pada saat itu juga sahabat Gege 
bernama Kim datang dan Kim menjelaskan bahwa sebenarnya Kim dan 
Reza sudah tunangan.

Gambar 1.27 Salah satu adegan yang melanggar norma.
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Dalam episode tersebut banyak sekali pelanggarannya. Dimulai 
dari awal acara, sudah terdapat pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Pogram Siaran (P3 SPS) Pasal 9 yang menyatakan 
bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma dan 
kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal itu sangat jelas ketika 
sepanjang acara Gege berbicara dengan nada keras dan ngotot sambil 
menunjuk-nunjuk lawan bicaranya. Padahal dalam norma yang ada 
di masyarakat kita, jika ada suatu masalah diselesaikan dengan cara 
kekeluargaan bukan dengan cara bertengkar seperti yang terdapat pada 
acara Rumah Uya. Selain dari pihak penonton yang harus menyaring 
tayangan apa saja yang baik, pihak televisi pun harus selalu senantiasa 
berpegang teguh terhadap peraturan yang ada. 

Rumah Uya sangatlah tidak mendidik karena menampilkan 
banyak sekali adegan yang sangat tidak layak untuk ditayangkan, se-
perti contohnya adegan saat Key marah dan membanting barang yang 
dibawanya. Tontonan tersebut tidaklah pantas untuk anak-anak. Dalam 
tayangan Rumah Uya juga mengandung kekerasan saat mereka saling 
dorong. Padahal seperti yang tertuang pada P3 SPS Pasal 14 ayat 1 
yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan per-
lindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program 
siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program 
siaran dan ayat 2 lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan 
anak dalam setiap aspek produksi siaran. Jelas program Rumah Uya me-
langgar pasal tersebut.

Acara-acara semacam itu tentu tidak pantas untuk dipertahankan 
karna telah melanggar fungsi media massa serta peraturan yang 
telah ada. Seharusnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih tegas 
terhadap dalam menindaklanjuti acara yang tidak sesuai dengan norma 
dan peraturan yang ada. Dari pihak televisi juga seharusnya tidak 
sembarang dalam membuat program acara namun harus senantiasa 
berpegang teguh dengan norma yang ada di Indonesia serta memberi 
manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana telah diketahui bahwa semua 
aktivitas manusia di masyarakatnya harus bermanfaat bagi manusia 
pada umumnya, baik ilmu pengetahuan, seni, kreativitas dan budaya, 
semuanya harus mendukung bagi berkembangnya sifat-sifat budaya 
manusia yang bermoral dan beradab (Bungin, 2006: 362). 
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Kriminalitas dalam Drama Realitas

Rida Agita Saraswati

Televisi dalam kehidupan saat ini sangat memberikan dampak 
yang besar bagi penontonnya. Menjadi sumber hiburan dan informasi 
yang semakin mudah untuk diakses, menjadikan televisi sebagai media 
yang akan mengikuti perkembangan zaman untuk terus menyesuaikan 
dirinya dalam memikat perhatian penontonnya. Salah satunya adalah 
dengan membuat program-program berkonsep reality show yang berisi 
konten yang berkaitan dekat dengan masyarakat. Semakin banyaknya 
program reality show, ternyata belum menjamin bahwa program-
program tersebut adalah program-program baik yang layak untuk 
dikonsumsi penonton.

Ungkap adalah salah satu program acara drama reality show yang 
di tayangkan oleh stasiun televisi SCTV dengan konten yang berisi 
meng ungkap sebuah kasus dalam kisah nyata yang ditampilkan dalam 
reka adegan. Pada laman resmi SCTV sendiri, program ini dide!nisikan 
sebagai program yang mengulas berita kriminal tentang percintaan yang 
berujung pada tindak kekerasan. Ungkap ditayangkan setiap hari mulai 
pukul 12.30 WIB.

Dalam episode ke 87 yang tayang pada Selasa, 13 Maret 2018, kisah 
nyata yang diangkat adalah sebuah kasus mengenai seorang suami yang tega 
mengakhiri nyawa istrinya dikarenakan rasa cemburu. Diceritakan bahwa 
suami istri tersebut adalah pasangan pernikahan dini dengan kesiapan diri 
yang minim. Suami maupun istri yang sama-sama masih belum dewasa 
untuk menghadapi kehidupan rumah tangga tersebut. Hal ini terbukti 
dengan mereka yang mudah tergoyahkan dengan godaan-godaan yang ada. 
Meski sama-sama saling mudah tergoda, mereka tetap saja saling mencurigai 
satu sama lain dan mencemburui pasangannya. Hal ini yang kemudian 
memicu suami hingga gelap mata mengakhiri istrinya.

Program ini melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran (P3 SPS) Pasal 9 mengenai penghormatan terhadap nilai 
dan norma kesopanan dan kesusilaan dengan menampilkan tayangan 
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dengan isi tindakan kekerasan dan perselingkuan. Diberi label R 13+, 
sesungguhnya tayangan ini pun dirasa juga kurang cocok dengan 
kategori R (remaja), dimana dalam P3 SPS pada Pasal 21, kategori R 
adalah untuk usia 13-17 tahun dan konten dari tayangan ini adalah 
kasus kriminal meski ditayangkan dalam reka adegan. Ditambah dengan 
disiarkan pada jam siang, dapat memungkinkan bahkan anak-anak pun 
menyaksikan tayangan ini. Artinya, tayangan Ungkap ini dapat dianggap 
melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada 
Pasal 48 ayat 4 tentang Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan 
perempuan.

Tayangan yang mengandung unsur kekerasan dapat meningkatkan 
perilaku agresif, menyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan dan 
penderitaan korban, serta mampu meningkatkan rasa takut dan membuat 
seolah-olah dunia sangatlah berbahaya (Jehel dalam Haryatmoko, 2007: 
124). Termasuk bagi program Ungkap, tentu saja hal ini akan sangat 
berbahaya terutama bagi remaja dan anak-anak untuk terlalu banyak 
menyaksikan acara-acara yang mengandung unsur kekerasan. Meskipun 
dalam Ungkap sendiri adegan-adegan yang berbahaya sudah disensor, 
bukan berarti penonton tidak bisa menangkap maksud dari adegan 
yang ditampilkan dengan samar tersebut. Apalagi dengan tindakan yang 
bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, akan sangat berimbas 
buruk bagi penonton yang masih belum mampu memisah-misah isi 
tayangan.

Sebagaimana !rman Allah dalam Surah Al-Hujara ayat 12 yang 
artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari 
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah 
kamu mencari-cari kesalahan orang lai. Apakah ada di antara kamu yang 
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa 
jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima 
Taubat, Maha Penyayang.” 

Program ini menjadikan kisah nyata sebagai inspirasi jalan cerita 
dari acara ini, artinya program ini memanfaatkan kehidupan pribadi 
korban dan pelaku sebagai bahan dalam membuat sebuah tayangan 
hiburan. Meski menyamarkan dan tidak mengungkap identitas asli dari 
keluarga korban maupun pelaku, tayangan ini artinya sama saja sudah 
menyebarkan dan memperjelas aib yang dialami secara personal oleh 
korban maupun pelaku aslinya. 
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Gambar 1.28 Adegan kekerasan yang telah disensor tetapi masih terde!nisikan dengan jelas.

Di sisi lain, penggambaran reka adegan yang ditampilkan pun dirasa 
kurang sesuai. Seperti pada salah satu adegan, dimana dua pemeran sedang 
mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan pengaman helm. Tentu 
saja hal ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran dalam 
penyiaran sesuai dengan pasal 48 ayat 2 dengan bersumber pada nilai-nilai 
agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan 
bahwa fungsi pokok siaran televisi adalah sebagai penerangan, pendidikan 
dan hiburan, tentu saja adegan yang menampilkan sebuah pelanggaran 
dalam berlalu lintas akan menjadi contoh yang buruk bagi penontonnya 
(E$endy, 1993: 24). Penonton yang tidak memahami berbahayanya ber-
kendara tanpa mengenakan helm akan mengikuti tindakan tersebut karena 
merasa hal itu adalah wajar, sesuai dengan apa yang dilihatnya dalam 
tayangan televisi. 

Gambar 1.29 Salah satu adegan berkendara tanpa menggunakan helm.



Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

 | 57

Pada dasarnya, membuat sebuah tayangan berbasis kriminal dan 
ditayangkan di jam siang yang mana akan banyak kemungkinan anak-
anak di bawah umur menyaksikannya adalah sebuah kebijakan yang 
sangat riskan akan pro dan kontra. Masyarakat yang masih gencar 
mengincar tayangan yang mengandung unsur drama, tragedi dan 
kekerasan menjadi alasan dari adanya acara semacam ini. Pemahaman 
akan konten, batasan-batasan dalam menonton dan pendampingan 
orang tua bagi penonton televisi di bawah umur sangat diperlukan untuk 
mencegah pengaruh buruk dari tayangan-tayangan yang tidak sesuai.
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Ulviyanti

Media merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan infor-
masi. Media sangat diperlukan bagi masyarakat umum untuk menge-
tahui informasi-informasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 
Tidak berbeda dengan informasi yang selalu berkembang, media juga 
menunjukkan perubahan signi!kan yang terjadi terhadap fungsi fun-
damental media itu sendiri. Media saat ini bukan hanya sebagai wadah 
untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran 
dan hiburan bagi pendengar, pembaca sekalipun penontonnya.

Salah satu media yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat 
adalah televisi. Televisi merupakan media yang paling kompleks, karena 
televisi merupakan alat yang paling interaktif jika dibandingkan dengan 
media yang lainnya. Televisi juga menjadi medium yang cukup kuat 
dalam merangsang berlangsungnya perubahan sosial, moral dan politik 
secara radikal dalam berbagai budaya di seluruh dunia (Danesi, 2010: 
179). Terdapat berbagai channel televisi nasional maupun swasta. Salah 
satu stasiun televisi swasta Indonesia adalah PT Cakrawala Andalas 
Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV. ANTV hadir 
sebagai stasiun televisi swasta di Indonesia yang menyajikan beragam 
tayangan hiburan yang menarik, berkualitas serta menambah wawasan 
dan pengetahuan masyarakat Indonesia.

Namun kenyataannya stasiun swasta ANTV ini banyak menyiarkan 
program acara yang berasal dari luar negeri atau bukan hasil dari produksi 
mereka sendiri, seperti terdapat enam !lm India yang ditayangkan 
selama satu hari. Selain serial India, ANTV juga mempunyai acara 
reality show yang akhir-akhir ini sangat diminati masyarakat Indonesia 
yaitu Karma, Bikin Mewek, Terangkanlah dan Taubat. Dari ketiga acara 
tersebut Karma menjadi acara yang memiliki rating tertinggi. Karma 
adalah salah satu program terbaru ANTV bertajuk reality show yang 
mulai tayang perdana Minggu 24 Desember 2017 setiap pukul 22.30 
WIB. Reality show Karma mengandeng Robby Purba sebagai pembawa 
acara dan Roy Kiyoshi seorang paranormal terkenal yang selalu hadir 
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untuk mengungkap karma baik dan buruk berdasarkan angka kelahiran 
para peserta yang ikut. 

Setelah sukses dengan reality show Karma, ANTV juga membuat 
sinetron yaitu Karma "e Series yang jalan ceritanya diangkat dari kisah 
partisipan yang hadir di reality show Karma. Karma "e Series tayang 
perdana pada tanggal 26 Februari 2018 yang disiarkan pada Senin hingga 
Minggu pukul 11.30 WIB. Sayangnya acara ini banyak yang melanggar 
regulasi-regulasi penyiaran.

Pada tayangan Karma "e Series yang disiarkan tanggal 13 Maret 
2018 dengan judul Nyi Blorong bercerita tentang anak laki-laki bernama 
Rizko yang tidak dibesarkan dengan kasih sayang oleh keluarganya, 
tumbuh menjadi anak yang pemberontak, Rizko juga tinggal di 
lingkungan prostistusi menambah buruk sikapnya. Ia tak percaya adanya 
Tuhan dan lebih memilih menyembah Nyi Blorong. 

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3 SPS) Bab XI Pasal 15 ayat 1 (b) yang menyatakan bahwa lembaga 
pe nyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan: 
orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender 
tertentu. Lalu pada ayat 2 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran 
tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, 
dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat 1. Pada penayangan Karma "e Series terdapat 
adegan yang menunjukkan Rizko dihina oleh teman-temannya karena 
sikapnya yang seperti perempuan. Seperti dalam dialog, “Rizko ngapain 
kamu nari-nari gak jelas kaya perempuan.” 

Dalam cerita tersebut juga terdapat adegan dimana Rizko dimasuk-
kan ke dalam sebuah tempat sampah kemudian tempat sampah tersebut 
diguling-gulingkan dan dipukuli. Sedangkan dalam P3 SPS Bab X Pasal 
15 ayat 1 menyatakan bahwa program siaran wajib memperhatikan dan 
melindungi anak-anak dan/atau remaja. Perilaku seperti dalam adegan 
tersebut dapat ditiru oleh anak-anak dan remaja jika penayangan 
tersebut disiarkan tidak sesuai dengan klasi!kasinya atau tanpa di-
dampingi orang dewasa. 
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Gambar 1.30 Adegan Rizko, saat dimasukkan kedalam tempat sampah oleh teman-temannya 
(13/03/2018).

Televisi telah menjadi media atau alat utama dimana para penonton 
televisi belajar tentang masyarakat dan kultur lingkungannya. Persepsi 
apa yang terbangun di benak penonton tentang masyarakat dan budaya 
sangat ditentukan oleh televisi. Artinya penonton telah melakukan 
kontak dengan televisi, ia belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-
nilainya serta adat kebiasaannya (Nurudin, 2007: 167). Seperti yang 
dinyatakan oleh Nurudin bahwa anak-anak dapat belajar dari televisi 
tetapi jika banyaknya adegan kekerasan dalam televisi maka itu juga 
akan mempengaruhi dan dianggap melakukan kekerasan merupakan 
hal yang wajar bagi para penontonnya, terutama anak-anak dan remaja. 
Televisi menjadi bukti bagaimana perkembangan teknologi media 
komunikasi dalam masyarakat tidak pernah mengenal batas, ruang dan 
waktu. Sebagai simbol dari kemajuan teknologi, televisi secara diam-
diam pun memiliki hubungan yang erat dengan proses pembentukan 
kesadaran kultural dalam masyarakat (LP3ES, 2006: 16).

Karma "e Series juga tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Pe-
nyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3 SPS) Bab XVI Pasal 20 
meyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistis, 
horor dan supranatural. Selain itu, pada Bab XVI Pasal 30 ayat 1 (c) dan 
(d) menyatakan program siaran yang mengandung muatan mistis, horor, 
dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut: 
c. mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah; d. mayat/siluman/hantu 
dengan pancaindera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan.
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Gambar 1.31 Rizko melakukan pemujaan(13/3/2018).

Gambar 1.32 Rika memanggil jin pesugihan(10/03/2018).
   

Pada Karma "e Series episode Nyi Blorong terdapat adegan pemuja-
an kepada Nyi Blorong dan adanya seserahan tumbal darah perawan 
untuk membuat Nyi Blorong semakin kuat yang akan mempengaruhi 
kekuatan batu cincin yang dimiliki Rizko. Kemudian pada Karma "e 
Series episode Anak Korban Penglaris terdapat adegan pesugihan dan 
adanya siluman/jin penglaris yang menyeramkan bermata satu. Pada 
Karma "e Series juga terdapat adegan dimana orang tua Rizko mencari 
uang dengan jalan yang salah yaitu membuka usaha prostistusi dan 
menjual anaknya sendiri. Padahal seharusnya orang tua terutama ayah 
berkewajiban untuk memberi na%ah kepada keluarganya dengan cara 
yang ma’ruf dan tidak melanggar aturan baik agama maupun negara.
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Sehubungan dengan adanya pelanggaran perlindungan terhadap 
anak dalam Karma "e Series, Alquran Surah Al-Baqarah ayat 233 me-
negaskan “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin penyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya.” Kemudian di dalam Surah 
At-Tahrim ayat 6 ditegaskan pula“Hai orang-orang yang beriman jagalah 
dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Dalam Al-Baqarah ayat 233 sebagaimana dikutip di atas, menegaskan 
tentang hak-hak anak yang wajib dipenuhi orang tuanya berupa pangan 
dan sandang. Kemudian pada ayat 6 At-Tahrim menegaskan kewajiban 
seorang ayah untuk memberikan hak-hak keluarga yang dapat 
menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka dengan memberikan 
pendidikan dan pengajaran ketuhanan (agama) di dalam keluarga. Sebab 
orang tua di dalam keluarga, turut memberikan kontribusi terhadap masa 
depan anak-anaknya, apakah mereka akan jadi orang baik atau jahat. 
Untuk itu tayangan televisi harus diatur karena mempengaruhi sikap dan 
perilaku khalayak khususnya bagi yang belum memiliki referensi yang 
kuat, yakni anak-anak dan remaja. Terlebih karena televisi bersifat audio 
visual sinematogra!s yang memiliki dampak besar terhadap khalayak. 
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Novia Falya Yustiara

Media massa dibagi menjadi dua, yaitu media massa tradisional 
dan media massa modern. Yang termasuk media massa tradisional yaitu 
lenong, ketoprak, ludruk dan lain sebagainya. Sedangkan yang masuk 
dalam media massa modern yaitu radio, media cetak, !lm dan televisi. 
Salah satu media massa modern yang sering kita lihat adalah televisi. 
Televisi merupakan media penyiaran yang bersifat audio visual. Penyiaran 
yang ada di televisi dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Televisi merupakan salah satu medium bagi para pemasang iklan 
di Indonesia. Media televisi merupakan industri yang padat modal, 
padat teknologi dan padat sumber daya manusia. Namun sayangnya 
kemunculan berbagai stasiun televisi di Indonesia tidak diimbangi 
dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai (Morissan, 
2008: 10).

Pada tanggal 24 Agustus 1962 lahirlah stasiun televisi siaran di 
Indonesia, yaitu TVRI yang pada awalnya hanya mempunyai jangkauan 
terbatas. Meskipun terlambat, tetapi perkembangannya tetap berjalan. 
Hampir semua daerah tingkat I memiliki stasiun televisi TVRI. 
Pemerintah Indonesia disamping mengembangkan secara kuantitatif 
jumlah stasiun penyiarannya, tidak dilupakan juga mengembangkan 
jaringan siarannya dan sampai saat ini telah dibangun lebih dari 300 
stasiun pemancar dan penghubung, ini dimaksudkan agar siaran televisi 
mampu menjangkau ke seluruh wilayah nusantara (Darwanto, 2007: 85).

Pada saat ini banyak tayangan televisi yang tidak menarik. Apalagi 
pada zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih memilih youtube 
daripada televisi. Karena mungkin tayangan televisi saat ini banyak 
yang tidak menarik. Bagi sebagian orang awam mungkin apa yang 
ditayangkan di televisi dapat diterima, tetapi bagi yang mengerti tentang 
pertelevisian maka akan sangat selektif dalam memilih tayangan yang 
disiarkan di televisi. Apalagi jika dibandingkan dengan youtube yang 
kontennya lebih menarik dan mendidik daripada tayangan televisi. 
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Maka dari itu, televisi berlomba-lomba menyiarkan konten yang tidak 
kalah menarik dari youtube.

Apalagi banyak anak remaja yang menonton tayangan yang berbau 
percintaan. Seperti Katakan Putus yang dimana tayangan seperti itu sangat 
tidak mendidik dan mencampuri urusan pribadi seseorang. Acara tersebut 
awalnya dipandu oleh Ricky Adi Putra atau yang biasa dikenal sebagai 
Komo Ricky dan juga Tya Ariestya. Sekarang sudah digantikan oleh Gibran 
Marten dan Conchita Caroline. Acara ini ditayangkan setiap Senin hingga 
Kamis pukul 15.00-16.00 WIB di Trans TV. Pada acara Katakan Putus 
tersebut sudah mengandung unsur kebohongan atau penipuan publik dan 
juga materinya diambil dari masalah pribadi seseorang yang sebelumnya 
sudah mengirim e-mail ke tim Katakan Putus.

Mungkin banyak orang yang mengira bahwa tayangan seperti itu 
memang benar adanya, padahal sebelum acara itu ditayangkan diada-
kan casting terlebih dahulu untuk pemeran yang cocok menjadi peran 
yang sudah ditentukan oleh tim Katakan Putus. Hal tersebut sudah me-
langgar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab IV 
tentang Pelaksanaan siaran bagian pertama isi siaran Pasal 36 ayat 5 (a) 
yang menyatakan bahwa isi siaran dilarang bersifat !tnah, menghasut, 
me nyesatkan dan bohong. Hal ini melanggar Pedoman Perilaku Pe-
nyi aran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) Bab XVIII tentang 
Prinsip-prinsip jurnalistik bagian pertama umum Pasal 22 ayat 2 yang 
menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-
prinsip jurnalistik, antara lain akurat, berimbang, adil, tidak bertitikad 
buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampur adukkan 
fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mem per-
tentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta tidak membuat 
berita bohong, !tnah dan cabul.

Dalam acara tersebut juga tidak ada etika dan kesopanan dalam 
bersikap atau berperilaku. Seperti marah-marah di tempat umum, 
melemparkan handphone lawan mainnya dan lain sebagainya. Hal tersebut 
melanggar Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Bab II 
tentang Asas, tujuan, fungsi, dan arah. Lalu Pasal 2 yang menyatakan 
bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas 
manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, 
kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggungjawab. Dan 
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juga melanggar P3 SPS Bab II tentang Dasar dan tujuan Pasal (d) yang 
menyatakan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan 
tujuan agar lembaga penyiaran menghormati dan menjungjung tinggi 
etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, Bab III 
tentang Ruang lingkup Pasal 5 (b) yang menyatakan bahwa Pedoman 
Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program 
Siaran yang berkaitan dengan nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan 
dan (c) yang menyatakan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran adalah 
dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan 
etika profesi.

Gambar 1.33 Memperlihatkan client yang akan melemparkan handphone pacarnya dan 
berdebat setelah melemparkan handphone pacarnya.

Gambar 1.34 Memperlihatkan client sedang menampar pacarnya di depan teman pacarnya .
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Gambar 1.35 Memperlihatkan client, pacarnya serta selingkuhan lelakinya sedang marah-
marah di depan umum yang berada di sebuah kafe terbuka.

Tidak hanya tentang kebohongan dan kurang beretika saja yang ter-
dapat di dalam acara Katakan Putus ini, tetapi juga masih banyak pe-
langgaran yang lainnya. Terutama tentang melanggar hak privasi dan 
juga menjadikan masalah pribadi sebagai materi. Karena apa yang 
diper tontonkan dalam acara tersebut adalah hak privasi seseorang yang 
seharusnya tidak dijadikan sebagai materi dalam suatu tayangan. Kedua 
hal tersebut sudah melanggar P3 SPS Bab IX tentang Penghormatan Ter-
hadap Hak Privasi Pasal 13 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran 
wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan 
menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran 
tidak langsung dan juga pada Bab III tentang Ruang lingkup Pasal 5 (f) 
yang menyatakan bahwa pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi 
penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan hak privasi.

Sebenarnya tidak hanya dalam acara Katakan Putus saja yang 
melanggar hak privasi seseorang dan masalah pribadinya dijadikan 
materi, tetapi masih ada beberapa acara serupa juga yang berbeda 
channel dengan Katakan Putus. Acara tersebut adalah Tercyduk yang 
dipandu oleh Lionil Hendrik dan Cinta Jaman Now yang ditayangkan di 
SCTV. Dalam kedua acara tersebut, sama halnya dengan acara Katakan 
Putus. Menguak tentang masalah pribadi seseorang, settingan, terlalu 
dramatis dan juga hal-hal yang terlalu memaksakan seseorang untuk 
mengikuti arahan dari host yang memandu acara tersebut.
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Rachma Agustriany

Komunikasi massa pada dasarnya merupakan proses komunikasi 
satu arah, artinya komunikasi berlangsung dari komunikator melalui 
media kepada komunikan. Komunikasi massa merupakan sejenis ke-
kuatan sosial yang dapat menggerakkan proses sosial kearah suatu 
tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk mengetahui secara 
jelas, efek atau hasil yang dapat dicapai, komunikasi dilaksanakan 
melalui berbagai media lisan, tulisan atau audio visual yang perlu dikaji 
melalui berbagai metode sosial dan psikologi (Wahyuni, 2014: 20). 
Media komunikasi ini merupakan sarana penyaluran informasi kepada 
khalayak umum dan dapat diakses dengan mudah oleh semua informan.

Salah satu media massa yang memiliki dampak terbesar bagi 
masyarakat adalah media televisi. Sebab, masyarakat kita sendiri gemar 
menonton dengan berbagai macam jenis acara televisi. Perkembangan 
televisi sangat pesat dalam segi !tur dan audio visualnya. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa kita tidak dapat lepas dari televisi karena pengaruhnya 
yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, televisi memiliki 
peran sebagai media sosialisasi, pendidikan, dan hiburan. Lambat laun, 
jumlah stasiun televisi di Indonesia mengalami kemajuan, yang dapat 
dilihat dari jumlah stasiun televisi nasional dan swastanya yang makin 
bertambah. Hal ini menunjukkan, kreativitas dan inovasi dalam program 
tayangan yang ditampilkan. 

Pada era milenial saat ini, banyak sekali acara atau tayangan televisi 
yang dipertontonkan mengalami perkembangan yang besar dalam ke -
bebasan menciptakan suatu program acara. Setelah disahkannya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka regulasi ini 
men jadi pendorong majunya berbagai badan usaha stasiun-stasiun 
televisi yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Tetapi 
dengan perkembangan yang cukup signi!kan, maka kebebasan dalam 
menciptakan program tayangan televisi, ini dapat menyebabkan banyak 
stasiun-stasiun televisi yang menyiarkan acara yang tidak sesuai dari 
peraturan KPI (Komisi Penyiaran Televisi) karena banyak menyimpang 
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dari norma-norma yang ada seperti norma kesopanan, norma agama, 
norma kesusilaan, bahkan norma sosial. 

Namun sayangnya dengan perkembangan yang begitu besar, media 
saat ini justru tidak memperhatikan konten program siaran, bahkan 
cenderung menyaajikan program-program yang hanya mengedepankan 
unsur hiburan semata dengan tindakan kekerasan, penyajian materi yang 
tidak melatih pola pikir, sikap atau perilaku. Justru tayangan program 
acara mereka hanya mementingkan rating daripada melaksanakan se-
mesti nya fungsi televisi itu untuk media yang berpendidikan.

Stasiun televisi saat ini memiliki beberapa program acara talk 
show yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk ditonton 
seperti Pagi-Pagi di Trans TV, Rumpi No Secret di Trans TV, dan masih 
banyak lagi program acara talkshow lainnya. Salah satu program acara 
yang dipertonton masyarakat adalah Rumah Uya di Trans 7, dengan 
mengusung jenis acara talkshow di dalamnya. Memang di era sekarang 
ini program acara talkshow sangat di gemari oleh masyarakat. Selain 
acaranya yang berupa kejadian yang tidak jauh dari kehidupan yang kita 
alami setiap harinya. Trans7 juga ingin menampilkan hal yang baru di 
dalam deretan program acaranya. 

Program acara Rumah Uya ini dibawakan oleh Uya Kuya yang hadir 
di layar Trans 7. Tayang setiap harinya pada pukul 17.00 WIB sampai 
pukul 18.00 WIB. Program acara talkshow Rumah Uya ini mengangkat 
masalah mengenai hubungan rumah tangga, percintaan, bahkan pe-
nipu an dan masih banyak hal lainnya yang biasanya berasal dari para 
penonton. Masalah yang dipilih dan diangkat oleh tim produksi tidak 
terfokus pada isu tertentu. Bagaimana masalah yang ada akan diangkat 
dan diselesaikan dengan cara mediasi sebagaimana kedua belah pihak 
yang berkon"ik akan dipertemukan didalam satu tempat untuk mencari 
jalan tengah permasalahannya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita 
cermati dari tayangan talkshow Rumah Uya ini yaitu kebanyakan adanya 
unsur pembohongan publik, pencemaran nama baik, melanggar norma 
kesopanan, etika dalam berperilaku bahkan rekayasa di dalamnya. 
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Gambar 1.36 Adegan dimana Key menuduh dan belaku kasar kepada Gege (07/03/2018).

 Melalui media televisi, melanggar norma kesopanan hingga berlaku 
kasar telah menjadi fenomena yang biasa dengan dibuat secara berlebihan, 
fenomena seperti ini sering kali dipertontonkan dan tidak seharusnya 
diperlihatkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 32 tahun 
2002 tentang Penyiaran, Pasal 48 ayat 4, yang berbunyi pedoman perilaku 
penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya 
berkaitan dengan rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, rasa 
hormat terhadap hal pribadi, kesopanan dan kesusilaan, pembatas 
adegan seks, kekerasan dan sadisme, perlindungan terhadap anak-anak, 
remaja, dan perempuan, penggolongan program dilakukan menurut 
usia khalayak, penyiaran program dalam bahasa asing, ketepatan dan 
kenetralan program berita, siaran langsung dan siaran iklan. 

Gambar 1.37 Tim Menyiapkan Agen Penggoda (07/03/2018).
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Program acara talkshow Rumah Uya ini, masih banyak hal-hal yang 
tidak sesuai dengan pedoman dari Undang-Undang Penyiaran tersebut. 
Dan masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 
acara tersebut. Tayangan di atas memperlihatkan adanya pelanggaran 
diantaranya terdapat unsur rekayasa dan adanya perbuatan yang tidak 
menyenangkan, dengan cara tim menyiapkan agen penggoda. Kesannya 
program talkshow ini hanya dipandang sebelah mata, banyak para 
penonton yang tidak terlalu bodoh dengan rela tampil di layar televisi 
dengan membuka aib sendiri atau membiarkan masalah mereka dapat 
dilihat oleh masyarakat Indonesia. Mengenai regulasi penyiaran tersebut 
di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2002 Pasal 36 
ayat 1 yang berbunyi isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, 
hiburan, manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, ke-
majuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta meng-
amalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. 

Tetapi nyatanya program acara Rumah Uya ini, masih terdapat 
adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan dapat memiliki 
dampak yang cukup besar apabila waktu tayangnya tidak sesuai atau 
tetap tayang pada sore hari. Hal ini sangat dikhawatirkan khususnya 
untuk anak-anak dan para remaja karena program acara ini dapat me-
rubah pola pikir pada anak-anak yang diperlihatkan dalam masalah-
masalah program acara talkshow seperti ini. Peran orang tua sangatlah 
diperlukan dalam mendampingi dan mengawasi tontonan anaknya 
agar dapat memanfaatkan televisi secara positif. Orang tua dapat lebih 
memberi batasan agar anaknya tidak kecanduan dalam menonton 
televisi.

Kita sebagai audience juga harus lebih pintar memilih tayangan yang 
kita tonton dan dapat menyaring hal-hal yang tentunya belum terjamin 
kebenarannya, agar hiburan tayangan televisi Indonesia saat ini tidak 
hanya mementingkan pada banyaknya keuntungan dan menaikkan 
rating saja, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi pada penontonnya. 
Pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga harus lebih tegas dalam 
memilih tayangan yang akan ditayangkan, agar dapat bermanfaat dan 
bisa memberikan pendidikan untuk anak-anak dan memiliki nilai 
positif untuk masyarakat yang dasarnya lebih suka dengan program 
acara talkshow di televisi Indonesia.
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Media televisi saat ini menjadi salah satu media yang paling bisa 
mempengaruhi khalayak. Terlebih lagi dengan banyaknya stasiun televisi 
swasta yang menyajikan banyak acara-acara televisi sehingga membuat 
mereka bersaing. Mereka berlomba-lomba untuk menyajikan tayangan 
dengan menyesuaikan kebutuhan penonton, walaupun terkadang 
tayangan tersebut tidak mengedukasi, namun mereka ingin membuat 
penonton menjadi ketagihan dan akan terus menyaksikan acara tersebut. 
Hal tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk menaikkan rating. 
Persaingan antar stasiun televisi tidak hanya belum mendorong iklim 
adu kreativitas, tetapi juga menimbulkan fenomena mimesisme: gairah 
tiba-tiba pengelola media yang mendorongnya bergegas untuk meliput 
kejadian atau memproduksi program karena media lain menganggapnya 
penting (Sudibyo, 2009: 58). Mengartikan keserempakan media massa 
itu sebagai keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk 
dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu 
sama lainnya berada dalam keadaan terpisah (E$endi dalam Elvinaro, 
2009: 9). 

Salah satu tayangan televisi yang saat ini sedang naik daun di 
kalangan masyarakat adalah acara Karma. Karma adalah salah satu acara 
Reality Show yang tayang setiap hari pukul 22.15-24.15 di stasiun televisi 
ANTV. Acara yang pertama kali tayang pada tanggal 24 Desember 
2017 ini dibawakan oleh Robby Purba dan Roy Kiyoshi sebagai pengisi 
acara. Setiap harinya, Karma juga memberikan bintang tamu artis-artis 
ternama untuk meramaikan acara tersebut. Dalam studio Karma setiap 
hari ada 31 orang partisipan yang nantinya tiga orang akan dipilih oleh 
Roy berdasarkan tanggal lahirnya untuk diterawang permasalahannya 
dan akan dibahas pada saat itu juga. Semua pertisipan juga bisa memilih 
apakah mukanya akan ditutup atau tidak, sehingga ketika tidak ditutup 
masyarakat bisa mengenal muka mereka. Roy setiap harinya juga mem-
bawa boneka untuk menemaninya selama berlangsungnya acara.
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Setiap satu episode, Karma selalu mengundang tiga partisipan yang 
kehidupannya akan diterawang oleh Roy. Dari masing masing partisipan 
akan ditanya mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi serta 
karma apa yang mereka dapat. Dari pertanyaan yang diberikan oleh 
Robby maupun Roy terkadang menyinggung privasi setiap partisipan, 
se hingga membuat mereka harus menceritakan privasi mereka di 
depan publik. Tanggapan dari Roy terkadang juga terlihat tidak masuk 
akal yang selalu menuju kepada hal-hal mistis, terlebih lagi dia selalu 
menyangkutpautkan hal tersebut dengan boneka yang ia bawa. Cerita-
cerita tentang mistis, klenik, hantu, daerah-daerah angker,benda-benda 
keramat, dan lainnya sudah lama hidup dan beredar di tengah-tengah 
masyarakat Indonesia yang kebetulan masih banyak yang percaya pada 
hal-hal gaib dan irasional. Hal ini ditunjang pula oleh kebiasaan sebagian 
besar masyarakat Indonesia yang masih suka ke dukun, kuburan atau 
paranormal untuk meminta nasihat atau petunjuk (Surbakti, 2008:73).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjawab pertanyaan 
peserta acara reuni akbar peserta pelatihan dan pendidikan generasi 
baru guru I Telkom Republika 2 Juni 2007 di Istana Negara, memberikan 
kritikan yang tajam kepada acara televisi yang menayangkan banyak 
acara mistis maupun perdukunan. Tayangan mistis dan perdukunan 
ini hanya memberikan contoh kepada penonton untuk menempuh 
jalan pintas atau menghalalkan segala cara dalam mencapai sukses 
(Mahayoni, 2008: 6). Sehingga dapat dikatakan bahwa para produsen 
!lm hanya berlomba-lomba untuk menaikkan rating.

