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Kata Pengantar

Perampokan Frekuensi Publik

Fajar Junaedi
(Dosen Ilmu Komunikasi UMY, pengurus Asosiasi 

Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, inisiator Asosiasi 
Pendidikan Ilmu Komunikasi – Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah)

14 Desember 2014, di hari Minggu yang diguyur gerimis. 
Tidak ada pilihan selain menonton televisi di tanggal merah. 
Biasanya saya menonton stasiun televisi asing terutama National 
Geographic dan History Channel, namun entah hasrat apa yang ada 
dalam benak saya sehingga saya menekan remote control memilih 
stasiun televisi Indonesia. RCTI adalah stasiun televisi yang tidak 
sengaja saya pilih. Dua orang host sedang membawakan sebuah 
program live tentang kelahiran anak dari pasangan selebriti Anang 
Hermansyah dan Ashanty. 

Sontak saya segera sadar bahwa frekuensi yang pada 
hakikatnya dimiliki oleh publik telah dirampok oleh RCTI 
dan pasangan selebriti tersebut. Perampokan frekuensi publik 
oleh stasiun televisi sebenarnya telah menjadi gejala yang 
mengkhawatirkan sepanjang tahun 2014. Sebelumnya pernikahan 
pasangan selebriti Raffl y Ahmad dan Nagita Slavina disiarkan 
secara langsung oleh TransTV dan RCTI. Wilayah privat selebriti 
yang tidak ada nilai kegunaannya bagi publik dipancarsiarkan 
oleh stasiun televisi swasta melalui frekuensi publik.

Sesaat setelah melihat siaran langsung kelahiran anak pasangan 
Anang – Ashanty, saya berciut di twitter, “#JanganTontonRCTI 
yang siarkan kelahiran anak selebriti, peduli frekuensi publik”. 
Ciutan ini ternyata mengundang respon positif dari netizen, 
sebagaimana yang terlihat dari retweet yang berjumlah lebih dari 
50 kali. Bagi orang biasa (ordinary people) seperti saya, respon 
sebanyak ini di luar dugaan. Respon yang bisa dibaca sebagai 
bentuk kepedulian atas frekuensi publik yang dirampok.
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Perampokan frekuensi publik oleh stasiun televisi swasta 
tidak lepas dari kepentingan ekonomi stasiun televisi untuk 
meraup iklan. Mereka menjual rating, sebuah angka kuantitatif 
atas jumlah kepenontonan. Dengan demikian, sebenarnya ketika 
kita menonton televisi, kita tidak hanya menikmati waktu luang 
(leisure time), namun kita juga bekerja (working). Kerja tersebut 
adalah menonton televisi yang dijadikan komoditas oleh stasiun 
televisi untuk dijual kepada pada pengiklan. 

Selain perampokan frekuensi bermotif kepentingan ekonomi, 
perampokan frekuensi publik juga bermotif kepentingan politik. 
Adalah pemilu tahun 2014 yang menjadi lonceng peringatan atas 
pemanfaatan frekuensi publik untuk kepentingan politik. Stasiun 
televisi yang dimiliki oleh pengusaha baron konglomerasi media 
sekaligus politisi dimanfaatkan secara massif untuk kepentingan 
politik. Modus operasi pemanfaatan frekuensi publik untuk 
kepentingan politik bisa dipetakan sebagai berikut. Pertama, 
pemanfaatan frekuensi publik untuk propaganda politik melalui 
iklan politik. Jauh sebelum kampanye dimulai, beberapa stasiun 
televisi “mencuri start” dengan aktivitas iklan politik. Kedua, 
pemanfaatan frekuensi publik untuk kepentingan politik melalui 
siaran berita. Jelas, publik bisa melihat bahwa berita mengenai Partai 
Golongan Karya sangat massif di TVOne dan ANTV, dua stasiun 
televisi di bawah konglomerasi yang di bawah komando Aburizal 
Bakrie yang juga menguasai kepemimpinan partai penyokong 
utama Orde Baru ini. Demikian juga berita tentang Nasional 
Demokrat (Nasdem), baik sebagai organisasi masyarakat maupun 
partai politik yang sangat massif di MetroTV. Surya Paloh, pemilik 
stasiun televisi swasta berita pertama di Indonesia ini, adalah 
tokoh kunci dalam Nasdem. Tatkala Harry Tanoesudibyo, pemilik 
konglomerasi media MNC Group, masih mesra dengan Surya 
Paloh, berita tentang Nasdem secara massif juga dipancarsiarkan 
oleh RCTI, MNCTV dan GlobalTV, tiga stasiun televisi terrestrial 
milik MNC Group. Peta yang kemudian berubah dengan cepat 
ketika Harry Tanoesudibyo pecah kongsi dengan Surya Paloh. 
Taipan penguasa MNC Group ini merapat ke Wiranto dengan 
bergabung ke Partai Hanura, dengan segera berita tentang Partai 
Hanura menjadi berita utama di stasiun – stasiun televisi di bawah 
konglomerasi MNC Group.
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Terakhir, modus yang perampokan frekuensi publik oleh 
stasiun dilakukan melalui insersi dalam program siaran. Kasus 
yang paling mengemuka tentu saja dalah Kuis Kebangsaan yang 
disiarkan oleh stasiun televisi di bawah kendali MNC Group. 
Dalam sebuah program kuis, penyiar belum selesai mengajukan 
pertanyaan, namun penelpon sudah mampu menjawab pertanyaan. 
Karena pertanyaannya tentang Istana Maimun di Medan, maka 
bisa kita sebut sebagai insiden “Istana Maimun”. Blooper yang 
kemudian mengundang respon massif dari netizen di media sosial, 
yang sekaligus memperlihatkan kepedulian publik pada frekuensi 
publik.

Membaca dengan Perspektif Ekonomi – Politik

Di negera – negara maju, konglomerasi media telah menjadi 
bahan kajian dan sasaran kritik dunia akademis. Salah satu 
perspektif akademis yang secara kritis menyoroti relasi ekonomi 
dan politik dalam media komunikasi adalah ekonomi – politik 
komunikasi (the political economy of communication).  Dalam 
konteks perkembangannya, perkembangan ekonomi politik  
komunikasi dilandasi oleh Transformasi pers, media elektronik 
dan perusahaan telekomunikasi yang awalnya dimiliki oleh 
keluarga bergerak menjadi perusahaan multinasional. Pendekatan 
ekonomi politik  komunikasi secara umum dimulai dengan sisi 
produksi dalam komunikasi dengan meneliti pertumbuhan 
bisnis dan keterkaitannya dengan ekonomi politik  secara lebih 
luas.  Namun perkembangan konsumsi yang bersifat massif 
menjadikan kajian ekonomi politik tidak hanya berada pada ranah 
produksi namun juga pada ranah konsumsi, yang meliputi relasi 
sosial dan organisasi konsumsi. Konsumsi dihadirkan dengan 
meneliti pertumbuhannya sebagai  respon struktural pada krisis 
akibat kelebihan produksi dan respon sosial pada krisis politik 
(Mosco,1998:74).

Riset dalam konsentrasi media berhadapan dengan semakin 
meningkatnya kesulitan dalam meneliti mengenai pertumbuhan 
integrasi dalam bisnis industri media yang meliputi industri 
tradisional dan divisi teknologi.  Satu tujuan utama dalam riset 
ekonomi politik  komunikasi  di Amerika Utara adalah untuk 
memahami relasi pemerintah atau negara dan bisnis komunikasi. 
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Tantangan ini telah dijelaskan sebagau peranan negara tanpa 
melakukan tekanan yang ekstrem terhadap industri media, dengan 
kata lain independen atau pluralistik. Schiller menyebutkan dalam 
bukunya Mass Communication and American Empire (1969/1992) 
bahwa negara merupakan fokus utama sebagai pengguna prinsip 
dari pelayanan komunikasi, Ini menjadi signifi kan, karena 
kebanyakan literatur komunikasi yang membahas tentang negara  
dalam ranah komunikasi, hanya melihat negara sebagai regulator 
atau pembuat kebijakan (Mosco,1998:92).

Apa yang terjadi di Indonesia benar – benar memprihatinkan. 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dilecehkan oleh stasiun televisi 
yang merampok frekuensi publik demi kepentingan ekonomi, 
politik dan perpaduan keduanya.
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Mencari Kriteria Penonton 
“Oppositional Reading”

Filosa Gita Sukmono

Menonton dan mencermati media massa dari hari ke hari 
semakin terasa kurangnya keberpihakkan media terhadap publik, 
acara yang disajikan benar-benar berorientasi pada kepentingan 
media. Presentase kepentingan publik dalam acara-acara di media 
massa semakin kecil dan kecil, tetapi pertanyaan besar yang muncul 
kemudian, apakah masyarakat kita sadar bahwa hak mereka 
untuk mendapatkan informasi dan tayangan yang “berkualitas” 
telah diambil oleh kepentingan media? Apakah masyarakat kita 
menganggap apa yang ditampilkan media massa sudah “baik”? 
Kondisi apakah ini? Perlukah sebuah gerakan literasi media secara 
massif?

Kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan besar yang coba 
penulis ajukan di atas, mungkin juga pernah dipikirkan dan 
dipertanyakan oleh sebagian orang, tetapi sebagian orang tadi selalu 
terbentur dengan kekuatan media massa saat ini yang sepertinya 
sulit untuk ditembus oleh negara atau hukum media massa itu 
sendiri. Hukum dan regulasi seolah tumpul ketika menghadapi 
media massa. Seribu satu cara dan alasan sudah disiapkan secara 
apik oleh media massa ketika regulasi coba menjerat mereka. 

Kemungkinan terbesar adalah munculnya pertanyaan 
tambahan, yaitu mampukah kita keluar dari kondisi ini? 
Mampukah kita membuat sebuah solusi?

People Power adalah Literasi Media  

Salah satu cara untuk menjawab berbagai pertanyaan besar di 
atas adalah dengan menggerakan kekuatan rakyat dalam bentuk 
literasi media, seandainya literasi media ini sering dilakukan dan 
banyak kelompok ataupun lembaga khususnya yang bergerak di 
bidang media dan komunikasi melakukan gerakan ini, maka dalam 
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tempo yang sesingkat-singkatnya media massa akan merasakan 
efeknya. 

Ketika gerakan ini sudah massif, maka suatu saat nanti media 
massa di Indonesia akan merasakan menghadapi masyarakat yang 
“melek media”. Masyarakat yang tidak memaknai pesan yang 
dikonstruksi oleh media secara apa adanya, masyarakat ini bisa 
memberikan pemaknaanya sendiri dan berbeda dengan keinginan 
media. 

Pengalaman ketika penulis melakukan literasi media 
diberbagai tempat diseluruh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
mulai dari Ibu-Ibu rumah tangga, Remaja sampai anak-anak 
menunjukkan wajah-wajah yang memang belum banyak tahu 
tentang apa itu literasi media, bahkan banyak dari Ibu-Ibu yang 
dijumpai penulis mempunyai semangat dan rasa ingin tahu yang 
tinggi. Tujuan dari Ibu-Ibu ini satu, yaitu berkeinginan memberikan 
pendidikan kepada putra-putrinya yang telah lama menganggap 
televisi sebagai “sahabat” mereka. 