Walaupun Karma saat ini merupakan program unggulan di ANTV 
yang sangat digemari oleh masyarakat, namun begitu ada beberapa pe-
langgaran yang ada di program tersebut,seperti halnya pada tayangan 
Karma yang disiarkan pada hari Minggu, 4 Maret 2018 pada episode 
ke-50. Pada episode tersebut juga ada salah satu artis yang menjadi 
bintang tamu yaitu Asha Shara. Ia juga menceritakan pengalamanya 
bertemu dengan hal-hal ghaib. Dalam satu episode 50% dari isi tayangan 
mengandung hal bohong. Salah satu perkataan yang dilontarkan oleh 
Roy bisa dibilang kurang masuk akal. Seperti ketika ia mengatakan bahwa 
Bedhor, boneka yang ia bawa bisa berbicara. Pada awal acara, menurut 
Roy Bedhor mengatakan bahwa Asha adalah seorang yang cantik, namun 
hatinya sangat rapuh. Padahal yang kita ketahui boneka merupakan benda 
mati yang tidak bisa berbicara sendiri. Hal itu jelas melanggar UU No. 32 
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tahun 2002 Pasal 36 ayat 5 (a) tentang Penyiaran menyatakan bahwa Isi 
siaran dilarang bersifat !tnah, menghasut, menyesatkan dan bohong. 

Gambar 1.38 Adegan ketika Bedhor menurut Roy bisa berbicara (4/03/2018).

Pasal 13 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) menyatakan 
bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang 
dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik 
siaran langsung maupun siaran tidak langsung, namun 25% dari isi 
tayangan Karma mengandung pelanggaran hak privasi, seperti halnya 
ketika Robin, Fitri, dan Andrea yaitu ketiga partisipan yang dibaca 
angkanya disuruh menceritakan kehidupan keluarganya yang seharusnya 
tidak layak untuk diceritakan di depan publik. Bahkan Fitri, seorang 
partisipan terakhir menangis ketika menceritakan kehidupannya dengan 
keluarganya. Suasana di studio semakin mendramatisir dengan adanya 
dukungan dari ekspresi penonton.

Gambar 1.39 Adegan Fitri menangis ketika menceritakan kehidupan pribadinya dan ekspresi 
penonton untuk mendramatisir suasana tersebut. (4/03/2018).
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Selain itu, Fitri juga menceritakan kehidupan pahitnya, dimana ia 
pernah dilecehkan oleh kakak kandungnya sendiri, yang itu membuat 
Fitri merasa malu. Apalagi dia sebelumnya belum pernah menceritakan 
hal tersebut kepada keluarganya. Padahal dalam UU No. 32 tahun 2002 
pasal 36 ayat 6 tentang Penyiaran menyatakan bahwa isi siaran dilarang 
memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan 
nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan 
internasional. Tayangan lain yang dirasa melanggar UU No.32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran adalah ketika Roy mengatakan bahwa bonekanya 
bisa bergerak sendiri dan menjadi penunjuk arah. Hal tersebut dirasa 
bahwa Roy seolah-olah bisa menghidupkan benda mati. Padahal pada 
Pasal 48 ayat 4 (a) menyatakan bahwa pedoman perilaku penyiaran 
menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan 
dengan rasa hormat terhadap pandangan agama.

Pelanggaran terakhir yang ada dalam tayangan karma episode 
50 adalah ketika Roy membawa Robin, seorang partisipan pertama 
menuju ruangan yang gelap. Yang didalamnya hanya berisi kursi-kursi 
dan menurut Roy ada beberapa makhluk ghaib didalamnya. Setelah 
beberapa menit berada didalam ruangan tersebut, ada suara gerakan 
benda-benda yang terjadi didalam ruangan tersebut yang menurutnya 
adalah suara dari makhluk halus yang berada diruangan tersebut, 
namun tidak kerekam oleh kamera. Tentu saja hal tersebut melanggar 
P3, karena dalam Pasal 20 menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib 
tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program 
siaran bermuatan mistis, horor dan supranatural.

Banyaknya manfaat yang bisa diberikan dari adanya televisi 
terkadang membuat kita semakin terlena. Jadi perlu kita ketahui bahwa 
televisi membawa dampak yang besar bagi perkembangan masyarakat, 
terlebih lagi yang sebagian besar fungsi dari tayangan televisi adalah 
sebagai hiburan. Sehingga sebagai produsen, dalam menayangkan acara 
kita harus bisa memberikan tayangan yang benar-benar mengedukasi. 
Sebagai konsumen kita juga perlu selektif dalam memilih tayangan 
televisi, terutama bagi anak-anak kita yang masih dibawah umur. Pesan 
untuk produsen adalah pahami aturan-aturan siaran yang ada di dalam 
Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman 
Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3 SPS).
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Indita Yumna Rana

Komunikasi dibagi menjadi beberapa kelompok, salah satunya 
yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang di-
komunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (mass 
communication is message communicated through a mass medium to a 
large number of people) (Rakhmat dalam Ardianto, 2015:3). Contoh 
bagian dari media massa adalah radio, surat kabar, majalah, televisi, dan 
sebagainya. 

Berkembangnya komunikasi menyebabkan berkembangnya juga 
media perantaranya yang melengkapinya. Salah satunya masyarakat 
men dapatkan banyak informasi melalui media. Hingga saat ini media 
seolah menjadi satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat. Baik 
media lama (media cetak, radio, televisi dan sebagainya), maupun media 
baru (internet). Dalam perkembangan psikologis seseorang, isi media 
bisa menentukan bentuk nilai dan moral apa saja yang dianggap layak 
dan tidak layak untuk diikuti (Sunarto, 2013: 130). 

Televisi menjadi bagian dari media lama, dan televisi juga merupakan 
bagian dari salah satu media massa yang populer saat ini. Dari semua media 
komunikasi yang ada, televisi adalah media yang paling berpengaruh 
pada kehidupan manusia. Sekitar 99% orang Amerika memiliki televisi 
di rumahnya, tayangan televisi mereka dijejali hiburan, berita dan iklan. 
Mereka menghabiskan waktu menonton televisi sekitar tujuh jam dalam 
sehari (Agee dalam Ardianto, 2015: 134). 

Televisi sebagai suatu alat dapat dimanfaatkan untuk meng komu-
ni kasi kan informasi, dengan menggunakan bayangan gambar dan suara 
(Subroto, 1994: 2). Televisi menjadi media yang sangat digemari pada 
saat ini, dibandingkan media massa lainnya seperti radio atau surat 
kabar yang hanya bisa dinikmati audio atau visualnya saja. Televisi telah 
menjadi suatu fenomena besar di abad ini, perannya sangat besar dalam 
membentuk pola pikir, pengembangan wawasan dan pendapat umum 
(Darwanto, 2007: 27). Televisi merupakan media perantara yang sangat 
banyak peminatnya. 



76| Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

Banyaknya acara yang disiarkan di televisi merupakan pilihan-pilihan 
yang dapat dinikmati para penonton. Seperti halnya komunikasi dan televisi, 
acara yang menghiasi dunia penyiaran di televisi berkembang dengan 
beragam kategori. Dari berita, sinetron, talk show, variety show, reality 
show, hingga gosip selebriti. Namun perkembangan itu semua memberikan 
dampak positif dan negatif bagi para penikmatnya. Etika dalam penyiaran 
pun menjadi perhatian khusus terhadap acara yang akan ditayangkan 
atau disiarkan. Peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah banyak 
acara televisi yang tidak memperhatikan etika dalam penyiaran dan dapat 
dikatakan kalau acara yang di pertontonkan tidak layak untuk dijadikan 
acara yang mendidik. Mengingat besarnya pengaruh media yang ditonton 
khalayak luas, pasti akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.

 Di Indonesia ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai komisi 
pengawas siaran-siaran yang dipertontonkan di seluruh media di Indonesia. 
Etika penyiaran juga diatur dalam perundang-undangan yang memuat 
tentang ketentuan media penyiaran. Yaitu sebagaimana dimuat dalam 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tetang Penyiaran, ada juga diatur 
dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 
SPS) Tahun 2012, sebagai pedoman yang bisa dijadikan landasan dasar 
ketika ingin membuat program siaran yang sesuai dengan etika penyiaran. 
Meskipun undang-undang di atas sudah terbentuk dan seharusnya dipatuhi 
oleh pembuat program acara, tidak sedikit program acara yang melanggar 
peraturan-peraturan yang dimuat dalam undang-undang tersebut.

 Salah satu program acara televisi yang melanggar etika dalam pe-
nyiaran yaitu Rumah Uya yang pertama kali disiarkan pada 7 September 
2015. Jenis program acara ini adalah reality show. Jenis program reality 
show adalah jenis program yang menayangkan program acara yang 
berdasarkan kejadian realita atau fakta. Namun faktanya, program ini 
memuat konten-konten yang tidak sepenuhnya berbasis realita atau fakta 
yang terjadi. Seharusnya program acara reality show merupakan program 
yang dapat diambil pelajaran oleh semua orang atas apa yang terjadi 
sebenarnya di kehidupan orang lain, dengan kata lain bisa diserap sisi 
pembelajarannya dan bisa dijadikan motivasi untuk khalayak luas, tapi 
tidak yang terjadi pada program tersebut. 

Jam tayang program acara Rumah Uya adalah tayang pada hari 
Senin sampai dengan Jumat pukul 17.00-18.00 WIB di Trans7. Jam 
tayang tersebut merupakan jam-jam dimana biasanya para keluarga 
santai bersama di rumah sambil menikmati program-program acara 
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televisi. Sangat disayangkan apabila ada anak di bawah umur yang 
me nonton tayangan tersebut. Karena hal tersebut melanggar etika pe-
nyiaran pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Bab IV Pasal 36 ayat 
3 yang menyatakan bahwa wajib memberikan per lindungan dan pem-
berdayaa n kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan 
menyiarkan mata acara ada waktu yang tepat, dan lembaga pe nyiaran 
wajib mencantumkan atau menyebutkan klasi!kasi khalayak sesuai 
dengan isi siaran. Target aundiensnya program ini adalah remaja “R” 
yaitu umur 13-17 tahun, sesuai dengan yang diatur dalam P3 SPS dan 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab XVII Pasal 
21. 

Rumah Uya biasanya menyuguhkan konten-konten yang di luar 
program reality show yang sebenarnya. Program ini lebih banyak me-
nayangkan masalah pribadi seseorang yang kemudian dibuka di depan 
publik yang seharusnya menjadi hak privasi dari seseorang. Hal tersebut 
dilakukan agar dapat menarik penonton untuk melihatnya. Hal itu jelas 
melanggar etika penyiaran pada P3 SPS Bab IX Pasal 13 dan 14 yang 
me  nyata kan bahwa program siaran wajib menghormati hak privasi 
dalam kehidupan pribadi seseorang, baik siaran langsung maupun tidak 
langsung, isi siaran dan permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh 
menjadi materi yang ditampilkan dalam seluruh isi acara, kecuali dalam 
kepentingan publik. Serta pada Bab III Pasal 5 ayat f yang menyatakan 
tentang Hak Privasi. Hal ini juga melanggar atas apa yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Bab V Pasal 48 ayat 4 (b) 
yang menjelaskan tentang Rasa Hormat Terhadap Hal Pribadi. Sehingga 
pelanggaran yang dilakukan mengenai hak privasi ini sangatlah tidak 
pantas untuk dipertontonkan di televisi dan menjadikan hak privasi 
menjadi konsumsi publik. 

Gambar 1.40 Tersangka sedang termakan jebakan tim Rumah Uya yang mendatangkan wanita 
penggoda.
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Dalam tayangan di atas, penayangan tentang pengintaian yang 
di tuju kan kepada seseorang yang bertujuan untuk melakukan peng-
intaian secara diam-diam, hal tersebut bertentangan dengan peraturan 
yang terdapat pada P3 Bab XIX Pasal 28 ayat 1, mengatakan bahwa 
penyiaran tidak boleh menyiarkan materi program siaran langsung 
maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan narasumber 
terlebih dahulu, diambil dengan menggunakan kamera atau mikrofon 
tersembunyi kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan 
publik yang tinggi. Penjelasan di atas sudah merupakan pelaggaran yang 
dilanggar oleh program acara Rumah Uya. Memang tujuan tayangan di 
atas berusaha untuk menjebak klien dan untuk mengetahui sifat asli klien 
yang suka selingkuh, tapi tetap saja itu dilakukan tanpa sepengetahuan 
klien dan direkam secara diam-diam.

 Unsur kekerasan juga terkadang ada pada beberapa episode program 
acara Rumah Uya. perkelahian dengan para klien yang datang contohnya, 
sempat terjadi beberapa adegan yang menuju pada indikator kekerasan 
seperti klien 1 menarik tangan klien 2 secara paksa dan keras dan itu me-
nyebabkan keributan yang cukup menarik perhatian. Adegan tersebut 
melanggar apa yang telah ditetapkan di P3 SPS Bab VIII Pasal 17 dan 24 
yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunjuk pada ketentuan 
pelanggaran dan pembatasan program bermuatan kekerasan dan dilarang 
me nampilkan ungkapan kasar dan makian. Adegan menarik tangan klien 
yang lain menunjukkan bahwa program acara tersebut mengandung pe-
langgaran tentang adanya unsur kekerasan. 

 Gambar 1.41 Terjadi penarikan paksa antara klien yang satu dengan yang lain.

Apa yang disiarkan oleh program ini sebenarnya untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang melapor pada tim Rumah Uya. Akan tetapi, 
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yang selama ini yang ditayangkan adalah tayangan yang berisi konten-
konten yang kurang bermanfaat dan tidak informatif. Contohnya seperti 
masalah perselingkuhan, masalah pacaran, dan sebagainya. Hal-hal 
ter sebut merupakan contoh yang tidak baik untuk dijadikan contoh 
program acara reality show yang sebenarnya. Mengingat penempatan jam 
tayang program ini juga merupakan salah satu peraturan yang dilanggar. 
Hal yang berisi konten-konten yang kurang bermanfaat tersebut sudah 
melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Bab IV Pasal 36 yang 
terdapat di dalamnya tentang isi siaran wajib mengandung 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. 
Isi undang-undang tersebut sangat bertentangan dengan konten yang 
disajikan oleh program acara Rumah Uya.

Program acara Rumah Uya juga meremehkan nilai kesopanan dan 
kesusilaan yang terdapat pada program acara mereka. Terjadi pada 
episode yang sama, klien 1 atau bisa disebut dengan pelapor sempat 
mengeluar kan emosi yang tinggi. Bermaksud untuk menenangkan, 
co-host justru dibentak dan diteriaki balik untuk diam, namun yang 
dilakukan klien tersebut adalah tindakan kasar dan berteriak-teriak. Hal 
tersebut melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Bab II tentang 
Asas, tujuan, fungsi, dan arah. Serta melanggar beberapa aturan yang 
diatur dalam P3 Bab V Pasal ayat 1 yang menyatakan bahwa lembaga pe-
nyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan 
yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian pada P3 Bab II dan 3 Pasal 
4 (d) dan 5 (c) yang menyatakan bahwa menghormati dan menjunjung 
tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan penundang-undangan. 

Gambar 1.42. Seorang klien sedang berteriak dan Nampak memaki co-host yang sedang 
menenangkan keadaan.
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Dari beberapa pelanggaran etika dan regulasi penyiaran yang sudah 
dibahas di atas, menunjukkan bahwa pertelevisian Indonesia masih 
menganggap remeh dan tidak serius tentang peraturan dan regulasi 
pelanggaran etika penyiaran televisi di Indonesia yang sudah diatur 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan 
bertujuan untuk dipatuhi oleh siapa saja yang membuat program siaran. 
Isi konten-konten yang disajikan dalam program-program televisi 
Indonesia masih jauh dari kata tertib etika penyiaran. Masih banyak yang 
harus diperbaiki untuk lebih baik. Bukan untuk mencari keuntungan 
semata, namun harus sadar bahwa televisi merupakan media perantara 
komunikasi yang berpengaruh besar pada perkembangan bangsa ini.



Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

 | 81

3ULYDVL�\DQJ�'LNXSDV�7XQWDV

Naufal

Televisi merupakan salah satu media komunikasi yang erat 
kaitan nya dengan kehidupan sehari-hari. Hampir di setiap rumah di 
daerah perkotaan memiliki media komunikasi yang satu ini, bahkan 
mungkin lebih dari satu televisi di satu rumahnya. Televisi tidak hanya 
menampilkan gambar dengan tulisan saja atau menampilkan suara 
saja, namun televisi dapat menampilkan gambar bergerak atau animasi 
beserta dengan suaranya. 

Bahkan sebuah televisi dapat menampilkan sebuah kejadian atau 
peristiwa yang ada di berbagai kota secara langsung kepada orang lain 
dari jarak yang jauh sekalipun seperti pada program berita. Misalkan 
sedang terjadi sebuah peristiwa banjir di salah satu kota, kemudian 
pihak dari stasiun televisi meliputnya untuk disiarkan secara langsung 
di televisi kepada publik. Maka publik dapat mengetahui peristiwa atau 
kejadian banjir tersebut saat itu juga secara langsung meskipun mereka 
berada di kota yang berbeda atau sangat jauh, sekalipun hanya dengan 
mengakses saluran televisi yang menyiarkan kejadian banjir tersebut.

Namun acara televisi tidak hanya program berita saja, ada juga 
program non-berita. Salah satu stasiun televisi yang menyiarkan program 
non-berita ialah ANTV. ANTV adalah stasiun televisi swasta nasional di 
Indonesia yang menyajikan beragam tayangan televisi yang hiburannya 
menarik serta program-program yang menambah wawasan pengetahuan 
masyarakat Indonesia.

Salah satu program yang digemari masyarakat Indonesia adalah 
reality show, dimana ANTV menyiarkan progam reality show ini dengan 
waktu yang panjang dan berbeda-beda judul programnya. Reality show 
merupakan program yang menampilkan kisah nyata tanpa dibuat-buat 
dari masyarakat umum.

Program reality show sangat digemari karena mengandung aspek 
human interest yang mampu menarik emosi para penontonnya. Salah satu 
program reality show yang terkenal dalah Karma milik ANTV. Karma 
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disiarkan setiap hari oleh ANTV pada pukul 22.15 WIB dengan durasi 
selama satu jam bahkan lebih. Pemilihan jam tayang ini sudah sangat tepat, 
karena program reality show yang berbau mistis ini menyiarkannya di 
malam hari dimana anak-anak dibawah umur biasanya sudah tertidur.

Banyaknya stasiun televisi yang menggarap konten hiburan keluarga 
memunculkan program-program acara yang nyaris sama antara satu 
stasiun televisi dengan yang lain. Jika satu model program pada satu 
stasiun televisi dianggap sukses meraih jumlah pemirsa, maka model 
program tersebut akan diproduksi dan ditayangkan oleh stasiun televisi 
lainnya. Alih-alih ingin mendapatkan tayangan variatif dan menghibur, 
pemirsa lebih banyak menjumpai tayangan-tayangan monoton dan 
membosankan. Misalkan tayangan yang disebut reality show. Program 
ini layaknya sebuah laporan investigasi dimana umumnya pada acara 
tersebut dikisahkan seorang narasumber mempunyai masalah pribadi 
dengan seseorang dan berharap lewat program ini mendapatkan solusi 
dari permasalahan tersebut. Umumnya masalah yang diangkat berkaitan 
dengan percintaan, perselingkuhan, pertikaian keluarga, kehilangan 
anggota keluarga, hilang kontak dengan kekasih (Wiratmojo, 2010: 49).

Mereka para pemilik stasiun televisi menyiarkan program acara 
yang saat ini sedang tenar di masyarakat umum untuk mendapat 
penonton yang banyak dan meraup pundi-pundi rupiah yang banyak.

Tidak ada alasan yang rasional mengatakan siaran macam ini ber-
manfaat bagi masyarakat. Apalagi, belum ada satu penelitian pun yang 
membenarkan siaran macam ini bermanfaat bagi pemirsanya, namun 
seperti yang sudah dijelaskan di atas, kenyataannya pemirsa acara 
mistisme dan tahayul semakin banyak. Sehingga alasan satu-satunya 
tayangan seperti itu adalah untuk meraih banyak iklan. Jadi, apabila salah 
satu televisi sukses menayangkan telenovela, maka semua stasiun televisi 
menayangkan telenovela. Ketika TPI sukses dengan tayangan dangdut, 
maka banyak stasiun televisi juga menayangkan dangdut. Lalu ketika 
tayangan gosip Cek & Ricek dan Kabar-Kabari berhasil di RCTI, televisi 
lainnya juga ikut-ikutan menayangkan acara gosip. Ketika JTV Surabaya 
sukses menayangkan Inul, stasiun lain secara bergantian menayangkan 
Inul. Begitu pula dengan !lm India, pertandingan tinju, berita kriminal, 
dan terakhir adalah !lm-!lm mistis. Ketika RCTI sukses dengan Kismis, 
semua stasiun bergantian menayangkan acara-acara !lm macam ini 
(Bungin, 2006: 337).
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Dapat diketahui bahwa acara yang berunsur mistis tidaklah ter-
lalu bermanfaat terhadap publik, seperi acara reality show Karma 
milik ANTV. Program acara Karma milik stasiun televisi ANTV ini 
meminta satu orang dari sekian narasumber yang telah mereka pilih 
untuk menceritakan kisah masalah kehidupannya secara tuntas yang 
kemudian oleh ANTV dijadikan !lm pendek yang berselingan dengan 
bincang-bincang bersama narasumber tersebut. Tak hanya narasumber 
yang telah dipilih oleh pihak stasiun televisi tersebut, bahkan penonton 
yang ada di studio pun diikut sertakan oleh pihak ANTV.

Gambar 1.43 Adegan Roy Kiyoshi (Host Karma) meminta tas milik salah satu penonton.

Gambar 1.44 Adegan Roy Kiyoshi memaksa mengambil tas penonton secara paksa.

Terlihat pada gambar pertama, Roy Kiyoshi meminta tas dari salah 
seorang penonton secara baik-baik yang menurut penerawangan Roy 
akan ada satu orang penonton yang akan menyerang para host Karma. 
Dirasa menolak untuk memberikan tasnya, Roy pun memutuskan 
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untuk mengambil tas milik penonton perempuan itu secara paksa se-
bagaimana dapat kita lihat pada gambar kedua. Tentu saja hal semacam 
ini sangatlah tidak lazim untuk dipertontonkan kepada masyarakat 
umum terlebih lagi program itu adalah siaran televisi nasional. Hal 
ini sangatlah bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 SPS) 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.

      Gambar  1.45 Adegan Roy Kiyoshi membongkar isi tas penonton.

Setelah tasnya diminta secara paksa oleh Roy, perempuan itu 
pun akhirnya mau memberikan tasnya secara percuma kepada Roy. 
Kemudian Roy pun menguak isi tas dari penonton perempuan tersebut 
dengan menjungkirbalikkan tas itu dan mengeluarkan semua isi yang 
ada pada tas penonton yang diduga ingin mencelakai para host Karma. 
Terlebih lagi program siaran reality show yang berjudul Karma milik 
stasiun televisi ANTV ini menyiarkan program yang berbau mistis 
dengan total empat jam pada satu harinya yaitu pada pukul 11.30–12.30 
WIB dan pada pukul 21.30-00.30 WIB seperti pada tanggal 19 Maret 
2018. Jam tayangan ini tentunya bertentangan dengan P3 SPS Bab 16 
Pasal 20 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada 
ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan 
mistis, horor, dan supranatural.
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Tayangan yang ditujukan kepada masyarakat umum harusnya 
lebih menghormati peraturan P3 SPS yang telah dibuat oleh Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI), terlebih lagi tayangan itu adalah reality show 
yang berunsur mistis. Dimana acara reality show mengangkat tentang 
kenyataan akan kehidupan seseorang. Seharusnya stasiun televisi bisa 
lebih kreatif lagi dalam membuat program acara televisi serta lebih 
menghormati hak dari narasumber atau penonton. Apalagi program 
reality show yang berunsur mistis sangat diragukan keasliannya.
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Kemal Fasha Bhaskara

Kemajuan teknologi yang tumbuh pesat pada era globalisasi ini terus 
memberi dampak positif maupun negatif dalam bidang informasi. Seiring 
berkembangnya zaman informasi mudah sekali untuk didapatkan. Media 
internet, radio koran dan televisi itu semua merupakan sumber yang bisa 
kita dapatkan dan temukan. Di antara semua itu, televisi merupakan 
sumber informasi yang paling diminati oleh masyarakat sekarang karena 
ditampilkan melalui audio visual yang mem buat masyarakat tidak bosan 
dan jenuh. Tidak dengan radio yang hanya menampilkan audio saja ma-
syarakat sebagai pendengar cendrung bosan.

Berkembangnya pertelevisian di Indonesia ini sejalan dengan hadir nya 
stasiun-stasiun televisi baru dan efeknya pun malah menjadikan persaingan 
antara pemilik stasiun televisi atau biasa dikenal dengan penguasa media. 
Mereka justru fokus kepada kejayaan, uang, materi dan rating. Sebaliknya, 
kualitas malah semakin berkurang dan sedikit sekali acara yang mendidik. 
Hilangnya acara yang membantu perkembangan anak. Mereka tidak peduli 
acaranya bagaimana yang penting mereka bisa berkuasa. Dengan seperti ini, 
akan kelihatan dampaknya yang berimbas kepada penonton, mereka hanya 
mendapatkan hiburan semata, tayangan yang berisi informasi dan edukasi 
malah semakin berkurang dan jarang didapatkan oleh masyarakat.

Televisi yang seharusnya menyajikan program-program yang 
informatif, sekarang justru menyajikan hal-hal yang sensitif. Dari 
banyaknya program acara televisi tersebut, seharusnya acara televisi di 
Indonesia ini sudah memiliki standar kualitas yang sudah dipaparkan 
pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 
ayat 1 yang menyatakan bahwa isi siaran wajib mengandung 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. 
Lalu pada ayat 6 yang berbunyi isi siaran dilarang memperolokkan, 
merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, 
martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
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Telah kita ketahui bahwa fungsi utama televisi menurut khalayak 
pada umumnya adalah menghibur, selanjutnya adalah informasi, akan 
tetapi tidak berarti fungsi mendidik dan membujuk diabaikan. Fungsi 
hiburan dan informasi harus tetap ada karena sama pentingnya bagi 
keperluan kedua pihak, komunikator dan komunikan (Ardianto & 
Komala, 2004: 133). Hal yang harus kita pikirkan sekarang adalah 
bagaimana caranya agar fungsi mendidik dan membujuk itu tetap ada, 
namun tetap diminati pemirsa.

Katakan Putus merupakan sebuah acara reality show yang sering 
ter kena teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Acara yang tayang 
di Trans TV ini, masih terus eksis dan merupakan acara yang sering di-
tonton masyarakat khususnya remaja. Akan tetapi, acara ini sudah tidak 
lagi disukai oleh masyarakat, karena semakin lama acara ini cenderung 
kurang mendidik dan tidak bersifat informatif.

Dari judulnya saja program ini sudah mengangkat masalah pribadi 
orang lain sebagai materi utama isi program untuk disiarkan. Sampai 
di sini, Trans TV telah mempecundangi penghormatan terhadap hak 
privasi dan juga melecehkan ruang dan kepentingan publik dalam televisi 
karena stasiun televisi bersiaran menggunakan frekuensi siaran yang 
adalah milik publik dan perizinannya dikelola oleh negara berdasarkan 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Gambar 1.46 Adegan keributan dua wanita yang tidak pantas untuk dilihat anak-anak.



88| Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

Pada gambar di atas, diterangkan bahwa seorang klien yang sedang 
hamil datang ke rumah warga yang klien tersebut yakin bahwa rumah 
tersebut adalah rumah suaminya. Namun ternyata dugaannya salah, 
suami nya sudah pindah dan tidak tinggal di sana lagi. Percekcokan ter-
sebut sangat heboh hingga bisa dikatakan adegan ini tidak pantas untuk 
ditonton oleh anak-anak. Adu mulut pun terjadi antara kedua wanita 
tersebut. Mereka saling adu mulut satu sama lain yang sudah jelas me-
langgar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 
ayat 6.

Dengan salah satu contoh adegan di atas, acara ini tidak bisa dikatakan 
acara hiburan. Kita sebagai masyarakat yang cerdas seharusnya bisa memilih 
dan bisa memastikan bahwa suatu acara tersebut bisa dikatakan hiburan 
atau bukan dengan cara menyimak isinya dan memperkirakan dampaknya. 
Suatu acara bisa dikategorikan acara hiburan apabila bisa membuat pe-
nonton menjadi senang dan gembira serta menghipnotis penonton untuk 
bisa melupakan sejenak berbagai kesulitan dan masalah yang ada.

Makna hiburan juga tergantung pada motivasi setiap orang. Jika kita 
menjadikan televisi sebagai media hiburan, maka apapun acaranya akan 
kita anggap sebagai hiburan (Peterson & Jensen, 2003: 283). Seorang 
pengusaha bisa jadi terhibur dengan membaca artikel ekonomi yang 
bagi orang lain sangat rumit. Dalam pengertian ini, semua isi media ber-
potensi menjadi hiburan, karena penentuannya terserah kepada pem-
baca, penonton atau pendengarnya.

Gambar 1.47 Host laki-laki (Ricky Komo) merendahkan klien dengan berkata sampah kepada 
klien.

Dalam adegan di atas, Komo sebagai pembawa acara Katakan Putus 
tersebut dengan mudahnya merendahkan atau melecehkan harga diri 
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klien. Bermula dari klien yang curhat tentang dirinya yang ditinggal 
pergi oleh suaminya dikala dia sedang mengandung 5 bulan, klien terus 
mem buntuti mobil suaminya dan tidak lama kemudian klien me lihat 
rumah dan di sana terlihat jelas bahwa suaminya tersebut sudah me-
miliki istri lagi. Lalu di sini Komo sebagai pembawa acara bukannya me-
nenangkan hati klien yang sedang sedih, dia malah merendahkan dan 
me lecehkan harga diri klien dengan berkata, “Kamu itu sampah bagi 
dia.”

Dengan adegan itu saja sudah jelas bahwa untuk bisa menyajikan 
acara yang bermutu itu sangat sulit, karena mutu acara itu hanya bisa 
diukur dari selera individual, dan sifatnya juga relatif bagi setiap orang. 
Hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai karakteristik masing-
masing terhadap acara yang dia sukai.

Selain itu, mengenai muatan siaran yang kontennya berkaitan dengan 
kehidupan pribadi, hal ini juga sudah dituangkan dalam P3 SPS 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.

Sudah jelas bahwa Trans TV melalui program Katakan Putus telah 
me lecehkan kepentingan publik dengan menyiarkan tayangan yang sama 
sekali tidak ada gunanya untuk kepentingan publik. Lebih dari itu, program 
Katakan Putus di Trans TV telah mempecundangi hak privasi, karena yang 
diangkat adalah masalah kehidupan pribadi, pacaran, perselingkuhan dan 
segala hal yang sekali lagi tidak pantas untuk ditampilkan di depan publik.

Trans TV sebagai stasiun televisi yang besar di Indonesia seharusnya 
punya pengalaman dan kekuatan yang bisa dan mampu membuat 
mereka bisa bertahan dalam persaingan kekuasaan dalam media. Tapi 
nyatanya mereka terus mengumbar hak publik dan selalu diulangi lagi. 
Di tambah tidak adanya upaya untuk bergerak maju, acara yang muncul 
selalu monoton. Contoh yang mirip dari Katakan Putus ini adalah 
program Rumpi No Secret. Jika terus begini, kualitas Trans TV lama-
lama akan tersisihkan dari publik. Kemudian kurangnya gebrakan dari 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengontrol kualitas acara per-
televisian di Indonesia, yang seharusnya acara semacam ini turun dari 
layar pertelevisian Indonesia.
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Muna Rizqa Alam Pratidina

Televisi merupakan salah satu media yang sangat berpengaruh 
di Indonesia dan alat untuk menyampaikan suatu informasi sampai 
dengan hiburan. Namun, bila dipahami lebih dalam, televisi memiliki 
pengaruh yang cukup besar dalam pola pikir masyarakat saat ini. Seperti 
yang dijelaskan oleh Denis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi 
Massa tentang teori kultivasi, menonton televisi berulang kali akan mem-
pengaruhi keyakinan dari sifat dasar dan akan membentuk stereotip, 
terdistorsi dan sangat selektif pada suatu tayangan yang ditayangkan 
suatu stasiun televisi (McQuail, 1977: 180).

Dalam buku Membincangkan Televisi, juga disebutkan bahwa media 
juga mengonstruksi gagasan kita dalam hal realitas, karena media meng-
konstruksi kata-kata dan gambar yang setidaknya menjadi bagian dalam 
realitas itu (Burton, 2007: 286). Maka bisa dikatakan bahwa suatu acara 
dalam televisi merupakan salah satu pengaruh besar seseorang dalam me-
lakukan sesuatu atau juga merupakan suatu pengaruh dalam pola pikir 
penontonnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga 
penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dengan harapan 
dapat mengontrol tayangan-tayangan yang disiarkan di televisi baik 
lokal maupun nasional. Pemerintah bersama KPI mengatur tayangan-
tayangan televisi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran dan Pedoman Pelaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3 SPS). KPI tidak segan-segan memberikan peringatan kepada suatu 
program yang dinilai melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Semakin hari tayangan televisi semakin beragam, dari yang infor-
matif sampai dengan yang menghibur. Saat ini banyak sekali tayangan 
yang mulai berkembang dengan berbagai jenis tayangan dari yang 
men didik sampai dengan yang kurang mendidik. Dari yang realistis 
sampai dengan yang mistis. Tayangan-tayangan mistis saat ini mulai 
lagi digemari pada saat munculnya sebuah reality show dari salah satu 
stasiun televisi swasta ANTV dengan judul Karma.



Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

 | 91

Gambar 1.48 Bumper acara Karma.

Acara yang tayang setiap hari pada pukul 22.30 WIB ini mendapatkan 
tayangan yang memiliki rating tertinggi pada waktu tersebut. Sebuah 
tayangan yang dibawakan oleh presenter yang cukup populer yakni 
Robby Purba dan ditemani oleh temannya yang merupakan seorang 
indigo atau bisa merasakan keberadaan makhluk gaib dan juga bisa me-
lihat sesuatu yang terjadi di masa lampau yakni Roy Kyoshi. Biasanya 
juga menambahkan satu orang yang juga memiliki pengalaman mistis 
untuk menjadi tamu di setiap episodenya.

Setiap harinya, Karma memiliki 4 bagian pembacaan dengan 3 
narasumber yang berbeda dan akan ditutup dengan pembacaan untuk 
bintang tamu yang datang pada hari itu. Biasanya partisipan dipilih secara 
acak sesuai dengan penerawangan Roy Kyoshi. Mana yang ia anggap 
menarik, akan ia pilih tanggal lahirnya. Setelah memilih partisipan, Roy 
akan membaca dan menggambarkan sesuatu yang terjadi pada partisi-
pan tersebut. Namun, sebelum Roy membacakan apa yang sudah ia 
gambar dan tuliskan, biasanya partisipan akan menceritakan kejadian 
atau keluhan apa yang dialami oleh partisipan. Setelah pembacaan, Roy 
Kyoshi akan memberikan saran atau semacam petuah agar partisipan 
melakukan sesuatu untuk mendapatkan karma baik atau menghindari 
karma buruk.

Acara yang sedang banyak diminati ini cukup menarik perhatian. 
Dari segi cara pembacaan Roy Kyoshi yang cukup unik hingga masalah 
masalah mistis yang dialami oleh setiap partisipannya. Mulai dari pelet 
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sampai pesugihan. Rata-rata masalah-masalah mistis seperti inilah yang 
sering dialami oleh partisipan. Partisipannya pun beragam. Dari mulai 
yang muda hingga yang tua. Ada beberapa yang mengenakan penutup 
mulut agar tidak terlihat identitasnya. Selain itu, hal lain yang menarik 
dalam acara ini beberapa partisipannya mengenakan hijab. 

Lalu jika dilihat kembali acara ini terkesan seperti ajang minta 
tolong oleh partisipan kepada Roy Kyoshi selaku orang yang memiliki 
ke mampuan untuk menerawang hal-hal yang berbau mistis seperti 
itu. Dengan hadirnya sebuah acara seperti ini, seperti membangkitkan 
kembali pemikiran pemikiran lama akan ilmu-ilmu hitam yang dulu 
sempat menjadi suatu bahasan yang sangat menarik untuk diper-
bincang kan. 

Gambar 1.49 Salah satu partisipan Karma yang mengenakan hijab.

Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama terutama 
agama Islam. Dalam agama Islam telah dikatakan oleh Rasulullah 
bahwa “Jika kamu meminta, memintalah kepada Allah. Jika meminta 
pertolongan, mintalah kepada Allah SWT.” (Hadist Riwayat Tarmidzi). 
Jelas bahwa Allah SWT memerintahkan untuk umatnya hanya meminta 
kepada Allah semata.

Dalam Alquran sudah dijelaskan bahwa menyekutukan Allah 
adalah salah satu dosa yang tidak diampuni. Seperti yang terdapat dalam 
Alquran dalam Surah An-Nisa ayat 48 yang artinya “Sesungguhnya Allah 
tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa (selain 
syirik) bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang menyekutukan 
Allah SWT, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar.” 
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Sudah sangat jelas tertera dalam Alquran bahwa Allah SWT tidak akan 
mengampuni orang orang yang menyekutukan-Nya.

Selain dengan melanggar nilai-nilai Islam, acara ini juga melanggar 
beberapa peraturan dan juga perundang-undangan yang disusun oleh 
pemerintah dan juga KPI. Beberapa pelanggaran yang didapati dalam 
acara yang memiliki rating tertinggi pada pukul 22.30 ini mulai dari pe-
letakan penggolongan program. Seperti yang dijelaskan oleh P3 SPS BAB 
XVII Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran televisi 
wajib menayangkan klasi!kasi program siaran sebagaimana di maksud 
pada ayat 2 di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia 
penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) 
secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara 
berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidenti!kasi 
program siaran.

Bisa dilihat dari gambar di atas peletakan penggolongan program 
di sini terdapat di kiri bawah layar dengan tulisan yang kecil dan tipis. 
Dengan begitu, penggolongan program tidak terlihat dengan jelas dan 
peletakannya yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan 
oleh KPI dalam pedoman penyiaran di atas. Selanjutnya ada beberapa 
pelanggaran lagi yang terjadi di dalam acara ini, yaitu pada penayangan 
tanggal 7 Maret 2018 lalu, salah satu partisipan yang bernama Ola, me-
miliki kasus yang sedang marak diperbincangkan di Indonesia yaitu me-
rebut suami orang lain atau yang akrab disebut pelakor. Pada saat awal 
pem bacaan, Roy sudah mulai menyebutkan tentang merebut suami 
orang. 

Setelah itu Ola menuju ke tempat pembacaan dan Roy sedikit melihat 
tentang masa lalu Ola. Setelah itu, Ola mulai bercerita dan pada saat Ola 
bercerita Amanda Cus menunjukkan ekspresi yang menunjukkan tidak 
suka terhadap Ola. Ditengah Ola bercerita tentang tanggapan istri lelaki 
yang ia rebut, Amanda menyela dan bertanya dengan wajah yang masam 
dan juga nada yang sedikit menyalahkan.
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Gambar 1.50. Gerak tubuh Amanda Cus pada saat bertanya kepada Ola

Gambar 1.51 Ekspresi Amanda Cus pada saat mendengarkan cerita Ola.

Setelah beberapa saat Ola melanjutkan cerita, Amanda kembali 
ber  tanya dengan gestur tubuh seperti di atas dan dengan nada bicara 
penuh curiga dan menuduh. Amanda bertanya kepada Ola, “Kamu ke 
orang pinter itu buat ngilangin guna- guna? Atau mau ngambil laki- laki 
itu?” Disitu Amanda Cus terlihat mulai memojokkan Ola dan berlanjut 
ke gerak tubuh dan perkataan Amanda yang memojokkan Ola dan Ola 
mulai terlihat sedikit tidak nyaman. Pada P3 SPS Bab XIX Pasal 35 bagian 
b sudah dijelaskan bahwa pewawancara dalam hal ini adalah Amanda 
tidak boleh menyudutkan narasumber, yang dimaksud di sini adalah 
Ola. Dengan gerak tubuh serta cara berbicara, Amanda sudah sangat me-
nyudut kan Ola. Seperti pada saat Robby Purba menasehati Ola tiba tiba 
Amanda menceletuk Karma dengan nada bicara yang meremehkan.
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Sebenarnya dalam tayangan ini banyak berisi masalah yang 
sebenarnya tidak patut untuk diceritakan kepada publik. Salah satunya 
adalah cerita tentang Ola yang merebut suami orang dan juga melakukan 
ritual pesugihan. Walaupun memang tidak semua cerita adalah sebuah 
keburukan. Dalam program ini terkesan Roy bisa membaca semua 
masalah dan memberikan solusi serta memberikan kesimpulan bahwa 
apa yang partisipan tersebut lakukan merupakan sebuah karma yang 
baik atau hal yang buruk. Seperti yang dikatakan Hikmat Darmawan 
ilusi kenyataan yang ditawarkan medium audio visual merayu para 
penonton melebihi pesona tontonan !ksi (Darmawan, 2015: 95).

Karma bisa dibilang sebuah progam yang menjual sebuah aib kepada 
publik. Mempercayai Roy sebagai orang yang memiliki kemampuan 
untuk mengetahui masa lalu dan juga bisa berkomunikasi dengan 
makhluk halus ini membuat orang- orang menjadi terlena akan apa yang 
disajikan dan akan mempengaruhi pola pikir dari penontonnya. Dengan 
adanya tayangan ini seharusnya masyarakat lebih bisa memilih apa yang 
mereka tonton dan harus bisa memilih apa yang harus diterapkan dan 
tidak diterapkan. Tidak hanya itu, jangan terlena hanya karena seorang 
yang bisa membaca masa lalu kita sehingga kita mempercayai apa yang 
ia katakan begitu saja dan malah menjadi jauh dengan Tuhan karena 
merasa orang-orang seperti itu lebih bisa diandalkan.
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Jefri Dasti

Perkembangan media massa saat ini hampir tidak terkendali. Media 
tidak hanya memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat, 
namun juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Banyaknya 
konten yang tidak bermanfaat dapat merusak moral bangsa, seolah-olah 
media televisi saat ini menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, televisi 
didamba dan dirindukan karena memberikan harapan baru untuk 
terjadinya perubahan sosial yang lebih baik. Namun di sisi yang lain, 
televisi menimbulkan kecemasan karena perubahan yang ditimbulkan 
cenderung tidak terkendali dan bertentangan dengan nilai, habit 
(kebiasaan) maupun kebudayaan lama (Panuju, 2015: 40).

Hal tersebut dapat terjadi akibat dampak globalisasi yang merombak, 
meningkatkan atau mengubah aspek kehidupan perekonomian, politik 
dan budaya. Salah satu program siaran yang memiliki penonton yang 
banyak adalah reality show. Berbagai dampak atas sebab dan akibat 
dari suatu tayangan televisi mampu membuat suatu perubahan dari ke-
budayaan masyarakat hingga cara berpikir seseorang. Maraknya program 
reality show membuat semakin banyak dan hampir seluruh stasiun televisi 
menayangkan hal–hal serupa.

Reality show adalah program acara yang dibintangi oleh orang – 
orang yang bukan aktor atau aktris, tetapi walaupun demikian program 
acara tersebut masih diatur oleh skenario yang ditulis oleh produser. 
Tayangan reality show juga merupakan salah satu tipe tayangan hiburan 
televisi selain situation comedy, episodic drama, soap opera, quiz shows, 
dan late night shows (Vivian, 2008: 302).

Reality show seharusnya merupakan suatu tayangan yang menampil-
kan suatu keadaan dan kejadian yang benar terjadi. Namun pada proses 
produksinya ternyata menggunakan skenario sehingga terlihat begitu 
dramatis. Program ini juga mencoba menyajikan suatu situasi kon"ik, 
persaingan atau hubungan berdasarkan keadaan sebenarnya. Berbagai 
kejanggalan dapat kita lihat dari mulai pemeran, setting dan beragam 
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kebetulan yang muncul dalam program tersebut. Berhubungan dengan 
hak asasi manusia dan izin pengambilan gambar serta keterkaitan 
penduduk di sekitar subjek atau tokoh secara jelas. Tidak pernah ada satu 
scene yang mengintegrasi antara penduduk sekitar dengan pihak yang 
terkait sehingga sangat menguatkan bahwa tayangan tersebut benar-benar 
direkayasa. Contoh nya pernyataan atau klari!kasi dari tokoh/masyarakat 
sebagai narasumber terhadap suatu permasalahan. Memanfaatkan 
teknik-teknik jurnalistik untuk membuat program acara ini seolah – 
olah benar terjadi, seperti menggunakan pengambilan gambar dengan 
cara wildtracking. Wildtracking adalah merekam peristiwa sebagai latar 
belakang dari reporter yang sedang melakukan peliputan dan pelaporan 
berita (Junaedi, 2013: 68).

 Salah satu tayangan reality show yang saat ini masih tayang di 
televisi adalah program acara Tercyduk. Program yang dibawakan oleh 
Lionil Hendrik dan Poppy Amalia ini adalah acara yang membahas atau 
menampilkan kasus-kasus pribadi maupun sosial yang dramatis, mulai 
dari drama percintaan, drama keluarga hingga penipuan. Program ini 
ditayangkan pada pukul 14.00 WIB, dimana pada waktu itu anak-anak 
dibawah umur dapat melihat acara ini. Seperti yang sudah ditulis dalam 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 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 pe-
nyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasi!kasi khala-
yak sesuai dengan isi siaran.

Gambar 1.52 Acara Tercyduk yang tayang di SCTV.
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Walaupun acara Tercyduk ini merupakan salah satu acara yang di-
unggulkan oleh SCTV, ternyata di dalam acara Tercyduk ini terdapat 
beberapa pelanggaran yang jelas terlihat baik disengaja maupun tidak 
disengaja. Salah satunya terdapat adegan kekerasan yang ditampilkan 
pada episode 7 Maret 2018. Dimana dalam adegan itu sangat jelas diper-
lihat kan saat Lionil Hendrik mendapatkan pukulan yang keras dan pada 
adegan itu seperti sengaja tidak dipotong sehingga secara langsung 
adegan itu dapat dilihat oleh penonton. Sedangkan dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 2002 tenang Penyiaran Pasal 36 ayat 5 (b) telah jelas 
menyebutkan bahwa isi siaran dilarang : menonjolkan unsur kekerasan, 
cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Tidak 
hanya di undang-undang saja, dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 SPS) juga telah disebutkan pada 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.

Keseragaman tayangan ini menjadikan stasiun televisi berkompetisi 
dan berlomba mencari perhatian penonton. Indikasi keseragaman bisa 
dilihat dari materi yang disuguhkan tidak jauh dari mencari pacar, me-
mata-matai dan menguji pacar. 

Bahkan saat ini sudah mencapai urusan rumah tangga, suami istri, 
perselingkuhan, dan seterusnya. Mengumbar aib dan pertengkaran 
sudah menjadi tayangan yang ditonton oleh seluruh penonton tanpa 
mem perhitungkan apakah itu anak-anak atau orang dewasa. Apalagi 
jadwal penayangannya yang relatif memungkinkan ditonton oleh anak-
anak. Berdasarkan klasi!kasi acaranya, lembaga penyiaran men cantum-
kan acara ini layak untuk ditonton oleh remaja. Sedangkan isi dari siaran 
ini begitu banyak pelanggaran, seperti kekerasan yang ditampilkan yang 
tidak seharusnya dilihat oleh remaja tanpa dibimbing oleh orang tua. 
Sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 
SPS) Pasal 1 ayat 13 yang menyebutkan bahwa anak adalah khalayak 
khusus yang terdiri dari anak–anak dan remaja yang belum berusia 18 
tahun. 
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Gambar 1.53 Klasi!kasi acara untuk remaja 13 tahun ke atas.

Efek buruknya tidak serta merta bisa langsung dirasakan, tetapi 
semakin lama masyarakat harus sadar bahwa televisi seolah-olah 
memandang hidup hanya melabrak dan menanggapi labrakan dengan 
me labrak balik. Anak-anak yang masih belum bisa memilah mana 
yang baik dan buruk untuk ditiru, sehingga hal-hal yang dilihat dan 
di  dengar bisa dengan mudah ditirukan oleh anak-anak. Perilaku atau-
pun perkataan yang kasar bisa saja menjadi sesuatu yang lumrah di 
masyarakat. Maka jangan heran apabila perilaku ‘kids zaman now’ yang 
selalu membuat orang-orang geleng-geleng kepala. Karena sebenarnya 
para creator konten televisi merupakan salah satu yang membentuk 
peri laku tersebut. Meski beberapa orang menganggap ini adalah hal 
mudah, namun apabila hal seperti ini terus dilakukan berulang-ulang, 
akan sangat mudah televisi untuk membentuk pemikiran masyarakat 
dengan seenaknya.
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Rating is Everything

Aufa Rohadatul ‘Aisyi

Televisi adalah siaran yang merupakan media dari jaringan komu-
nikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu ber-
langsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat 
umum, sasarannya menimbulkan keserampakan, dan komunikasinya 
bersifat heterogen (E$endy, 2002: 21).

Televisi sebagai media komunikasi massa yang mempunyai ke-
kuasaan untuk menjangkau jarak dan ruang, televisi juga dapat men-
jangkau sasaran yang sangat luas. Program televisi yang disajikan dapat 
berupa informasi, hiburan dan edukasi.

Berbicara mengenai program televisi, saat ini genre dari program 
televisi sudah sangat bervariasi, seperti reality show, variety show, Film 
Televisi (FTV), musik, berita dan lainnya. Dari beberapa genre tersebut, 
reality show merupakan salah satu program televisi yang paling banyak 
di minati oleh audiens. Reality show adalah suatu acara yang menampilkan 
reality kehidupan seseorang, lalu disiarkan melalui televisi, sehingga bisa 
dilihat oleh masyarakat.

Saat ini, hampir seluruh stasiun televisi swasta di Indonesia mem-
produksi program acara televisi dengan tujuan untuk menjadi jajaran 
pe muncak rating televisi. Program acara televisi tersebut seringkali tidak 
memperhatikan unsur informatif dan edukatif namun memiliki banyak 
peminat.

Salah satu stasiun televisi di Indonesia yaitu Trans TV yang berakar dari 
Trans Corp milik Chairul Tanjung. Dari sekian banyak perusahaan media di 
Indonesia, Trans Corp mampu bersaing dengan perusahaan media lainnya. 
Program yang disajikan oleh Trans TV sering menjadi jajaran pemuncak 
rating televisi. Namun dibalik itu semua tidak sedikit pula program acara 
yang mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena 
melanggar Uundang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan 
Perilaku Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS).

Pagi Pagi Pasti Happy merupakan salah satu program acara yang 
telah mendapatkan teguran KPI, program acara ini bergenre reality show 
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yang menampilkan kisah kehidupan seseorang atau public #gure. Reality 
show yang sampai saat ini masih tayang di Trans TV tersebut merupakan 
program infotainment bercampur game dan talkshow yang ditayangkan 
secara live setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 07.30 WIB. Program 
ini dipandu Uya Kuya dan dibantu Nikita Mirzani.

Setidaknya sudah ada tiga peringatan yang dilayangkan oleh KPI 
kepada program acara Pagi Pagi Pasti Happy, ketiga teguran tersebut 
dalam bentuk tertulis. Masing-masing teguran berasal dari tiga episode 
yang berbeda.

Seolah belum jera, program ini kembali melakukan pelanggaran 
pada episode yang tayang pada tanggal 4 Maret 2018, pelanggaran 
tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap 
hak privasi. Walaupun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat belum 
melayangkan surat peringatan, namun tayangan ini telah melanggar 
Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 
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. 
Serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 
2012 Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa program siaran wajib 
menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran.

Pada episode tersebut me na yangkan perbincangan ekslusif dengan 
Nur Aini yang merupakan istri dari driver online (Deni Setyawan) 
yang dibunuh oleh anak SMK terkait dengan musibah yang dialaminya 
disertai dengan beberapa foto kenangan bersama almarhum suaminya 
untuk dikon !rmasi. Beberapa kali para host mendorong Nur Aini untuk 
bercerita tentang kenangan bersama suaminya sebelum kasus tersebut 
terjadi dan mengungkapkan perasaannya, namun beberapa kali Nur 
Aini tidak mampu menjawab sehingga ia menangis.

Gambar 1.54 Adegan ketika Nur Aini menangis saat diwawancarai host Pagi Pagi Pasti Happy.
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Pelanggaran selanjutnya yang dilakukan oleh program acara Pagi 
Pagi Pasti Happy yaitu pada episode yang tayang pada tanggal 15 
Maret 2018 dengan mendatangkan bintang tamu yaitu Kalina (mantan 
istri Deddy Corbuzier). Tayangan tersebut telah melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 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. 
Serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 
Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi program siaran wajib menghormati hak 
privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran.

Gambar 1.55 Adegan ketika Kalina menangis saat diwawancarai host Pagi Pagi Pasti Happy.

Pada episode tersebut membahas tentang perceraian Kalina dengan 
suami keduanya yang baru menikah selama 8 bulan dan kehilangan 
janin yang baru dialaminya. Beberapa kali para host mendorong Kalina 
untuk bercerita tentang sang suami yang tidak berada disampingnya 
saat ia harus kehilangan calon anak yang ia kandung, namun beberapa 
kali pula Kalina tidak dapat membendung tangisnya saat menjawab 
pertanyaan tersebut.

Pada tanggal 22 Maret 2018, program acara Pagi Pagi Pasti Happy 
kembali melakukan pelanggaran dan masih dikategorikan sebagai pe-
langgaran atas penghormatan terhadap hak privasi. Pada episode tersebut 
mendatangkan bintang tamu yaitu Atalarik Syach. Kali ini program 
acara Pagi Pagi Pasti Happy membahas tentang perceraiannya dengan 
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Tsania Marwa. Di tengah perbincangan, para host Pagi Pagi Pasti Happy 
terhubung dengan mami Lambe via video call. Sejak awal perbincangan 
dengan mami Lambe, Atalarik telah menegaskan bahwa ada beberapa 
privasi yang tidak ingin ia sampaikan demi keluarga dan anak-anaknya 
namun para host dan mami Lambe terus membahas tentang privasi 
tersebut sampai pada akhir pembincangan Atalarik menolak untuk 
menanggapi pertanyaan yang ditanyakan kepadanya akan tetapi para 
host tetap melanjutkan membahasan tersebut.

Gambar 1.56 Adegan ketika Atalarik Syach diwawancarai para host Pagi Pagi Pasti Happy.

Perbincangan yang dilakukan oleh host Pagi Pagi Pasti Happy 
dan mami Lambe bersama Atalarik Syach telah melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 
13 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi 
seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program 
siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung. Serta Standar 
Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13 ayat 
1 yang berbunyi: program siaran wajib menghormati hak privasi dalam 
kehidupan pribadi objek isi siaran.

Pelanggaran atas penghormatan terhadap hak privasi yang kerap 
kali dilakukan oleh host suatu program acara terhadap bintang tamu 
merupakan sebuah pemaksaan dan tindakan yang tidak sopan. Privasi 
bintang tamu seharusnya tidak ditanyangkan karena tidak sepatutnya 
dikonsumsi oleh publik. Jika privasi tersebut ditayangkan akan 
berdampak terhadap kehidupan sosial seorang bintang tamu.
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Komunikasi massa menyampaikan informasi, ide, dan sikap 
kepada berbagai komunikan yang jumlahnya cukup banyak dengan 
meng gunakan media massa (Emery dkk. dalam Darwanto, 1992:21). 
Televisi yang merupakan salah satu media dari komunikasi massa kini 
seringkali tidak memperhatikan unsur informatif dan edukatif seperti 
empat tayangan diatas dan masih banyak lagi tayangan program televisi 
lainnya. Menjadi jajaran pemuncak rating televisi merupakan alasan dari 
terjadinya hal tersebut.
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Eksekusi 2. 
Kematian Etika Penyiaran 

dalam Program Variety Show
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7LGDN�3HQWLQJ�$VDO�Rating! 

 Justika Imaniar Hijri

Ada banyak cara yang dapat dilakukan saat hendak mencari 
hiburan atau melepas penat akan kegiatan yang telah menguras tenaga. 
Salah satunya dengan menonton tayangan yang telah disajikan oleh 
stasiun televisi baik negeri maupun swasta. Banyak program acara yang 
mengandung informasi ataupun konten hiburan yang disuguhkan untuk 
memanjakan mata dan telinga. 

Seperti yang Naratama ungkapkan bahwa dalam program acara 
televisi ada dua kategori yaitu !ksi dan non!ksi. Fiksi (drama) adalah 
sebuah format acara televisi yang diproduksi dan diciptakan melalui 
imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau !ksi yang direkayasa atau 
dikreasikan ulang. Non!ksi (nondrama) adalah sebuah fomat acara 
televisi yang diproduksi dan diciptakan melalui proses pengolahan 
imajinasi kreatif sehari-hari tanpa harus menginterpretasi ulang dan 
tanpa harus menjadi dunia khayalan (Naratama, 2004: 25). 

Televisi sendiri sudah menjadi benda yang wajib dimiliki disetiap 
rumah. Banyak kepala keluarga yang menjadikan televisi sebagai ke-
butuhan primer yang harus dimiliki, tidak cukup satu, banyak ditemukan 
rumah yang memiliki televisi lebih dari satu. Karena dengan memiliki 
televisi kebutuhan akan informasi, hiburan dan juga edukasi rasanya 
sudah tercukupi dengan baik. Sehingga televisi sudah menjadi media 
informasi sekaligus hiburan yang mudah dan murah bagi masyarakat. 

Program-program acara televisi sendiri bertransformasi sedemikian 
rupa mengikuti keinginan masyarakat dan trend yang muncul seiring 
berjalannya waktu. Stasiun televisi saling berlomba-lomba menghadirkan 
acara dengan kemasan unik yang mampu menarik perhatian publik 
untuk meningkat rating. Tidak peduli lagi dengan konten bermutu 
yang akan ditayangkan, saat ini banyak ditemukan program acara yang 
menampilkan isu-isu kekerasan, glamoritas, dan seksualitas.

I Can See Your Voice Indonesia adalah salah satu program acara yang 
mengadaptasi program acara dengan judul yang sama dan disiarkan di 
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&ailand dan Korea Selatan. Berkonsep mystery music game show, acara 
ini hadir setiap Minggu pukul 21:00 WIB di MNC TV. Dengan konsep 
tersebut, seorang bintang tamu dibantu tim detektif pekak-nada akan 
menilai kemampuan menyanyi dan musikalisasi dari tujuh kontestan 
yang akan tampil pada setiap episode. Kontestan harus meyakinkan 
para bintang tamu dan detective celebrity dengan bernyanyi lipsync di 
atas panggung. Tujuh peserta akan dieliminasi satu-persatu hingga 
menyisakan satu orang yang dipilih langsung oleh bintang tamu dan 
tujuh detective celebrity untuk berduet dengan sang bintang. Acara ini 
sudah berlangsung sejak Januari 2017 dengan pembawa acara yaitu Ra' 
Ahmad dan Indra Herlambang masih eksis hingga saat ini. 

Acara dengan slogan “Don’t trust what you see” menayangkan 
komentar-komentar yang cenderung kasar dalam mengomentari 
kontestan. Dimulai dari penampilan !sik hingga gestur tubuh yang 
ditunjukan oleh mereka. Tak tanggung-tanggung, mereka menyamakan 
kontestan dengan suatu hal yang merendahkan diri.

Gambar 2.1 Adegan Ayu mengomentari !sik kontestan yang kurus seperti kertas.

Dalam salah satu episode terbarunya pada 11 Maret 2018 yang 
saat itu I Can See Your Voice kedatangan bintang tamu yaitu Anang 
dan Ashanty, pada segmen pertama Ayu dan beberapa detektif lainnya 
sibuk mengomentari !sik kontestan yang menurut mereka tidak 
mampu menonjolkan kemampuan bernyanyi mereka. Tidak hanya Ayu, 
komentar pedas seputar !sik juga dilontarkan oleh Lee Jeong Hoon 
terhadap salah satu kontestan. 
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Gambar 2.2 Adegan Lee Jeong Hoon mengomentari !sik salah satu kontestan. 

Program acara yang menilai penampilan !sik sebagai indikator 
mampu atau tidaknya seseorang menyanyi sangat tidak rasional, karena 
suara hanya bisa dinikmati oleh telinga bukan dari indera penglihatan. 
Selain itu, tidak adanya korelasi penampilan !sik dapat memengaruhi 
seseorang dapat bernyanyi dengan baik. 

Tayangan ini melanggar beberapa pasal yang terdapat dalam 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran antara lain 
terdapat dalam Bab IV Pasal 36 ayat 1 yang menyatakan bahwa isi siaran 
wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk 
pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, 
menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan 
budaya Indonesia. Selain itu, pada Pasal 36 ayat 6 yang menyatakan 
bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, 
dan/atau mengabaikan nilai-nilai tentang agama, martabat manusia 
Indonesia, atau merusak hubungan internasional. 

Dalam satu episode I Can See Your Voice sudah banyak ditemukan 
pelanggaran-pelanggaran yang sesuai dengan kaidah etika dan hukum 
penyiaran. Hal ini dijelaskan dalam Pedoman Perilaku Penyaiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 SPS) Tahun 2012 pada Bab XI Pasal 15 ayat 
2 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan 
program yang menertawakan, merendahkan,dan/atau menghina orang 
dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
1. Lalu jika satu episode saja sudah mampu mengantongi beberapa 
pelanggaran yang telah dilakukan, bagaimana dengan kemunculan 
episode-episode selanjutnya? Bukankah seharusnya pemilik media 
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lebih ketat menghadirkan program acara yang menyajikan acara dengan 
pesan-pesan yang layak diterima oleh penonton atau penikmat televisi? 

Jika dibandingkan dengan peraturan pertelevisian di beberapa negara 
maju, peraturan mengenai kode etik televisi tahun 1952 yang sudah 
beberapa kali disempurnakan, ditengah ketatnya kontrol pemerintah 
yang mengharuskan media elektronik untuk selalu memperhatikan ke-
pentingan, kenyamanan dan kebutuhan publik. Kode etik ini mem per-
lakukan media elektronik terutama sebagai sumber hiburan, meskipun 
media ini juga menjalankan fungsi pendidikan (Wahyuni, 2014: 82). 
Berkenaan dengan kode etik tersebut, sudah seharusnya pemilik media 
memiliki kuasa untuk mengatur program acara yang hendak disuguhkan 
kepada penonton. Menyajikan acara-acara yang jauh dari penyalahgunaan 
kekuasaan dengan memberikan bumbu-bumbu negatif dalam tayangannya 
hanya untuk menarik perhatian penonton sebanyak-banyaknya. 

Karena tayangan yang baik tidak melulu perihal menarik namun 
juga mendidik. Tidak hanya mengejar target rating namun mengandung 
informasi penting. Dan tidak soal tertawa dengan cara menghina. 
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0HPSHUPDOXNDQ�'LUL�'HPL�Rating Tinggi

Pahlawan Bimantara

Di zaman yang serba canggih ini, televisi menjadi salah satu media 
massa yang masih eksis hingga hari ini. Di tengah munculnya media 
baru, televisi masih memiliki banyak peminat. Selain karena gratis, 
seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, dewasa ini harga 
televisi semakin murah. Tahun 70-an, tidak semua masyarakat memiliki 
televisi dan hanya beberapa orang tertentu yang memilikinya. Tetapi, 
sekarang televisi sudah menjadi barang wajib yang harus dimiliki. Secara 
bertahap, layar televisi berkembang dari diagonal 7 inci kemudian 12, 
17, 21, 24, sampai 39 inci. Penonton televisi kini lebih selektif dan jam 
tayang televisi bertambah. Penerimaan programnya mengalami pe-
ningkatan dari waktu ke waktu. Sistem penyampaian program lebih 
ber kembang lagi (Ardianto & Komala, 2004: 125). Jika dibandingkan 
dengan radio, televisi lebih unggul, karena radio hanya menyajikan 
informasi berbentuk audio saja, sedangkan televisi berbentuk audio dan 
visual yang mana lebih menarik dan tidak menjenuhkan.

Televisi di Indonesia berkembang sangat pesat. Dimulai dari kehadiran 
TVRI pada tahun 1962, hingga pada tahun 2014 ada sebanyak 394 stasiun 
televisi di Indonesia, baik televisi nasional, swasta, maupun lokal. Semakin 
banyak televisi maka juga akan semakin banyak persaingan di dalamnya. 
Stasiun televisi berlomba-lomba membuat acara yang menarik bagi 
penonton. 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. 
Pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk 
memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi (Ardianto 
& Komala, 2004: 128). Seiring meningkatnya persaingan antar stasiun 
televisi di Indonesia, televisi semakin disalahgunakan oleh pihak-pihak 
tertentu. Televisi hanya digunakan sebagai tempat mencari rupiah, bukan 
sebagai tempat mengedukasi masyarakat. 

Televisi di Indonesia memiliki banyak acara yang berbeda disetiap 
stasiunnya, seperti: berita, talkshow, infotainment, reality show hingga 
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acara komedi. Namun karena rating, televisi menjadi melupakan tujuan 
edukasi di dalamnya. Banyak sekali acara-acara yang menjadi tidak patut 
dipertontonkan. Terutama acara-acara lawak yang semakin hari semakin 
tidak layak tonton. Tujuannya adalah ingin menghibur penonton, 
tetapi kebanyakan dari acara lawak tersebut menggunakan kekerasan, 
keterbatasan !sik, dan sesuatu yang vulgar, baik verbal maupun non 
verbal. Adegan seperti ini sangatlah ditentang oleh Undang-Undang No. 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Strandar Program Penyiaran (P3 SPS).

Sebagai contoh tayangan komedi di televisi adalah Opera Van Java 
yang ditayangkan oleh Trans7. Meski tidak sedikit pemain Opera Van Java 
yang berpindah ke stasiun televisi sebelah, acara ini tetap diminati dan 
tetap disiarkan. Acara yang mengudara sejak 2008 ini adalah acara lawak 
wayang orang modern yang mana di dalamnya pemain diminta untuk 
berimprovisasi dalam naskah dan peradegannya, teknik komedi seperti 
inilah yang kadang akan membuat rancu pemain maupun penontonnya, 
karena segala yang dilakukan adalah spontan dan tidak tertulis dalam 
naskah, sehingga terkadang ucapan dan gerakan yang timbul oleh sebab 
akibat tidak bisa diprediksi. Walaupun acara ini menuai kontroversi 
dikalangan penikmat televisi Indonesia, program televisi yang juga 
diperankan oleh Parto Patrio ini pernah menerima piala dalam Panasonic 
Gobel Awards tiga kali berturut-turut, yaitu pada tahun 2010-2012.

Tidak sedikit episode dari Opera Van Java (OVJ) yang melanggar 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3 SPS).

   

Gambar 2.3 Andhika berjoget dengan tempelan bulu di dada.
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Pada gambar di atas bisa dijelaskan bahwa Andhika Pratama, salah 
seorang pemain di OVJ sedang bernyanyi dan berjoget, di dada nya di tem-
pelkan property bulu dada. Saat berjoget Andhika me lenggak-lenggokan 
bagian kepala dan pinggulnya. Maksud ingin ter lihat maskulin dengan 
tempelan bulu dada, tetapi dengan ditambah jogetan yang tidak senonoh 
tersebut bagi sebagian orang akan terlihat inapropriate. Gerakan vulgar 
yang disuguhkan sangatlah bersebrangan dengan Undang-Undang No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab V Pasal 48 ayat 4 (c) yang menyatakan 
bahwa kesopanan dan kesusilaan.

Tidak bisa dipungkri adegan diatas sangat marak dipertontonkan 
di televisi Indonesia dewasa ini. Hiburan yang tidak mendidik menjadi 
sebuah pilihan untuk dipertontonkan, padahal semakin berkembangnya 
zaman penonton televisi juga semakin cerdas. Memang tidak dapat 
diabaikan banyak produk media yang positif, namun banyak pula 
produk media yang bersifat dangkal dan tidak sesuai dengan konteks 
budaya, hanya karena persoalan pesanan misalnya. Dengan proposisi 
yang demikian, dapat dikatakan bahwa dalam konteks kapitalisme, jur-
nalistik, dan produk media lebih merupakan “alat produksi” (Mu!d, 
2005: 91).