Bahkan disebagian tempat yang penulis kunjungi, 
menawarkan agar kegiatan ini sering dilakukan ditempat mereka. 
Beberapa kepala sekolah juga memberikan gambaran agar progam 
ini dilaksanakan secara berkesinambungan, artinya Literasi Media 
sebenarnya sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, namun 
pertanyaanya siapa yang mau melakukan literasi media saat ini? 
Bisakah kita sebagai individu yang berada pada ranah media dan 
komunikasi meluangkan waktu untuk terus melakukan literasi 
media? 

Stuart Hall dan “Oppositional Reading”

Membahas Oppositional Reading sebenarnya kita harus melihat 
sejenak bagaimana pemikiran dari Stuart Hall tentang momen 
encoding-decoding, yang menghasilkan pembacaan penonton yang 
sudah ia klasifi kasikan dalam beberapa kelas. 

Sehingga dalam komunikasi massa atau lebih spesifi k lagi 
adalah televisi, harus ada momen encoding dan decoding. Seperti 
pemaparan Hall dalam Barker (2009 : 287) mengartikan proses 
encoding televisi sebagai suatu artikulasi momen–momen produksi, 
sirkulasi, distribusi dan reproduksi, yang saling terhubung namun 
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berbeda, yang masing-masing memiliki praktik spesifi k yang 
niscaya ada dalam sirkuit itu namun tidak menjamin momen 
berikutnya. Singkatnya, pesan-pesan televisi memikul berbagai 
makna dan dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda.  

Berikutnya proses decoding sendiri tentang bagaimana 
penonton membaca berbagai kode yang diberikan televisi. Tetapi 
pesan televisi tidak akan sampai kepenonton jika tidak di-decoding 
dalam kode-kode tertentu dan bisa dipahami oleh penonton. 
Selain itu sebuah pesan di televisi bisa bermakna jika berpengaruh 
dalam hal ini bisa menghibur, membujuk dan masih banyak lagi. 
Seperti pemaparan Hall (2006 : 165), “before the message can have an 
‘effect’ (however defi ned), satisfy a need or be put to a use, it must fi rst 
be appropriated meanings which “‘have an effect’, infl uence, entertain, 
instruct or persuade, with very complex perceptual, cognitive, emotional, 
ideological or behavioral consequences”.  

Penjabaran Hall juga menjelaskan bahwa proses encoding 
dan decoding mungkin tidak benar-benar simetris. Tidak ada yang 
niscaya berkenaan dengan hasil dari proses- apa yang dimaksudkan 
dan apa yang dierima boleh jadi tidak klop. Para profesional media 
mungkin menginginkan decoding sama dengan encoding, namun 
mereka tidak bisa memastikan atau menjamin hal ini. 

Kemudian Hall dalam John Storey (2008 :14) menyarankan 
tiga posisi hipotesis yang dari situ wacana televisual bisa dibangun. 
Posisi pertama dominan-hegemonik, posisi ini terjadi ‘tatkala 
pemirsa memetik makna yang dikonotasikan dari, katakanlah, 
siaran televisi atau program peristiwa aktual (current affair) secara 
penuh dan apa adanya, dan men-decoding pesan berdasarkan kode 
acuan di mana ia di-encoding, kita bisa mengatakan bahwa pemirsa 
beroperasi di dalam kode dominan’.

Posisi decoding kedua ‘kode atau posisi yang dinegoisasikan’ ini 
kemungkinan merupakan posisi mayoritas. Dimana mengakui 
adanya legitimasi kode hegemonik secara abstrak namun membuat 
aturannya dan adaptasinya sendiri berdasarkan atas situasi 
tertentu. 

Posisi ketiga yang diidentifi kasikan Hall adalah ‘kode 
oposisional’. Ini merupakan posisi yang diduduki oleh pemirsa 
yang mengakui kode wacana televisual yang disampaikan, tetapi 
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memutuskan untuk melakukan decoding dalam sebuah acuan 
kerangka alternatif. Atau juga bisa diartikan sebagai memahami 
encoding (penulisan kode) yang lebih disukai namun menolaknya 
dan men-decode (memecahkan kode) dengan cara sebaliknya.

Mencari Penonton “Oppositional Reading”

Merujuk dari pemaparan Hall dan melihat kondisi saat 
ini memang tergolong sulit mencari penonton dengan kriteria 
Oppositional Reading, dari beberapa penelitian dengan menggunakan 
kajian penonton, menunjukkan bahwa masyarakat kita didominasi 
oleh penonton-penonton dominan-hegemonik. Dengan adanya 
gerakan literasi media secara massif, maka diharapkan banyak 
lahir penonton dengan posisi Oppositional Reading di masyarakat. 

Apa yang dilakukan oleh teman-teman kelas Hukum Media 
Massa Angkatan 2012 dalam bentuk tulisan dan analisis ini, 
menunjukkan bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan 
oleh median massa mulai dari kekerasan, mistik sampai pornografi . 
Pastinya para penulis dalam buku ini berada pada Oppositional 
Reading dan kita membutuhkan lebih banyak lagi penonton yang 
berada pada posisi ini. 

Selamat Membaca !

Sleman-Yogyakarta, Desember 2014



Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia     xiii

Daftar Isi

Kata Pengantar 
 Perampokan Frekuensi Publik 
 Fajar Junaedi v
 Mencari Kriteria Penonton “Oppositional Reading” 
 Filosa Gita Sukmono ix

1. Idealisme Pewarta Berita vs Pemilik Modal ................................1
Idealisme dalam Tanda Tanya ? 

 Aisyah Aprilinda R .............................................................................2
Merah Biru Beritaku 

 Afrian Irfani ........................................................................................9
Bad News is a Good News 

 Hesti Susilowati ................................................................................14
Bad News Primadona Televisi 

 Nisa Akmala ......................................................................................22
Televisi Pilihan Presiden 

 Mohamad Nurul Pamungkas ...........................................................29
Jawa Sentris dalam Bingkai Berita Media Nasional 

 Erwin Rasyid ....................................................................................33

2. Mengungkap “Keseksian” Program Televisi .............................41
Ketika “Buah Dada” Menjadi “Buah Bibir” 

 Maharani Dwi Kusuma Wardani .....................................................42
Kebiasaan atau Kebinasaan? (Ironi Talkshow Masa Kini) 

 Mohamad Kasyfi  Fitra ......................................................................49
Cinta Lama dan Program Realita yang Berakhir Kelabu 

 Nashwan Ihsan Fazil ........................................................................54
I’m Sexy and I Know it 

 Reza Dovi Saputra ............................................................................61
Seksualitas dalam Bingkai Canda Metropolitan 

 Rifki Putri Mahbubati .......................................................................69



xiv    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

Malam-Malam Ngobrolin Syur 
 Ameilia Arista Putri  ........................................................................76

Malam Tanpa Kontrol 
 Fathi Yakan Muntazari.....................................................................83

3. Antara Ada dan Tiada ...................................................................87
Menguak Tayangan Mistik (Antara ada dan Tiada 
Kebenarannya) 

 Evan Aksara ......................................................................................88
Wisata Hantu-Hantu(an) dalam Reality Show Mistis Mister 
Tukul Jalan-Jalan 

 Akhmad Maulana Subkhi .................................................................96
Sisi Lain Tayangan Misteri Indonesia 

 Ragil Susanto ..................................................................................103
Di Balik Tayangan Misteri di Indonesia 

 Kiki Rizki Pramanda .......................................................................110
Tayangan  Mistik Di Indonesia Yang Mengundang Tanda  
Tanya 

 Bayu Chandra Kumara ...................................................................115

4. Mengungkap Tabir Kekerasan di layar kaca ...........................125
Ketika Kekerasan Dibalut dengan Kesenangan 

 Syarifah Khamsiawi  .......................................................................126
Ganteng Ganteng Kok Berantem Terus  

 Devi Permatasari ............................................................................132
Kekerasan yang Digemari 

 Maulida Hazana..............................................................................137
Ganteng Ganteng Hipnotis Kaum Remaja 

 Muhammad Fatur Al Bashori .........................................................141
Melihat Lebih Dekat Kegantengan dalam Kehidupan Manusia, 
Vampir dan Serigala 

 Muhammad Syahidul Mubarok ......................................................146
Ketika Serigala dan Vampir ada di Sinetron 

 Yoska Pranata .................................................................................155
Teror Kekerasaan Visual di Layar Kaca 

 Ari Prasatyo ....................................................................................164



Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia     xv

Acara yang mendidik? 
 Muhammad Naufal .........................................................................170

Perilaku Kekerasan Manusia Harimau dalam Sinetron 
 Rima Sulistya Ningsih ....................................................................176

Diam-Diam Suka, Mencuri  “Hati - Hati” Pemirsa 
 Tri Prasetyo .................................................................................... 181

Diam-Diam Suka (di Toilet) 
 Slamet Arifi n ...................................................................................193

Pritt...Stop ! Bastian Steel dan Kawan-Kawan 
 Alif Maulana ...................................................................................199

Tertawa Karena Kekerasan 
 Galang Pambudi Anggara ..............................................................206

Kekerasan dalam Rumah Tangga Akan ‘Terus Menjadi’ Catatan 
Hati Seorang Istri 

 Viddya Dwi Pradianty ....................................................................211
Menjamurnya Kekerasan Visual di Layar Televisi  

 Pri Anugrah ....................................................................................219
Agama Kok Dijual ? 

 Puspita Septi Mahardani ................................................................223
Alih Fungsi Kekerasan Menjadi Hiburan 

 Anisati Sauma N ...................................................................229
Demi Rating, Aku Di Bully 

 Bagus Haryo W ...............................................................................235
ILK: Mencari Hiburan di Tengah Slapstick Humor 

 Septi Nugrahaini .............................................................................239
Luka Komedi 

 Martina Ernaningsih ......................................................................243
ILK “Ironi Dalam Tawa” 

 Fajar Adhi K ....................................................................................248
Hiburan Musik atau Bullying ?  

 Harris Sugiharto .............................................................................254
Sajian Televisi dengan Bumbu Kekerasan 

 Intan Permata Sari ..........................................................................259
Lenong Rempong, Lucu sih Tapi Kok Kasar, Ya? 

 Lisa Karunia Jati .............................................................................265
Prakata Tak Bermakna dalam Media 

 Ravi Setya Ayu ...............................................................................270



xvi    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

Kekerasan dalam Pesbukers 
 Pratiwi Yunita Dwi Rahmawati .....................................................275

Jualan Ejekan 
 Wahyu Sugiarto ..............................................................................279

Indonesia Bully Klub, Program Komedi Diskusi Terbaru 
Trans 7 

 Yunia Rahmah ................................................................................284
Televisi dan Monster Berwajah Lucu  

 Galuh Ratnatika  .............................................................................290
Ketika Tayangan Kartun Sudah Mengkhawatirkan 

 Muhammad Aulia Rahman ............................................................297
Kartun Itu Mendidik Moral atau Merusak Moral Anak ? 

 Sintha Puspitaningrum ..................................................................303
Kartun Kekerasan ‘Memukul’ Mental Anak Indonesia ...............

 M. Bimo Aprilianto .........................................................................309

 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................315
 BIODATA PENULIS ....................................................................321



  1

Idealisme 
Pewarta Berita vs 
Pemilik Modal



2    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

Idealisme dalam Tanda Tanya ?