Tidak hanya berhenti pada satu pelanggaran saja, acara ini juga 
menyalahi berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-
Undang No. 32 Tahun 2002 dan P3 SPS.

Gambar 2.4 Andhika ditaktut-takuti dengan ular saat bernyanyi.

Dalam adegan lain juga dipertontonkan Andhika ditakut-takuti 
dengan ular oleh Parto dan Denny Cagur saat bernyanyi. Meski sudah 
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ada sign dengan tulisan, “Adegan ini didampingi oleh profesional.” 
Tetap saja ular adalah hewan buas yang tidak bisa diprediksi perilaku 
dan gerak-geriknya. Ini jelas melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 
2002 Bab II Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyiaran sebagai 
kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dari adegan 
di atas, bisa kita lihat bahwa adegan tersebut adalah sebuah hiburan yang 
sehat, karena memanfaatkan hewan sebagai “pemantik” lelucon dan 
korban manusia yang terdesak dalam suatu keadaan takut demi tawa 
penonton.

 
Gambar 2.5 Mpok Nina dihipnotis agar merasa geli saat terkena bola.

Di dalam adegan lain juga dipertontonkan salah satu pemain OVJ 
dihipnotis agar merasa geli saat bersentuhan dengan bola. Ini sama saja 
melanggar hak privasi seseorang, karena menghipnotis sama saja me-
langgar hak-hak privasi bagi seseorang. Kegiatan menghipnotis ter sebut 
sama saja melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Strandar Program 
Penyiaran 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. Lawakan-lawakan yang berada di televisi Indonesia 
memang belumlah menyentuh standar yand diinginkan Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), dan mengawasi seluruh program acara di televisi bukan-
lah sesuatu yang mudah.
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Memang tidaklah mudah untuk membuat suatu acara komedi di 
televisi. Selain harus membuat penonton terhibur, pemain yang berada 
di dalam acara tersebut juga harus tampil ekstra untuk menghibur 
penikmat televisi, tetapi jangan lupa bahwa penikmat televisi bukan 
hanya orang dewasa yang bisa memilih mana yang baik dan mana yang 
buruk, anak-anak juga banyak yang menonton televisi.

Saat ini masih sulit untuk menghakimi siapakah yang salah, antara 
KPI yang kurang tegas dalam menindak lanjuti televisi-televisi yang 
me lakukan kesalahan, atau memang televisi-televisi yang tidak meng-
hiraukan teguran demi rating acara yang tinggi. Pada sisi lain, publik 
justru memandang negara sebagai yang selama ini berlaku represif dan 
otoriter terhadap dunia penyiaran dan karenanya kewenangannya harus 
diperteliti sedemikian rupa sehingga publiklah yang menjadi panglima 
dalam dunia penyiaran (Mu!d, 2005: 113).
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Ada beberapa bentuk komunikasi, salah satunya adalah komunikasi 
massa. Menurut Bittner komunikasi adalah pesan yang dikomunikasikan 
melalui media massa pada sejumlah besar orang (Karlinah, 2015: 3). Ada 
berbagai macam media massa yang sering kita jumpai dalam kehidupan 
sehari-hari yaitu media elektronik, media cetak dan media cyber. Media 
elektronik meliputi televisi dan radio. Radio sendiri adalah sebuah 
media yang mengandalkan suara sebagai alat penyampainya. Berbeda 
dengan televisi yang cara penyampaiannya tidak hanya menggunakan 
suara saja tetapi juga menggunakan gambar bergerak. Sedangkan media 
cetak meliputi majalah, poster, brosur dan koran. Media cyber seperti 
media sosial. 

Kemajuan zaman saat ini tidak semata-mata datang secara tiba-
tiba tetapi melalui proses yang panjang. Terbukti dengan banyaknya 
penemuan-penemuan oleh para ahli pada zaman dahulu yang meng-
inginkan perubahan untuk dunia. Berbagai percobaan dilakukan untuk 
memperoleh suatu penemuan yang sangat luar biasa sampai saat ini 
berkembang sangat pesat dan semakin canggih tentunya. Televisi men-
jadi salah satu penemuan oleh para ahli zaman dahulu yang saat ni 
menjadi sebuah benda wajib yang harus dimiliki oleh keluarga bahkan 
per  orangan pun mempunyai televisi diruang pribadi mereka masing-
masing. 

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar 
dan radio siaran) yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan 
membujuk. Tujuan utamanya sendiri adalah menghibur, selanjutnya 
untuk memperoleh informasi (Ardianto dan Komala, 2004: 128). Di 
Indonesia televisi menjadi suatu hal yang wajib dimiliki. Tidak bisa 
dipungkiri lagi bahwa industri penyiaran dalam dunia pertelevisian 
di Indonesia sangat pesat. Ini dibuktikan munculnya stasiun-stasiun 
televisi swasta lokal. Program acara yang dibuat pun bermacam-macam, 
ada yang berfungsi sebagai media pembelajaran, media informasi dan 
media hiburan sesuai dengan teori media massa.
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Berbagai macam stasiun televisi meliputi TVRI, TRANS TV, MNC 
TV, Indosiar, ANTV, RCTI, SCTV, Global TV, TV One, Trans7, Metro 
TV, RTV, Kompas TV dan NET TV. Media-media tersebut menayangkan 
beberapa program acara antara lain talkshow, reality show, variety show, 
sport, dan berita. Ada beberapa program yang terdapat di televisi salah 
satunya yaitu acara sketsa komedi yaitu Pesbukers yang ditayangkan 
oleh ANTV setiap hari Senin hingga Jum’at pada pukul 17.00 sampai 
18.30 WIB. Acara ini sangat digandrungi banyak orang terutama anak 
remaja. Tetapi yang sangat disayangkan dari acara ini adalah banyaknya 
perbuatan menyimpang yang tidak pantas dan yang tidak sesuai dengan 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pesbukers 
juga pernah beberapa kali diberi surat teguran oleh Komisi Penyiaran 
Indoneisa (KPI) karena melanggar aturan antara lain mengejek dan 
melecehkan kondisi !sik orang lain.  

Acara ini juga pernah diberhentikan sementara oleh Komisi Penyi-
aran Indonesia (KPI) karena masih sering melakukan pelanggaran 
penyiaran yang dianggap oleh pemain Pesbukers sebagai candaan. 
Dalam masalah tersebut KPI turun langsung dalam pertemuan 
dengan berbagai artis Indonesia yang ter libat dalam acara tersebut. Pihak 
ANTV sepakat untuk memperbaiki dan mengurangi kesalahan dalam 
acara Pesbukers tersebut. Dalam per temuan ini juga pihak KPI bertujuan 
agar pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut memahami aturan 
penyiaran.

Gambar 2.6 Eli Sugigi mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Jesika Iskandar.
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Pada tanggal 13 Maret 2018 KPI kembali lagi memberikan teguran 
yaitu berupa teguran tertulis. Karena pada bulan Februari salah satu artis 
Indonesia melanggar peraturan yang dilarang oleh KPI yaitu mengucap 
kata-kata kasar kepada temannya. Pelanggaran yang dilakukan adalah 
penayangan adegan yang melecehkan orang dengan kondisi !sik 
tertentu. Pada tanggal 28 Februari 2018 salah satu pemeran Pesbukers 
yaitu Eli Sugigi mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan kasar kepada 
Jesicca Iskandar. Pada adegan tersebut Pesbukers telah melanggar norma 
kesopanan di dalamnya. Hal ini dianggap melanggar norma kesopanan 
yaitu pada Pasal 9 ayat 1 Perilaku Pedoman Penyiaran dan Standar 
Program Siaran (P3 SPS) yang menyatakan bahwa program siaran wajib 
memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh 
keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau 
latar belakang ekonomi. Pasal 2 menyatakan bahwa program siaran 
wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak 
negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang 
dianut oleh masyarakat. 

Gambar 2.7 Poster program acara Pesbukers.

Selain pelanggaran tentang kesopanan, Pesbukers juga dianggap 
kurang pantas saat penayangannya. Karena jam tayang Pesbukers sendiri 
pada pukul 17.00 WIB yang mana jam tersebut termasuk jam primetime. 
Jam primetime sendiri mempunyai artian jam tayang utama yang 
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berlangsung selama tengah petang untuk program televisi. Pada saat 
jam primetime sendiri merupakan waktu dimana kebanyakan keluarga 
menonton televisi. Hal ini ditakutkan dapat mempengaruhi anak-anak 
yang menonton Pesbukers. Karena pada program acara Perbukers 
sendiri terdapat adegan kekerasan seperti memukul dan mendorong 
walaupun properti yang terbuat dari bahan styrofoam. Hal ini melanggar 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab IV Pasal 
36 ayat 5 (b) yang menyatakan bahwa isi siaran dilarang menonjolkan 
unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan 
obat terlarang. Untungnya aksi sorong dan memukul sudah dihentikan 
karena mendapat teguran dari KPI.

KPI sudah memberi peringatan ter hadap acara Pesbukers tersebut, 
diharapkan ke depannya Pesbukers dapat memberikan tayangan 
berbobot yang berisi konten-konten yang menarik dan mengedukasi 
bagi masyarakat Indonesia guna men  cerdaskan ke hidupan bangsa. Serta 
diharapkan masyarakat Indonesia juga kritis ter hadap tayangan televisi 
yang sekiranya kurang mengedukatif.
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Kehadiran media massa pada masyarakat negara berkembang mem-
punyai arti yang sangat penting. Karena informasi yang didapatkan sangat 
mudah dan cepat hanya melalui televisi. Televisi nampaknya sudah menjadi 
bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Bisa dipastikan 
setiap orang di Indonesia hampir semuanya mempunyai televisi, bahkan 
tidak menutup kemungkinan setiap anggota keluarga pasti memiliki 
lebih dari satu televisi di rumahnya. Kehadiran televisi ditengah-tengah 
masyarakat memberikan banyak pengaruh terhadap kehidupannya. Televisi 
merupakan alat penangkap siaran yang bergambar, berupa audio visual dan 
penyiaran videonya secara broadcasting. Televisi kini bukan hanya sebuah 
alat media massa saja yang hanya dapat menyebarkan suatu informasi 
kepada masyarakat namun, telah berkembang menjadi suatu industri 
hiburan yang sangat menjanjikan sebagai ladang investasi. Hal ini ditandai 
dengan berbagai kemunculan beragam stasiun televisi swasta. Televisi yang 
pertama kali muncul di Indonesia adalah stasiun TVRI. TVRI memulai 
siarannya pada tanggal 17 Agustus 1962. Kemudian, disusul oleh munculnya 
televisi swasta lain yaitu RCTI, SCTV, MNC TV, Indosiar, ANTV, Trans 
TV, Metro TV, Global TV, dll. Stasiun televisi tersebut saling berlomba-
lomba menyajikan banyak variasi acara hiburan untuk masyarakat. Akan 
tetapi tayangan mereka lebih mementingkan rating daripada melaksanakan 
semestinya fungsi televisi itu untuk media yang berpendidikan. Sehingga 
tidak heran jika akhirnya malah acara-acara di televisi lebih di dominasi 
oleh acara hiburan dari pada acara yang mendidik. Tayangan televisi banyak 
yang sudah tidak sesuai dengan tatanan nilai budaya dalam masyarakat. 
Melalui penggunaan bahasa dan gambarnya.

Dunia penyiaran televisi sekarang telah mengalami hal yang sangat 
memprihatinkan. Karena tayangannya sudah terancam oleh unsur-
unsur kekerasan, bullying, vulgarisme dan pornogra#. Dari keempat 
unsur tersebut sudah menjadi sajian rutin di sejumlah stasiun televisi 
serta dapat ditonton secara bebas bahkan oleh kalangan anak-anak dan 
remaja. Seharusnya unsur-unsur tersebut mestinya dapat dicegah agar 
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tidak ditonton oleh anak-anak dan remaja, mengingat kondisi psikologi 
mereka yang belum mampu membedakan mana hal yang positif dan 
negatif dari sebuah tayangan televisi tersebut. Tayangan yang kurang 
selektif biasanya terdapat pada acara-acara hiburan contohnya program 
variety show yaitu Opera Van Java. Pada awal tayangnya Opera Van Java 
hanyalah program acara yang tayang pada bulan Ramadhan saja. Seiring 
berjalannya waktu Opera Van Java kini menjadi tayangan yang rutin 
tayang setiap minggunya.

Opera Van Java merupakan program sketsa yang dimainkan oleh 
Parto Patrio, Azis, Adul, Denny Cagur, Rina Nose dan Mpok Alpa. 
Opera Van Java ditayangkan oleh stasiun televisi swasta yaitu Trans 7. 
Tayang setiap hari Sabtu-Selasa pukul 20.00 WIB. Durasi tayangan 
program Opera Van Java yaitu sekitar 120 menit atau 2 jam. Tidak dapat 
dipungkiri jika acara ini memang cukup digemari oleh banyak masyarakat 
Indonesia, hal ini dapat kita lihat dari waktu tayangnya Opera Van Java, 
yang dulunya hanya tayang seminggu sekali, lalu menjadi seminggu dua 
kali dan sekarang menjadi seminggu empat kali. 

Peran Parto di Opera Van Java yang dulunya hanya sebagai dalang 
saja dan lengkap dengan pakaian adat Jawa yang khas. Kini sudah 
berbeda karena pada tayangan Opera Van Java tanggal 11 Maret 2018 
Parto Patrio sekarang telah memiliki peran ganda yaitu sebagai dalang 
dan juga sebagai wayangnya. Parto tidak lagi mengenakan pakaian adat 
Jawa selayaknya dalang, dia hanya berpakaian seperti wayang lainnya. 

Gambar 2.7 Parto, saat menjadi dalang dan wayang OVJ, tidak mengenakan pakaian adat Jawa 
(11/03/2018).
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Sebenarnya dalam program acara Opera Van Java juga banyak meng-
angkat kebudayaan asli Indonesia. Seperti wayang-wayangan orang, 
cerita rakyat, baju adat, baju batik, dan alat musik tradisional (gamelan). 
Akan tetapi, tidak jauh berbeda dari acara-acara hiburan lainnya. Dalam 
acara Opera Van Java ini juga melakukan hal-hal yang konyol agar para 
penontonnya dapat terhibur. Mulai dari saling memukul dengan property 
yang telah disediakan oleh tim kreatif. Tak hanya itu, ada adegan juga 
men dorong salah satu pemain hingga dia terjatuh menimpa property. 
ada juga dimana adegannya yaitu memberikan kursi yang terbuat dari 
styrofoam agar pemain lainnya menduduki kursi tersebut yang bertujuan 
agar dia dapat terjatuh dan terjungkal. Selain melakukan adegan ke-
kerasan, biasanya para pemain melakukan hal konyol lainnya agar pe-
nontonnya dapat tertawa dengan cara saling meledek dan melontarkan 
kata-kata yang kasar. 

Gambar 2.8 Azis menimpa Denny Cagur
(11/03/2018).

Gambar 2.9 Adegan Adul mendorong Azis
(11/03/2018).
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Gambar 2.10 Parto memberikan kursi styrofom kepada Azis sehingga terjatuh dan 
terjungkal (11/03/2018).

Sah-sah saja jika acara tersebut ingin membuat penonton tertawa 
dan terhibur. Walaupun alat yang digunakan hanya sebuah property yang 
terbuat dari styrofoam dan adegan yang dilakukan dengan kasar tersebut 
hanya akting saja. Hal ini sungguh sangat mengkhawatirkan tentang 
perkembangan masyarakat kita. Banyak hal negatif didalamnya yang di-
per tontonkan dalam tayangan ini. Dengan balutan unsur komedi, tidak 
dapat disembunyikan lagi adegan-adegan kekerasan seperti memukul, 
menampar, menendang, mendorong dan mencemooh dianggap menjadi 
hal yang sangat wajar dan lumrah.

Adegan yang dilakukan Opera Van Java tentunya melanggar per lin-
dungan anak, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Dalam 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Bab X yang 
mengenai Perlindungan Kepada Anak 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. Jika 
terus-terusan ditonton oleh anak-anak dan remaja, hal ini pasti akan 
menyebabkan pengaruh yang sangat besar. Pasti anak tersebut akan 
menirukan adegan-adegan negatif yang mereka lihat, anak tersebut 
menjadi tidak kreatif karena tidak mau berbaur dengan lingkungan luar, 
membawa pengaruh kurang sehat bagi mereka yang dapat menggangu 
perkembangan jiwa. Konsentrasi anak dapat terganggu apabila terlalu 
sering menonton televisi dan menyaksikan acara yang seharusnya tidak 
mereka tonton. Tidak hanya anak-anak dan remaja saja orang dewasapun 
akan terpengaruh pada adegan tersebut karena menganggap bahwa 
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yang mereka tonton itu merupakan hal yang wajar dan lumrah. Dan di 
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 
ayat 1 yang menyatakan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, 
pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, 
watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan ke-
satuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. 
Program acara Opera Van Java masih banyak hal yang tidak sesuai 
dengan isi dari undang-undang tersebut. Masih banyak juga pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi di acara tersebut.

Hal-hal lain yang masih menunjukkan pelanggaran di acara Opera 
Van Java diantaranya adalah perkataan-perkataan dari para pemainnya. 
Denny Cagur berkata pada Adul, “Ridho Roma aslinya ternyata enggak 
besar ya.” Ridho Roma disini diperankan oleh Adul. Dari kalimat tersebut 
sudah jelas bahwa kata yang dilontarkan Denny Cagur “enggak besar” itu 
merupakan menghina atau melecehkan !sik Adul.

Seperti yang ada dalam salah satu teori mengenai efek atau pengaruh 
komunikasi massa yaitu “peluru ajaib” (bullet theory), individu-individu 
dipercaya dapat dipengaruhi langsung dan secara besar oleh pesan 
media, karena media dianggap berkuasa dalam membentuk opini publik 
(Junaedi, 2007: 97-98). 

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).

Masih minimnya komitmen televisi nasional dalam ikut mendidik 
anak-anak tampaknya menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi para pemilik 
dan pengelola televisi. Seharusnya pihak televisi mampu membantu 
tugas dari orang tua, sekolah dan masyarakat dalam mengajarkan dan 
men didik agama, budi pekerti, kedisiplinan, nilai-nilai kesopanan dan 
kreati!tas anak. Anak-anak seharusnya mendapatkan tayangan televisi 
yang sesuai dengan umur mereka. Dalam situasi demikian tentu saja akan 
bersifat produktif apabila stasiun televisi menayangkan berbagai acara 
yang bersifat positif. Memang tayangan Opera Van Java itu hanya sebatas 
rekaan sutradara yang tidak mesti sejalan dengan realitas pergaulan anak-
anak dan remaja kita sehari-hari. 

Peran orang tua sangat diperlukan karena untuk membantu agar 
dapat memanfaatkan tayangan dari televisi secara positif. Terutama 
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dalam mendampinginya saat dia melihat tayangan televisi dan mampu 
mengontrol anak. Orang tua harus sabar mendampingi anak-anaknya saat 
menonton televisi. Hal ini wajib dilakukan orangtua agar terhindar dari 
hal-hal negatif yang di sebabkan oleh tayangan Opera Van Java. Orang tua 
harus terus menerus dapat menanamkan daya pikir yang kreatif untuk 
anak. Orang tua juga harus mampu mendampingi dan membimbingnya 
agar anak tersebut tidak terpengaruh dengan tayangan yang tidak 
bermanfaat. Kontrol orang tua terhadap tayangan televisi juga dapat 
dilakukan secara langsung kepada stasiun televisi yang menayangkannya. 
Caranya, orang tua dapat melayangkan protes kepada stasiun televisi 
yang menayangkan sebuah acara yang dianggap bernilai negatif. Karena 
pola pikir anak yang belum stabil dan belum bisa membedakan mana 
yang positif dan negatif. 

Tantangan untuk program tayangan Opera Van Java ini adalah 
harus melakukan pengurangan tayangan yang berunsur negatif dan 
menambah acara-acara yang banyak mengandung unsur pendidikan, 
seperti kuis anak-anak, sejarah, dan budaya. Opera Van Java hendaknya 
memikirkan betul-betul nasib perkembangan generasi di masa yang akan 
datang untuk bangsa ini. Hendaknya tidak hanya mementingkan pada 
banyaknya keuntungan dan menaikkan rating saja, tanpa memikirkan 
nasib penontonnya. Akan tetapi bagaimana stasiun televisi juga dapat ikut 
serta dalam upaya mendidik generasi bangsa ini dengan menyuguhkan 
tayangan yang bermanfaat. Pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
juga harus berjalan dengan optimal. Agar tayangan Opera Van Java yang 
disuguhkan dapat terhindar dari adanya unsur-unsur negatif.
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Fitriana Nurunissa

Televisi menjadi alat penghilang stres bagi masyarakat yang haus 
akan hiburan. Namun, apa daya televisi yang selama ini ditonton oleh 
sebagian besar masyarakat dijadikan momentum untuk memperoleh 
keuntungan semata bagi konglomerat dibalik layar. Tak lain adalah rating 
yang melejit dan iklan yang datang silih berganti. Dalam pengertiannya, 
“Televisi adalah gabungan dari media dengar dan gambar yang hidup, 
dengan fungsinya yang informatif, hiburan dan pendidikan serta gabungan 
dari ketiga fungsi tersebut” (Henny S.W dan Alexander, 2004: 17). 

Sebagai media massa yang masih digandrungi oleh sebagian besar 
masyarakat Indonesia, televisi mencoba untuk menyajikan berbagai 
program unggulan guna memenuhi kebutuhan pemirsanya. Baik berupa 
program talkshow, !lm, komedi, musik, variety show, travelling, hingga news. 
Dengan adanya stasiun televisi baru yang mewarnai belantara pertelevisian 
Indonesia, tentunya persainganpun semakin ketat untuk menarik perhatian 
pemirsanya. Jelas terlihat dengan adanya program acara yang semakin 
beragam. Oleh karena itu setiap stasiun televisi selalu dituntut untuk bisa 
memenuhi kebutuhan akan fungsi dari televisi sendiri dengan menyuguhkan 
tayangan-tayangan yang kreatif dan inovatif. Dari situlah nantinya program 
acara televisi akan memiliki nilai kualitas penyajian yang baik bagi audiens 
dalam hal ini adalah pemirsa setia televisi tersebut. 

Televisi sendiri memiliki berbagai format program acara dalam 
pengertiannya adalah format acara televisi atau program acara televisi 
adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi yang 
akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang akan 
terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan 
dan target pemirsa acara tersebut (Naratama, 2004: 63).

Pesbukers merupakan salah satu program unggulan yang sampai saat 
ini masih digemari oleh masyarakat Indonesia. Variety show yang tayang di 
salah satu stasiun televisi swasta dan menjadi bagian dari perusahaan Bakrie 
Group, yaitu ANTV. Tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat 
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pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Bergabung didalamnya sebagai 
pengisi acara sederet artis tanah air seperti Ra' Ahmad, Ayu Ting-Ting, Eko 
Patrio, Jessica Iskandar, Ruben Onsu, Opie Kumis, Sapri, Vega Darwanti, 
Zaskia Gotik, Dewi Persik, Anwar, dan masih banyak lagi. 

Pesbukers sendiri bukan merupakan acara baru yang menghiasi 
layar pertelevisian Indonesia. Pesbukers yang sebelumnya bernama 
Pesta Buka Bareng Selebritis pertama kali tayang pada tanggal 18 Juli 
2011. Sebelumnya Pesbukers hanya disiarkan selama satu setengah jam 
setiap hari selama bulan Ramadhan yang dirintis oleh almarhum Olga 
Syahputra, Jessica Iskandar, Ra' Ahmad, Oppie Kumis, dan Qubil AJ 
yang menjadi acara unggulan selama menunggu berbuka puasa pada 
saat itu. Kemudian karena semakin banyak pemirsa yang menyaksikan 
program acara ini, Pesbukers beberapa kali menambah jam tayang. 
Salah satu kesuksesan Pesbukers ditunjukkan dengan meraih berbagai 
penghargaan, yaitu dalam malam penganugerahan Panasonic Gobel 
Awards pada tahun 2013 dan 3 tahun berturut-turut sampai pada tahun 
2016 untuk kategori Program Komedi Terbaik. 

Seiring berjalannya waktu Pesbukers juga mengalami pasang surut 
dan bahkan berganti berbagai pengisi acara. Pesbukers sendiri ter masuk 
dalam kategori program acara tv variety show. Variety show adalah jenis 
tayangan bervariasi yang menggabungkan unsur humor, music, mo di-
! kasi setting panggung dan berbagai elemen tambahan lain (Sony Set, 
2008: 26). Variety show adalah Format Acara TV yang meng kom binasi-
kan berbagai format lainnya seperti Talkshow, Magazine Show, Quiz, 
Game Show, Music Concert, Drama dan Komedi Situasi (Naratama, 
2006: 160). 

Tidak banyak televisi yang menayangkan program acara variety show 
seperti Pesbukers. Bisa dihitung dengan jari berapa banyak televisi swasta di 
Indonesia yang memiliki program unggulan yang sejenis dengan Pesbukers. 
Ada stasiun televisi swasta yang menjadikan program variety show sebagai 
program unggulannya, yaitu Opera Van Java (OVJ) di Trans 7. OVJ bisa di-
katakan menjadi saingan berat Pesbukers pada saat itu. 

Bagi ANTV itu merupakan tantangan untuk semakin kreatif dalam 
merancang program dan isi cerita yang akan ditayangkan di televisi. 
Namun, bukannya semakin baik dan berkualitas, Pesbukers malah 
semakin tidak berbobot, baik dari segi isi dan lelucon yang ditampilkan 
oleh pengisi acaranya. Berbagai siasat dilakukan pihak Pesbukers salah 
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satunya, dengan mendatangkan artis India ke Indonesia. Benar saja ke-
datangan beberapa artis India sempat mendongkleng rating Pesbukers 
saat itu. Tetapi tetap saja beberapa adegan komedi yang digabungkan di 
dalam acara Pesbukers tidak mendidik dan tidak menjadi hiburan yang 
sehat. Banyak kata-kata kasar yang dilontarkan beberapa pengisi acara 
saat melakukan adegan percakapan dengan lawan mainnya. 

Bukan hanya itu, beberapa perkataan salah satu pengisi acara juga me-
rendahkan orang lain. Hal itu diangggap melanggar oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang ditunjuk negara untuk mengawasi 
jalannya lembaga penyiaran di Indonesia. 

Isi tayangan televisi Pesbukers yang tidak mendidik tentu melanggar 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran 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. Tidak hanya sekali pelanggaran 
saja yang dilakukan pengisi acara, namun banyak sekali adegan kekerasan 
yang dipertontonkan secara vulgar dan seolah-olah itu menjadi hal yang 
wajar. 

Acara baru dimulai, tetapi berbagai pelanggaran sudah ditemukan. 
Salah satunya, saat Ayu Ting-Ting memukulkan styrofoam yang berbentuk 
kayu panjang kearah badan Anwar, lawan main Ayu yang sedang tertidur 
di atas kursi. Ayu memukulkan kayu yang terbuat dari styrofoam tersebut 
karena kesal Anwar tak kunjung bangun. Seperti gambar dibawah ini. 

Gambar 2.11 Adegan Ayu memukulkan kayu yang terbuat dari styrofoam ke badan Anwar 
yang sedang tertidur.
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Adegan di atas tentu sangat berdampak negatif bagi anak-anak dibawah 
umur yang sedang menonton program Pesbukers. Anak-anak bisa berpikir 
bahwa memukul teman dengan kayu, walaupun dengan bahan yang lunak 
seperti styrofoam itu diperbolehkan. Di sisi lain Pesbukers juga ditayangkan 
di sore hari, dimana anak-anak sedang asyik istirahat setelah seharian 
sekolah dan lebih memilih untuk menonton televisi. Bisa jadi orang tua 
yang ikut serta menonton program Pesbukers juga tidak sadar dengan 
tayangan yang sedang ditampilkan atau diperankan oleh kedua pengisi 
acara tersebut. Seolah-olah kekerasan menjadi hal yang wajar dan menjadi 
bahan candaan yang bisa mengajak penonton untuk tertawa melihat adegan 
pukulan tersebut. 

Tayangan di atas melanggar peraturan KPI terkait Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) tahun 2012 Bab X mengenai 
Perlindungan Kepada Anak 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, dan Pasal 14 ayat 2 yang 
menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan 
anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Adegan kekerasan berlanjut ketika Anwar masih tidak mau bangun 
juga, akhirnya Ayu Ting-Ting geram dan menyemprotkan air yang 
dimasukkan ke dalam botol pewangi pakaian, lalu disemprotkan ke 
wajah Anwar lawan mainnya, dan akhirnya Anwar bangun. 

Gambar 2.12 Adegan Ayu menyemprotkan air yang dimasukkan ke dalam botol pewangi 
pakaian ke wajah Anwar.

Tidak berhenti begitu saja, secara terus menerus adegan kekerasan 
di pertontonkan di hadapan publik. Selesai dengan Ayu, sekarang giliran 
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bintang tamu yang dihadirkan yang turut andil juga dalam melakukan 
adegan kekerasan terhadap Anwar. Bintang tamu yang datang berpura-
pura menjadi tukang pembersih kaca rumah, dan ketika Anwar ada 
di balik kaca yang transparan, tiba-tiba bintang tamu menyemprotkan 
krim salju (snow pray) biasanya digunakan saat acara ulang tahun yang 
di arahkan langsung ke wajah Anwar. Sehingga Anwar kaget dan tidak 
bisa melihat karena mukanya penuh dengan krim salju. Terlihat dalam 
gambar di bawah ini.

Gambar 2.13 Adegan salah satu bintang tamu menyemprotkan krim salju (snow pray) 
ke wajah anwar.

Ketiga adegan tersebut di atas jelas melanggar Peraturan KPI ter-
kait Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) 
Tahun 2012 Pasal 17 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib 
tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program 
siaran bermuatan kekerasan. Hal ini juga melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) Pasal 9 ayat 1 yang 
menyatakan bahwa program siaran wajib memperhatikan norma 
kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak 
baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.
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Liani Dwi Pusva

Televisi 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 menyajikan tayangan 
tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan penonton, walaupun ter-
kadang tayangan tersebut tidak mengedukasi, tidak masuk akal, tidak 
men didik dan banyak perkataan yang tidak sepantasnya (Haryatmoko, 
2007: 20). Di balik itu tujuan tayangan tersebut agar ingin membuat 
penonton tertarik ataupun ketagihan ingin menyaksikan acara-acara 
ter sebut. Hal tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk menaikan 
rating acara tersebut. Salah satu tayangan televisi yang dari dulu sampai 
sekarang masih diminati oleh masyarakat adalah acara Pesbukers.

Pesbukers adalah salah satu acara sketsa komedi yang ditayangkan 
oleh ANTV setiap Senin hingga Jumat, pada awalnya ditayangkan pada 
pukul 17.00-18.30 WIB. Acara ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 
Juli 2011. Pengisi acara Pesbukers ini antara lain seperti Ra' Ahmad, 
Jessica Iskandar, Ruben Onsu dan beberapa artis lainnya. Setiap harinya 
acara Pesbukers ini juga memberikan bintang tamu artis-artis ternama 
untuk meramaikan acara tersebut. Tidak jelas sebenarnya apa yang ingin 
diceritakan program ini setiap harinya. Dalam setiap episode acara ini 
yang ada hanya adu gombal antar pemain, saling menyebar gosip, saling 
mencela antar pemain dan dorong-dorongan ataupun pukul-pukulan 
antar pemain yang dianggap sebagai bentuk komedi untuk menghibur 
penonton.

Pesbukers saat ini merupakan acara unggulan ANTV yang sangat 
digemari oleh masyarakat terutama anak-anak remaja, namun acara 
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Pesbukers ini juga ada beberapa pelanggaran penyiaran seperti adanya 
per kataan yang tidak sepantasnya diucapkan di depan publik seperti 
hal nya mengejek antar pemain dengan perumpamaan yang tidak 
pantas. Acara Pesbukers juga pernah beberapa kali diberi surat teguran 
oleh KPI, karena melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran. Pelanggaran yang dilakukan antara lain mengejek 
atau melecehkan orang atau masyarakat dengan kondisi !sik tertentu 
yang tidak sepatutnya untuk ditiru oleh masyarakat.

Setiap episode acara Pesbukers ini pasti ada saja ejekan-ejekan yang 
tidak sepantasnya untuk dibicarakan di depan publik, karena penonton 
yang dominan menonton acara Pesbukers ini adalah remaja-remaja 
yang masih sekolah maka dengan itu acara seperti Pesbukers ini tidak 
se pantasnya untuk tayang karena tidak ada nilai yang mengedukasi 
masyarakat, yang ada hanyalah dampak-dampak negatif untuk masyarakat. 
Karena besar kemungkinan masyarakat bisa meniru adegan-adegan maupun 
ejekan-ejekan yang dianggap sebagai komedi itu.

Acara Pesbukers ini sering kali dikenai teguran oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI). Kerap mendapat teguran tertulis bahkan pernah diber-
hentikan sementara acara Pesbukers, tetapi acara Pesbukers masih sering 
juga melakukan pelanggaran penyiaran yang dianggap oleh pemain 
Pesbukers itu sebagai candaan. Acara Pesbukers pernah mendapat teguran 
dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pelanggaran yang dilakukan 
adalah penayangan adegan yang melecehkan orang atau masyarakat 
dengan kondisi !sik tertentu serta orientasi seks dan identitas gender 
tertentu, melanggar perlindungan anak, serta melanggar norma kesopanan 
dan kesusilaan. Pelanggaran terakhir yang ada dalam acara Pesbukers 
adalah saat tayangan Pesbukers, pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 
16.27 WIB. Hal tersebut lantaran seorang artis wanita yang diketahui Eli 
Sugigi mengucapkan kata-kata kasar yang tak pantas. Saat adegan awal 
Ruben Onsu menghampiri Eli Sugigi dan melaporkan bahwa pacarnya 
sedang berbincang-bincang bersama Jesika, terlihat dengan sangat emosi 
Eli Sugigi langsung menghampiri sang kekasihnya kemudian langsung 
berbicara yang tidak pantas, salah satu contohnya Eli Sugigi berbicara 
dengan nada yang sangat keras dia mengucapkan kata “Tai” kepada Jesika. 
Berdasarkan deskripsi pelanggaran, Pesbukers disebut telah melanggar 
norma kesopanan di dalamnya dan memberikan pengaruh buruk 
terhadap penonton yang menontonnya.
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Gambar 2.14 Salah satu adegan Eli Sugigi pada saat melontarkan kata-kata yang tidak pantas 
kepada Jesika dan kembali dijawab dengan melontarkan perkataan yang mencelah !sik 

kepada Eli Sugigi.