Aisyah Aprilinda R

Berita merupakan sebuah informasi tentang suatu hal yang 
disampaikan oleh media yang sifatnya baru, penting dan bermakna 
serta berpengaruh terhadap khalayak luas. Berita menyampaikan 
suatu fakta atau opini yang menarik dan akurat serta dianggap penting 
bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton. Dalam 
sebuah berita pasti mengandung unsur idealisme yang dibangun 
oleh pemilik dan pelaku berita (pers) itu sendiri. Idealisme sendiri 
merupakan pandangan dunia yang sangat erat dengan fi kiran, ide 
dan jiwa. Setiap orang memiliki idealisme sendiri-sendiri, begitu juga 
dengan para pemilik media dan juga pembuat berita. Setiap pemilik 
media pasti akan mengedepankan idealismenya dan mengalahkan 
idealisme orang lain termasuk dalam proses pembuatan berita. Setiap 
pemberitaan seharusnya bersifat netral terhadap apapun termasuk 
terhadap idealisme para konglomerat.

Tarik-menarik kepentingan sangat dipengaruhi oleh bentuk 
spesifi k dari sistem kapitalisme Orde Baru, khususnya yang terjadi 
dalam industri media. Dedy N. Hidayat (2000) menjelaskan bahwa 
bentuk kapitalisme Orde Baru dalam industri media mengarah 
kepada tiga bentuk kebijakan, yaitu komersialisasi, liberalisasi dan 
internasionalisasi. Kebijakan komersialisasi media lebih mengarah 
kepada perubahan orientasi media sebagai institusi politis menjadi 
institusi bisnis. Kebijakan liberalisasi media lebih menitikberatkan 
pada peran dominan negara dalam memberikan lisensi pendirian 
perusahaan media. Disisi lain, kebijakan internasionalisasi lebih 
dilihat sebagai proses pengintegrasian diri sebagai bagian dari 
kapitalisasi internasional industri media (Ishadi, 2014:13)

Kekuatan media memang sangat besar dalam membentuk 
pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap sesuatu sesuai 
dengan apa yang ditayangkan oleh media. Media sering kali 
dikontrol oleh pemilik kekuasaan yang memiliki tujuan tertentu. 
Mereka menyebarkan pandangan yang terbatas dan seragam 
mengenai dunia yang dibentuk oleh perspektif dari kepentingan 
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yang berkuasa. Masyarakat dibatasi dan dipaksa untuk menerima 
pandangan akan dunia yang disuguhkan dalam media dengan 
respons kritik yang sedikit. Apakah media menjalankan kekuasaan 
berdasarkan hak dan kepentingan mereka sendiri ? tidak dapat 
dipungkiri hal tersebut dapat ditemukan dalam penggambaran 
secara fi ksi dari penguasa media yang dapat kita temukan dalam 
media yang mereka miliki. Bahayanya, kekuatan media dapat 
menyebabkan efek yang tidak disengaja berhubungan dengan 
melemahnya demokrasi politik, budaya dan moral dan penyebab 
dari tekanan dan bahaya personal terutama dalam pencarian 
keuntungan. Jahatnya, mereka menjalankan kekuasaan tanpa 
tanggung jawab dan menggunakan tameng kebebasan pers untuk 
menghindari pertanggungjawaban. 

Kepercayaan bahwa kepemilikan sangat menentukan sifat 
media tidak sekedar teori Marxis (Marxist Theory), tetapi merupakan 
aksioma logis yang dirangkum dalam ‘hukum kedua jurnalisme’ 
milik Altschull (1984) ‘konten  media selalu mencerminkan 
kepentingan mereka yang membiayainya’, tak mengherankan 
bila terdapat beberapa bentuk kepemilikan media yang berbeda, 
dan kekuatan kepemilikan dapat dijalankan dengan berbagai cara 
(Altschull dalam McQuaail, 2011:254)

Semua yang berhubungan dengan pers sebenarnya telah di atur 
oleh lembaga yang bernama Dewan Pers dan selain itu hal tersebut 
telah diatur dalam UU No.40 Tahun 1999. Maka dari itu netralitas dalam 
sebuah berita sangatlah penting, karena apapun yang diberitakan 
oleh berita akan berpengaruh kepada banyak hal dan banyak orang. 
Presentase pemberitaan dalam sebuah berita seharusnya  seimbang, 
dan tidak saling menjatuhkan kelompok yang dianggap kontra oleh 
si pembuat berita. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik media 
memang sangat berpengaruh terhadap sebuah pemberitaan. Pada saat 
ini hampir semua pemilik media ikut terjun ke dalam dunia politik. 
Netralitas sangat diperlukan dalam sebuah pemberitaan agar tidak 
menimbulkan konfl ik yang berkepanjangan di masyarakat.

Banyak kasus dan masalah yang terjadi dalam dunia politik 
dan itu melibatkan pemilik dan rekan dari pemilik media tersebut. 
Walaupun Pemilihan Presiden (Pilpres) telah berlalu, namun “perang” 
antar pendukung dan juga stasiun televisi masih saja terjadi. Seperti 
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stasiun televisi TV One dan Metro TV, sejak awal Pilpres, kedua stasiun 
televisi ini memang saling serang dan mengangung-angungkan calon 
presiden yang didukung oleh masing-masing pemilik stasiun tv 
tersebut. Semua masyarakat juga telah mengetahui jika pemilik TV One 
adalah Aburizal Bakrie yang merupakan ketua umum  Partai Golkar 
yang menjadi salah satu partai pendukung pasangan Prabowo- Hatta 
yang telah kalah dalam Pilpres 2014. Sedangan Metro TV dimiliki 
oleh Surya Paloh yang merupakan ketua umum Partai Nasdem yang 
menjadi salah satu partai pendukung Jokowi –Jusuf Kalla yang berhasil 
memenangkan Pilpres 2014. 

 

(Gambar 1.1 dan 1.2 Berita Politik dalam acara Kabar Pagi TV One)

Pada gambar 1.1 dan 1.2 merupakan salah satu contoh 
pemberita an yang diberitakan oleh TV One dalam acara Kabar 
Pagi pada tanggal 9 oktober 2014 pukul 04.30 yang memberitakan 
tentang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mulai merapat 
ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan koalisi 
pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Sebelumnya semua telah mengtahui 
jika Partai PPP bergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung 
Prabowo, dan pemilik TV One Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai 
Golkar yang juga bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). 
Dalam pemberitaan tersebut Partai yang tergabung dalam KMP 
menyanggah dan mengatakan jika Partai PPP masih bergabung 
dengan KMP.

 

(Gambar 1.3 dan 1.4 Berita Politik dalam acara Metro Hari Ini)
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Pada gambar 1.3 dan 1.4 merupakan pemberitaan oleh Metro 
TV dalam acara Metro Hari Ini pada tanggal 19 september 2014 pukul 
17.00 WIB. Dalam pemberitaan tersebut diberitakan jika KMP mulai 
rapuh karena PAN dan PPP menghadiri RAKERNAS PDIP yang ke 
IV di Semarang. Kabar tersebut langsung dibantah oleh Juru Bicara 
KMP Tantowi Yahya, menurutnya hal tersebut wajar karena semua 
partai berteman dan tetap menjalin silaturahmi antar Partai Politik. 
Pendapat berbeda disampaikan oleh salah satu pengamat politik, 
ia menyebutkan jika KMP mulai rapuh dan pecah karena adanya 
masalah internal yang mulai menyerang mereka. Adanya kabar 
perpecahan dalam KMP berawal saat Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Partai Demokrat menyatakan jika mereka mendukung adanya 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung padahal sebelumnya 
mereka satu pendapat dengan partai lain yang bergabung dalam 
KMP yang menolak adanya Pilkada langsung. 

Saling serang dan memberitakan hal-hal yang “baik” tentang 
partai atau koalisi partai yang didukung oleh para “pemilik” 
media tersebut memang hal yang wajar dan sering kita lihat di 
Televisi. Idealisme para pemilik media khususnya Aburizal Bakri 
dan Surya Paloh memang sangat kuat dan dapat mengalahkan 
idealisme semua orang yang bekerja untuk mereka. Idealisme para 
pembuat berita harus dipendam, ditahan bahkan dihilangkan demi 
orang yang memberi mereka lapangan pekerjaan. Netralitas dalam 
sebuah berita semakin lama semakin hilang karena konglomerasi 
media sangatlah kuat dan berkuasa. 

Pada tahun 2012 Partai Demokrat melaporkan Metro TV 
dan TV ONE kepada KPI karena dinilai sering mendeskreditkan 
Partai Demokrat dalam pemberitaannya. Pemberitaan dalam 
kedua stasiun televisi tersebut juga dinilai tidak berimbang, tidak 
objektif, cenderung tendensius dan ada upaya penggiringan opini 
masyarakat sesuai dengan kepentingan politik pemilik dengan 
berbagai judul pemberitaan, tayangan gambar yang tidak terkait 
dengan konteks berita, jam tayang berlebih dan tidak didasarkan 
pada bukti hukum dan asas praduga tak bersalah.

Apa yang telah terjadi dan dilakukan oleh kedua media 
tersebut sebenarnya telah melanggar Undang-Undang nomor 
32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan melanggar Peraturan KPI 
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tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Bab XVIII Prinsip 
– Prinsip Jurnalistik Bagian Pertama Umum Pasal 22  ayat 1, 2, 
dan 5 yang berbunyi: (1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan 
dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan 
informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan 
masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari 
kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap 
independen. (2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi 
prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, 
tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak 
mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan 
unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antar 
golongan, serta tidak membuat berita bohong, fi tnah, dan cabul. 
(5) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses 
produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh 
pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik 
lembaga penyiaran.

Selain melanggar undang – undang yang berlaku, kedua 
program tersebut juga melanggar peraturan KPI tentang Standar 
Program Siaran (SPS) Bab VII Perlindungan Kepentingan 
Publik Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Program siaran 
wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk 
kepentingan kelompok tertentu. (2) Program siaran dilarang 
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga 
penyiaran bersangkutan dan atau kelompoknya.

Kedua program tersebut juga melanggar SPS Bab XVIII 
tentang Program Siaran Jurnalistik, Bagian Satu Prinsip – Prinsip 
Jurnalistik , terutamaPasal 40 ayat a dan c yang berbunyi: (a) 
Akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, 
tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan 
fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan 
tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. 
(c) menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan 
atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan 
penghakiman.

Saat Orde Baru kebebasan pers adalah sesuatu yang semu. 
Pemerintahlah yang berhak mengatur sebuah media apakah layak 
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untuk hidup atau tidak. Media di anggap layak hidup jika berpihak 
kepada pemerintah, sebaliknya media tidak layak hidup jika berani 
memberitakan kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Pada saat 
itu, partai politik dilarang memiliki media yang dipasarkan untuk 
kepentingan publik, kecuali Partai Golkar yang saat itu memegang 
kekuasaan yang berhak memiliki Koran Suara Karya. Hal ini sangat 
berbeda dengan apa yang terjadi saat Orde Lama, dimana media 
massa banyak dikuasi oleh partai politik. 