 Jadi perlu kita ketahui bahwa acara pada media massa televisi sangat 
membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan masyarakat, 
jika acara pada televisi tersebut bersifat mengedukasi akan memberikan 
dampak yang positif namun sebaliknya jika acara tersebut hanya berisi 
mengejek ataupun melecehkan !sik orang lain akan membawa dampak 
yang negatif bagi masyarakat. Sehingga sebagai produsen, dalam me-
nayang  kan acara kita harus bisa memberikan tayangan yang benar-
benar mengedukasi dan tidak hanya mementingkan rating untuk acara 
yang tidak bersifat mengedukasi sehingga memberikan dampak positif 
bagi perkembangan masyarakat. Sebagai konsumen kita juga harus perlu 
selektif dalam memilih tayangan televisi, terutama bagi anak-anak yang 
masih dibawah umur, karena anak-anak dibawah umur masih memiliki 
sifat untuk meniru dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan 
tidak untuk ditiru. Pesan untuk produsen adalah pahami dulu aturan-
aturan siaran yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 tahun 
2002 tentang Penyiaran serta pedoman perilaku penyiaran standar 
program siaran, sehingga bisa memberikan acara tayangan televisi yang 
baik bagi masyarakat dan bisa mengedukasi masyarakat sehingga bisa 
memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat (P3 SPS).
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Gambar 2.15 Adegan Ruben Onsu mencelah !sik.

Seperti yang ada dalam salah satu teori mengenai efek atau pengaruh 
komunikasi massa yaitu “peluru ajaib” (bullet theory). Individu-individu 
dipercaya dapat mempengaruhi langsung dan secara besar oleh pesan 
media, karena media dianggap berkuasa dalam membentuk opini publik 
(Junaedi, 2007:97-98). Hal yang dikhawatirkan dari acara televisi adalah 
dampak perilaku sikap permisa yang cenderung negatif serta keluar batas 
dari realitas sosial karena ingin mengidentikkan diri dengan kenyataan 
tanyangan acara media telivisi (Kuswandi, 1996: 102).

Di sini peran orang tua sangat penting karena untuk membantu 
agar dapat memanfaatkan tayangan dari televisi secara positif. Terutama 
dalam mendampingi dan mengontrol anak-anak saat mereka menonton 
tayangan televisi. Hal ini wajib dilakukan orang tua agar terhindar dari 
hal-hal negatif yang disebabkan oleh acara Pesbukers. Orang tua juga 
harus mampu mendampingi dan membimbingnya agar anak tersebut 
tidak terpengaruh dengan tayangan yang tidak bermanfaat. Kontrol 
orang tua terhadap tayangan televisi juga dapat dilakukan secara langsung 
kepada stasiun televisi yang menayangkannya. Caranya, orang tua dapat 
melayangkan protes kepada stasiun televisi yang menayangkan sebuah 
acara yang dianggap bernilai negatif. Karena pola pikir anak yang belum 
stabil dan belum bisa membedakan mana yang positif dan negatif.

Dari data-data diatas sangat jelas bahwa tanyangan Pesbukers paling 
banyak mengandung unsur mencelah !sik orang lain. Itulah beberapa 
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pelanggaran yang mungkin tidak mereka sadari tetapi mengakibatkan 
efek yang sangat besar bagi para penonton atau masyarakat Indonesia 
yang suka menyaksikan acara tersebut. Seharusnya sebagai pengelola 
stasiun televisi dapat memformat program acara yang mampu melatih 
khalayak agar dapat ber!kir kreatif dan positif dengan menambah 
acara-acara yang mengandung unsur pendidikan seperti kuis, sejarah, 
kesehatan dan lain sebagainya. Seharusnya stasiun televisi hendaknya 
memikirkan generasi bangsa ini dan nasib perkembangan bangsa ini. 
Tidak hanya memikirkan keuntungan dan tanpa memikirkan nasib 
konsumennya. Seharusnya stasiun televisi ikut adil dalam upaya 
pendidikan bangsa ini dengan menampilkan tayangan-tayangan yang 
benar-benar bermanfaat agar dapat mendidik anak-anak maupun orang 
dewasa.
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Ghofurun Karim

Saat ini televisi sudah menjadi media yang sangat dekat dengan 
masyarakat Indonesia, dahulu televisi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat 
kota namun sekarang televisi sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan. 
Setidaknya hampir di setiap rumah di Indonesia memiliki satu buah 
televisi. Penikmat televisipun beragam dari anak-anak hingga orang tua. 
Dan berkembangnya dunia pertelevisian di Indonesia ini sejalan dengan 
banyaknya stasiun-stasiun televisi baru yang bermunculan. Namun hal itu 
malah membuat adanya persaingan antara pemilik-pemilik stasiun televisi, 
dan akhirnya berimbas pada kurangnya kualitas acara karena mereka lebih 
mementingkan keuntungan dan rating tinggi. Kerap kali banyak stasiun 
televisi menampilkan acara yang tidak diperuntukkan untuk anak dibawah 
umur dan tidak sesuai jamnya. Oleh karena itu orang tua harus mengontrol 
anak-anak mereka pada saat menonton televisi.

Fungsi televisi sama dengan media massa lainnya (surat kabar dan 
radio siaran), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan 
mem bujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan (Ardianto dan 
Komala, 2004: 128). Mungkin sekarang kita harus lebih menonjolkan 
fungsi mendidik namun tetap diminati penikmat televisi.

Dahsyat adalah sebuah acara televisi yang ditayangkan oleh RCTI 
dari hari Senin sampai hari Jumat. Acara ini berisi tentang musik dan 
kadang ada permainan. Acara ini dipandu oleh Ra' Ahmad, Denny 
Cagur, dan Ayu Dewi. 

Gambar 2.16 Bumper Dasyat.
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Acara ini setiap harinya menghadirkan bintang tamu untuk ngobrol 
dan bernyanyi, namun ada pelanggaran-pelanggaran kepada Undang-
Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Gambar 2.17 Saat Duo Racun menampilkan tarian erotis

Dalam adegan ini Duo Racun melakukan goyangan sensual di depan 
Ra' Ahmad. Bisa dilihat acara Dahsyat melakukan pelanggaran Undang-
Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab IV Pelaksana Siaran, 
Bagian Pertama Isi Siaran Pasal 36 ayat 5 (b) tentang: menonjolkan unsur 
kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang dan 
juga melanggar P3 Bab VII tentang Program siaran bermuatan seksual Pasal 
16 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksualitas. 
Kemudian melanggar SPS Bab XII tentang Pelanggaran dan pembatasan 
seksualitas Pasal 18 (h) dan (i) yang menyatakan bahwa mengekploitasi dan/
atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, 
payudara secara close up dan/atau medium shot dan menampilkan gerakan 
tubuh dan/atau tarian erotis.

Dewasa ini regulasi penyiaran mengatur tiga hal, yakni struktur, 
tingkah laku dan isi. Regulasi struktur (structural regulation) berisi pola-
pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (behavioral 
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 (Mu!d, 2005: 73). Mungkin regulasi penyiaran tersebut belum 
sepenuhnya ditaati oleh pembuat acara.
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Apabila program ini ditonton oleh anak-anak di bawah umur maka 
akan berdampak buruk terhadap masa depan mereka. Dengan hal 
ini apakah masih bisa dikatakan acara ini merupakan acara hiburan? 
Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia harus cerdas dalam 
memilih dan bisa memastikan bahwa acara tersebut merupakan acara 
hiburan ataupun sebaliknya. Hal itu bisa kita tempuh dengan cara 
menyimak dengan baik dan benar apa inti atau isi dari acara tersebut 
serta memperkirakan adakah dampak negatif untuk kedepannya atau 
tidak. Suatu acara dapat dikategorikan sebagai acara hiburan apabila 
acara tersebut dapat membuat penonton menjadi senang atau tertawa 
tetapi juga harus memperhatikan norma dan aturan yang berlaku.

Gambar 2.18 Dede dikerjain kru Dahsyat.

Pada gambar di atas diterangkan bahwa kru Dahsyat mengerjai Dede 
dengan mencopot beberapa bagian motor milik Dede. Adu mulutpun 
terjadi antara Dede dengan kru. Kejadian tersebut melanggar Undang-
Undang No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 6. Dengan adegan tersebut 
jelas bahwa untuk menyajikan tayangan yang bermutu itu sangat sulit, 
karena mutu acara itu hanya bisa dinilai dari individu masing-masing, 
dan sifatnya relatif bagi setiap orang karena setiap orang mempunyai 
karakteristik masing-masing.

Perlunya pengawasan orang tua ketika anak -anak mereka yang 
masih di bawah umur menonton tayangan televisi yang sebenarnya tidak 
diperuntukkan untuk mereka lihat, karena hal tersebut dapat menyebabkan 
anak-anak mengkonsumsi konten-konten dewasa sebelum waktunya.
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Muhammad Nur Iqbal

Televisi adalah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai pe ne-
rima siaran gambar bergerak beserta suara, baik hitam putih maupun 
berwarna dan termasuk dalam media massa yang menampilkan suara 
dan gambar secara bersamaan. Selain dari jarak dekat, televisi juga bisa 
memunculkan suara dan gambar dari jarak jauh, yang memungkinkan 
kelompok atau masyarakat yang berada di luar kota akan mengetahui 
kejadian tersebut sesuai dengan apa yang terjadi. 

Dewasa ini, siapa yang tidak mengenal televisi, teknologi yang 
mempunyai kekuatan menyebarkan informasi dengan cepat. Pada 
tahun 1962 stasiun televisi masuk pertama kali di Indonesia. Pada 
awal munculnya televisi di Indonesia, televisi sering digunakan untuk 
menyebar informasi penting. Untuk menyebar berita bagi masyarakat 
Indonesia dan untuk mengajarkan anak-anak bangsa tentang sejarah 
Indonesia, akan tetapi sekarang televisi juga memuat hiburan, tayangan 
olahraga dan musik.

Di era demokrasi saat ini, stasiun televisi di Indonesia sudah semakin 
banyak terbentuk. Bahkan saat ini banyak sekali stasiun televisi yang 
tidak hanya menampilkan berita dan tayangan yang berkaitan dengan 
budaya ataupun informasi yang ada di Indonesia maupun luar negeri. 
Tayangan yang diberikan di stasiun televisi saat ini sangat beragam mulai 
dari acara reality show, variety show, talkshow dan game show. Acara-
acara inilah yang seringkali menghiasi layar televisi di Indonesia saat ini. 
Mirisnya, tayangan-tayangan tersebut seringkali dikemas dalam bentuk 
budaya barat yang menampilkan kesan tidak bermoral dan keluar dari 
budaya Indonesia.

Melihat program acara televisi sekarang, seiring banyaknya tek-
nologi yang ingin bersaing, program televisi berlomba-lomba untuk 
men cari rating dan memaksakan tayangan kekerasan pada tayangan 
ter sebut. Dengan menghalalkan segala cara, stasiun televisi memuat 
konten yang beragam. ANTV adalah salah satu stasiun televisi swasta 
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di Indonesia yang lebih menonjolkan program hiburan dan !lm-!lm 
yang diimport dari India. Stasiun televisi yang bersemboyan Berkilau 
Bersama ini dikenal sering kali memberikan tayangan yang menghibur, 
salah satunya adalah acara Pesbukers. Pesbukers merupakan acara yang 
ditayangkan oleh ANTV pada pukul 17.00-18.30 WIB. Yang isinya 
seringkali mengangkat tema remaja atau anak gaul.

Tidak salah jika banyak remaja-remaja yang gemar menikmati taya-
ngan ini. Dan artis yang bermain di pesbukers pun cantik, ganteng dan 
terkenal. Tapi siapa sangka, Pesbukers banyak menyalahi aturan dari 
Komisi Penyiaran Indonesia. Tayangan ini melanggar hukum media 
pe nyi aran. Misal  kan, bullying, kekerasan, pakaian tidak sopan dan ber-
kata kotor. Banyak sekali hujatan dari masyarakat tentang tayangan 
Pesbukers. Tapi juga tidak sedikit remaja maupun orang tua yang meng-
gemari tayangan itu.

Pesbukers yang diharapkan dapat memberikan tayangan yang meng-
hibur seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi tayangan yang mem-
berikan dampak positif baik dalam segi hiburan maupun moral, seringkali 
mendapatkan beberapa kritikan dari masyarakat Indonesia yang dianggap 
tidak pantas untuk ditayangkan, karena sudah banyak melanggar etika 
pe nyiaran di Indonesia diantaranya adalah bentuk pakaian yang kurang 
sopan, menggunakan bahasa atau kata yang tidak pantas untuk didengar, 
cara pengemasan konsep dari tayangannya, tidak dibatasi dan bisa merusak 
moral. Kemudian seringkali membawa kultur atau budaya yang tidak pantas 
untuk dijadikan bahan komedi. Komunikasi massa merupakan proses 
penyampaian informasi, ide, dan sikap kepada banyak orang. Biasanya 
menggunakan mesin atau media massa seperti radio siaran, televisi siaran, 
surat kabar/majalah dan !lm (Suprapto, 2009: 17).

Gambar 2.19 Zaskia, saat mengisi acara di Pesbukers memakai baju batik berwarna emas dan 
pakaian dalamnya keluar (06/03/2018).
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Pesbukers seringkali menayangkan penyanyi di panggung untuk 
selingan acara. Biasanya ada beberapa penonton yang ikut berjoget di 
depan penyanyi tersebut. Pada episode kali ini, Zaskia Gotik menjadi 
penyanyi di acara Pesbukers. Suara khas dan wajahnya yang cantik, 
Zaskia Gotik banyak digemari penonton. Namun sangat disayangkan, 
menit awal saja kejanggalan itu sudah terlihat di acara Pesbukers. Seperti 
gambar tersebut, pakaian dalam Zaskia lepas dan keluar dari bajunya. 
Sampai akhir lagu, Zaskia masih konsisten dengan tampilanya yang 
mungkin tidak sadar dengan kejanggalan tersebut. Padahal sudah di 
jelas kan dari tema yang dibawakan Pesbukers, remaja dan anak muda. 
Pantas kah tayangan seperti itu untuk dikonsumsi? Apalagi televisi 
juga tidak hanya remaja saja, tapi juga anak-anak dibawah umur bisa 
melihatnya.

Gambar 2.20 Dede saat menjadi Raja tidak berperilaku sewajarnya dan bersikap seperti 
perempuan (06/03/2018).

Raja adalah pemimpin pasukan atau masyarakat yang ada di kerajaan 
zaman dahulu. Namun sekarang sudah menjadi sistem kepresidenan. 
Raja dikenal sebagai laki-laki yang berwibawa dan tangguh. Di sebagian 
wilayah Indonesia sistem kerajaan masih kental diterapkan. Misalkan se-
perti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di DIY, kerajaan masih tetap 
ter  jaga dan masih dipimpin oleh seorang keturunan raja, yaitu sultan. 
Ke  hidupannya juga masih di wilayah keraton. Namun di episode ini, raja 
seperti tidak mempunyai wibawa. Raja di tayangan Pesbukers kerap men-
jadi bahan bullying oleh para wanita. Dede yang menjadi raja di episode 
ini, Ayu dan Vega menjadi selir raja. Seperti inikah sikap meng hargai? Ini 
justru merendahkan seorang raja.
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Pada episode ini, Ayu Tingting dan Vega banyak melakukan ke-
kerasan pada Dede. Sopan santun selir kepada raja juga seharusnya 
dijaga. Tapi terlihat dari gambar di atas, Vega dan Ayu yang menjadi 
selir memperlakukan raja seenaknya. Mencoret-coret wajah raja dan 
mendorong raja hingga tersungkur di lantai. Apa yang ditakutkan ialah 
kejadian kekerasan di media yang ditonjolkan akan menjadi kekerasan 
real di dunia nyata (Haryatmoko, 2007: 125).

Dengan demikian acara Pesbukers harusnya memperhatikan etika 
dan moral pada tayangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Sangat 
disayangkan jika tayangan bertema remaja dan anak gaul itu dirusak 
oleh materi yang ditayangkan oleh Pesbukers sendiri. Sudah semestinya 
Pesbukers menghargai aturan yang telah dibuat oleh KPI. Sehingga 
pro gram tayangan televisi di Indonesia akan menjadi panutan informasi 
dan hiburan yang baik untuk dikonsumsi masyarakat luas karena saling 
menghargai adalah kunci dari kedamaian.
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Eksekusi 3. 
Kematian Etika Penyiaran 
dalam Program Talkshow
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Fakhrizal Gani

Saat ini televisi adalah sebuah media yang sangat dekat dengan 
masyarakat Indonesia. Hampir di semua rumah di Indonesia memiliki 
setidaknya satu buah televisi di rumahnya. Setelah Undang-Undang 
No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, jumlah televisi baru di Indonesia 
diper kirakan akan terus bermunculan khususnya di daerah. Yang ter-
bagi dalam empat kategori yaitu, televisi publik, swasta, berlangganan 
dan komunitas. Kini penonton televisi Indonesia benar-benar banyak 
pilihan untuk menikmati berbagai program televisi (Morissan, 2008: 
10). Penikmat televisipun beragam mulai dari anak-anak dibawah umur 
sampai orang tua. Hal ini membuat orang tua harusnya bisa mem beri 
kontrol untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur, yang dari 
kecil sudah ditontonkan dengan televisi. Karena kerap kali banyak stasiun-
stasiun televisi menayangkan tayangan-tayangan yang se harus  nya tidak 
diperuntukan untuk anak-anak dibawah umur seperti adanya kegiatan 
perkelahian ataupun yang akhir-akhir ini menjadi se buah senjata sebuah 
tayangan televisi untuk mendapatkan rating yaitu ke giatan perundungan 
yang dilakukan oleh pemain pada tayangan ter sebut. 

Media massa selain jelas-jelas menyebarkan kekerasan, porno-media 
maupun sering melakukan pembunuhan karakter seseorang, juga acapkali 
menayangkan atau memberitakan informasi-informasi yang tak bermutu, 
sampah, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat (Bungin, 2006: 362).

Brownis adalah sebuah acara talkshow yang dipandu oleh Ivan 
Gunawan, Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, dan Wendy Cagur. Acara 
yang disiarkan oleh stasiun televisi Trans TV pada Hari Senin sampai 
Jumat pada pukul 13.00 WIB. Acara ini setiap harinya menghadirkan 
beberapa bintang tamu yang nantinya bakal dipandu oleh pembawa acara 
untuk ngobrol manis sesuai tagline mereka, namun ada pelanggaran-
pelanggaran kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran serta melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran (P3 SPS). 
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Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bermacam-macam dari perun-
dungan secara secara lisan, semisal salah satu pemain menghina pemain 
lain dengan kondisi !siknya seperti kulit hitam, badan yang gemuk, 
pe nampilan wajah yang kurang tampan ataupun kurang cantik hal ini 
dianggap lumrah dan dianggap hal yang lucu. Selain pemperundungan 
secara lisan terkadang ada beberapa tayangan televisi yang mengandung 
perundungan-perundungan !sik seperti mendorong, memukul dengan 
property tujuannya adalah tidak lain karena ingin membuat penonton 
tertawa tanpa perduli bahwa yang menonton tayangan mereka bukan 
hanya orang dewasa namun anak-anak di bawah umur yang masih suka 
menirukan sesuatu yang mereka lihat. 

Hampir disetiap episode di Brownis ini mengandung unsur perun-
dungan baik dari pembawa acara kepada sesama pembawa acara atau pun 
dari pembawa acara kepada penonton yang sebenarnya tidak salah apa-apa 
bisa saja menjadi sasaran perundungan oleh para pem bawa acara.

Gambar 3.1 Saat Ivan Gunawan mengatai salah satu penonton dengan ejekan gendang 
(05/03/2018).

Seperti yang terjadi pada episode Senin, 5 Maret 2018 saat Ivan 
Gunawan sebagai seorang pembawa acara menghina seorang penonton 
yang ikut berjoget bersama salah satu pembawa acara lain yaitu Wendy 
Cagur dengan kalimat, “Lu joget sama gendang” sambil tangannya 
menunjuk penonton tersebut hal ini melanggar Undang-Undang No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran juga P3 SPS. 
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Apabila program ini ditonton oleh anak-anak di bawah umur yang 
sedang belajar untuk meniru apapun yang mereka lihat maka itu akan 
berdampak di masa depan mereka. Mereka akan menirukan kegiatan 
perundungan itu dan menggunakanya untuk menekan teman atau se se-
orang di sekitarnya yang dirasa tidak memiliki kekuatan. Walaupun hanya 
perundungan secara lisan namun dampak dari perundungan ini sama 
berbahayanya dengan perundungan !sik. Dampak dari perundungan 
!sik dapat langsung dirasakan oleh si korban seperti sakit pada tubuh 
atau pun memar-memar. Beda halnya dengan dampak perundungan 
secara lisan ini dampaknya tidak begitu bisa dirasakan langsung namun 
akan berasa berangsur-angsur akan semakin terasa apabila si korban 
tidak memiliki kekuatan untuk melawan pelaku perundungan. 

Dampak dari perundungan secara lisan ini biasanya bisa me-
nye bab kan korbannya mengalami kecemasan pada dirinya. Kecemasan 
me  rupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan mengenai 
ke khawatiran atau ketegangan berupa perasaan cemas, tegang, dan 
emosi yang dialami oleh seseorang. Kecemasan adalah suatu keadaan 
tertentu (state anxiety), yaitu menghadapi situasi yang tidak pasti dan 
tidak menentu terhadap kemampuan dalam menghadapi objek tersebut. 
Hal tersebut berupa emosi yang kurang menyenangkan yang dialami 
oleh individu dan bukan kecemasan sebagai sifat yang melekat pada ke-
pribadi an (Ghufron &Risnawita, 2014: 141).

Selain kecemasan, dampak lain dari pemperundungan secara lisan 
adalah depresi, seperti setiap orang disekitarnya memusuhi dia biasa-
nya. Dampak ini akan berdampak pada korban akan menjadi 
me  nutup diri pada lingkungan dan lebih parahnya lagi adalah korban 
pemperundungan ini bisa saja ingin untuk mengakhiri hidupnya atau 
bunuh diri.

Selain mengandung perundungan secara lisan acara ini juga sering 
kali mengunakan perundungan !sik sebagai bahan bercandaan mereka. 
Perundungan !sik ini biasanya berbentuk dorongan. Seperti yang terjadi 
pada Brownis episode tersebut ketika itu Ayu Ting Ting salah satu 
pembawa acara tayangan program televisi Brownis mendorong kepala 
Wendy Cagur yang juga salah satu pembawa acara program televisi 
tersebut.
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Gambar 3.2 Saat Ayu Ting Ting mendorong kepala salah satu pembawa acara yaitu Wendy 
Cagur (05/03/2018)

Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari norma-
norma kesopanan yang berlaku di Indonesia karena dalam budaya 
Indonesia memegang kepala seseorang dianggap tidak sopan selain itu 
mendorong kepala orang juga termasuk dalam perundungan secara 
lisan atau perundungan yang menyerang !sik seseorang.

Selain melanggar norma-norma kesopanan, acara ini juga me langgar 
P3 SPS Bab XVII Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan bahwa lembaga penyiar-
an televisi wajib menayangkan klasi!kasi program siaran sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok 
usia penontonnya, yaitu : P(2-6), A(7-12), R(13-17), D(18+), dan SU(2+) 
secara jelas dan diletakan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara 
ber langsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidenti!kasi 
program siaran.

Pada gambar diatas tidak terdapat klasi!kasi usia hal tersebut tidak 
sesuai dengan ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam P3 
SPS hal ini dapat menyebabkan penonton sulit mengidenti!kasi program 
acara ini lebih cocok untuk dipertontonkan untuk usia berapa.

Seharusnya stasiun televisi tidak menayangkan tayangan-tayangan 
yang mengandung pelanggaran tentang Undang-Undang No. 32 Tahun 
2002 dan P3 SPS pada jam-jam dimana anak-anak di bawah umur masih 
dapat mengakses televisi karena anak-anak dapat melihat tayangan-
tayangan yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk usia mereka. Orang 
tua juga seharusnya tidak memberikan kemudahan kepada anak mereka 
yang masih di bawah umur untuk mengakses televisi tanpa pantauan 
orang tuanya.
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Fitriana Nur Annisa

Kehidupan tanpa adanya komunikasi bagaikan manusia tanpa pangan 
atau bumi tanpa air. Tanpanya, manusia akan mati dan tidak dapat ber-
kembang. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang krusial bagi se-
seorang yang berada di dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dengan kata 
lain, kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin, communis yang berarti 
mem buat kebersamaan atau membangun kebersamaan atau membangun 
ke bersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata dari communis adalah 
communico yang artinya berbagi (Mulyana, 2000: 46).

Mengenal lebih dekat dengan komunikasi, komunikasi memiliki 
beberapa bentuk yang salah satunya adalah komunikasi massa. Konsep 
komunikasi massa mengandung pengertian sebagai suatu proses dimana 
institusi media massa memproduksi dan menyebarkan pesan kepada 
publik secara luas (Bungin, 2006: 262). Dari pengertian di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa komunikasi massa dan media massa ini saling 
terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Perlu diketahui, ada beberapa macam bentuk media massa antara 
lain media cetak seperti surat kabar atau koran, media elektronik seperti 
televisi, dan media cyber seperti media sosial yang menggunakan 
internet. Di jaman modern seperti saat ini, media massa menjadi salah 
satu kebutuhan pokok bagi masyarakat di seluruh dunia. Tanpa adanya 
media massa, manusia akan merasakan kekosongan dan kehampaan 
yang luar biasa. Mengapa bisa sampai seperti itu? Karena pada dasarnya 
manusia adalah makhluk sosial atau biasa kita sebut zoon politicon. 
Hal itulah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang 
lainnya karena kodrat manusia yaitu untuk hidup bermasyarakat dan 
ber interaksi satu sama lain. Dengan hadirnya media massa di tengah 
kehidupan masyarakat, tentunya akan sangat memudahkan masyarakat 
dalam menerima informasi dan berinteraksi dengan sesamanya. 

Setiap hari kita pasti menjumpai berbagai media massa seperti 
media elektronik, misalnya. Media elektronik yang tergabung dalam 
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media massa adalah televisi dan radio. Walaupun sama-sama media 
massa, keduanya memiliki perbedaan. Radio yaitu sebuah media yang 
dalam penyampaikan pesannya dengan menggunakan audio (suara) 
sedang kan televisi adalah sebuah media yang penyampaian pesannya 
meng gunakan audio visual (suara dan gambar bergerak). Masyarakat 
Indonesia pun lebih menggemari televisi daripada radio karena tayangan 
yang disajikan oleh televisi lebih menarik dengan audio visual-nya. Kita 
tidak dapat mengelak bahwa industri pertelevisian di Indonesia kian 
meningkat seiring dengan berjalannya waktu, hal ini dibuktikan dengan 
men jamurnya stasiun televisi swasta lokal. Dengan menawarkan program 
unggulan yang kreatif dan inovatif, dengan begitu para stasiun televisi baik 
swasta lokal maupun swasta nasional dapat berkembang di masyarakat. 

Meningkatnya rating sebuah stasiun televisi pastinya tidak lepas 
dari program-program yang berada di dalamnya. Semakin banyak 
masyarakat yang menggemari program atau acara tersebut maka akan 
semakin tinggi rating yang akan dicapai. Begitu banyak program yang 
ditawarkan oleh stasiun televisi yaitu reality show, talkshow, variety 
show, sinetron dan masih banyak lagi. Salah satu program televisi 
yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah talkshow. Talkshow 
merupakan se buah acara dimana terdapat narasumber dan host di 
dalamnya. Host akan memandu jalannya acara dengan berbincang 
dan memberikan ke sem patan kepada narasumber untuk memberikan 
pernyataan atau jawaban terhadap sesuatu hal yang sedang di bicarakan.

Gambar 3.3 Brownis dengan ketiga host-nya.
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Gambar 3.4 Host menghampiri pemain musik dan bergoyang tidak senonoh.

Sebuah talkshow yang ada di salah satu stasiun televisi lokal yang 
ber judul Brownis yang disiarkan oleh Trans TV. Program talkshow ini 
disiarkan setiap hari pada pukul 13.00 WIB. Program ini berisi tentang 
obrolan-obrolan ringan seputar kehidupan narasumber yang dikulik 
dengan kreatif oleh para host-nya. Acara ini dipandu oleh host yang 
notabene adalah artis papan atas Indonesia yaitu Ayu Ting-ting, Ivan 
Gunawan dan Ruben Onsu. Dalam kesehariannya, acara ini diwarnai 
dengan obrolan yang diselingi bercanda meskipun lucu namun banyak 
lelucon yang terkesan berlebihan sehingga tidak mengindahkan peraturan 
penyiaran. 

Seperti tayangan Brownis pada Hari Senin, 6 Maret 2018 ketika 
Ruben Onsu menghampiri salah satu pemain musik lalu ia bergoyang 
yang tidak senonoh di depannya. Walaupun terlihat lucu, namun hal itu 
justru melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
Pasal 36 ayat 5 point kedua yang berisi isi siaran dilarang menonjolkan 
unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat 
terlarang dan melanggar Pasal 36 ayat 6 yang berbunyi isi siaran dilarang 
mem perolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-
nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan inter-
nasional. Serta adegan ini juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3 SPS) Bab V tentang Penghormatan 
terhadap Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan ayat 9 yang berisi 
lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan 
kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.
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Gambar 3.5 Host menoyor kepala bintang tamu.

Sebenarnya banyak adegan di dalam acara Brownis yang tidak 
patut untuk dipertontonkan. Karena mengandung hal yang tidak sopan 
serta tidak beretika yang tidak patut untuk dicontoh. Hal ini melanggar 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 36 ayat 
1 yang berbunyi isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, 
hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, 
kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta 
meng amalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Dengan adegan yang seperti itu, acara ini sama sekali tidak men-
cerminkan kebaikan dan kesopanan, tidak mengandung informasi yang 
bermanfaat bagi masyarakat. Justru dengan seperti ini, generasi penerus 
bangsa akan rusak moralnya karena disuguhi dengan acara televisi yang 
tidak mendidik. Selain itu, untuk jam tayang acara Brownis ini dirasa 
kurang pas karena bersamaan dengan jam pulang anak sekolah dasar pada 
pukul 13.00 WIB. Diharapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih 
selektif dan dapat memantau acara televisi yang sekiranya melakukan pe-
langgaran. Untuk stasiun televisi juga diharapkan dapat membuat program 
acara yang sekiranya mendidik dan layak dipertontonkan serta lebih bijak 
dalam menetapkan jam tayang acara. 
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6LVL�1HJDWLI�6HEXDK�Talk Show

Kukuh Aji Wicaksono

Dewasa ini televisi boleh dilakukan telah mendominasi hampir 
semua waktu luang setiap orang, hampir diperkirakan 6-7 jam perminggu 
waktu masyarakat untuk menonton televisi. Waktu yang paling tinggi 
terserap pada musim dingin. Sementara itu di Indonesia televisi bukanlah 
lagi merupakan kebutuhan tersier bagi masyarakat melainkan sebagai 
ke butuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Setidaknya sekitar dua jam 
perhari, setiap orang menyempatkan waktunya untuk menonton acara 
televisi. Mengapa televisi begitu menyita banyak perhatian tanpa menge-
nal usia, pekerjaan dan pendidikan? hal ini disebabkan televisi me miliki 
se jumlah kelebihan, terutama kemampuannya dalam me nyatu kan antar 
fungsi audio dan visual ditambah dengan kemampu an nya memainkan 
warna.

Perkembangan televisi sebagai media massa begitu pesat karena se-
bagai media massa sangat dirasakan manfaatnya karena dalam waktu 
yang relatif singkat dapat menjangkau wilayah dan jumlah penonton 
yang tidak terbatas. Bahkan, peristiwa yang terjadi pada saat itu juga 
dapat segera diikuti sepenuhnya oleh penonton di belahan bumi yang 
lain. Oleh karena itulah banyak orang menyebutkan bahwa abad ini se-
bagai abad komunikasi (Darwanto, 2005: 26).

Namun, adapun beberapa fungsi televisi sama dengan fungsi media 
lainnya (surat kabar dan radio siaran) yakni memberi informasi, men-
didik, menghibur dan membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih domi-
nan pada media televisi sebagaimana hasil penelitian-penelitian yang 
dimana menyatakan bahwa pada umumnya tujuan utama khalayak me  -
nonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan dan untuk mem per-
oleh informasi.

Program televisi itu sendiri adalah sebuah perencanaan dasar dari 
suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas 
dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama 
yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut. 
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Oleh karena itu saat ini setiap program televisi mempunyai berbagai 
macam tayangan yang disediakan untuk ditonton oleh masyarakat luas. 
Namun kita ketahui banyaknya program televisi yang ada saat ini akan 
menjadikan setiap stasiun televisi bersaing untuk meningkatkan rating 
program mereka masing-masing dan setiap stasiun program televisi harus 
mempunyai ide kreatif agar penonton lebih menyukai program tayangan 
mereka (Naratama, 2004: 63).

Dalam dunia penyiaran di Indonesia sering ditemukan konten-konten 
siaran yang tidak sesuai dengan nilai moral masyarakat Indonesia. Hal 
itu bisa dilihat dari maraknya tayangan yang sudah ditegur oleh Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) namun masih marak ditayangkan. KPI berfungsi 
sebagai regulator penyelenggara penyiaran di Indonesia.

Program uraian (the talk), vox-pop, wawancara (interview) baik 
dalam studio maupun di luar studio dan diskusi di televisi disebut Pro-
gram Mimbar Televisi (The Talkshow Program). Program ini tampil 
dalam bentuk sajian yang mengetengahkan pembicaraan seseorang atau 
le bih mengenai sesuatu yang menarik atau sedang hangat dibicarakan 
masyarakat (Wibowo, 1997: 37).

 Seiring dengan perkembangan pertelevisian di Indonesia maka 
program-program acara yang ada di Indonesia semakin bertambah 
banyak. Maka dari itu penulis akan membahas tentang suatu program 
televisi yang saat ini sedang banyak diperbincangkan yaitu program 
acara Brownis Tonight. Di sini saya mengambil program acara Brownis 
Tonight yaitu program baru yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi 
yaitu Trans TV. Program acara Brownis Tonight adalah jenis sebuah 
program talkshow yang dikemas dengan suasana santai, membahas isu-
isu hangat yang ada di masyarakat dengan cara sederhana. Di program 
ini juga adanya hiburan lelucon dari para pembawa acara apalagi yang 
saat ini sedang lucu-lucunya seorang menonton bayaran yang bernama 
Anabelle dia selalu bertingkah lucu didepan kamera dan itu membuat 
penonton menjadi terhibur.