Kemerdekaan pers telah berlaku sejak Mei 1998, namun 
kemerdekaan tersebut ternyata membuat pers kini kebablasan 
dan banyak disalahgunakan. Kebebasan pers kini terkesan terlalu 
membuka peluang bagi eksploitasi terhadap kebebasan pers. 
Orientasi perusahaan pers dan wartawan Indonesia saat ini adalah 
meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak lagi peduli 
dengan fungsi ideal pers.  

Media selalu berhubungan dengan struktur kekuatan politik 
dan ekonomi yang kuat. Mereka tunduk kepada peraturan politik, 
ekonomi dan hukum yang saat ini menjadi bagian dari mereka. 
Media massa secara umum dipandang sebagai instrumen efektif 
bagi kekuasaan dengan kapasitas potensial untuk membawa 
pengaruh dengan berbagai cara. Kekuatan media massa yang 
tengah dikuasai para petinggi politk memiliki berbagai tujuan, 
seperti menarik perhatian publik, mempersuasi opini dan 
keyakinan, mempengaruhi perilaku, memberikan defi nisi realitas, 
memberikan status dan pengesahan dan memberikan informasi 
dengan cepat dan luas. Namun itu semua kini dapat diatur 
sesuai dengan idealisme yang dimiliki oleh petinggi media. Isi 
media merupakan komoditas untuk dijual pasaran dan informasi 
yang disebarkan oleh apa yang akan diambil oleh pasar. Sistem 
ini merujuk pada operasi yang konservatif dan tidak berbahaya, 
menjadikan jenis program tertentu dan saluran media tertentu 
dominan dan yang lainnya terpinggirkan (McQuail dalam 
Littlejohn , 2008:432-433). 

Suatu media harus mengedepankan asas-asas dan etika 
jurnalistik karena berita dapat dijadikan sebagai sarana kontrol 
publik yang seharusnya bersifat netral. Oleh sebab itu suatu berita 
haruslah netral atau tidak memihak kepada siapapun dan apapun. 
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Netralitas dalam sebuah berita sangat diperlukan agar masyarakat 
mengetahui kebenaran dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi 
sesuai dengan fakta. Pemilik media dan netralitas dalam media 
memiliki hubungan yang sangat dekat. Oleh karena itulah berita 
perlu dikontrol dan diawasi oleh pihak terkait agar berita tidak 
tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan  
membawa dampak negatif bagi  masyarakat.

Banyak hal dan kejadian yang telah terjadi dalam media massa 
yang terjadi di negeri ini. Mulai dari kebebasan pers yang dirasa 
mustahil hingga kebebasan pers yang justru semakin parah tanpa 
kontrol. Lalu  semua itu salah siapa ? akibat dari apa ? pandangan 
kritis terhadap pemerintah harusnya lebih disuarakan. Hukum 
dan asas yang berlaku harusnya lebih ditegakkan, untuk apa ada 
hukum dan asas yang telah dibuat jika tidak berlaku. Adanya 
peraturan hukum yang berlaku seharusnya benar-benar ditegakan 
dan menindak tegas pihak-pihak yang melanggarnya agar 
peraturan tersebut tetap ditaati dan tidak hanya menjadi sebuah 
“buku bacaan” biasa tanpa memandang siapa yang melanggar. 
Netralitas harus segera diwujudkan agar bangsa ini tidak semakin 
terpecah belah hanya karena kepentingan para konglomerat. 
Idealisme yang semakin lama semakin menjadi tanda tanya harus 
segera terjawab dengan idealisme yang pasti.
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Merah Biru Beritaku

Afrian Irfani

Sistem informasi dalam perkembangannya telah membawa 
pengaruh terhadap media massa di dunia terutama Indonesia. 
Melalui media massa kita dapat mengakses informasi yang terdapat 
didalam maupun luar negeri. Namun dalam perjalanannya, media 
massa itu sendiri harus bisa memberikan pesan yang bermanfaat 
bagi publik. Publik sendiri juga harus menyeleksi pesan-pesan 
yang akan diterima sebagai informasi. Bertolak dari fungsi media 
massa sebagai mediator yang membawa pesan untuk disampaikan 
kepada publik.

Televisi merupakan alat komunikasi yang mudah dalam 
penyampaian informasi. Selain memberikan informasi, media ini 
juga menyuguhkan tayangan yang menarik bagi publik. Semua 
acara yang dikemas sangat bagus dan menarik, serta beragam 
mulai dari tayangan dewasa sampai anak-anak. Program yang 
disajikan bersifat informatif dan edukatif. Media ini juga dapat 
dijadikan alat kontrol sosial yang mengawasi informasi serta 
pesan-pesan dalam membawa pengaruh positif atau negatif baik 
secara langsung maupun tidak langsung.

Media televisi pada era sekarang merupakan senjata 
yang ampuh bagi para petinggi-petinggi pemerintahan untuk 
mempengaruhi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat. 
Para konglomerat ramai-ramai melakukan konglomerasi media 
yang ada di indonesia untuk memuluskan keinginan-keinginan 
tersembunyi mereka. Hampir semua sektor media dikuasai oleh 
para konglomerat ini,  mulai dari media cetak sampai media 
elektronik.

Kemerdekaan pers telah berlaku sejak Mei 1998, namun 
kemerdekaan tersebut ternyata membuat pers kini kebablasan 
dan banyak di salah gunakan. Kebebasan pers kini terkesan terlalu 
membuka peluang bagi eksploitasi terhadap kebebasan pers. 
Orientasi perusahaan pers dan wartawan Indonesia saat ini adalah 
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meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak lagi peduli 
dengan fungsi ideal pers.  

Salah satu “perang” televisi yang paling ramai adalah antara 
TV One  dan Metro TV. Ya, kedua televisi yang sama-sama 
berformat news ini saling serang demi memberikan image yang 
baik dan demi kepentingan oknum konglomerat dibelakangnya. 
Pada tahun 2012, Partai Demokrat melaporkan Metro TV dan TV 
ONE kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dinilai 
sering mendeskreditkan Partai Demokrat, selain itu dalam 
pemberitaannya kedua stasiun televisi tersebut juga dinilai tidak 
berimbang, tidak objektif, cenderung tendensius dan ada upaya 
penggiringan opini masyarakat sesuai dengan kepentingan politik 
pemiliknya. Dengan berbagai judul pemberitaan, tayangan gambar 
yang tidak terkait dengan konteks berita, jam tayang berlebih dan 
tidak didasarkan pada bukti hukum dan asas praduga tak bersalah. 
Contoh nyata lainnya dan yang paling ramai diperbincangkan 
adalah pada saat quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. 
TV One memenangkan Prabowo yang notabene adalah kawan 
koalisi dari sang pemilik Abu Rizal Bakrie. Sedangkan Metro TV 
yang ditunggangi oleh Surya Paloh memenangkan Jokowi dihasil 
hitung cepatnya.

Tarik-menarik kepentingan sangat dipengaruhi oleh bentuk 
spesifi k dari sistem kapitalisme Orde Baru, khususnya yang terjadi 
dalam industry media. Dedy N. Hidayat (2000) menjelaskan bahwa 
bentuk kapitalisme orde baru dalam industri media mengarah 
kepada tiga bentuk kebijakan, yaitu komersialisasi, liberalisasi, dan 
internasinalisasi. Kebijakan komersialisasi media lebih mengarah 
kepada perubahan orientasi media institusi politis menjadi 
institusi bisnis. Kebijakan liberalisasi media lebih menitikberatkan 
pada peran dominan negara dalam memberikan lisensi pendirian 
perusahaan media. Disisi lain, kebijakan internasionalisasi lebih 
dilihat sebagai proses pengintegrasian diri sebagai bagian dari 
industri media kapitalisasi internasional (Ishadi, 2014:13)

Biarpun Pilpres telah berlalu dan telah diketahui hasilnya, 
akan tetapi perang berita antara kedua stasiun televisi ini masih 
berlanjut hingga sekarang. Contohnya pada saat pemilihan 
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) beberapa 
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hari lalu yang memenangkan Koalisi Merah Putih untuk mengisi 
kursi-kursi pimpinan MPR. TV ONE dan Metro TV melakukan 
pemberitaan yang berbeda menanggapi hasil pemilihan pimpinan 
MPR tersebut.

 

(Gambar 1.5 Judul Pemberitaan di Metro TV yang menyerang KMP)

Pada gambar 1.5 Metro TV menjadikan “TIRANI PARLEMEN” 
sebagai judul Headline Newsnya pada program Metro Siang 8 
Oktober 2014 pukul 12:05 WIB menyusul koalisi Surya Paloh 
sebagai pemilik Metro TV kalah dari koalisi Abu Rizal Bakrie 
dalam pemilihan pimpinan MPR.

 

(Gambar 1.6 dan 1.7 Tampilan judul Running Text di TV One)

Pada gambar 1.6 dan 1.7 TV One dalam running text  Kabar 
Siang 8 Oktober 2014 pukul 12:13 WIB melakukan pemberitaan 
yang besar-besaran terkait kemenangan koalisi Abu Rizal Bakrie 
dalam pemilihan pimpinan MPR. Sangat bertolak belakang dengan 
pemberitaan yang dilakukan oleh Metro TV.
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Pada program berita Kabar Siang TV One 8 Oktober 2014 
pukul 12:13 WIB dan Metro Siang 8 Oktober 2014 pukul 12:05 
WIB, keduanya melanggar Undang – Undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran. Kedua program berita siang tersebut juga 
melanggar peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran 
(PPP) Bab XVIII Prinsip-Prinsip Jurnalistik yang mengatakan 
bahwa (1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung 
tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk 
kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun 
dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan 
koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.

Selanjutnya didalam peraturan tersebut juga menyatakan 
bahwa (2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip 
– prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak 
beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak 
mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan 
unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan 
antar golongan, serta tidak membuat berita bohong, fi tnah, dan 
cabul. Dan di ayat selanjutnya menyatakan bahwa (3) Lembaga 
penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi 
program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak 
eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik 
lembaga penyiaran.

Selain melanggar undang – undang yang berlaku, kedua 
program tersebut juga melanggar peraturan KPI tentang Standar 
Program Siaran (SPS) Bab VII Perlindungan Kepentingan Publik 
Pasal 11 ayat (1) Program siaran wajib dimanfaatkan untuk 
kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok 
tertentu dan (2) Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk 
kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan 
atau kelompoknya.

Dan juga melanggar SPS Bab XVIII mengenai Program Siaran 
Jurnalistik Bagian Satu Prinsip – Prinsip Jurnalistik Pasal 40 butir 
(a) Akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, 
tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan 
fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan 
tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. 
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Lalu di butir selanjutnya yaitu (c) Menerapkan prinsip praduga 
tak bersalah dalam peliputan dan atau menyiarkan program siaran 
jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman.

Peraturan – peraturan tersebut sudah jelas dilanggar oleh 
kedua stasiun TV. Dengan adanya news war itu seharusnya 
masyarakat semakin pintar dan semakin bisa memilih dan 
memilah berita yang dikonsumsi. Peran dari KPI harusnya juga 
bisa menengahi bahkan menyudahi perang antara kedua televisi 
yang masing-masing memanggul idealisme si empunya demi 
kepentingan tertentu. Kepercayaan bahwa kepemilikan sangat 
menentukan sifat media tidak sekedar teori Marxis (Marxist 
Theory), tetapi merupakan aksioma logis yang dirangkum dalam 
“hukum kedua jurnalisme” milik Altschull (1984) ‘konten media 
selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya’. 
Tak mengherankan bila terdapat beberapa bentuk kepemilikan 
media yang berbeda, dan kekuatan kepemilikan dapat dijalankan 
dengan berbagai cara (Altschull dalam McQuail, 2011: 254).

Banyak hal dan kejadian yang telah terjadi dalam media massa 
yang terjadi di negeri ini. Mulai dari kebebasan pers yang dirasa 
mustahil hingga kebebasan pers yang justru semakin parah tanpa 
kontrol. Lalu  semua itu salah siapa ? akibat dari apa ? pandangan 
kritis terhadap pemerintah harusnya lebih disuarakan. Hukum 
dan asas yang berlaku harusnya lebih ditegakkan, untuk apa ada 
hukum dan asas yang telah dibuat jika tidak berlaku ? Adanya 
peraturan hukum yang berlaku seharusnya benar-benar ditegakan 
dan menindak tegas pihak-pihak yang melanggarnya agar 
peraturan tersebut tetap ditaati dan tidak hanya menjadi sebuah 
“buku bacaan” biasa. Netralitas harus segera diwujudkan agar 
bangsa ini tidak semakin terpecah belah hanya karena kepentingan 
para konglomerat. Idealisme yang semakin lama semakin menjadi 
tanda tanya harus segera terjawab dengan idealisme yang pasti.
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Bad News is a Good News

Hesti Susilowati

Perkembangan media massa di era sekarang ini sangat luar 
biasa pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi, budaya, 
sosial dan politik di Indonesia. Konglomerasi besar-besaran terjadi 
begitu hebat hingga menyingkirkan fungsi sebenarnya dari media 
massa. Terutama televisi. televisi adalah hal yang tidak bisa lepas 
dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat mendapatkan hiburan 
sekaligus informasi yang mereka cari dalam kotak ajaib tersebut. 
Televisi merupakan media yang menguasai ruang, artinya siaran 
dari suatu media televisi dapat diterima dimana saja dalam 
jangkauan pancarannya secara bersamaan oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Salah satu informasi yang selalu dicari dalam televisi 
adalah informasi berita. Pengaruh televisi sangat besar dalam 
penyampaian berita, yang juga sudah pasti akan menciptakan pola 
pemikiran tersendiri kepada pemirsanya. Ciri-ciri program siaran 
berita adalah: aktual, disusun menurut kaidah jurnalistik, beritanya 
disampaikan berimbang, dan disiarkan dalam kesempatan pertama 
(Sunarto, 2007:61-62).

Media dan “Good news” nya

Konglomerasi media juga berpengaruh pada berita yang 
akan ditayangkan di televisi. Kepentingan-kepentingan politik 
dan ekonomi para penguasa media menyebabkan masyarakat 
mengkonsumsi berita-berita yang sebenarnya tidak mereka 
butuhkan. Kini, kekuatan isi media massa pada dasarnya selain 
memberikan pengaruh tertentu kepada khalayaknya dengan 
proses Transfer informasi pendidikan, budaya, sikap dan nilai-nilai 
kehidupan. Di balik sajian isi media massa tersebut ada kekuatan 
internal (pemilik modal) dalam hal ini individu atau kelompok 
yang mengatur dan mempengaruhi isi sajian media massa. 

Program-program berita di televisi saat ini menjadi acara 
unggulan karena hampir seluruh stasiun televisi bersaing 
menyajikan berita. Berita juga memiliki kecenderungan kuat untuk 
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menarik “kue”iklan (Machyudin, 2013:15). Media televisi atau 
stasiun televisi sebagai media untuk menyampaikan berita juga 
harus tetap survive ditengah maraknya sumber-sumber penyedia 
layanan penyampaian informasi lainnya. Baik itu antar stasiun 
televisi ataupun dengan media cetak dan media online yang juga 
menjadi pilihan masyarakat. Media tidak akan menyia-nyiakan 
momentum peristiwa yang disenangi khalayak. Tak jarang media 
massa tersebut tidak memperhatikan keseimbangan antara berita 
baik dan buruk yang disajikan kepada khalayak. Ketimpangan 
dengan berita-berita negatif yang disiarkan membuat pemirsa 
berasumsi sesuai dengan berita yang disajikan. Disinilah 
dipertanyakan netrallitas berita dalam sebuah media. Media seolah 
akan melakukan apapun agar tetap bertahan dan mempunyai 
penonton yang banyak, kemudian mengundang pengiklan atau 
pembeli media untuk bekerja sama dengan media tersebut. Karena 
tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebagian penghasilan yang 
diperoleh media berasal dari iklan. Media tidak lagi mengutamakan 
kepentingan masyarakat tapi mementingkan perusahaan masing-
masing untuk tetap bertahan dan mendapatkan profi t. Berikut 
adalah diagram perbandingan antara berita baik dan buruk:

(Diagram 1.1 Perbandingan antara good news dan bad news dalam 
program berita Seputar Indonesia Siang pada Senin, 13 Oktober 2014)

Dari persentase diagram isi berita di atas, sangat terlihat 
kontras perbandingannya. Rincian dari bad news itu sendiri 
yakni: dua berita tentang korban yang tewas akibat kekerasan di 
sekolah, dua berita tentang video kekerasan yang menimpa siswa 
SD di Bukit Tinggi, Sumatra Barat, kemudian dua berita tentang 
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kecelekaan bus di Sidoarjo, dua berita mengenang peristiwa Bom 
Bali I. Menampilkan masalah ekonomi yang belum pulih pasca 
Bom Bali I tahun 2002, berita tentang kabut asap di Kotawangin, 
Kalimantan Barat dan berita tentang hujan lumpur akibat erupsi 
Gunung Sinabung di Karo, Sumatra Utara. Sedangkan berita 
baiknya sendiri berisi tentang pernyataan bahwa tidak akan ada 
penjegalan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan 
informasi berupa produk budaya atau pesan yang mempengaruhi 
dan mencerminkan budaya dalam masyarakat (Morissan, 2009:14). 
Jadi, dapat dikatakan juga ketika ada sebuah berita dari suatu 
daerah, maka berita itu sudah mewakili bagaimana budaya dari 
daerah tersebut. Ketika yang dimunculkan adalah berita tentang 
prestasi putra-putri daerah, atau keberhasilan dari suatu daerah 
maka masyarakat akan memberi penilaian postif terhadap daerah 
tersebut. Namun ketika yang melulu ditampilkan adalah berita 
tentang konfl ik dan keburukan dari daerah tertentu, maka bad news 
akan menimbulkan sterotype negative pada masyarakat. Masyarakat 
akan menyimpulkan pendapat atau penilaian atas sebagian berita 
terhadap suatu daerah, ras, kepercayaan dan lembaga tertentu 
sesuai dengan berita yang dilihat. Hal ini akan menjadi dinding 
pemisah pada rakyat Indonesia.

Media televisi saat ini lebih banyak menampilkan berita 
buruk dibandingkan berita bagusnya. Padahal ketika seseorang 
mengonsumsi suatu berita secara terus menerus, maka pola 
pikirnya akan sangat dipengaruhi dengan isi berita yang disajikan. 
Banyaknya berita buruk yang disajikan akan menjadikan 
masyarakat beranggapan bahwa hal-hal buruk atau kejahatan 
menjadi hal yang wajar dan biasa ada disetiap hari. Selain itu, bad 
news akan membuat masyarakat berfi kir bahwa kehidupan diluar 
sana sangat kejam juga beranggapan bahwa Negara ini sudah 
bobrok, sehingga menurunkan tingkat kesadaran diri pemirsa 
untuk melakukan perbaikan yang harus dimulai dari masing-
masing individu, juga mengurangi rasa nasionalisme dan cinta 
tanah air. 
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(Gambar 1.8 Cuplikan berita kekerasan)

Gambar 1.8 merupakan cuplikan berita tentang kekerasan pada 
siswa Sekolah Dasar (SD) oleh teman sekelasanya di Sumatera Barat. 
Kekerasan yang dilakukan kemudian direkam dan diunggah pada 
situs youtube. Berita tentang kekerasan yang terjadi di sekolah dan 
dilakukan oleh warga sekolah bukan hanya itu saja. Berita tentang 
kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School dan 
berbagai sekolah juga marak ditayangkan beberapa waktu ini. Bagai 
mengikuti trend yang ada, semua program berita berlomba-lomba 
menyiarkan berita tentang kekerasan di lingkungan pendidikan. 
Lama kelamaan, citra baik tentang sistem dan lingkungan pendidikan 
di Indonesia akan luntur dan hilang, kemudian berganti dengan 
penilaian yang rusak oleh masyarakat, bahkan bisa  mengakibatkan 
hilangnya kepercayaan masyarakat dengan pendidikan di negaranya 
sendiri. Hal ini sesuai dengan teori efek media yaitu teori kultivasi. 

Selain itu, kepentingan-kepentingan politik dari pemilik modal 
juga mempengaruhi berita yang ditayangkan dalam stasiun televisi 
tertentu. Stasiun televisi saling mencari kesalahan dari lawanya, 
kemudian mengangkatnya menjadi berita dalam program televisi 
mereka. Bisa dikatakan “kabar burukmu adalah berita bagus untuku”. 
Maka disini dipertanyakan juga letak kenetralan berita yang jelas sekali 
bukan berpihak pada kepentingan masyarakat. Media harusnya sadar 
dan mengetahui efek-efek yang akan terjadi dengan adanya tayangan 
tertentu pada masyarakat atau penontonnya. Namun kenyataanya 
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berita-berita buruk tentang kekerasan, bencana alam, perselisihan, 
korupsi dan lainnya justru dijadikan sumber pendapatan bagi pemilik 
media. Media yang katanya berpihak pada kepentingan masyarakat, 
sejatinya hanya mencari profi t dengan memanfaatkan berita-berita 
buruk demi kepentingan mereka.

Jurnalis, Pemilik Modal dan Kepentingan Publik

Jika tayangan berita yang ada semata-mata untuk kepentingan 
pemilik modal, lalu apa sebenarnya fungsi jurnalis di sebuah media? 
Apakah jurnalis hanyalah sekedar kepanjangan tangan dari media 
atau jurnalis merupakan kelompok yang mempunyai kekuatan 
untuk menentukan isi media? Tugas para jurnalis bukan hanya 
menyampaikan berita, namun juga sebagai penyedia informasi 
yang berguna bagi masyarakat dan bertanggung jawab untuk 
mencerdaskan masyarakat. Idealisme jurnalis dalam televisi sangat 
berbenturan dengan idealisme stasiun televisi dan pemiliknya. 