 Acara Brownis Tonight ini diperani oleh beberapa host yaitu di-
antara nya Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Wendy dan Ayu Ting-Ting, kini 
hadir khusus dalam sebuah talkshow unik. mereka membawa obrolan 
yang tidak biasa. Tidak hanya ngobrol tapi juga ada tantangan, me-
rubah penampilan dan hebohnya sering kali adanya sebuah kejutan 
secara tiba-tiba dan itu dapat membuat kita tertawa karena sifat peran 
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para pembawa acara yang lucu serta ceplas-ceplos dalam berbicara, dan 
obrolannya dijamin akan meninggalkan kenangan manis karena mereka 
mempersembahkan Brownis alias Obrolan Manis. 

Program Brownis Tonight ini sendiri adalah program yang menam-
pilkan beberapa orang terkenal seperti kalangan celebrity. Talkshow atau 
per bincangan adalah program yang menampilkan satu atau beberapa 
orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh se orang 
pem bawa acara (host). Mereka yang diundang adalah orang-orang 
yang berpengalaman langsung dengan peristiwa dan topik yang diper-
bincang kan adalah sebuah masalah yang sedang terjadi.

Namun bisa kita lihat setiap program televisi yang berjenis talkshow 
pasti didalamnya terdapat sebuah tindakan yang tidak selayaknya untuk 
ditayangkan/ditampilkan di layar kaca pertelevisian dan dalam pem-
ba hasan kali ini kenapa penulis mengangkat sebuah program acara 
Brownis Tonight, karena menurut penulis didalamnya banyak sekali 
tindakan prilaku dari ucapan yang dinilai kurang sopan dan itu di-
keluar  kan dari mulut seorang pembawa acara sendiri. Contohnya di 
sini penulis melihat langsung dari tayangan televisi yaitu pada episode 8 
Maret 2018 jam 18.00 WIB dimana pada hari itu program acara Brownis 
Tonight mengundang seorang artis yang bernama Resa Herlambang. 
Pada episode tersebut, banyak sekali tindakan atau ucapan yang keluar 
dari host Brownis Tonight itu sendiri yang bisa dikatakan tidak baik dan 
tidak beretika.

Gambar 3.6 Terlihat adegan kekerasan pada menit ketiga yang dilakukan oleh host.



156| Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

Adegan yang tergambar pada gambar 1 bisa dikatakan tidak sopan 
jika dapat kita lihat dari segi usia terlihat bahwa seorang bodyguard 
tersebut lebih tua dari Wendy, walaupun bisa dikatakan ini hanya 
bercanda tidak sepantasnya seperti itu karena menurut Islam juga kepala 
itu !trah kita.

Gambar 3.7 Terlihat host menghina bodygoad

Tidak hanya Wendy, Ruben Onsu pun sempat menghina bodyguard 
tersebut dengan mengatakan muka bodyguard tersebut seperti apem 
cebeb. Hal tersebut bisa kita perhatikan pada menit kedua dan Ivan 
Gunawan juga ikut mengatakan bahwa bodyguard tersebut seperti 
buntelan kentut itu pasti sangat menyakitkan untuk menjadi seorang 
bodyguard bertubuh gemuk tersebut, hal ini dapat kita perhatikan pada 
menit yang sama. Selain itu, bisa menjadi dampak buruk buat anak-anak 
yang mungkin bisa ditiru untuk menghina kawannya (yang bertubuh 
gemuk) padahal itu adalah suatu ucapan tidak baik (menghina !sik).

Adanya program acara televisi yang berjenis talkshow pasti disitu 
memiliki batas tindakan dan ucapan yang memang jika tidak baik 
tidak usah ditayangkan/diucapkan. Dan adapun pasal Undang-Undang 
tentang Penyiaran di televisi yaitu lebih dikenal dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 dan adapun Pedoman 
Peri laku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) di dalam 
keduanya ini berisikan tentang sebuah pelanggaran yang ada disetiap 
tayangan program televisi. Tapi walaupun adanya berupa pelanggaran-
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pelanggaran tersebut masih banyak program televisi talkshow yang me-
langgar pelanggaran tersebut, seperti acara Brownis Tonight ini sendiri 
jika kita lihat banyak sekali pelanggaran yang dapat kita lihat salah satu-
nya dari segi norma agama, norma kesopanan, norma perlindungan 
anak, hak privasi dan pelanggaran dan pasal berapakah yang didapatnya 
yaitu untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 48 yang 
ber bunyi adanya rasa hormat terhadap pandangan keagamaan serta 
ke sopanan dalam ucapan dan tindakan serta penggolongan program 
di lakukan menurut usia khalayak, dan adapun dalam P3 SPS yang 
menerangkan dalam pasal 5 yang berbunyi adanya sebuah nilai norma 
kesopanan, kesusilaan, etika profesi dan lain-lain.

Tidak hanya itu, Brownis Tonight adalah sebuah tayangan pro gram 
televisi yang dimana mereka memiliki dua kali sehari untuk jam tayangnya 
yaitu siang dan malam namun disini program Brownis Tonight yang di-
siarkan pada malam hari tepatnya pukul 18.00 WIB itu bisa dikatakan tidak 
layak untuk disiarkan karena ada suatu pelanggaran dan pasal tentang pe-
nyiaran yang membahas masalah perlindungan dan pemberdayaan siaran 
kepada khalayak khusus yaitu anak-anak. Pelanggaran tersebut yaitu ter-
cantum pada dalam sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 
36 yang berbunyi isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pem-
ber dayaan siaran kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, 
dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat. Jika dalam P3 
SPS ada  pun keterangan dalam Pasal 14 yang berbunyi lembaga penyiaran 
wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan 
me nyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan peng-
golongan program siaran.
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di Talkshow�5XPSL�1R�6HFUHW�

Bella Valentina Herman

Di Indonesia keberadaan media massa seperti halnya televisi sudah 
menjadi tontonan sehari-hari bagi masyarakat untuk sekedar hiburan 
atau melepas penat ketika lelah dalam berakti!tas. Banyak program 
televisi yang menayangkan atau menyajikan acara yang menghibur dan 
menarik perhatian juga minat pemirsanya, salah satunya perkembangan 
program acara televisi yang semakin hari banyak digemari masyarakat 
yaitu program talkshow yang kian menghiasi layar televisi Indonesia.

Media massa merupakan pusat dari kajian komunikasi massa. Media 
massa menyebarkan pesan-pesan yang mampu mempengaruhi khalayak 
yang mengonsumsinya dan mencerminkan kebudayaan masya rakat dan 
mampu menyediakan informasi secara simultan ke khalayak yang luas, 
anonim dan heterogen membuat media bagian dari ke kuatan institusional 
dalam masyarakat (Junaedi, 2007: 13).

Talkshow adalah program acara yang dikemas dengan adanya suatu 
per bincangan maupun diskusi dengan mengundang narasumber mau-
pun bintang tamu. Program yang berada pada televisi dan radio ini, 
mulai diminati para penonton yang ingin mengetahui informasi me lalui 
per cakapan individu maupun antar kelompok. Pembahasan infor masi 
juga dapat disampaikan secara ringan dan mendalam apabila disam pai-
kan melalui acara talkshow tersebut.

Program Rumpi No Secret adalah program dengan format talkshow 
pada sore hari yang tayang di Trans TV. Program ini jam terbangnya 
masih terbilang baru dan merupakan program talkshow pertama yang 
tayang di Trans TV pada sore hari. Kehadiran program talkshow ini 
cukup menarik perhatian penonton televisi khususnya anak muda dan 
dan dewasa dalam mencari hiburan pada sore hari dengan konsep acara 
televisi yang berbeda dengan program talkshow lainnya.

Dari judul program, Rumpi No Secret dapat menjadi alasan mengapa 
program talkshow ini berada saat sore hingga menjelang malam disaat 
orang-orang sedang berkumpul dengan keluarga atau teman untuk se-
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kedar mengobrol dan mencari hiburan dari televisi. Rumpi No Secret 
tayang pukul 16.00 – 17.00 WIB. Hal ini juga kiranya dapat mempengaruhi 
adanya konsep acara yang dibawakan secara santai sehingga anak muda 
maupun dewasa menyukai program talkshow tersebut. Mulai bintang 
tamu yang berasal dari kalangan selebriti maupun tokoh yang mampu 
ber baur dengan topik dikalangan usia muda. Adapun pembahasan 
me ngenai gaya hidup maupun pengalaman seseorang hingga terdapat 
obrolan dengan menggunakan kata yang tidak terbatas saat wawancara. 

Wawancara merupakan salah satu bentuk dialog untuk menggali 
data yang kemudian diolah sebagai bagian dalam penyusunan berita. 
Me lalui wawancara akan dapat diperoleh informasi yang lebih detail 
dan memfokuskan sasaran. Wawancara untuk berita biasanya pendek 
saja dan langsung pada pokok permasalahannya dan mengkaitkan pada 
fakta penting atau tanggapan dan reaksi terhadap fakta tersebut (Muda, 
2003: 82-83).

Program yang berdurasi selama 60 menit ini tayang pada setiap 
hari Senin hingga Jumat yang dipandu oleh seorang pembawa acara 
yaitu Venny Rose. Selain itu acara ini juga memakai home band se bagai 
pengiring awal masuk dan penutup dalam sebuah segmen, yang me-
lantunkan beberapa potongan lagu serta tidak lupa untuk menyer takan 
jingle program ketika acara akan memasuki segmen baru setelah iklan. 

Namun acara talkshow ini dianggap banyak memuat konten yang 
negatif yang ditayangkan kepada masyarakat, salah satunya pada tanggal 
8 Maret 2018, Rumpi No Secret mengundang artis ternama yaitu Kriss 
Hatta yang terkenal lewat beberapa sinetron yang dibintanginya. Kriss 
Hatta diundang untuk mengklari!kasikan masalah tentang rumah 
tangganya yang tidak jelas dengan seorang artis bernama Hilda Vitria 
yang sedang viral diperbincangkan oleh masyarakat. Dalam penayangan 
tersebut jelas Kriss Hatta dan pihak Rumpi No Secret bersedia me na-
yang  kan hal yang tidak pantas diperlihatkan yaitu sebuah video Hilda 
Vitria yang dikirimkan secara pribadi kepada Kriss Hatta dengan meng-
guna kan baju yang seadanya dan hanya ditutupi sebuah boneka di 
bagian depan badannya. 

Dalam acara tersebut Kriss Hatta juga mengatakan beberapa hal 
yang tidak pantas seperti menikah tanpa seizin orang tua bersama Hilda 
Vitria dan akhirnya beritanya viral ketika Hilda Vitria berselingkuh 
dengan seorang artis ternama yaitu Billy Syahputra, adik dari Alm. 
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Olga Syahputra. Kriss Hatta mengatakan bahwa ia memergoki istrinya 
tersebut bersama laki-laki di kamar sebuah hotel. Dan bukti bukti tidak 
senonoh tersebut ditayangkan secara langsung di Rumpi No Secret Trans 
TV. 

Gambar 3.8 Kriss Hatta sedang memaparkan bukti-buktii perselingkuhan yang dilakukan 
oleh Hilda Vitria.

Gambar 3.9 menayangkan foto Hilda Vitria yang tidak pantas untuk dipublikasikan 
(08/03/2018).

Acara tersebut terlihat kurang pantas ditayangkan karena tidak atau 
bersifat kurang mendidik dan dimana media massa khususnya media 
televisi ini yang seharusnya mempunyai nilai informasi yang sangat 
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penting dan mempunyai manfaat bagi masyarakat luas namun nyatanya 
tidak. Media massa dalam teori ini merupakan media yang berfungsi 
sebagai pembagi pesan. Pesan-pesan yang terbagi mengandung nilai 
dan norma, ide-ide maupun simbol yang mempengaruhi pola pikir, pe-
rasaan, tindakan masyarakat tertentu (Liliweri, 1991: 86).

Dalam acara Rumpi No Secret tersebut menayangkan tayangan 
yang tidak ada manfaatnya dalam apapun, acara tersebut lebih mengulik 
seluk beluk masalah yang sedang dialami artis atau yang sedang viral 
dalam masyarakat untuk diviralkan dan menaikan rating televisi. Selain 
itu, sangat tidak ada manfaatnya bagi khalayak. Dan tugas media massa 
khususnya media televisi harusnya lebih mementingkan untuk mewakili 
masyarakat bukan hanya mementingkan kepentingan individu.

Pada acara Rumpi No Secret tersebut seharusnya mendapat per-
ingat an dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena tayangan ter-
sebut telah melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 
(3) yang berbunyi Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pem-
berdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja dengan 
menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran 
yang wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klasi!kasi khalayak 
sesuai dengan isi siaran. Rumpi No Secret Juga melanggar peraturan KPI 
tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) tahun 2012 Pasal 13, Pasal 9, 
Pasal 14 ayat 1, Pasal 16, Pasal 21 ayat 1,2, dan 5.

Selain hal tersebut, siaran yang dimuat di dalamnya juga mengarah 
kepada kapitalisme yang mulai menguasai hampir seluruh aspek di 
masya rakat. Para kapitalisme ini bermaksud mengajak penonton secara 
tidak sengaja menonton tayangan produk yang diberikan dengan tema 
yang sedang viral di masyarakat untuk diperbincangkan dengan sudut 
pandang yang berbeda. Dan pada sisi lain inilah taktik permainan 
media dalam memainkan perannya. Nantinya peran tersebutlah yang 
akan mempengaruhi rating pada sebuah produk yang telah ditayangkan. 
Rating televisi sangat berpengaruh akan kelanjutan program acara 
tersebut semakin rating-nya tinggi artinya masyarakat menyukai acara 
ter sebut sebaliknya jika rating acara tersebut rendah maka acara tersebut 
tidak digemari masyarakat dan dikhawatirkan program tersebut tidak 
tayang lagi. Dan tanpa melihat peran media massa yang sesungguhnya 
para perilaku media yang hanya bertujuan mencari laba semata.
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Semula media televisi dihadirkan untuk memberikan informasi-
infor masi yang bermanfaat kepada masyarakat namun saat ini televisi 
sudah beralih fungsi untuk ladang mencari uang bagi para pemilik 
media dan pengiklan produk dan tanpa memikirkan masyarakat untuk 
menikmati tayangan-tayangan yang bermanfaat dan mendidik. Disadari 
atau tidak, televisi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat se-
karang ini. Televisi juga yang menjadi media paling berpengaruh saat 
ini untuk menumbuhkan karakter berbicara bagi bangsa Indonesia. 
Televisi menjadi sarana baru seseorang, kelompok atau organisasi untuk 
bersosialisasi maupun bertentangan sejak era reformasi sampai sekarang.

Informasi yang diperoleh melalui siaran televisi dapat mengendap 
dalam daya ingatan manusia lebih lama jika dibandingkan dengan 
perolehan informasi yang sama tetapi melalui membaca. Hal tersebut 
disebabkan karena gambar/ visualisasi bergerak yang berfungsi sebagai 
tambahan dan dukungan informasi penulisan narasi penyiar atau 
reporter memiliki kemampuan untuk memperkuat daya ingat manusia 
dan memanggilnya (recall) kembali (Muda, 2003: 27). 

Pada teori tersebut dapat dilihat bahwa sesorang harusnya telah 
mampu memilah mana program televisi yang patut ditonton dan 
tidak pantas untuk ditonton. Namun dikehidupan sehari-hari masih 
banyak masyarakat yang menganggap nilai-nilai yang berada ditelevisi 
adalah realitas yang ada dikehidupan sebenarnya seperti yang ada pada 
tayangan talkshow. Dan mungkin acara seperti ini lebih disukai anak 
muda maupun orang dewasa karena pada acara talkshow memiliki 
konsep kekinian dan santai seperti jiwa anak muda, sehingga sekarang 
banyak bermunculan acara-acara talkshow yang berada di televisi 
untuk dikonsumsi semua masyarakat, dari hal tersebut banyak investor 
dan pengusaha untuk memanfaatkan rating talkshow untuk mencari 
keuntungan misalnya beriklan atau menjual sebuah produk.

Hal di atas tidak lepas seorang kapitalis, investor dan penguasa televisi 
yang memilki saham yang besar yang memungkinkan menayangkan 
acara-acara yang menguntungkan di suatu media untuk dikonsumsi 
masyarakat khususnya media televisi. Banyak sekali program talkshow 
ini dengan berbagai tema baik yang menginspirasi atau bahkan tidak 
meng inspirasi sama sekali bahkan acara talkshow yang memuat unsur 
negatif, yaitu seperti program talkshow Rumpi No Secret. Program ter-
sebut ditata dengan baik dan memiliki alur yang asyik akan tetapi acara 
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tersebut menyisipkan konten-konten yang tidak pantas yang seharusnya 
dihilangkan bukan malah dibuat-buat untuk mencari sensasi penonton 
dan memperoleh rating tinggi akan tetapi merusak generasi muda 
sekarang yang sangat cepat menerima perubahan teknologi maupun 
informasi-informasi yang ada.

Pada saat ini seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang se-
makin canggih media akan menunjang dalam beberapa aspek ke hidupan. 
Gejala-gejala ini muncul karena meningkatnnya peran media massa itu 
sendiri yang digunakan oleh institusi penting dalam masyarakat. Setiap 
proses komunikasi mempunyai hasil akhir yaitu yang disebut dengan efek. 
Efek menerpa seseorang yang menerimanya secara sengaja dan terasa atau 
tidak disengaja dan dan malah mungkin tidak dapat dimengerti. Akibat 
dari suatu proses komunikasi umumnya dirumuskan oleh Gonzales (1989) 
dalam akibat kognitif, afektif maupun konatif (Liliweri, 1991: 30).

Media merupakan industri yang merubah dan berkembang serta 
menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan 
industri lain yang terkait, media juga merupakan industri tersendiri 
yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan 
instusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Dilain 
pihak, institusi media di luar oleh masyarakat (McQuail,1987: 3).

Media televisi sebenarnya memiliki peran yang sangat luas untuk 
masyarakat. Banyak program acara televisi yang tujuan sebenarnya untuk 
memberikan informasi ataupun berita kepada khalayak dengan cara 
cepat dan mudah diakses. Terlebih media televisi yang banyak di guna-
kan masyarakat untuk memperoleh informasi karena mudah di pahami 
bagi sebagian orang yang tidak menggunakan teknologi alternatif lain 
seperti laptop ataupun smartphone untuk mendapatkan informasi yang 
diinginkan. 

Memang penyajian di media elektronik terasa lebih singkat di-
bandingkan dengan penyajian di media cetak, jika dilihat dari segi 
durasinya. Cara-cara menulisnya juga dibedakan antara media cetak dan 
elektronik. Sekalipun demikian, keduanya memiliki berbagai kelebihan 
dan kekurangan masing-masing. Persamaannya terletak pada tujuannya 
yaitu sebagai sumber informasi, menghibur, maupun mendidik (Muda, 
2003: 25).
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Akan tetapi semakin berkembangnya media massa khususnya 
televisi sekarang ini yang semakin hari semakin banyak program yang 
tidak bermanfaat dan tidak mendidik atau bisa dibilang edukasi di 
dalam siaran televisi lambat laun sudah sedikit sekali, seperti program 
talkshow disalah satu acara televisi yaitu Rumpi No Secret. Pada acara 
tersebut hanya menayangkan kehidupan pribadi artis maupun orang 
yang sedang viral untuk dibicarakan dan diulik menggunakan bahasa-
bahasa yang kurang mendidik yang seharusnya acara tersebut tidaklah 
ditayangkan di televisi karena bermanfaat bagi masyarakat.
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Anindita Hapsari

Pada era globalisasi perkembangan media massa berkembang sangat 
pesat di seluruh negara termasuk Indonesia. Media massa adalah alat 
yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada 
khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti 
surat kabar, !lm, radio, dan televisi. Media massa memiliki dua jenis 
yaitu media elektronik dan media cetak. Namun kini masyarakat lebih 
memilih media elektronik yaitu televisi. Televisi adalah alat penangkap 
siaran bergambar, yang berupa audio visual dan penyiaran videonya 
secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tele 
(jauh) dan vision (melihat), jadi secara har!ah berarti “melihat jauh”, 
karena pemirsa berada jauh dari studio televisi (Zoebazary, 2010: 255). 
Selain itu, kelebihan televisi dari media massa lainnya ialah kemampuan 
menyajikan berbagai kebutuhan manusia, baik hiburan, informasi mau-
pun pendidikan dengan sangat memuaskan (E$endy, 1986: 90).

Kini televisi telah menjadi bagian yang tidak terpisah dari ke hidup an. 
Hampir tidak ada hari tanpa hiburan televisi. Sebagian besar stasiun televisi 
tayang selama 24 jam non-stop. Begitulah televisi kini seolah menjadi nafas 
kehidupan. Mengapa sekarang ini televisi begitu lekat dengan kehidupan 
masyarakat Indonesia? Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. 
Masyarakat kita masih terpola dengan budaya hiburan. Akibatnya, segala 
sesuatu yang berbau hiburan selalu disukai oleh masyarakat. Hal ini 
pun disadari oleh pengelola televisi. Dan sebagai salah satu alat untuk 
memuaskan penonton, televisi pun berlomba-lomba menyajikan program 
hiburan sebanyak-banyaknya.

Dan karena pesaingan yang ketat, kini Indonesia mulai banyak 
ke munculan beberapa televisi swasta baru, baik yang lokal maupun 
nasional. Kemunculan ini sebenarnya disambut hangat oleh masyarakat. 
Hal ini dikarenakan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang 
lebih beragam. Kini televisi sangat diharapkan akan memberikan hiburan 
yang dapat mencerdaskan masyarakat. Disamping itu, televisi juga mem-



166| Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

perluas wawasan masyarakat jika mereka aktif mengikuti berbagai acara 
yang berisi tentang informasi yang edukatif dalam televisi. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran beberapa televisi 
swasta baru semakin membuat persaingan antar sesama stasiun televisi, 
yang membuat para kru televisi harus memiliki strategi dalam menarik 
masyarakat agar menonton acara yang ditayangkan. Jika mereka berhasil 
merebut simpati penonton secara luas, maka sejumlah iklan pun akan 
masuk. Kemudian yang menjadi keprihatinan bagi masyarakat yaitu se-
bagian televisi swasta yang memilih strategi kurang tepat untuk menarik 
pe nonton, diantaranya dengan melanggar perundang-undangan dengan 
acara-acara yang mengandung unsur menghina orang lain, mengandung 
unsur vulgar, dan melanggar hak privasi orang lain. 

Salah satu acara yang melanggar peraturan perundang-undangan 
adalah acara Obrowlan Manis. Obrowlan Manis atau yang biasa disebut 
Brownis merupakan acara talkshow yang tayang Senin sampai Jumat 
pukul 13.00 WIB di stasiun televisi Trans TV. Program talkshow atau per  -
bincangan adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang 
untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh se orang host. 
Mereka yang diundang adalah orang-orang yang berpengalaman 
langsung dengan peristiwa atau topik yang diper bincang kan atau mereka 
yang ahli dalam masalah yang tengah dibahas (Morissan, 2008: 222).

Acara Brownis ini sendiri dibawakan oleh host utama yaitu Ruben 
Onsu dan Ivan Gunawan. Dalam acara ini Ruben dan Ivan hadir dengan 
sebuah talkshow yang unik, dimana mereka membawa obrolan yang tidak 
biasa. Disini mereka tidak hanya berbincang-bincang, tetapi juga ada 
tantangan dan kejutan. Setiap tayang Brownis selalu memberikan bintang 
tamu untuk meramaikan acara tersebut. Brownis saat ini merupakan 
program unggulan di Trans TV yang sangat digemari oleh masyarakat, 
namun begitu ada beberapa pelanggaran yang ada di program tersebut. 

Pada saat ini Brownis menampilkan Ayu Ting Ting dan Wendi 
se bagai host baru di acara tersebut. Beberapa pelanggaran dalam acara 
Brownis dapat dilihat dari episode yang tayang pada tanggal 2 Maret 
2018 yang bertema “Selamat siang saya Ruben, saya Ivan, saya Wendi, 
saya Ayu, melaporkan dari studio Brownis Trans TV”. Pada saat setelah 
menampilkan video “Some of the most hilarious news bloopers ever!” atau 
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“Beberapa kesalahan berita paling lucu yang pernah ada,” kemudian 
Ruben menyuruh Ivan untuk melakukan rekayasa adegan tersebut, 
dan kemudian Ivan pun menjadi seorang reporter dan Wendi sebagai 
masyarakat yang mengganggunya, kemudian Ivan pun memukul kepala 
Wendi seperti pada gambar berikut.

Gambar 3.10 Adegan Brownis yang menunjukkan perilaku atau etika yang tidak baik pada 
episode bertema reporter.

Hal itu melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pada Bab V 
tentang Penghormatan terhadap Norma Kesopanan dan Kesusilaan Pasal 
9 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma 
kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat dan Bab 
VI tentang Penghormatan Terhadap Etika Profesi Pasal 10 ayat 1 yang 
berbunyi lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang 
dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak 
merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Kemudian 
Bab XIII tentang Program Siaran Bermuatan Kekerasan Pasal 17 yang 
berbunyi lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan 
dan pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

Pelanggaran yang kedua yaitu saat Ayu juga melakukan rekayasa 
sebagai seorang reporter arus mudik yang sedang berada di Jalur Pantura 
Jakarta. Dalam rekayasa tersebut, Ayu melaporkan kabar terkini dengan 
bergoyang-goyang erotis seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 3.11 Adegan Brownis yang menunjukkan gerakan atau tarian tubuh yang erotis 
pada episode bertema reporter.

Hal tersebut melanggar salah satu pasal di Pasal Undang-Undang (UU) 
Penyiaran Bab IV tentang Pelaksanaan Siaran Bagian Pertama mengenai 
Isi Siaran Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi isi siaran wajib mengandung infor-
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masi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan persatuan 
dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. 
Dalam program ini Brownis hanya mengan dung unsur erotis dan 
hiburan, tidak mengandung unsur informasi, pendidikan, dan manfaat 
untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya pada episode ini juga melanggar 
Standar Program Siaran (SPS) pada Bab XII tentang Pelarangan dan Pem-
batasan Seksualitas Bagian Pertama Pelarangan Adegan Seksual Pasal 18 
(i) yang berbunyi program siaran yang memuat adegan seksual dilarang 
menampilkan gerakan tubuh dan tarian erotis.

Pelanggaran yang ketiga yaitu terjadi pada tanggal 6 Maret 2018, yang 
bertema “Host-host Jadul.” Ketika sedang mengobrol dengan bintang tamu 
yaitu Teuku Edwin, Ivan kemudian menunjuk Ruben dan mengatakan, “Ini 
juga gak tumbuh, segini-gini aja dari dulu ya, kayanya gak ada perubahan 
gitu,” Dan kemudian Ruben juga mengatakan kepada bintang tamu lain 
yaitu Eko Patrio,“Eh boncel lu juga boncel.” 

Gambar 3.12 Adegan Brownis pada saat Ivan menghina Ruben pada episode bertema host-
host jadul.

Hal itu melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pada Bab XI 
tentang Perlindungan Kepada Orang dan Kelompok Masyarakat Tertentu 
Pasal 15 ayat 1 (c) yang berbunyi lembaga penyiaran wajib memperhatikan 
dan melindungi hak dan kepentingan orang dan kelompok dengan kondisi 
!sik tertentu dan ayat 2 yang berbunyi lembaga penyiaran tidak boleh me-
nyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan meng hina orang 
dan kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
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Itulah beberapa pelanggaran yang mungkin tidak mereka sadari tetapi 
mempunyai efek yang besar terhadap penonton atau masyarakat Indonesia 
yang suka menonton acara tersebut. Seharusnya sebagai pengelola stasiun 
televisi dapat memformat program acara yang mampu melatih masyarakat 
agar ber!kir lebih kreatif, dengan menambah acara-acara yang banyak me-
ngan dung unsur pendidikan, seperti, kuis, sejarah, dan lain sebagainya. 
Stasiun televisi hendaknya betul-betul memikirkan nasib perkembangan 
generasi bangsa ini. Hendaknya tidak hanya memikirkan keuntungan yang 
sebayak-banyaknya, tanpa memikirkan nasib konsumennya. Seharusnya 
sebuah stasiun televisi harus ikut andil dalam upaya pendidikan generasi 
bangsa ini dengan menampilkan tayangan-tayangan yang betul-betul ber-
manfaat. Selain itu, sebagai konsumen sebaiknya memilih program acara 
yang baik dan jangan mudah menyerap segalanya tanpa harus ber!kir ter-
lebih dahulu.
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Eksekusi 4. 
Kematian Etika Penyiaran 
dalam Program Sinetron
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Sebagai generasi yang milenial, tentu saja kita mengetahui bebagai 
macam perkembangan apa saja yang terdapat di sekitar kita, mulai dari 
teknologi, lingkungan, bahkan keturunan. Telah banyak dampak negatif 
dan positif yang terdapat di dalam masing-masing perkembangannya. 
Teknologi contohnya, teknologi adalah salah satu dari beberapa banyak 
yang memiliki perkembangan sangat cepat dan drastis, salah satunya 
adalah televisi. Perkembangan televisi dari era hitam putih sampai era 
digital seperti saat ini. Selain itu, bisa kita lihat dari tayangan televisi atau 
program–program yang terdapat di dalamnya. Tentunya banyak sekali 
terdapat perubahan, entah dari tampilan, gambar, ataupun jenis-jenis 
program nya. Selain itu televisi juga media massa elektronik yang men-
dominasi di dalam kehidupan manusia tanpa mengenal usia, waktu, 
pendidikan, dan lain-lain.

Greget pengembangan televisi di tanah air mulai muncul ketika 
Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan olahraga akbar Asian Games 
IV di Jakarta tahun 1962, namun ada beberapa pihak yang berpandangan 
bahwa TVRI memulai siaran pertama kali pada 17 Agustus 1962 itu 
didirikan sebagai bagian kegiatan olahraga tersebut. Akan tetapi, ada juga 
yang menyatakan bahwa jauh hari sebelum kegiatan olahraga tersebut 
dilaksanakan bangsa ini sudah menyadari akan arti penting kehadiran 
televisi sebagai bagian upaya pembangunan pendidikan nasional (Katley 
dalam Sunarto, 2009: 90).

Perkembangan teknologi televisi ini seharusnya dapat dimanfaatkan 
untuk mempermudah khalayaknya dalam menggali informasi ataupun 
men jalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mencari infor-
masi tentang kabar berita, bencana alam, kuliner, tempat-tempat wisata, 
ataupun informasi-informasi mancanegara yang belum kita ketahui 
sebelumnya. Televisi dikatakan sebagai media yang dapat menyampaikan 
pesan secara audio, visual, dan gerak sehingga khalayak seolah-olah 
mengalami sendiri suatu peristiwa. Karena dalam media massa televisi, 
penyampaian isi pesan seolah-olah langsung antara komunikator dan 
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komunikan sehingga informasi atau pesan yang disampaikan oleh 
televisi tersebut akan mudah dimengerti oleh khalayak karena jelas 
terdengar secara audio dan akan mudah terlihat secara visual (Romli, 
2017: 88).

Selain itu televisi juga media massa elektronik yang mendominasi di 
dalam kehidupan manusia tanpa mengenal usia, waktu, dan pendidikan. 
Televisi dapat dibilang memiliki jangkauan yang sangatlah luas, itu 
semua dikarenakan televisi digunakan sebagai sarana hiburan bagi 
keluarga. Setidaknya setiap kepala keluarga memiliki satu buah televisi 
di dalam masing-masing rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan 
informasi dan media hiburan. 

Semakin berkembangnya dunia pertelevisian Indonesia semakin 
marak juga acara dan program televisi, seperti reality show, variety 
show, sinetron, magazine show, dan infotaiment. Namun sayangnya 
beberapa program yang ditayangkan banyak terdapat penyalahgunaan 
demi mencapai target rating yang mereka inginkan tanpa memikirkan 
akbiat yang terjadi dikemudian hari. Hal ini bukan hanya teruntuk 
pada khalayak saja, akan tetapi isi program dari teknologi televisi itu 
sendiri yang menayangkan program-program tidak sepantasnya serta 
telah banyak melanggar Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran, sehingga membuat khalayak yang menyaksikannya merasa 
tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dari sinilah 
khalayak banyak yang mencontoh, bahkan melakukan hal-hal yang 
mereka lihat di dalam program tersebut hingga berakibat fatal.

Beberapa contoh tayangan pada umumnya yang tidak sesuai dengan 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut; 
Karma, Pesbukers, Ganteng-Ganteng Serigala (GGS), dan Anak Langit 
pada khususnya. “Anak Langit” adalah salah satu program sinetron 
tayangan televisi yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta 
ternama yaitu SCTV (Surya Citra Television). Acara ini biasa ditayangkan 
setiap hari pada pukul 19:30 WIB. Sinetron yang dahulu lebih dikenal 
dengan sebutan Anak Jalanan ini adalah salah satu sinetron yang banyak 
mengandung unsur kekerasan. Sinetron yang diperankan oleh Ammar 
Zoni sebagai Al, Immanuel Caesar Hito sebagai Andra, dan Cemal Faruk 
Sebagai Key. Berawal dari kisah mereka sebagai anak motor yang tinggal 
di sebuah panti asuhan milik Babe Rozaq yang diperankan oleh Fathir 
Muchtar dan Nyak Ida yang diperankan Mega Aulia. Andra, Al, dan 



Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

 | 175

Key memiliki kepribadian yang berbeda, akan tetapi mereka sama-sama 
menyukai dunia motor sehingga tergabunglah mereka kedalam sebuah 
klub motor yang bernama Rainbow.

Gambar 4.1 Rimba menyerang Ali di Acara Kemah bersama Klub Motor

Gambar di atas adalah potongan dari adegan sinetron Anak Langit, 
yang di tayangkan pada tanggal 8/3/2018. Adegan di atas terdapat 
pada menit ke 3 sampai dengan 4. Pada menit di atas terdapat banyak 
bagian perkelahian antara Al dan Rimba. Menurut alur cerita, adegan 
perkelahian ini terjadi akibat dari rasa cemburu seorang Rimba atas 
perempuan yang sangat ia cintai yaitu Vika kepada Al. Hal itu bermula 
ketika klub Motor Rainbow, Alastor, dan &under mengadakan acara 
kemah bersama dengan tujuan mempererat tali persaudaraan antara 
sesama klub motor. Akan tetapi ketika keberangkatan mereka, vika 
memang mendapatkan bagian berkendaraan berdua besama Ali untuk 
menuju lokasi agar keamanan dari semua anggota Klub motor terutama 
yang perempuan terjaga. Namun lain halnya seorang Rimba yang me-
miliki sifat egoisme dan keras kepala yang tinggi mengharuskan dirinya 
untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan !sik. Ini adalah 
salah satu potongan adegan yang mengandung unsur kekerasan dalam 
sebuah sinetron Anak Langit. Dimana sebuah masalah diselesaikan 
dengan cara kekerasan tanpa mengetahui asal dan usul dari sebuah masalah 
tersebut.