Dalam menginformasikan peristiwa dengan ukuran nilai baik 
dan buruk. Pekerja media massa melakukan rekonstruksi tertulis 
tersebut diawali dengan kemampuan wartawan (reporter-pen) 
kemudian redaktur (produser-pen) ketika melakukan pemaknaan 
atas realitas. Proses pemaknaan yang dilakukan praktisi media 
untuk lebih memahami makna bahasa, struktur pesan dalam 
komunikasi, dan upaya media dalam mendefi nisikan realitas sosial 
dalam kemasan teks-teks berita. Objektivitas media, sebenarnya, 
mitos (Macnamara, 1996:21 dalam Machyudin, 2013:16). 
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Berikut ini adalah kedudukan jurnalis dalam sebuah media:

 

(Sumber: Ishadi, 2014 : 4)

Tergambar bagaimana jurnalis dalam proses produksi di 
ruang berita secara langsung dipengaruhi oleh dua komponen 
besar. Komponen pertama, pemasok berita membantu para jurnalis 
memperoleh berita serta memasok berita yang ditemukannya 
sendiri dari kantor berita, internet, stringer, maupun agen berita 
yang lain. Komponen kedua adalah norma dan peraturan 
perundangan. Sementara itu dalam memproduksi berita di ruang 
berita, jurnalis secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi 
oleh berbagai institusi serta agensi yang terdiri atas kelompok 
pemilik media sekaligus pemberi bantuan capital maupun operation 
and production cost (Ishadi, 2014:4).

Dalam buku Jurnalisme Televisi Indonesia yang ditulis oleh  
Ikatan Jurnalisme Televisi Indonesia (IJTI) mengatakan “Pemilik 
media televisi memiliki otoritas besar menentukan format dan 
materi siaran berdasarkan selera dan kepentingannya. Pemilik 
media menentukan mana liputan yang bisa ditayangkan dan mana 
yang tidak” (Yadi Hendriana, 2012:85). Bagi para jurnalis, persoalan-
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persoalan seperti itu merupakan persoalan yang kompleks dan 
serius karena sebagian besar jurnalis adalah pekerja media bukan 
pemilik media. Pada kondisi seperti ini jurnalis televisi di haruskan 
patuh dengan kendali kepentingan pemilik media.

Jika program berita saat ini dikembalikan pada ciri-ciri 
program berita menurut Soenarto yaitu: aktual, disusun menurut 
kaidah jurnalistik, beritanya disampaikan berimbang, dan 
disiarkan dalam kesempatan pertama. Tentu saja Media yang lebih 
mengutamakan kepentingan mereka sendiri dibanding masyarakat 
sebenarnya sudah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran.  Hal tersebut juga melanggar peraturan 
KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Bab XVIII Prinsip 
– Prinsip Jurnalistik Bagian Pertama Umum Pasal 22  butir 1, 2, 
dan 5 yang berbunyi: (1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan 
dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan 
informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan 
masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari 
kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap 
independen. (2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi 
prinsip – prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, 
tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak 
mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan 
unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antar 
golongan, serta tidak membuat berita bohong, fi tnah, dan cabul. 
(3) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses 
produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh 
pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik 
lembaga penyiaran.

Selain melanggar undang – undang yang berlaku, 
konglomerasi media yang menyebabkan hilangnya netralitas berita 
demi pihak-pihak tertentu juga melanggar peraturan KPI tentang 
Standar Program Siaran (SPS) bab VII Perlindungan Kepentingan 
Publik Pasal 11 butir 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Program siaran 
wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk 
kepentingan kelompok tertentu. (2) Program siaran dilarang 
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga 
penyiaran bersangkutan dan atau kelompoknya. 
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Ketimpangan yang terjadi antara bad news dan good news 
dalam televisi mengakibatkan pola pikir tertentu pada masyarakat. 
Sedangkan, berita yang ditayangkan pada televisi merupakan 
berita yang sudah mempunyai persetujuan untuk disiarkan oleh 
pemilik modal. Tentu saja, ada maksud tertentu terhadap masing-
masing berita yang disiarkan oleh televisi tertentu. Hal ini juga 
melanggar SPS bab XVIII Program Siaran Jurnalistik Bagian Satu 
Prinsip – Prinsip Jurnalistik Pasal 40 butir a, b, dan c yang berbunyi: 
(a) Akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, 
tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan 
fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan 
tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. 
(b) Tidak membuat berita bohong, fi tnah, sadis, dan atau cabul. 
(c) Menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan 
atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan 
penghakiman.

Selain melanggar undang-undang dan peraturan KPI tentang 
SPS, bad news is a good news juga berbicara tentang efek media. Apa 
yang akan terjadi pada masa depan bisa terlihat sejak sekarang. 
Apa yang kita inginkan pada masa depan dapat kita usahakan dari 
sekarang. Tidak dapat dipungkiri televisi mempunyai pengaruh 
besar dalam perubahan masa depan. Untuk itu, seharusnya 
semua pihak baik dari pemilik media, para jurnalis dan penikmat 
media khusunya televisi, bersama-sama menciptakan berita yang 
berkualitas yang dapat menjadikan negara dan rakyat yang lebih 
baik lagi. Juga harus ada perbedaan antara program untuk mencari 
profi t dan program hiburan yang kaitannya untuk mencerdaskan 
bangsa.

Benar-benar harus ada kesadaran dari semua pihak untuk 
menciptakan bad news is still bad news, good news is a good news yang 
sebenarnya. Bila kita hanya menerima good news atau berita baik 
saja, maka kita berjalan pada kehidupan semu yang seolah dunia 
ini isinya hanya baik-baik saja. Namun kita juga harus menerima 
kabar buruk yang terjadi suka ataupun tidak suka, karena yang 
terjadi, maka akan terjadi. Hidup harus berimbang, maka dari itu, 
bad news dan good news harus disajikan secara seimbang.
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Bad News Primadona Televisi

Nisa Akmala

Informasi merupakan suatu hal yang perlu bagi kehidupan 
seseorang, lewat informasi kita dapat mengetahui hal apa saja yang 
sedang terjadi disekitar kita, baik informasi yang bersifat penting atau 
tidak. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk 
yang bermanfaat bagi manusia, informasi yang kita dapatkan biasanya 
sudah diolah menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dan dijadikan 
pembelajaraan bagi si penerima informasi baik yang buruk maupun 
tidak. Bentuk informasi biasanya dapat berupa pembicaraan langsung, 
media sosial dan juga melalui berita baik online maupun elektronik 
(televisi). 

Penyampaian informasi juga dapat disampaikan melalui berita. 
Berita adalah informasi terbaru mengenai sesuatu yang sedang 
terjadi, berita juga disajikan melalui cetak, internet, mulut ke mulut 
hingga siaran (elektronik). Media informasi yang menyiarkan berita 
salah satunya adalah televisi, televisi merupakan sebuah media 
telekomunikasi yang paling terkenal karena sifatnya yang dapat 
menyajikan semua informasi lengkap dengan gambar dan suara. 
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, 
televisi kini menjadi media massa yang paling besar pengaruhnya. 
Hal ini dikarenakan pengaruh televisi melalui media audio visual-
nya dapat langsung diterima oleh pemirsa. Hal ini yang membuat 
orang menyukai kotak ajaib ini, seseorang akan lebih percaya dengan 
informasi yang disajikan secara langsung dengan kata langsung yang 
terdapat sumber dan bukti yang nyata. Tidak hanya dapat menyajikan 
informasi secara lengkap dan cepat, media ini juga menjanjikan 
sebuah keuntungan besar bagi para bos-bos media untuk mendapat 
keuntungan besar dalam segi profi t. Namun sayang, karena hanya 
melihat keuntungan ini informasi-informasi yang disajikan terkadang 
hanya tentang kejelekan petinggi pemilik statiun televisi rival. 

Televisi sebagai salah satu sumber informasi yang dibutuhkan 
masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi hiburan 
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semata. Televisi juga menjadi sebagai sarana mencari pengetahuan 
dan berbagai sumber informasi oleh pemirsanya, melalui tayangan 
berita yang disajikan diharapkan kebutuhan masyarakat akan 
informasi semakin terpenuhi. Hal ini juga menjadikan televisi 
sebagai media yang menguasai ruang dam siaran yang disajikan 
oleh televisi dapat diterima dimana saja dengan jangkauan 
pancarannya yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Hubungan yang terjadi saat ini adalah tak ada media tanpa berita, 
sebagaimana halnya tak ada berita tanpa media. Pengaruh televisi 
sangat besar dalam penyampaian berita, yang juga sudah pasti 
akan menciptakan pola pemikiran tersendiri kepada pemirsanya.

Sebagai media yang menyajikan informasi-informasi berita, 
televisi harus bersaing dengan penyaji informasi berita lainnya yang 
tidak kalah cepat seperti media cetak dan online. Maraknya sumber-
sumber penyedia informasi yang berkembang membuat media 
berlomba-lomba untuk mendapat informasi dengan cepat bahkan 
tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Media 
juga tidak akan menyia-nyiakan momentum yang sedang hangat 
terjadi, tak jarang momentum itu menjadi headline berhari-hari yang 
diulang-ulang tayangannya seperti menunjukkan bahwa para 
pembuat dan pencari informasi ini terbatas dalam bergerak, seolah-
olah pemirsa hanya membutuhkan informasi-informasi yang itu-itu 
saja. Berita yang disajikan pun cenderung lebih kepada informasi-
informasi yang negatif, seakan membentuk streotype pemirsa sesuai 
dengan berita yang diinformasikan. Bahkan pemberitaan bersifat 
negatif ini tak jarang menyerang salah satu pihak dengan kepentingan 
tertentu. Banyaknya berita negatif yang diinformasikan dibanding 
berita positif membuat sebuah pertanyaan besar, masih adakah stasiun 
televisi yang menyajikan informasi secara benar dengan kata lain 
sesuai dengan kebutuhan pemirsa dan mempunyai netralitas dalam 
pemberitaan ? Faktanya media semakin berlomba melakukan apapun 
untuk tetap mempertahankan penonton yang banyak, kemudian 
mengundang pengiklan atau pembeli media untuk bekerja sama 
dengan media tersebut. Sekali lagi pemilik media saat ini tidak benar 
benar mendirikan media dengan fungsi atau perannya sebagai sarana 
memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan dan informasi, 
tetapi mereka mendirikan media untuk kepentingan perusahaan 
pribadi dan profi t semata.   
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Seringnya pemberitaan yang berbau negatife terhadap 
tayangan berita dewasa ini membuat pemirsa memiliki stereotype 
bahwa berita yang baik dan bagus adalah berita yang mengandung 
unsur konfl ik, sex dan kontroversi. Hal ini membuat media semakin 
berlomba-lomba untuk menyajikan berita seperti itu demi tetap 
mendapatkan tempat dihati pemirsanya dan mempertahankan 
eksistensinya sebagai perusahaan media demi mendapatkan profi t, 
yang akhirnya membuat berita buruk menjadi berita yang layak 
disajikan untuk pemirsa dan selalu menjadi headline dimana-
mana. Serta seakan-akan membangun pemikiran di masyarakat 
bahwa berita buruk adalah berita bagus yang layak disajikan 
dan dikonsumsi bagi masyarakat. Berikut adalah diagram yang 
menunjukkan presentase tentang perbandingan good news dan bad 
news pada tayangan liputan 6 SCTV yang tayang pada hari Sabtu, 
11 November 2014.

(Diagram 1.2 Presentase Isi Berita Liputan 6 SCTV)

Dalam diagram diatas menunjukkan bahwa bad news adalah 
berita yang paling sering ditayangkan oleh liputan 6 SCTV. Dengan 
presentase tayangan berita seperti itu semakin membuat masyarakat 
memiliki pemikiran bahwa berita buruk adalah berita yang justru 
bagus dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Jika diperhatikan 
tayangan berita yang seperti ini justru mengkhawatirkan karena 
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membuat stereotype dikalangan masyarakat menjadi negatif 
terhadap objek yang diberitakan. Menjadikan pemikiran bahwa di 
Indonesia hanya terdapat informasi-informasi yang buruk seperti 
kasus korupsi yang sering menjadi headline berita bahkan menjadi 
senjata empuk bagi media lawan untuk menjatuhkan lawan media 
lainnya. 

Media yang lebih mengutamakan kepetingan perusahaan 
dibanding kepentingan masyarakat jelas sudah melenceng dari 
fungsinya sebagai media. Tidak hanya itu, hal tersebut juga 
melanggar Undang Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran. Pemberitaan yang berisi tentang bad news demi 
mempertahankan rating dan penonton tanpa menitik beratkan 
fungsi program berita untuk menambah wawasan masyarakat 
juga turut melanggar peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku 
Penyiaran (PPP) Bab XVIII Prinsip-Prinsip Jurnalistik Bagian 
Pertama Umum Pasal 22 butir 1, 2, dan 5 yang berbunyi: (1) Lembaga 
penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme 
jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik 
dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan 
demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol 
sosial, dan bersikap independen. (2) Lembaga penyiaran wajib  
menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, 
berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan 
menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, 
tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan 
suku, agama, ras dan antar golongan, serta tidak membuat berita 
bohong, fi tnah dan cabul. (5) Lembaga penyiaran wajib menjaga 
independen dalam proses produksi program siaran jurnalistik 
untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal 
termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

Selain peraturan yang sudah tertera di atas, media yang tetap 
mempertahankan model pemberitaan dengan mengedepan bad 
news sebagai sajian utamanya juga melanggar peraturan Standar 
Program Siaran (SPS) Bab XVIII Program Siaran Jurnalistik 
Bagian Satu Pasal 40 butir a, b, dan c yang berbunyi : (a) akurat, 
adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak 
menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta 
dan oponi pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak 
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mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. (b) 
Tidak membuat berita bohong, fi tnah, sadis dan atau cabul. (c) 
Menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan 
atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan 
penghakiman. 

Media penyiaran khususnya televisi merupakan organisasi yang 
berfungsi menyebar luaskan sebuah informasi berupa produk, budaya 
atau pesan yang mampu mempengaruhi dan mencerminkan suatu 
budaya dari asal informasi tersebut. Ketika berita yang di informasikan 
melulu tentang konfl ik, keburukan daerah atau keburukan instansi dan 
salah satu tokoh maka akan lahir pemikiran tentang hal hal tersebut. Bad 
news yang dijadikan sumber utama bagi media untuk meraup rating 
dan profi t bagi kepentingan pribadi justru bisa menjadi boomerang 
bagi masyarakat Indonesia karena lahirnya stereotype negatif tentang 
berita yang disajikan membuat masyarakat cenderung menganggap 
bobrok negeri nya sendiri. Serta menganggap tidak adanya suatu hal 
yang positif tentang Indonesia atau hal lainnya. Padahal masyarakat 
kita juga membutuhkan good news yang dapat membuat pemirsa atau 
penonton terpacu untuk melakukan perbaikan dan pemikiran positif 
terhadap bangsa dan negara.

Seharusnya program siaran berita harus bersifat umum, 
aktual, dan berimbang. Selain itu, program berita juga seharunsya 
mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat. Namun yang 
terjadi dewasa ini adalah isi program siaran berita tidak mencakup 
hal tersebut, penayangan konten konten yang diangkat oleh 
program berita hanya mengenai tentang kasus korupsi yang 
terjadi, kecelakaan dan bad news lainnya. Padahal masyarakat 
yang menjadi segmentasi program berita adalah semua kalangan 
termasuk mereka kalangan menengah dan menengah ke bawah. 
Jika terus menerus dihidangkan bad news oleh program berita di 
televisi, bukan justru malah membuat mereka semakin percaya 
akan adanya kemajuan terhadap bangsa malah akan membuat 
mereka berpikir bahwa keadaan bangsa ini semakin buruk karena 
korupsi yang merajalela, kecelakaan yang terjadi karena pengguna 
jalan yang lalai menaati peraturan, ekonomi negara yang tidak 
berkembang karena adanya kasus korupsi yang dilakukan pejabat 
tinggi pemerintah serta utang negara yang bertumpuk. Tayangan 
yang mengangkat kekayaan seseorang tokoh negara atau artis 
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diatas pemberitaan pemberitaan mengenai korupsi dan ekonomi 
juga mempengaruhi stereotype masyarakat. Topik pemberitaan 
yang seperti itulah membuat masyarakat kita akan berpikiran tidak 
adanya harapan kehidupan yang baik untuk mereka, dan juga 
semakin membenarkan pemikiran “yang kaya semakin kaya dan 
yang miskin semakin miskin” benar adanya. Seharusnya jurnalisme 
televisi mampu menjadi pengurai persoalan yang terjadi di bangsa 
ini, bukan malah turut menjadi bagian dari persoalan tersebut.

Masyarakat yang semakin cerdas dalam memilih media atau 
melek media kini semakin kritis dan terbukti kini semakin banyak 
masyarakat yang dengan terang-terangan menyatakan ketidak 
puasan mereka terhadap kualitas konten dan isi beberapa tayangan 
program-program televisi dan berita. Sudah banyak muncul 
gugatan atau kritik dari masyarakat soal banyaknya pemberitaan 
televisi yang manipulatif, terlalu vulgar, berpihak dan tidak 
obyektif. Adanya otoritas besar dari pemilik media televisi yang 
menentukan format dan materi siaran yang bisa ditayangkan atau 
tidak berdasarkan selera dan kepentingannya ditambah ketatnya 
persaingan antar media televisi merebutkan pasar dan jumlah 
permirsanya membuat para jurnalisme ini tidak mengindahkan 
kode etik jurnalistik yang ada, mereka melakukan berbagai cara 
agar tayangan-tayangannya tampil lebih menarik dan lebih banyak 
ditonton permirsa. Hal inilah yang membuat para jurnalis televisi 
begitu agresif dalam membuat tayangan berita, salah satunya 
dengan mengeskploitasi informasi yang sifatnya kontroversial 
dan spekulatif untuk sekedar menarik perhatian publik. Para 
jurnalis televisi membuat apapun berita informasinya harus segera 
ditayangkan, urusan benar atau salah menjadi urusan belakangan 
yang terpenting produksi tayangan tersebut mengundang untuk 
disaksikan oleh pemirsanya. 

Program tayangan berita yang seharusnya mampu memberikan 
edukasi bagi masyarakat terkait dengan tayangan yang boombastis 
terutama dengan kasus-kasus yang banyak menarik perhatian 
masyarakat justru membuat masyarakat menjadi kurang bisa 
menentukan runtunan kebenaran suatu peristiwa dari tayangan yang 
mereka tonton. Masyarakat sudah jenuh dengan apa yang mereka 
saksikan di televisi, program berita yang seharusnya mampu menjadi 
tayangan berita pemberi wawasan dan edukasi justru melenceng dari 
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fungsi yang sebenarnya. Banyak pertanyaan yang timbul terhadap 
program – program tayangan yang hadir akhir-akhir ini, ketatkah 
KPI mengawasi program-program tayangan televisi ? Atau memang 
penguasa media yang terlalu berkuasa di bangsa ini, Sehingga 
tayangan-tayangan dan program berita dengan isi pemberitaan yang 
melenjeng justru semakin berkembang.

Konten pemberitaan tidak berimbang yang ditayangkan dalam 
program siaran berita juga menjadi PR besar kedepannya, bagaimana 
para jurnalis televisi ini benar-benar memilih pemberitaan yang 
patut ditayangkan dan dikonsumsi oleh masyrakat Indonesia. Tidak 
hanya melulu tentang korupsi, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, 
perampokan dan sebagainya. Tetapi juga harus diimbangi dengan 
pemberitaan Good News yang dapat memacu masyarakat khususnya 
generasi muda seperti prestasi anak bangsa, daerah Indonesia yang 
mampu mengembangkan perekonomiannya dengan memaksimalkan 
sumber daya alam yang ada. Kemudian para pejabat yang bersih dan 
bekerja sesuai amanah, kehidupan sosial yang mampu menggugah 
masyarakat agar memiliki kehidupan sosial, informasi budaya agar 
masyarakat menjaga dan melestarikan budaya sendiri. Masyarakat 
juga terkadang harus mengetahui kondisi bangsanya baik atau buruk, 
tetapi bukan dengan berlarut larut menjadi bagian keterpurukan 
dalam pemberitaan. Pemirsa juga perlu mendapat hal yang positif agar 
mereka juga memiliki stereotype positif terhadap apa yang disampaikan 
media tentang hal apapun, karena sesuatu yang baik akan membawa 
hal yang baik juga kedepannya dan sebaliknya. Masyarakat sudah 
jengah dengan model pemberitaan yang melulu tentang itu-itu saja, 
masyarakat membutuhkan sesuatu yang dapat membuat semangat 
tumbuh kembali untuk membawa bangsa ini lebih baik.

Bad News tidak sama dengan Good News, masyarakat memang 
membutuhkan informasi yang banyak dari media. Bukan informasi 
yang disajikan karena adanya kepentingan pribadi para pemilik 
media, akan tetapi informasi yang memang benar benar dibutuhkan 
masyarakat. Informasi yang dapat membangun pemikiran positif, 
menambah wawasan dan dapat menjadikan pemirsa melakukan hal 
yang lebih baik. Jika Bad News terus menerus menjadi menu utama 
tayangan berita hal ini akan berimbas kepada generasi penerus bangsa 
yang hanya disodori tentang kejelekan dan kebusukan suatu peristiwa, 
mereka akan menjadi apatis terhadap negaranya sendiri.
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Televisi Pilihan Presiden

Mohamad Nurul Pamungkas

Media televisi sebagai saluran informasi bagi khalayak luas 
selalu hadir dengan beragam pemberitaan. Khalayak tidak dapat 
menghindari akan kebutuhannya terhadap informasi, baik dari 
dunia politik, ekonomi, pendidikan,sosial, budaya, teknologi, dan 
lainnya. Media cukup efektif dalam membangun kesadaran warga 
mengenai suatu masalah (isu). Media memiliki peran sentral dalam 
menyaring informasi dan membentuk (Lindsey dalam Riyanto, 
2013:24). Berita adalah suatu laporan yang tepat waktu mengenai 
fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau hal yang penting 
bagi masyarakat. Berita pada hakikatnya penting bagi masyrakat 
namun apa jadinya jika kepentingan berita itu hanya bisa dinikmati 
oleh golongan tertentu yang belum tentu juga bermanfaat bagi 
golongan yang lain.