Adegan di atas, tentu saja sebuah adegan yang melangggar dari 
salah satu tujuan penyiaran yang terdapat dalam Undang-Undang No. 
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32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Bab II Pasal 4 yang menyatakan 
bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi 
sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan 
perekat sosial. Adegan perkelahian di atas sudah cukup mejadikan 
bukti bahwa di dalam program sinetron ini terdapat banyak adegan 
kekerasan. Selain itu adegan di atas juga melanggar salah satu dari isi 
dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pada 
bab IV Pasal 1 tentang pelaksanaan siaran yang menyatakan isi siaran 
wajib mengandung 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. Adegan di atas juga menjadikan bukti bahwa 
tayangan televisi sinetron Anak Langit ini tidak mengandung banyak 
informasi, pendidikan, bahkan manfaat yang baik untuk dipertontonkan.

Gambar 4.2 Geng Motor #under, sedang mengganggu Andra di dalam perjalanan.

Pelanggaran yang lain juga terdapat dalam gambar di atas yang men-
jadikan bukti bahwa sinetron Anak Langit ini ditayangkan pada waktu 
primetime. Waktu primetime adalah waktu dimana orang-orang berkumpul 
dan beristirahat. Waktu primetime sendiri biasanya terdapat pada pukul 
18:30 – 21:00 WIB. Pelanggaran di atas terdapat dalam Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan isi siaran wajib 
memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, 
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yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu 
yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau me-
nyebut  kan klasi!kasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Dari pasal di atas 
sudah sangat jelas bahwasanya sinetron ini ditayangkan diwaktu yang 
tidak tepat. Kita mengetahui bahwa pada pukul 18:30 – 21:00 WIB tersebut 
adalah waktu dimana anak-anak sedang berada di rumah dan menikmati 
tayangan televisi. Bisakah kita bayangkan pengaruh yang terus ditabur oleh 
televisi jika acara-acara seperti itu ditayangkan pada jam-jam yang jumlah 
penontonnya sangat banyak atau pada saat primetime. Ada jutaan pemirsa 
yang terus menyerap kekerasan dan eksploitasi seksual, mistis, horor atau 
gosip selebriti sebagai bagian dari hidup masyarakat kita. Hal ini tidak 
pernah terjadi pada awal tahun 1980-atau 1990-an. Masyarakat pada saat itu 
masih sangat menunggu acara Dunia dalam Beritanya TVRI, yang sangat 
popular ditayangkan jam 21:00 WIB (Lim, 2008: 16).

Banyak dampak negatif yang dirasakan anak-anak secara tidak 
langsung akibat cenderung menonton beberapa sinetron yang tidak 
men didik, seperti mencontoh adegan-adegan bahkan kebiasaan hidup 
yang terdapat dalam sinetron Anak Langit ini khususnya. Hasil Penelitian 
mem buktikan bahwa anak-anak usia 5-15 tahun yang menonton TV lebih 
dari 2 jam dalam sehari, akan memperlihatkan gejala yang merugikan 
kesehatannya dalam satu dasawarsa berikutnya, tanpa peduli apakah 
mereka gemar menonton TV atau tidak setelah dewasa. Demikian 
penelitian yang dilakukan Robbert Hancox yang dipublikasikan pada 
lancet 17 juli 2004 (Maria D. Adriana dalam Hendrik Lim, 2008: 60).

Gambar 4.3 Terdapat 3 orang anak geng motor Alastor sedang mengkeroyok seorang tukang 
potong rambut yang sedang berjual jasa di wilayah mereka berkumpul.
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Selain beberapa pelanggaran yang telah disebutkan diatas, sinetron 
Anak Langit ini juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran (P3 SPS) Tahun 2012 tentang Pelarangan dan Pembatasan 
Kekerasan, bagian pertama terdapat pada Pasal 23 yang berbunyi 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, atau bunuh 
diri. Gambar potongan adegan di atas telah menjadi bukti bahwa terdapat 
pelanggaran kekerasan yang bersifat keroyokan, yang mana pada adegan 
tersebut terdapat 3 orang dari anak geng motor thunder yang sedang me-
lakukan pemerasan terhadap seorang pekerja tukang potong rambut, yang 
berakhir pada pengkeroyokan. Hal tersebut dilakukan akibat tukang potong 
rambut ini melakukan penjualan jasanya di daerah tempat biasa geng motor 
thunder berkumpul.

Dari beberapa contoh kekerasan yang terdapat dalam sebuah acara 
televisi seperti sinetron Anak Langit di atas dapat disimpulkan bahwa 
frekuensi dan durasi tayangan kekerasan sudah berada dalam tahap 
yang menghawatirkan, mengingat rata-rata program tayangan liputan 
kriminal (21 program) memuat 11 adegan kekerasan dengan berbagai 
versi, khususnya ketika menunjukkan gambar korban kekerasan, pe-
rusakan benda, penggunaan alat kekerasan dan visual mayat (Lim, 2008: 
15). Seharusnya sebagai pengelola stasiun televisi sudah peka terhadap 
permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam sebuah program-
program ataupun acara-acara yang akan ditayangkan di televisi agar 
menjadi sebuah program yang bermanfaat dan dapat memenuhi 
kebutuhan khalayaknya. 

Hendaknya bagi para khalayak juga pandai-pandai memilih 
program televisi yang mana layak untuk ditonton dan tidak, terkhusus 
bagi para orang tua agar anak-anak tidak mudah terpengaruh dengan 
apa yang mereka tonton. Dalam hadis Ibnul Anbari Rahimahullahu 
mengatakan pula:

“Barangsiapa mengajari anaknya adab semasa kecil, maka akan me-
nyejukkan pandangannya ketika si anak telah dewasa.” (Jami’ Bayanil 
‘Ilmi wa Fadhlihi, 1/306).
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Fadila Ramadyanti

Televisi merupakan media atau sarana komunikasi massa. Fungsi 
dari media massa itu sendiri adalah menyiarkan seputar informasi dan 
acara-acara menghibur yang menemani waktu luang pada saat di rumah 
atau dimana pun dengan berbagai pilihan channel dari stasiun-stasiun 
yang ada sekarang. Televisi media yang paling luas dan bisa ditonton oleh 
masyarakat Indonesia dengan mudah. Perkembangan teknologi televisi 
semakin modern dan canggih dari zaman ke zaman memang sangat pesat 
perkembangannya. Kucangkul Hatimu dengan Cinta adalah sinetron FTV 
yang tayang di SCTV yang menayangkan tayangan program dengan tema 
yang beragam seperti tentang remaja, cinta, agama dan kehidupan yang 
sering terjadi dikehidupan sehari-hari.

Menurut Jalaludin Rakhmat, Televisi memasuki setiap rumah, 
mengajar orang sejak dari buatan sampai ke lubang lahat. Begitu pula 
dengan media massa lainnya mempunyai kurikulum tersembunyi yang 
menggambarkan apa yang terjadi, apa yang penting dalam berbagai 
kejadian dan menjelaskan hubungan-hubungan serta makna yang ada 
diantara kejadian-kejadian itu (Rakhmat, 1986: 245).

Penyelenggara siaran televisi pun semakin banyak dan masih 
tinggi  nya permintaan pasaran atau konsumen akan tayangan televisi 
mem buat konsumsi masyarakat akan televisi pun semakin besar dan 
menimbulkan persaingan antara para pemilik stasiun televisi. Asas ke-
butuhan akan media televisi membuat para pengelola media stasiun 
televisi membuat ide-idenya untuk menyuguhkan program televisi baik 
dalam bentuk program informasi maupun hiburan seperti sinetron dan 
acara lainnya. 

Menurut Mochamad Riyanto Rasyid, kekerasan di dalam media 
massa dapat disebut sebagai kekerasan yang dibenarkan, karena telah 
men  jadi sesuatu hal yang biasa, hal yang diizinkan dan bahkan hal 
yang telah dijadikan komoditas. Dewasa ini melihat adegan kekerasan 
di televisi bukankah tumbuh perasaan terpesona yang diiringi oleh 
hadirnya sensasi-sensasi kenikmatan. Oleh media massa elektronika 
keterpesonaan dan kenikmatan permirsa, dipelihara dengan sebaik-
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baik nya atau dibenarkan dengan cara yang “berlebihan” demi pemasukan 
iklan (Rasyid, 2013: 74).

Melihat berbagai aksi kekerasan yang muncul di berbagai tempat 
di negeri ini tentu meninggalkan keprihatinan yang begitu mendalam. 
Fenomena yang berkembang tersebut menunjukkan, betapa kekerasan 
seakan menjadi sebuah jalan keluar dari segenap permasalahan yang 
muncul. Kekerasan dide!nisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan 
oleh satu individu terhadap individu lain sehingga mengakibatkan 
gangguan !sik atau mental. Kekerasan di dalam sinetron televisi media 
massa sekarang sudah menjadi suatu hal yang biasa yang setiap hari 
ditayangkan secara berulang-ulang yang ditonton setiap hari.

Televisi pada saat ini lebih banyak digunakan sebagai sarana hiburan 
oleh kebanyakan masyarakat sekarang cenderung menikmati televisi 
untuk hiburan semata sebagai sarana hiburan yang murah dan mudah 
tanpa #lter yang menayangkan acara dengan memuat yang kurang 
mendidik yang mempertontonkan adegan kekerasan dan melontarkan 
kata-kata kasar yang tidak patut untuk dicontoh yang ditayangkan 
dalam keseharian di televisi sekarang ini. Bagaimana tidak sinetron-
sinetron seperti FTV pada saat ini pun memang ini justru menjadi perl-
ombaan untuk mendapatkan rating tinggi yang artinya para pemilik 
stasiun televisi-televisi bisa mendapatkan pemasukan uang melimpah 
dikarenakan jumlah penonton yang menonton tayangan tersebut 
sangat lah banyak dan jumlah iklan-iklan nya pun tinggi, sinetron juga 
me miliki berbagai macam genre yang berbeda seperti percintaan remaja, 
keluarga dan lainnya.

Ketergantungan masyarakat terhadap televisi sekarang masih 
sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor utama 
semakin banyak bermunculan program-program tayangan televisi 
seperti sekarang yang ditujukan sebagai sarana hiburan yang mudah, 
tayangan program televisi banyak sekali yang keluar dari konten yang 
mendidik ironisnya tayangan televisi sekarang mengandung unsur-
unsur kekerasan dan tayangan yang tak patut untuk dicontoh yang 
ditonton secara bebas oleh kalangan anak-anak maupun remaja yang 
memungkinkan anak maupun remaja menirukan adegan kekerasan 
yang ditonton. Sebuah acara televisi mempunyai daya tarik yang kuat 
sehingga bisa membuat anak-anak maupun remaja yang menonton 
mencoba untuk menirukan adegan yang ditampilkan yang berpengaruh 
jika belum bisa membedakan baik buruknya dari apa yang ditayangkan 
sebuah acara yang mereka tonton. 
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Menurut Haryatmoko, program yang berisi kekerasan sangat 
jarang mempertimbangkan aspek pendidikan, etis dan efek traumatisme 
penonton. Kekerasan dokumen merupakan penampilan gambar kekerasan 
yang dipahami permirsa atau pembaca dengan mata telanjang sebagai 
dokumentasi atau rekaman fakta kekerasan. Kekerasan dalam media bisa 
dipresentasikan melalui isinya, misalnya dengan tindakan (pembunuhan, 
pertengkaran, perkelahian, kusuhan dan tembakan), bisa juga dalam situasi 
(kon"ik, luka dan tangisan) dimana emosi yang terungkap menggambarkan 
perasaan mendalam (Haryatmoko, 2007: 121).

Program tayangan televisi sekarang tidak memperhatikan isi atau 
konten dari acara mereka dan membuat program televisi sekarang pun 
ter kesan asal-asal dan masih banyak menemukan melanggar etika dan 
Undang-Undang (UU) penyiaran akibat tidak lagi memperhatikan isi atau 
konten dari tayangan yang disiarkan sebuah program televisi sekarang. 

Salah satunya yaitu Film Televisi (FTV) Kucangkul Hatimu dengan 
Cinta ada mengandung unsur kekerasan dapat di artikan sebagai suatu 
perlakuan dengan cara memaksa, selain mengandung unsur kekerasan 
sinetron Kucangkul Hatimu Dengan Cinta juga ada unsur merendahkan. 
Film Televisi (FTV) sendiri masih menjadi favorit dikalangan anak-
anak, remaja bahkan dewasa sekalipun. 

Gambar 4.4 Adegan saat pertengkaran mulut dan perkelahian !sik antara Ridwan Ghani 
(Tio) dengan kedua temannya pada saat memaksa Adhi Sastro (Galih) pengendara mobil yang 

dimintai uang pajak jalan.

Gambar di atas merupakan adegan tayangan sinetron FTV pada 
menit ke 2:29 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara 
Adhi Sastro (Galih) dan Ridwan Ghani (Tio) ketika pada saat di jalan 
Galih yang sedang membawa mobil diberhentikan oleh Tio untuk 
dimintai uang pajak jalan dan Galih menolak memberikan uang pajak 
jalan dan memicu per tengkaran mulut antara mereka dan Tio tetap 
memaksa dan berusaha menarik Galih yang menolak memberikan uang 
pajak jalan. karena tidak terima diperlakuan kasar oleh Tio akhirnya 
mereka berkelahi dan ada dua teman laki-laki Tio yang membantu 
pengroyokan tersebut Galih di tengah-tengah jalan dengan kondisi 
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jalan yang ramai saat itu membuat orang yang melintasi jalan tersebut 
berhenti dan me lihat pengeroyokan yang terjadi pada saat itu.

Adegan tersebut bukan hanya melanggar Undang-Undang no 32 
tahun 2002 tentang Penyiaran, adegan tersebut juga melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) Tahun 2012 
yaitu Pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib 
tunduk pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan program siaran 
bermuatan kekerasan Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan 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 4.5 Adegan saat terjadi adu mulut dan Adhi Sastro (Galih) mencaci Ridwan Ghani 
(Tio) dengan kata-kata yang kasar dan merendahkan.

Tidak hanya itu saja pada potongan adegan kedua di menit 43 juga 
menunjukkan pertengkaran di sebuah pasar tradisional di desa Asih, 
pertengkaran tersebut juga melibatkan antara sepasang kekasih Adhi 
Sastro (Galih) dan Dahlia Poland (Asih) di sebuah pasar pertengkaran 
tersebut terjadi bermula pada saat kekasih Adhi Sastro (melihat ke-
hadiran Ridwan Ghani (Tio) dari belakang toko boneka menuju ke arah 
Asih dan terjadinya pertengkaran mulut antara Tio dengan Galih saling 
adu mulut antara keduanya dan diiringi oleh lontaran kata-kata yang 
kasar yang tak sepantasnya diucapkan, kata-kata kasar dan makian dari 
Galih kepada Tio yang merendahkan sekali.

Pada gambar 1.2 ini juga mengandung unsur yang melanggar 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) 
tahun 2012 Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa kata-kata kasar dan 
makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas mencakup kata-
kata dalam bahasa indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing. 
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Eksekusi 5. 
Kematian Etika Penyiaran 

dalam Program Kartun
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Media elektronik seperti televisi dan radio memang sudah menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hampir semua kalangan 
menggunakan media ini untuk mencari informasi maupun hiburan 
semata. Khususnya televisi, tayangan yang menyajikan gambar dan suara 
itu tentu lebih menarik perhatian penontonnya dibanding radio. Sifat 
televisi yaitu dapat didengar dan dilihat ketika siaran langsung maupun 
ulang, daya pengaruh sangat tinggi, pengolahan secara elektronik, 
biaya operasional tinggi dan daya jangkau populasi luas (Djamal dan 
Fachruddin, 2011: 59). Jadi tidak heran mengapa televisi bisa dikatakan 
sangat berpengaruh bagi manusia.

Televisi dapat memberikan dampak positif bagi penontonnya. 
Dengan menampilkan tayangan informasi, edukasi maupun hiburan 
televisi bisa memberikan wawasan yang cukup luas dan baik untuk 
ditonton. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa televisi bisa 
juga memberikan tayangan yang negatif. Seperti tulisan sifat televisi 
di atas bahwa biaya operasional tinggi, mengharuskan pihak televisi 
untuk terus memutar otak agar setiap tayangan dapat ditonton banyak 
orang. Kemudian hal itu dijadikan alasan oleh beberapa pemilik televisi 
khususnya di Indonesia untuk menayangkan program yang kurang 
mendidik hanya untuk rating semata.

Dewasa ini, tayangan-tayangan televisi sudah harus diwaspadai pe-
nayangannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama 
pada anak-anak. Sudah banyak kasus yang terjadi terhadap anak berupa 
kekerasan, pelecehan, maupun perundungan yang salah satu penyebabnya 
adalah televisi. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab II ayat 3 yang menyatakan bahwa 
penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi 
nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan ber-
takwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan 
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, 
adil dan sejahtera serta me numbuh kan industri penyiaran Indonesia. 
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Kemudian pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi penyiaran sebagai kegiatan 
komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pen-
didikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selanjutnya 
pada Bab IV pelaksanaan siaran Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi isi siaran 
wajib mengandung 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. Kemudian ayat 3 yang menyatakan bahwa isi 
siaran wajib mengandung 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.

Salah satu prorgram hiburan anak-anak yang menjadi perhatian 
adalah program acara televisi Larva yang tayang di Rajawali Citra 
Televisi (RCTI) pada hari minggu pukul 10.30 WIB sampai 11.00 WIB. 
Larva merupakan acara cartoon yang menceritakan dua sahabat larva 
yang hidup dalam selokan dan mengalami berbagai macam masalah 
setiap hari. Acara Larva memang menghibur bagi kalangan anak-anak 
hingga remaja, namun bila ditelaah lebih dalam ada banyak adegan-
adegan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak seperti kekerasan. 
Istilah kekerasan merupakan suatu perlakuan dengan pemaksaan. 
Apa pun bentuk perlakuan yang di dalamnya melekat unsur-unsur pe-
maksaan dapat dikatakan sebagai kekerasan (Amir, 2004: 337). Pada 
episode tersebut pemeran pendukung yang sering mengumpulkan 
kotoran untuk dimakan lalu menimbulkan bau yang sangat menyengat 
di seluruh tempat. Kemudian datanglah kedua sahabat larva dan mereka 
ter sengat bau tidak sedap dari temannya tersebut. Terjadilah adegan 
ke  kerasan berupa larva yang memukul temannya dengan lidah untuk 
menghindari bau tersebut dan melakukan tamparan berulang kali ke 
larva. Penggambaran kekerasan pada program Larva terlalu berlebihan 
sehingga sangat berbahaya.

Tayangan Larva ini layak mendapat teguran dari Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) sesuai Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran Bab VIII Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 
20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat 2, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat 7, 
Pasal 34 ayat 5 (a), (c), (d) dan (f), Pasal 36 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 
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39 ayat 1, Pasal 43 ayat 2, Pasal 44 ayat 1, Pasal 45 ayat 1, Pasal 46 ayat 6, 
ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan ayat 11 dikenai sanksi administratif dan ayat 2 
yang berbunyi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 
dapat berupa: a. teguran tertulis, b. penghentian sementara mata acara 
yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, c. pembatasan durasi 
dan waktu siaran, d. denda administrative, e. pembekuan kegiatan siaran 
untuk waktu tertentu, f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan 
penyiaran dan g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran dan ayat 3 
yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 
disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Hal ini juga bersinggungan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3 SPS) pada Bab III tentang Ruang 
lingkup Pasal 5 ayat j yang berbunyi pedoman perilaku penyiaran adalah 
dasar bagi penyusunan standar program siaran yang berkaitan dengan 
muatan kekerasan dan Bab XIII program siaran bermuatan kekerasan 
Pasal 17 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

Adegan-adegan yang berbahaya bila ditonton oleh anak-anak dan 
memunculkan kebiasaan buruk. Dalam teori komunikasi, hal ini bisa 
dilihat dari model komunikasi S-R bahwa kegiatan mengirimkan pesan 
sama halnya dengan tindakan menyuntikan obat yang dapat langsung 
masuk ke dalam jiwa penerima pesan (Djamal dan Fachruddin, 2011: 
65). Frekuensi adegan yang diambil dari satu episode Larva yang tayang 
di RCTI memiliki potensi berbahaya bila ditonton oleh anak-anak 
mencapai angka yang patut diawasi. Tidak menutup kemungkinan 
bahwa setiap episode Larva memiliki unsur kekerasan.

Adegan kekerasan dalam serial Larva yang dilakukan berulang-
ulang dapat memberikan dampak buruk bagi penontonnya terutama 
anak-anak dapat dijelaskan dalam teori kultivasi yang dikaji oleh 
Gerbner dimana teori ini menekankan pada dampak (Nurudin, 2004: 
157). Sederhananya teori ini menjelaskan bagaimana tayangan yang 
disiarkan terus menerus akan menimbulkan keyakinan di masyarakat 
bahwa tayangan itu merupakan sebuah realita.
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Gambar 5.1 Adegan setelah memukul pada program Larva.

.    
Gambar 5.2 Adegan menjijikan pada program Larva.

Dalam studi komunikasi yang dilakukan oleh Gerbner, ia menye-
butkan hubungan antara media massa dengan kebudayaan merupakan 
sebuah pengolahan yaitu media mengolah perilaku dan nilai dalam 
sebuah kebudayaan (Fiske, 2016: 181).

 Jadi bagaimana sebuah stasiun televisi harus bisa mengolah konten 
dengan benar agar setiap orang yang menonton mendapat tontonan 
yang baik dan tidak merusak. Namun apa yang ditayangkan oleh hampir 
seluruh stasiun televisi di Indonesia tidak selalu mencerminkan sesuatu 
yang benar. 
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Pada era milenial seperti saat ini, media audio visual mulai ber-
kembang pesat dan menjadi alternatif masyarakat untuk memperoleh 
informasi secara jelas dan akurat. Pada tahun 1927, seorang insinyur asal 
Skotlandia bernama Logie Baird menemukan sebuah alat yang dapat 
menyebarluaskan informasi secara cepat dan e!sien yang kemudian 
dikenal dengan nama televisi. Televisi pada abad 21 telah menjadi elemen 
penting di dalam kehidupan masyarakat dunia. Dengan menggunakan 
televisi, penyebaran informasi menjadi lebih mudah serta e!sien. Televisi 
dapat menyampaikan berbagai pesan yang bersifat hiburan, informatif 
ataupun edukasi dan juga merupakan sebuah jaringan komunikasi yang 
memiliki peran seperti komunikasi massa yaitu satu arah, sehingga me-
nimbulkan keserempakan dan komunikan bersifat heterogen. Televisi 
me  rupakan media massa yang tentu saja berisi pesan-pesan yang akan 
disampaikan pada audiens. Meski tumbuhnya minat pada efek pesan-
pesan dalam media dapat ditelusuri hingga masa sebelum abad 20, ke-
majuan teknologi yang memungkinkan produksi dan distribusi massal 
pesan-pesan tersebut terutama media elektronik lah yang menumbuhkan 
minat lebih sistematis terhadap poduksi, isi, pesan-pesan dan tentu saja 
efek-efek terhadap audiens yang mengonsumsinya (Schramm, 1997: 363).

Komunikasi massa sendiri adalah proses komunikasi yang dilakukan 
melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk me-
nyampaikan informasi kepada khalayak luas (Bungin, 2006: 71). Televisi 
sangat berkaitan dengan komunikasi massa sehingga terdapat khalayak 
yang dimana mereka merupakan objek dari informasi yang disuguhkan 
oleh televisi. Seorang khalayak secara langsung menerima pesan dari apa 
yang ditayangkan ketika ia menonton televisi. Komunikasi yang bersifat 
satu arah menyebabkan khalayak bersifat pasif sehingga hanya dapat 
me nerima pesan dan tidak bisa melakukan timbal balik pesan. Hal ini 
di sebabkan oleh pengaruh psikologis dari televisi itu sendiri, dimana 
televisi seakan-akan menghipnotis penonton sehingga mereka terhanyut 
dalam keterlibatan akan kisah atau peristiwa yang disajikan oleh televisi 
(E$endy, 2004: 122).
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Seiring berjalannya waktu, mulai muncul berbagai macam stasiun 
televisi dengan program andalannya masing-masing. Stasiun televisi 
khususnya stasiun televisi swasta di Indonesia berlomba-lomba untuk 
menonjolkan program andalan mereka. Mulai dari sinetron, FTV, 
talkshow, game show tak terkecuali !lm kartun. Banyaknya program 
kartun yang ditayangkan memang diperuntukkan bagi semua umur 
tetapi lebih spesi!knya kepada anak-anak. Banyak pesan yang tersirat 
dalam sebuah !lm kartun dan tidak semata-mata hanya mengandung 
nilai hiburan saja. Film kartun Spongebob Squarepants merupakan salah 
satu !lm kartun favorit di Indonesia. Spongebob Squarepants pertama 
kali dipopulerkan pada tahun 1999 melalui salah satu stasiun televisi 
kabel asal Amerika Serikat yaitu Nickelodeon. Ide terciptanya Spongebob 
Squarepants pertama kali digagas oleh seorang ahli biologi laut dan juga 
seorang penulis bernama Stephen Hillenburg. Film kartun yang tayang 
setiap pukul 07.30 WIB dan 13.30 WIB di Global TV dan sekarang 
menjadi GTV ini kerap kali membuat penontonnya tertawa dan sangat 
terhibur dengan konten yang ada dalamnya. Namun, ada beberapa adegan 
dalam penayangan Spongebob yang mengandung unsur menyimpang. 
Anak-anak dalam hal ini merupakan konsumen !lm kartun terbesar 
karena memang tujuan awal !lm kartun ini diperuntukkan untuk anak-
anak. Mereka senantiasa menjadi golongan umur yang tidak memiliki 
daya atau bisa dikatakan sangat mudah untuk terpengaruh. Dalam hal 
ini, tayangan kartun sangat berpengaruh terhadap perilaku anak karena 
mereka senantiasa akan mengamati bahkan meniru apa yang mereka 
lihat di televisi. Konten seperti kekerasan, bullying dan intimidasi 
mungkin sering muncul pada setiap episode Spongeob Squarepants. 
Konten tersebut secara tidak kita sadari ada didalam setiap penayangan 
Spongebob Squarepants dan beresiko mempengaruhi perilaku anak. 
Namun, jika kita telaah lebih mendalam ternyata ada sebuah pesan 
terselubung di dalam tayangan Spongebob Squarepants. 

Dalam tayangan Spongebob Squarepants pada episode Rock A Bye 
Bivalve bercerita tentang Spongebob dan Patrick yang menemukan seekor 
anak kerang yang kehilangan orang tuanya. Mereka yang menemukan anak 
kerang tersebut merasa kasihan kemudian mengadopsinya seperti anak 
mereka sendiri. Patrick berperan menjadi seorang ayah dan Spongebob 
ber  peran menjadi istri Patrick. Spongebob yang notabene memiliki 
kelamin pria digambarkan menjadi sepasang suami istri pada episode ini. 
Patrick bertidak sebagai ayah dan Spongebob menjadi se   orang ibu. Konten 
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dalam episode tersebut dianggap merupakan dukungan bagi pernikahan 
sesama jenis atau homoseksual. Pada dialog ter  tentu menjelaskan bahwa 
mereka menjadi seorang pasangan suami istri yang membesarkan anaknya 
contoh nya yaitu “Karena kerang ini tidak memiliki orang tua, kita harus 
membesarkannya Patrick,” kalimat ajakan tersebut menggambarkan bahwa 
Spongebob dan Patrick adalah pasangan homoseksual. Hal itu digambarkan 
melalui Spongebob dan Patrick yang hidup satu rumah dan Spongebob yang 
terkadang berdandan seperti wanita.

Gambar 5.3 Adegan Spongebob dan Patrick yang berjalan berpasangan layaknya suami dan istri.

Pada adegan lain juga memperjelas bahwa episode ini mendukung 
pernikahan sesama jenis. Hal itu tampak pada adegan Spongebob dan 
Patrick yang tidur pada satu atap dan satu ranjang. Mereka tampak mesra 
dan layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Mulai dari rekreasi 
bersama keluarga, membersihkan rumah, mengganti popok bayi sampai 
mengeluarkan kata-kata mesra. 

Gambar 5.4 Adegan Spongebob yang sedang merawat bayi kerang dan memergoki Patrick 
pulang larut malam.
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Mungkin bagi anak-anak rentang usia 3-10 tahun adegan tersebut 
hanya dianggap seperti hiburan semata namun orang tua patut waspada 
terhadap apa yang ditampilkan oleh televisi. Konten yang ditampilkan 
tayangan ini tidak sependapat dengan Undang-Undang Penyiaran No. 32 
Tahun 2002 Bab 4 tentang Pelaksanaan siaran. Pada Pasal 36 ayat 1 yang 
menyatakan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, 
hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, 
kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga kesatuan dan persatuan serta 
mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Tayangan episode 
ini tentu saja tidak sejalan dikarenakan mengandung unsur dukungan 
terhadap pasangan homoseksual yang tidak sependapat dengan budaya 
Indonesia. Homoseksual dalam pandangan Islam sama sekali dilarang 
atau haram. Hal itu tercermin pada hadis yang diriwayatkan Tirmidzi 
yang berbunyi berbunyi “Terlaknatlah orang-orang yang melakukan 
perbuatan kaum Nabi Luth (lesbian & homoseksual).” Dalam Undang-
Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 Bab V tentang Pedoman perilaku 
penyiaran Pasal 48 ayat 2 (a) yang menyatakan bahwa pedoman perilaku 
penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun dan bersumber 
pada nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Tayangan kartun yang ditujukkan kepada anak-anak hendaknya 
menghibur dan tidak meracuni pikiran mereka dengan pesan-pesan 
yang menyimpang. Jika masalah kecil seperti ini diabaikan maka 
dapat berdampak pada sifat anak-anak yang dapat berperilaku meniru 
apa yang mereka lihat di televisi. Mungkin menurut semua orang tua 
sebuah tayangan kartun berisi konten yang aman terhadap psikologis 
anak mereka namun beberapa konten pada kartun tidak sesuai dengan 
ekspektasi. Orang tua seharusnya menyaring tayangan kartun yang 
dikonsumsi anak mereka sehingga tidak berdampak pada perilaku 
mereka kelak. 
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Televisi merupakan media massa elektronik yang pada dasarnya 
diciptakan sebagai media pemberi informasi, edukasi maupun hiburan 
bagi seluruh kalangan usia penontonya. Namun, dewasa ini dengan 
semakin bebas dan berkembangnya dunia pertelevisian di Indonesia 
fungsi utama itu semakin mengikis dan berbalik memberi dampak 
buruk bagi peminatnya, khususnya bagi anak-anak. 

Seharusnya televisi memberikan ruang tersendiri bagi program-
program yang dapat mengedukasi anak dan mampu berpengaruh baik 
bagi perkembangan anak-anak dalam menjalani masa-masa awal mereka 
memahami dan memandang berbagai macam hal. Namun, sekarang 
semakin banyak sajian program televisi yang justru memberi pandangan 
negatif pada diri mereka bahkan pada tayangan kartun sekalipun. 

Tidak seperti dulu, tayangan kartun yang memang notabene 
ditujukan kepada anak-anak kini sudah bercampur dengan konten-
konten yang seharusnya bukan dalam lingkup tontonan usia mereka. 
Banyak stasiun televisi yang menayangan berbagai macam program 
kartun, sayangnya sebagian stasiun televisi sekarang ini kurang jeli dalam 
menelaah apakah konten dalam kartun tersebut layak untuk diberikan 
kepada anak-anak atau justru tidak layak sama sekali dan berdampak 
buruk pada pola tingkah laku anak kedepannya.

Hal-hal tersebut di atas diperkuat oleh pernyataan Patricia Marks 
Green!eld, bahwa televisi mempunyai kekhasan yang berguna dalam 
mengajarkan topik-topik yang lebih menekankan proses dinamis, bukan 
statis. Patricia menambahkan dalam penelitian yang pernah dilakukan 
di Swedia terhadap anak-anak saat disuguhkan sebuah !lm kartun 
berjudul From Seed to Telephone ternyata anak-anak yang menonton 
!lm kartun mampu mengingat peristiwa dalam sebuah !lm tersebut 
secara rinci (Walgito dalam Suciati, 2015: 92).

Itulah yang menjadi kekhawatiran sekarang ini bahwa jika se-
makin banyak tayangan kartun yang berisi konten-konten yang tidak 
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sewajarnya ditayangkan, bukan menutup kemungkian anak-anak akan 
menginterpretasikannya sendiri dan mempraktikan dalam kehidupan 
sehari-hari. Persepsi sendiri merupakan suatu proses yang didahului 
dengan pengindraan yang kemudian diteruskan ke syaraf otak untuk 
diorganisasikan dan diinterpretasikan (Bimo Walgito, 1994: 25).

Contoh konten yang tidak seharusnya ada dalam sebuah program 
kartun salah satunya adalah adegan kekerasan, adegan dewasa seperti 
ciuman, pelukan yang seharusnya tidak layak ditonton dan disuguhkan 
untuk anak dibawah umur. Semua konten-konten di ataslah yang me-
nurut analisa penulis melanggar beberapa Undang-Undang No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3 SPS).

Gambar 5.5: Pada salah satu episode Tom And Jerry terdapat adegan ciuman yang dilakukan 
Jerry dengan tokoh wanita.

Scene di atas melanggar kode etik penyiaran salah satunya Undang-
Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab IV Pasal 36 ayat 3 
yang menyatakan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan ter-
hadap anak-anak dengan menyiarkan acara dengan waktu yang tepat 
sesuai klasi!kasi khalayak. Selain melanggar Undang-Undang No.32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran juga melanggar P3 SPS Bab XXI Pasal 
39 ayat 2 tentang sensor yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran 
televisi wajib melakukan sensor atas seluruh materi siaran yang tidak 
layak tampil.
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Gambar 5.6 Tayangan kartun !e Simpson pada salah satu adegannya menunjukan adegan 
ciuman antara Homer Simpson dan Marge Simpson.

Dalam scene di atas melanggar beberapa kode etik penyiaran antara lain 
P3 SPS tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Bab X Pasal 14 ayat 1 mengenai 
perlindungan kepada anak yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran 
wajib memberikan perlindungan kepada anak dengan me nyiarkan program 
siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan peng golongan program siaran. 
Lalu pelanggaran terhadap Bab XII Pasal 18 pada bagian pertama tentang 
adanya adegan seksual yaitu menampilkan adegan ciuman bibir dan Bab III 
Pasal 5 tentang penggolongan program siaran. Selain melanggar P3 SPS juga 
melanggar Undnag-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab IV 
Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan bahwa isi siaran wajib memberikan per-
lindungan terhadap anak anak dengan menyiaran acara dengan waktu yang 
tepat sesuai klasi!kasi khalayak.

Gambar 5.7 dan 5.8 Serial kartun Doraemon yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI pada 
setiap hari Minggu pukul 08.30 WIB, pada gambar keempat menunjukan salah satu scene 
saat Nobita mengangkat rok yang dipakai oleh Sizuka tentunya hal ini termasuk contoh 
pelanggaran moral, gambar kelima menunjukan bagian scene saat sizuka sedang mandi 

dengan tidak memakai pakaian sama sekali.
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Kedua scene tersebut melanggar beberapa kode etik penyiaran 
antara lain melanggar P3 SPS Bab III Pasal 5 tentang muatan seksual, 
sensor, serta nilai kesopanan dan kesusilaan. Lalu melanggar Bab X 
Pasal 14 ayat 1 tentang perlindungan kepada anak yang menyatakan 
bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan kepada 
anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai 
denggan penggolongan program siaran dan Bab XXI Pasal 39 ayat 2 
tentang sensor yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran televisi wajib 
melakukan sensor atas seluruh materi siaran yang tidak layak tampil. 

Gambar 5.9 Serial kartun Sinchan, kartun asal Negeri Sakura ini jika diamati memang 
memiliki nuansa pornogra! dengan melibatkan anak-anak kecil di dalamnya. Contohnya saja 

dalam gambar diatas, menunjukan salah satu adegan Sinchan sedang memegang payudara 
ibunya sembari berkata yang tidak baik

Dalam scene diatas melanggar kode etik penyiaran antara lain P3 
SPS Bab V Pasal 9 tentang lembaga penyiaran wajib menghormati nilai 
dan norma kesopanan serta kesusilaan dan Bab XII Pasal 16 tentang 
Pembatasan program permuatan seksual.
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Tentang Penulis 
Ismiyana Nurfaiza merupakan anak ketiga dari 
tiga bersaudara pasangan Bapak Parnoto dan Ibu 
Yulia yang lahir di Pontianak 19 tahun lalu. Wanita 
yang akrab disapa Paija ini lahir pada tanggal 22 
Juni 1998 dan sedang menempuh pendidikan S-1 
pro gram studi Ilmu Komunikasi di Universitas 
Mu ham ma diyah Yogyakarta (UMY). Perempuan 
yang hobi menonton !lm dan mendengarkan musik 

ini sedang duduk di semester 4 pada konsentrasi broadcasting dan merupakan 
anggota aktif Cinema Komunikasi (CIKO) UMY dan sudah menghasilkan 2 !lm 
yaitu “Salah Siapa” dimana Ia menjadi art director dan “Luwung Bawani” dimana ia 
menjadi set builder. Penulis ini dapat dihubungi melalui akun media sosialnya, yaitu 
melalui instagram: @paijaaaa atau melalui e-mail: isminurfz@gmail.com.

Muhammad Ihsan Sayuti merupakan anak ke-3 
dari Rosiady Husaenie Sayuti dengan Ikhsanty 
Komala Rimbun. Penulis yang lahir di Mataram 
pada 18 November 1996 ini menempuh pendidikan 
dari Taman Kanak-kanak Assaumi, dilanjutkan di 
Sekolah Dasar (SD) Negeri 26 Mataram kemudian 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 
Ma taram kemudian Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 1 Mataram dan saat ini menempuh pendidikan di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) semester 4 angkatan 2016. Penulis juga aktif 
di organisasi intra sekolah (OSIS) (2010-2011) sejak SMP dan pernah menjabat 
sebagai Ketua OSIS (2013-2014) saat SMA. Kemudian aktif di Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) (2016-2017) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UMY. Akhir 
kata penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas terselesaikannya paper 
yang berjudul “Kekerasan Berwujud Dagelan.”

Justika Imaniar Hijri, lahir pada 30 April 1998 di salah 
satu kota di utara Pulau Bali yaitu Singaraja. Merupakan 
bungsu dari tiga bersaudara yang juga merupakan putri 
dari pasangan Hidayaturrahman dan Aqbal Hanam. 
Saat ini tercatat sebagai Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) se-
mester 4 dan mengambil konsentrasi broadcasting. 

Di kehidupan kampus, ia mengikuti komunitas Cinema Komunikasi UMY pada 
tahun 2016 dan sudah melahirkan dua karya, yaitu Salah Siapa (2016) dan SAM, 
Another Way To Teach A Child (2017) sebagai seorang penulis naskah pada kedua 
produksi tersebut. Tidak hanya dalam dunia audio visual, ia juga tercatat dalam 
Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa sebagai wakil pelaksana salah satu buletin 
yang terbit disetiap bulan. Untuk lebih dekat dengan penulis, bisa menghubungi 
justikaimaniar04@gmail.com atau melalui account Instagram @justikaimaniar.hjr. 
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Fakhrizal Gani atau yang lebih akrab disapa Gani 
adalah seorang anak pertama dari tiga bersaudara. 
Lahir pada tanggal 1 April 1998 di Kota Purworejo 
dan saat ini sedang melaksanakan program studi 
Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Penulis juga aktif dalam komunitas 
!lm yaitu Cinema Komunikasi UMY serta telah 
dua kali melakukan produksi di komunitas ter-
sebut. Film pertamanya adalah Salah Siapa dan 

menjadi editor online serta asisten produser dalam !lm tersebut, kemudian !lm 
keduanya adalah Luwung Bawani dalam !lm tersebut penulis memiliki jobdesk 
Art Director. Penulis dapat dihubungi lewat email : gani.fakhrizal@gmail.com

Dewi Nurul Ratnasari, lahir di Johor, pada 
tanggal 16 April 1998 dari pasangan Shahrul dan 
Dewi Sri Setyoningsih. Dara yang sering disapa 
Ew merupakan putri kedua dari dua bersaudara 
yang dibesarkan di Batang, Jawa Tengah sejak 
2008. Dia merupakan mahasiswa aktif Ilmu 
Ko mu nikasi Universitas Muhammadiyah Yog-
ya  karta 2016 dan mengambil konsentrasi broad -
casting. Ia juga aktif di Badan Eksekutif Ma-
hasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BEM 

FISIPOL UMY) sebagai anggota Dinas Seni Budaya dan Olahraga pada periode 
2016/2017 dan pada periode 2017/2018 sebagai Sekretaris Dinas Syiar Islam 
di organisasi yang sama. Bagi yang ingin mengenal penulis lebih lanjut dapat 
meng hubungi melalui email di dewinurulr@gmail.com atau dengan Line id: 
Jhr164.

Naufal merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi 
dengan konsentrasi Broadcasting angkatan 2016 di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 
Ia terlahir dari pasangan Bapak Sutopo dan Ibu 
Sri Banowati Wahyuningsih pada 3 Agustus 
1997 di Yogyakarta dan mempunyai satu saudara 
kandung yaitu Irfan Novianto. Naufal mempunyai 
hobi fotogra! landscape. Kegemarannya akan 
fotogra! membuatnya ingin menambah wawasan 
akan fotogra!, dimana banyak terdapat elemen 
lain selain foto landscape dalam dunia fotogra!. 
Hal itulah yang mebuat dia mengambil keputusan 

untuk bergabung dengan komunitas fotogra! Ilmu Komunikasi UMY yang 
bernama Fotogra! Komunikasi (Fotka) angkatan 7. Ia juga tergabung dalam 
komunitas Geonusantara, salah satu komunitas fotogra! yang ada di Indonesia. 
Penulis bisa dihubungi via e-mail ntok85@gmail.com.
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Anastasia Widyastuti, putri sulung dari keluarga 
keturunan Sumatera dan Jawa ini lahir di 
Muarabulian, Jambi, 24 November 1997. Pernah 
menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 
64/1 Muara bulian, Sekolah Menengah pertama 
(SMP) di SMP N 3 Batanghari, dan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Batanghari 

hingga kini menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Hobinya adalah menonton !lm dan hunting foto. Perempuan 
yang akrab dipanggil Tesa ini memiliki moto yang selalu Ia gunakan sebelum 
me mulai sesutu yaitu “ You never know if you never try”. Kegiatan kuliahnya 
disibukan dengan mengikuti panitia atau volunteer acara di kampus untuk me-
nambah wawasan dan pertemanan. Gadis ini mempunyai bisnis kecil-kecilan 
untuk menambah uang jajannnya dengan berjualan jilbab. bisa dihubungi lebih 
lanjut melalui Instagram @Anastasiawdyst, Twitter @Anastasiawdyst e-mail 
Anastasyatesa@gmail.com.

Candra Ratna Gupita lahir di Yogyakarta tanggal 26 
Oktober 1997. Saat ini sedang menempuh pendidikan 
perguruan tinggi S-1 di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY), mengambil jurusan Ilmu Ko mu-
nikasi angkatan 2016. Pernah beberapa kali menjuarai 
lomba Marcing Band tingkat Taman Kanak-kanak (TK) 
juara 1,2,3, dan juara favorit pada lomba Musabaqah 
Tilawatil Quran MTQ tingkat Sekolah Dasar (SD) di 
Yogyakarta juara 3, dan lomba band tingkat SMA-
Kuliah juara 4 di Muhammadiyah Expo 2015. Alamat 
email di candraaratna@gmail.com, alamat Instagram 
candra_ratnagupita. 

Rachma Agustriany lahir di Bengkulu pada tanggal 03 
Agustus 1998 merupakan anak ketiga dari dua bersaudara. 
Saat ini sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi 
S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 
meng ambil jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Broad-
casting 2016. Ia juga mengikuti organisasi Ikom Radio 
UMY. Ia bercita-cita menjadi news anchor atau presenter. 
Hobinya suka bernyanyi, travelling, dan baca novel. 
Alamat e-mail: Rachmasuilan@gmail.com dan juga 
Instagram : Rachmaagustriany
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Muhammad Nur Iqbal lahir di Ponorogo, Jawa 
Timur pada tanggal 3 Maret 1998. Riwayat 
pen didikannya pernah bersekolah di SD Mu-
hammadiyah 1 Ponorogo, SMP Terpadu Pono rogo, 
dan di SMA Muhammadiyah 1 Po no rogo. Saat ini 
sedang menempuh pen di dikan perguruan tinggi S-1 
di Universitas Muham madiyah Yogyakarta (UMY), 
mengambil jurusan Ilmu Ko munikasi angkatan 
2016. Pernah beberapa kali menjuarai lomba 
Marcing Band SMA sederajat tingkat Karesidenan 
Madiun dan masuk sepuluh besar lomba panjat 
dinding tingkat Kota Ponorogo. Alamat e-mail di 
nuriqbal91@gmail.com, Instagram nuriqbaaal dan 
id Line nuriqbal03.

Muna Rizqa Alam Pratidina atau yang kerap 
dipanggil Muna, lahir di Yogyakarta 29 Desember 
1998. Merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. 
Muna merupakan lulusan dari Sekolah Menegah 
Kejuruan (SMK) dengan penjurusan Tata Boga 
dan saat ini melanjutkan pendidikannya di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 

dengan mengambil program studi (prodi) Ilmu Komunikasi. Muna merupakan 
anggota aktif Cinema Komunikasi yang merupakan Badan Semi Otonom 
(BSO) yang ada di prodi Ilmu Komunikasi UMY. Pada tahun pertamanya 
Muna membuat sebuah !lm pendek berjudul Salah Siapa menjadi audio editor 
bersama dengan teman- temannya. Setelah itu ia juga memproduksi sebuah 
!lm bersama dengan judul “Mbang Gulo” menjadi asisten produser. Dan yang 
!lm terakhir yang digarapnya adalah “Fani Ra Ngerti” sebagai sound designer.

Ghofurun Karim atau yang lebih akrab disapa 
Ghofur merupakan anak ketiga dari tiga ber-
saudara. Lahir pada tanggal 17 Agustus 1997 di 
Kota Sragen dan saat ini sedang melaksanakan 
studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Ju-
rusan Ilmu Komunikasi. Di perkuliahan dia juga 
aktif di kegiatan Badan Semi Otonom (BSO) 
dalam jurusan yaitu Cinema Komunikasi. Penulis 
memiliki hobi futsal, piknik, dan makan. Penulis 
juga suka menonton !lm dan genre !lm yang 

disukai oleh penulis adalah drama, komedi dan horor. Untuk lebih lengkapnya 
dapat menghubungi lewat email: karimghofurun17@gmail.com.
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Novia Falya Yustiara lahir di Ciamis, 21 November 
1997. Falya merupakan anak pertama dari dua 
ber saudara. Sekarang ia sedang menempuh 
pendidikan S-1 dan mengambil konsentrasi 
broad casting di jurusan Ilmu Komunikasi Uni-
versitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
angkatan 2016. Mahasiswi yang akrab dipanggil 
Falya ini sedang menjalankan perkuliahannya 
di semester 4. Ia juga aktif dibeberapa akun 
me  dia sosial, seperti pada akun instagram dan 
twitternya yaitu @noviafalya.

Anindita Hapsari, ia lebih sering dipanggil 
Dita. Dita merupakan anak ketiga dari empat 
bersaudara yang lahir di Balikpapan, 1 Oktober 
1998. Saat ini ia berumur 19 tahun dan sedang 
menjalani kuliah S-1-nya di Jurusan Ilmu Ko-
mu nikasi dengan konsentrasi Broadcasting Uni-
versitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perem-
puan yang kini baru duduk di semester 4 ini 
mempunyai hobi traveling bersama keluarganya. 
Selain itu, perempuan ini sedang disibukkan de-
ngan mengikuti kegiatan organisasi jurusan di 
kampusnya. Ia juga aktif di media sosial, salah 
satunya yaitu instagram dengan nama akun @
ditahpsr.

Ersa Yulriawan, merupakan putra kedua dari pasangan 
Bapak Herutomo dan Ibu Sri Prasetyaningsih, lahir 
di Yogyakarta pada 13 Juli 1997. Ia sekarang sedang 
menempuh pendidikan S-1 Ilmu Komunikasi di Uni-
versitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia sedang di sibuk-
kan dengan komunitas CIKO (Cinema Ko munikasi) 
dikampusnya, ia mulai tertarik dengan dunia per!lman 
sejak semester 3 kemarin, dikarenakan ada mata kuliah 
yang mengajarkan tentang per!lman yang menurutnya 
sangat asyik. Dari situlah ia mulai menekuni kegiatan 
tersebut dan menurutnya menjadi seorang editor !lm 
adalah peran yang cocok dengan dirinya, ia berharap 
semoga kedepannya bisa menjadi editor !lm dan bisa 
bekerja didunia per!lman.
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Siti Auliasari Maharani, anak pertama dari 
tiga bersaudara yang lahir di Ujung Pandang, 
8 Agustus 1998. Wanita 19 tahun ini sedang 
me nempuh kuliah S-1 nya di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Wanita yang kerap 
di sapa Aulia ini seiring membagi waktu kuliahnya 
dengan beberapa organisasi kampus yang sedang 
ia geluti. Pemilik akun Instagram @auliamahar 
ini, yang kini baru duduk dibangku semester 

4 ini memiliki hobi berwisata kuliner. Ia juga aktif di media sosial dan sering 
membagikan foto kegiatannya di media sosialnya.

Rani Renjani merupakan anak keempat dari empat 
saudara yang lahir di Ciamis, 26 Januari 1998. 
Perempuan 19 tahun ini disibukkan dengan kuliah 
S1 nya di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Perem puan yang kini 
baru duduk di bangku semester 4 ini mempunyai 
hobI menonton drama korea, membaca komik dan 
mengoleksi action #gure. Se lain itu, perempuan yang 
kerap disapa Rani ini sering menghabiskan waktu 

luangnya dengan mengikuti beberapa organisasi di jurusannya. Ia juga aktif di media 
sosial dan sering membagikan foto kegiatannya di salah satu media sosialnya yaitu 
Instagram dengan nama akun @ranirenjani

Ashfa A$arina Salsabila lahir di Banjarnegara 
pada tanggal 26 April 1998. Dia merupakan anak 
kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Geni 
Prahastono dan Diana Yuliyanti Khodijah. Gadis 
yang sudah hampir 20 tahun tinggal di Bekasi 
ini pernah menempuh pendidikan di TKIT Ulil 
Albab Bekasi, SDN Wanasari 12, SMP Al Muslim 
Tambun Bekasi, SMA Al Muslim Tambun Bekasi 
dan kini sedang menempuh pendidikan S-1 di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan 

Ilmu Komunikasi angkatan 2016 dengan mengambil konsentrasi Broadcasting. 
Dia juga aktif sebagai anggota Cinema Komunikasi (CIKO). Karya penulis di 
Cinema Komunikasi (CIKO) antara lain sebagai Art Director dalam !lm pendek 
“Tawar” (2017) dan sebagai Property Master dalam !lmSAM “Another Way To 
Teach A Child” (2017). Untuk diluar organisasi Cinema Komunikasi (CIKO) 
sendiri, ia pernah menjadi Director dalam !lm pendek AKU “Pemutus Mata 
Rantai Perundungan” (2017) dan juga sebagai Director dalam remake !lm “Aku 
Ingin Ibu Pulang” (2017) bersama teman-teman Carstensz Production. Dimasa 
yang akan datang, ia berharap bisa menjadi seorang broadcaster dan #lmmaker. 
Penulis dapat dihubungi melalui Instagram: @slsblashfa, Line: ashfafaa dan 
e-mail: salsabilashfa@gmail.com.
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Ulfa Mei Anggraeni merupakan anak kedua dari 
empat saudara yang lahir di Wonosobo, 21 Mei 
1998. Perempuan 19 tahun ini baru disibukkan 
dengan kuliah S1 nya di jurusan Ilmu Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Selain 
itu, perempuan yang kerap disapa Ulfa ini sering 
menghabiskan waktu luangnya dengan mengikuti 
beberapa organisasi di kampus jurusannya. Ulfa, 
yang kini baru duduk di bangku semester 4 ini 
mempunyai hobi window shopping, yang tidak 
jarang juga suka memburu barang berlogo “SALE”. 
Ia juga aktif di media sosial dan sering membagikan 
foto kegiatannya di salah satu media sosialnya yaitu 
Instagram dengan nama akun @ulfamei.

Salwa Farhana Saumi lahir pada tanggal 26 
Desember 1998 di Samarinda Kalimantan Timur. 
Ia adalah alumni dari SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta. Saat ini, ia tercatat sebagai mahasiswa 
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik di sebuah universitas di kota 
Yogyakarta yaitu Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Ia juga aktif di sosial media yaitu 
Instagram dengan nama akun @salwasaumi.

Ajeng Renita Sari adalah putri bungsu dari 
keluarga keturunan Jawa, lahir di Sleman 21 April 
1997. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
dengan Program Studi Ilmu Komunikasi yang saat 
ini mengambil konsentrasi Broadcasting semester 
4 memiliki hobi memasak dan traveling. Wanita 
yang akrab di panggil Ajeng ini memiliki motto 
“smile is a simple way of enjoying life”. Kegiatannya 
sekarang disibukkan dengan mengikuti panitia 
acara di desanya untuk menambah wawasan, 
pengetahuan, dan pertemanan. Untuk informasi 
yang lebih lanjut, penulis dapat dihubungi akun 
media sosialnya, yaitu di instagram: @ajengrenitas 
dan melalui e-mail: ajengrenitas@gmail.com 



208| Eksekusi Televisi,
Terbunuhnya Etika Penyiaran di Layar Televisi

Dwika Nova Aji Nurhidayat, mahasiswa Ilmu 
Komunikasi pada konsentrasi broadcasting angkatan 
2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY). Dia terlahir dari pasangan Bapak Kamijo 
dan Ibu Nur’aini pada tanggal 16 November 1998, di 
Simpang Raya dan mempunyai kakak bernama Sarika 
Nur Yuliana. Aji adalah seorang yang memiliki hobi 
mengedit video, dan juga gemar bermain game. Selain 
itu, lelaki ini juga sibuk mengikuti kegiatan di beberapa 
organisasi, baik luar maupun dalam kampus. Ia juga 
aktif di media sosial, salah satunya adalah Instagram 
dengan nama akun @ajie_nh10.

Kukuh Aji Wicaksono lahir di Tulang Bawang, 
Lampung pada tanggal 18 Juni 1998. Lulusan dari 
SMA Kartikatama Metro pada tahun 2016 dan saat ini 
menjadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiah 
Yogyakarta (UMY). Anak dari pasangan Mardi dan 
Sis Wati. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, 
memiliki hobi traveling dan fotogra!. Pernah menjadi 
salah satu crew remake !lm Tenggelamnya Kapal Van 
Derwick (2017). Penulis dapat dihubungi melalui 
e-mail kukuhaji201@gmail.com dan Instagram: Ku_
kuhh.

Fadila Ramadyanti lahir di Bengkulu pada tanggal 19 
Januari 1998. Dia merupakan anak kedua dari pasa ngan 
Muhammad Abduh dan Suharti. Hobi yang di  gemari 
adalah mendengarkan musik, membaca novel atau me-
nonton !lm. Pendidikan yang pernah dia tempuh yaitu 
TK pembina Arga Makmur, SD 07 Arga Makmur, SMPN 
02 Arga Makmur, SMAN 1 Arga Makmur. Perempuan 
yang akrab dipanggil Dila ini sedang menempuh pen-
didikan S1 di jurusan Ilmu Komu nikasi, konsentrasi 
Broadcasting di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) angkatan 2016.

Ulviyanti adalah anak ketiga dari enam bersaudara 
yang lahir pada 27 November 1998 di Tangerang, Banten 
dari pasangan Jananto dan Mardiyah. Perempuan 
yang akrab dipanggil Ulvi ini sedang menempuh 
pen didikannya sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Ia juga aktif di media sosial yaitu Instagram dengan 
anama akun @ulviyantii
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Jefri Dasti, lahir di Kota Jambi pada 18 maret 
1998. Kini sedang menempuh pendidikan Sarjana 
Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini 
kerap dipanggil dengan Jefri, selain disibukkan dengan 
kuliah ia juga mengikuti organisasi kampus serta aktif 
di himpunan daerahnya. Pria yang kini duduk di 
bangku semester 4 ini mempunyai hobi mendengarkan 
lagu – lagu seperti Queen, &e Beatles, Red Hot Chilli 
Paper, dan juga AC/DC. Ia juga aktif di media sosial 

dan sering membagikan foto kegiatannya di salah satu media sosialnya yaitu 
Instagram dengan nama akun @jefridasti.

Aji Wibowo berasal dari Kota Palangkaraya. Umurnya 
21 tahun dan sekarang sedang melaksanakan kuliah 
S-1 di Kota Yogyakarta, tepatnya di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi 
dengan broadcasting. Laki-laki berumur 21 tahun 
ini memiliki hobi fotogra! dan banyak memiliki 
pengalaman diberbagai genre fotoga!. Mulai dari 
fotogra! Modelling, Fashion, dan Street Photography. 
Sekarang ia menjadi seorang freelance fotogra! yang 
menerima berbagai macam orderan baik dari wedding, 
endorsement, dan graduate. Ia juga pernah menjadi 
juara 1 dalam lomba Fotogra! yang diadakan oleh 
Nimco Royal Store dengan tema “Independence Day” 
yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2017 
di Yogyakarta dan Juara 1 Lomba Fotogra! yang 
diadakan oleh Palangkaraya Wisata Komunitas yang 

dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2017 di Palangkaraya. Penulis dapat dihubungi 
melalui Instagramnya yaitu @banyu_hangat. See you!

Henok Rasis Yoga lahir di Yogyakarta 13 Juni 1998. 
Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Kaswadi 
dan Sri Utami. Mempunyai hobi fotogra!, videogra!, 
dan musik. Mengawali pendidikan di SD Bangirejo 1, 
SMPN 11 Yogyakarta, SMKN 3 Yogyakarta dan saat 
ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi. 
Selain menjadi mahasiswa, dia juga menjadi freelance 

fotografer untuk mencari uang jajan tambahan. Aktif sebagai anggota dan 
pengurus di organisasi Fotka 053 (Fotogra! Komunikasi). Memiliki cita-cita 
menjadi fotografer professional, bekerja di stasiun televisi, dan menjadi suami 
idaman. Bisa banget dihubungi di e-mail : henokrasis48@gmail.com atau follow 
instagram : @henokrasis. 
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Liani Dwi Pusva adalah anak kedua dari dua 
bersaudara yang lahir di Air Dingin, 28 Desember 
1997 yang sekarang berumur 20 tahun. Wanita 
yang akrab dipanggil Pupe oleh teman-teman 
nya ini sedang menempuh pendidikan S1 jurusan 
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Ia sekarang sedang disibukan dengan 
kegiatan organisasi di kampusnya. Wanita ini 
sedang duduk di semester 4 mempunyai hobby 
bermain musik dan bernyanyi, yang tak jarang 
juga meng-cover lagu-lagu di media sosial dan 

sering mem-posting-nya di Youtube dan di akun Instagram pribadinya dengan 
nama akun @pupeprahana

Azadi Aryo Imawan sering dipanggil Aryo atau 
Pace. Lahir di Jayapura 26 Februari 1998. Pria 
yang merupakan anak pertama dari 4 bersaudara 
dari pasangan Mulyani dan Heni Dwi Lestari. 
Sejak umur 2 tahun sudah tinggal di Jogja dan 
menempuh pendidikan di SD Negri Sentul selama 
6 tahun. Lalu berlanjut di SMP Muhammadiyah 
Yogyakarta selama 3 tahun. Lalu melanjutkan 
SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta selama 3 
tahun. Dan sekarang sedang menjadi Mahasiswa 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) sejak tahun 2016. Aktif dalam kegiatan 
kampus seperti Cinema Komunikasi (CIKO) 

UMY dan kegiatan didalam kampung. Pernah menjadi DOP dalam produksi 
!lm “Salah Siapa”. Menjadi Unit Lokasi dalam produksi !lm “MbokMati.com”. 
Penulis bisa dihubungi melalui email: aryoimawan@gmail.com

Kemal Fasha Bhaskara lahir di Pacitan pada 
tanggal 12 September 1997, ibunya bernama 
Rum Astuti dan ayahnya bernama Zabidi Yakub. 
Ia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini 
sedang menempuh pendidikan S-1 di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan 
Ilmu Komunikasi. Ia aktif di kegiatan Badan Semi 
Otonom (BSO) Jurusan yaitu Cinema Komunikasi 
(CIKO), sebuah wadah para mahasiswa ilmu 
komunikasi untuk berkarya dalam membuat 
!lm. Ia pernah juara dalam kompetisi Film 

Sinematogra!, lalu Ia juga pernah juara lomba menulis &read Competition 
KASKUS Creator Goes To Campus. Saat ini tinggal sebagai anak rantau di 
Yogyakarta yang mempunyai cita-cita untuk bisa bekerja di dunia per!lman.
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Fitriana Nurunissa, seorang wanita berdarah Jawa 
yang lahir di Sleman, 09 Februari 1998. Fitri sapaan 
akrabnya merupakan anak sulung dari dua bersaudara. 
Putri dari pasangan Gatot Subroto dan Sihani. Saat 
ini ia terda(ar sebagai mahasiswa aktif di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dan mengambil program 
studi S-1 Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi 
broadcasting. Saat ini ia tergabung dalam Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) KPM UMY yang bergerak di bidang 

penelitian mahasiswa sebagai Anggota Divisi Humas dan Media. Ia saat ini juga 
masih aktif dalam organisasi kepemudaan karang taruna di tempat tinggalnya. 
Ia pernah menjadi Producer dalam !lm pendek yang berjudul “Disturbed” 
(2016) dan sebagai Art Director dalam remake !lm “Serigala Terakhir” (2016). 
Penulis dapat dihubungi via email di fnurunissa@gmail.com atau melalui 
Instagram @!trianans, dan ID Line !trianans. 

Pahlawan Bimantara lahir pada 10 November 1997, 
buah hati dari pasangan Slamet Siswanto dan Jumiyati. 
Ayahnya berwirausaha sebagai penjual bakso dan ibunya 
adalah ibu rumah tangga. Seorang anak pinggir kota 
ini sekarang menempuh pendidikan S1 di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Dia jatuh cinta dengan 
jurusan Ilmu Komunikasi sejak SMA dan kini Ia bisa 
mewujudkan cintanya di Ilmu Komunikasi. Bima sangat 
senang dengan dunia per!lman, maka dari itu dia ikut 
bergabung dengan Cinema Komunikasi UMY atau 

disingkat CIKO. Pria berisi ini lebih menyukai bidang sinematogra! saat terjun 
ke dunia !lm. Sudah beberapa !lm yang dia produksi di CIKO ataupun di luar 
CIKO. Semakin ketatnya dunia per!lman di Indonesia tidak menghancurkan 
keinginannya untuk menjadi Director of Photography yang berkompeten, karena 
sesuatu yang bisa membuatnya hancur hanyalah falling in love with someone that 
i can’t have.

Aufa Rohadatul ‘Aisyi lahir di Jambi pada tanggal 28 
Mei 1999. Dia merupakan anak bungsu dari tiga orang 
bersaudara. Dia adalah anak perempuan satu-satunya 
dari pasangan Tabi’in Yasin dan Rosninila. Hobi yang dia 
gemari adalah menikmati karya-karya sastra. Dia pernah 
bercita-cita ingin menjadi dokter gigi. Pendidikan yang 
pernah dia tempuh yaitu TK Pembina Sungai Penuh, 
SDN 29/III Semerah, SMPN 1 Sungai Penuh, SMAN 2 
Kota Sungai Penuh, dan saat ini dia sedang menyelesaikan 
studi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Dia juga aktif di Ikom Radio sebagai anggota 

Divisi Produksi. Jika ingin kenal penulis bisa follow akun instagramnya dengan 
username aufaraisyi atau bisa hubungi via email di aufaraisyi@gmail.com.
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Harsacitta Lalita lahir di Yogyakarta pada tanggal 
27 Maret 1998. Dia merupakan anak pertama 
dari pasangan Dadang Eka Siswanta dan Kudup 
Nawang Sasi. Pendidikan yang pernah dia tempuh 
yaitu TK Pertiwi 21 Yogyakarta, SDN Gedong 
Kuning Yogyakarta, SMP Muhammadiyah 2 Yogya-
karta, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, dan 
saat ini masih berstatus sebagai mahasiswi aktif 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pro-
gram studi Ilmu Komunikasi. Pernah aktif da-
lam beberapa organisasi salah satuya IPM untuk 
periode 2014-2015 dalam bidang Asosiasi Seni dan 
Kebudayaan (ASK), Lembaga Pers Moega (LPM) 
periode 2014-2016 dalam bidang Perusahaan. Jika 
ingin mengenal lebih lanjut tentang penulis follow 
akun instagramnya dengan username harsacitta.

Fitriana Nur Annisa, putri tunggal dari Ibu 
Dyah Setyaningsih ini lahir di Bantul Yogyakarta 
pada 19 tahun yang lalu tepatnya pada 28 Mei 
1998. Perempuan yang sering di sapa Fifek oleh 
teman-temannya ini sedang menempuh pen-
didikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Uni -
versitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pe rem-
puan ini termasuk mahasiswa yang aktif di 
lingkungan kampus, ia tergabung sebagai penyiar 
di radio kampus milik jurusan dan aktif ke-
panitiaan diberbagai event kampusnya. Event 
yang pernah diikutinya yaitu Broadcaster Award, 
Communication Fair, Discotic, dan masih banyak 
lagi.

Rida Agita Saraswati lahir Bogor, 3 September 
1998. Merupakan anak kedua dari pasangan 
Agung M. Prakoso dan Citrawati. Pernah ber-
pindah kota beberapa kali, menjadikan ia sebagai 
orang yang menyukai perbedaan budaya dari 
tiap-tiap daerah. Saat ini ia sedang menempuh 
pen didikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Uni-
versitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 
2016 dan aktif mengikuti organisasi kampus yang 
bergerak di bidang sosial lingkungan.
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Indita Yumna Rana merupakan dara kelahiran 
Balikpapan, 25 Agustus 1998 ini tengah mengenyam 
pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Broadcasting 2016. Anak dari pasangan Edy dan 
Agustin ini, bisa dipanggil indi atau dita. Kegiatan 
anak pertama dari 3 bersaudara ini selain kuliah, ia 
juga aktif dalam Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
(KOMAKOM), ia juga pernah memproduseri sebuah 
!lm pendek berjudul “I Scream” dan ia juga pernah 
menjadi salah satu crew Remake !lm Realita Cinta 
dan Rock n’ Roll. Ia memiliki hobby menyanyi dan 

suka menonton !lm. Ia juga aktif di media sosial, salah satunya yaitu instagram 
dengan nama akun @inditayumna_ .

Citra Ajeng Sari lahir pada tanggal 7 September 1997. 
Dia merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. 
Citra panggilan akrabnya bercita cita inggi bekerja 
di stasiun televisi. Dia memulai pendidikannya di 
TK Among Putro, kemudian di SD N 1 Palbapang, 
setelah itu di SMP 3 Bantul, kemudian melanjutkan 
ke jenjang menengah atas di SMA N 1 Bambanglipuro 
hinga kini ia melanjutkan pendidikan ke jenjang 
lebih tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Perempuan yang mengambil Jurusan 
Ilmu Komunikasi ini mengambil konsentrasi 
Broad casting. Ia juga aktif sebagai anggota Cinema 
Komunikasi (CIKO). Karya di organisasi Ciko antara 

lain sebagai wardrobe sekaligus Make Up dalam !lm pendek “Tawar” (2016) 
dan wardrobe pada !lm “Luwung Bawani”. Penulis bisa dihubungi lewat e-mail 
ajengsaricitra@yahoo.co.id atau via akun instagram @citraa_sari

Bella Valentina Herman dilahirkan di Pacitan Jawa 
Timur pada tanggal 14 Mei 1998. Lulusan dari SMA 
Negeri 1 Baturetno pada tahun 2016 dan saat ini 
mahasiswi aktif di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik , Konsentrasi broadcasting di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 
Anak dari pasangan Herman Trisula dan Haryani. 
Gadis ini merupakan anak kedua dari dua bersaudara, 
memiliki hobi travelling dan fotogra!. Pernah 
menjadi salah satu crew !lm: “Caca” (2017), Remake 
“Serigala Terakhir” (2017). Penulis dapat dihubungi 
melalui e-mail bellavalentine7@gmail.com, Twitter: 
@bellavallentine, dan Instagram: bellavalentine.
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