Panggung televisi ingin menunjunkan bahwa televisi seperti 
sebuah panggung besar dan tersendiri. Sebuah panggung besar 
yang beridiri diantara ribuan rumah di Indonesia yang terkadang 
kita tidak menyadarinya bahwa kita sedang menonoton sebuah 
acara dalam sebuah kegiatan besar disuatu panggung. Saat ini 
televisi sudah dikelola lebih dari sekedar barang elektronik, 
televisi saat ini bisa dijadikan sebagai alat penguatan karakter atau 
lebih dikenal dengan istilah pencitraan. Namun televisi juga kini 
bisa dijadikan sebagai alat pembunuhan karakter bagi tokoh-tokoh 
politik di Indonesia.

Berbicara tentang pemberitaan ditelevisi mengenai proses 
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, sangat terlihat bahwa pemberitaan 
di televisi seperti sebuah proses acara dalam suatu panggung. 
Panggung yang luasnya tersebar diseluruh Indonesia. Layaknya 
sebuah panggung pastilah memiliki seorang artis yang ingin show atau 
yang sedang melakukannya, ditambah kita sadar atau tidak bahwa 
posisi tempat televisi yang ada dirumah kita  saat ini diposisikan 
sebagai tempat santai , berada diruang tengah atau diruang keluarga 
dimana pada waktu-waktu primetime inilah panggung televisi itu 
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dilihat oleh ribuan atau mungkin jutaan keluarga di Indonesia dan saat 
itulah  sebenarnya bisa dikatakan selamat datang dipanggung televisi 
dengan berbagai artis kami dan program kami.

Televisi memiliki kekuatan yang amat dahsyat karena 
terkadang kita sadar bahwa televisi telah mengatur semua standar 
dalam hidup kita. Membawa sederet syarat-syarat terselubung 
menyangkut gaya hidup, karakter manusia sampai ke nilai-nilai 
sosial politik. Yang perlu dikhawatirkan adalah terkadang televisi 
memperlihatkan sesuatu secara berlebihan, seolah-olah dan seperti 
memperlihatkan bahwa jika kita tidak mengikuti trend ditelevsi 
kita dianggap kuno atau tidak update dan pada akhirnya televisi 
adalah gambaran realitas yang tidak sebenarnya. Hanya dibuat-
buat dan hanyalah nilai ekonomi yang terkandung didalamnya.

Jika kita mengaitkan kedalam drama besar panggung  
televisi indonesia adalah sangat jelas seperti yang ditulis penulis 
diatas bahwa dalam proses pemilu presiden 2014 yang lalu, kita 
dipertontonkan sebuah panggunng drama . Dua aktor utama 
dalam drama tersebut adalah Metro TV dan TV One. Jika Metro TV 
menjadikan Jokowi Dodo dan Jusuf Kalla sebagai artis utamanaya, 
maka TV One menjadikan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa 
sebagai artis utamanya. Isi berita yang dihadirkan Metro TV dan 
TV one sangat sarat dengan kepentingan politik, padahal dalam 
pasal 36 butir (4) Undang-Undang (UU) Penyiaran menyatakan 
bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan golongan tertentu

Selanjutnya sebuah panggung pasti mempuyai agenda acara, 
selayaknya panggung profesional pastinya memiliki sebuah 
urutan acara. Dua panggung ini mempunyai tipe artis utama yang 
berbeda, misalnya di panggung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 
yang berada di kubu Metro TV telah berhasil menampilkan sosok 
Jokowi yang ramah, sederhana dan merakyat. Sehingga mereka 
berhasil membuat Jokowi menjadi harapan bagi masyarakat, dan 
itu terbukti dengan kemenangan Jokowi Dodo dalam pertarungan 
Pilpres 2014. Sementara lawan tanding dari panggung KIH yaitu 
panggung Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori TV One telah 
berhasil membawa sosok Prabowo Subianto sebagai sosok tegas 
layaknya pemimpin kelas atas.
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(Gambar 1.9 dan 1.10 Berita Metro TV dan TV One)

Dalam perspektif lain, sesungguhnya Pilpres 2014 tahun ini 
seperti pertarungan dua tokoh yang berbeda. Sosok Prabowo 
yang digambarkan sebagai seorang tentara tegas dan berprestasi, 
politikus, pengusaha, mempunyai pergaulan internasional yang 
cukup luas, dan mampu berbahasa inggris dengan baik serta dia 
termasuk seorang priyayi ( karena kakeknya menyandang gelar 
Raden Mas). Sementara itu Jokowi Dodo bukanlah tentara hanyalah 
pengusaha mebel, dan banyak menghabisi umurnya ditanah jawa. 
Hemat penulis inilah yang menilai bahwa sebenarnya Pipres 2014 
ini tidaklah berimbang, dalam istilah  sepakbolanya head to head 
antara kedua calon ini tidaklah imbang dalam kalkulasi nilai dan 
kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi

Dalam perspektif ini lah yang dimanfatkan Metro TV dalam 
mengelola beritanya, bahwa masryarakat butuh pembaharuan. 
Artinya Metro TV berhasil membaca karakter masyrakat Indonesia 
yang telah berubah. Era semacam ini adalah era pengelolaan 
penonton dengan memahami rasa jenuh penonton dalam memilih 
karakter Presidennya. Seperti yang kita ketahui bahwa selama 
beberapa periode, kepresidenan Indonesia hampir rata-rata 
dipegang oleh sosok militer. Sebutlah era jaman Soeharto dan era 
SBY yang dimana mereka beruda adalah sosok milter yang tegas 
dan mampu mengayomi masyarakat. 

Jika kita menarik sedikit kebelakang pada saat proses 
kampanye, sebenarnya sangat terlihat kepentingan pada masing-
masing panggung tersebut. Televisi dijadikan sebagai media 
kampanye dan alat propaganda dalam mendukung calon 
kandidatnya masing-masing.
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(Gambar 1.11 dan 1.12 Perbandingan berita antara TV One dan Metro 

TV)

Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 33 UU No.40 tahun 
1999 tentang pers adalah sebagai media informasi, media pendidikan, 
sebagai media hiburan dan fungsi kontrol sosial. Namun jika dikaitkan 
dengan fenomena ini, fungsi pers sebagai media pendidikan dan media 
pengontrol sosial tampak tidak hadir. Padahal sudah dinyatakan secata 
hukum bahwa frekuensi radio, televisi, merupakan sumber daya alam 
yang terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga 
dan dilindungi oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Dinyatakan tegas bahwa dalam pasal 36 butir 4 
UU penyiaran bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya tidak boleh 
mengutamakan kepentingan golongan tertentu .  

Perkembangan sosial politik di dalam masyarakat Indonesia tidak 
bisa dipisahkan dengan bagaimana televisi merepresentasikannya, 
seperti yang dikatakan Garin Nugroho (2004:62) bahwa poltik yang 
hidup didalam ruang televisi tidak dengan sendirinya melukiskan 
pengertian politik yang nyata dan terkadang televisi hanya menggiring 
pada wujud hiper-realitas, yaitu wujud simulasinya dalam media, 
yang berbeda bahkan dapat terputus sama sekali dari realitas politik 
diruang nyata (The hyper-reality of politics.)

Drama besar panggung televisi indonesia ingin menunjukan 
sebuah lukisan sederhana dalam proses pemilu 2014 dari aspek televisi 
yang penulis anggap sebagai sebuah panggung besar dan Pilpres 
2014 yang lalu adalah salah satu rangkaian agenda atau peristiwa 
yang pada akhirnya hadir di tengan ruang keluarga. Sekali lagi 
media televisi menjadi kunci dalam panggung besar ini. Karena yang 
menentukan alur dan jalan cerita dari drama tersebut adalah televisi. 
Masyarakat hanya menjadi penonton (korban) dari panggung drama 
besar tersebut.
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Jawa Sentris dalam Bingkai Berita 
Media Nasional

Erwin Rasyid

Berita merupakan sarana informasi publik yang disampaikan 
oleh suatu media dengan mengedepankan asas-asas dan etika 
jurnalistik. Fungsi dan peranan sebuah berita sangatlah penting 
karena berita dapat dijadikan sebagai sarana kontrol oleh publik. 
Oleh karena itu isi dan muatan suatu berita haruslah berimbang 
dan netral, karena dampak yang ditimbulkan oleh berita terhadap 
masyarakat begitu besar. Sebab itulah mengapa berita perlu 
dikontrol dan diawasi agar berita tersebut tidak mendatangkan 
dampak negatif bagi masyarakat. Hal tersebut juga telah dijelaskan 
di dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 6 :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang 
kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 
(Q.S. Al-Hujuraat : 6)

Berita merupakan hasil rekonstruksi dari suatu kejadian 
oleh si pembuat berita (Pers/Wartawan). Dalam membuat berita, 
seorang jurnalis harus berpedoman terhadap asas-asas dan etika 
jurnalistik. Karena pers merupakan pilar keempat dari demokrasi. 
Sehingga peranan tersebut haruslah dijaga dengan baik, karena 
fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah terwakili oleh 
pers. Tak terkecuali di Indonesia, yang dimana pers diawasi oleh 
lembaga yang bernama Dewan Pers. Hal tersebut telah diatur 
dalam UU No.40 Tahun 1999 mengenai Pers.
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Netralitas dan independensi dalam membuat berita sangatlah 
penting agar berita tersebut tidak bersifat menjatuhkan kelompok 
yang dianggap kontra oleh si pembuat berita. Berita juga tidak 
boleh hanya terpaku pada satu isu di suatu tempat saja karena sifat 
berita begitu universal bagi masyarakat. Presentase pemberitaan 
dalam suatu media terhadap letak geografi s suatu tempat juga 
harus berimbang, agar berita tersebut juga tidak mendatangkan 
kecemburuan sosial di masyarakat. Hal ini berlaku bagi media yang 
mengklaim dirinya sebagai media nasional yang memberitakan 
segala peristiwa yang terjadi diseluruh wilayah negara tersebut.

Akan tetapi hal tersebut sangat kontradiktif dengan 
pemberitaan yang ada di media Indonesia saat ini. Kecendrungan 
akan keberpihakan terhadap suatu kelompok tertentu, belum lagi 
berita yang hanya terfokus kepada isu dan peristiwa yang terjadi 
di satu tempat saja, sangat banyak menghiasi wajah pemberitaan 
media di Indonesia. Netralitas dan penerapan asas berimbang 
belum sepenuhnya bisa terapkan oleh pewarta berita. Sehingga 
terkadang memunculkan hasil liputan yang kurang berimbang 
dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tidak hanya itu, 
akibat dari euforia akan adanya kebebasan pers, banyak dari 
pewarta berita dan media massa yang lupa akan fungsi dan peran 
mereka bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah berita yang 
tidak berimbang dari segi letak geografi s suatu isu dan peristiwa. 
Dan itu bisa kita saksikan diberbagai media massa, baik itu cetak, 
elektornik dan media online. Berikut ini adalah contoh diagram 
mengenai presentase pemberitaan di salah satu program berita :

(Diagram 1.3 Presentase Pemberitaan di Kabar Petang TV One)



Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia     35

Dapat dilihat dari diagram diatas bagaimana berita yang 
dimuat dalam acara Kabar Petang TV One cenderung terfoukus 
kepada isu yang ada di Pulau Jawa saja (Jawa Sentris). Pemberitaan 
isu dan peristiwa yang terjadi di wilayah pulau Jawa begitu 
mendominasi dibandingkan daerah yang ada diluar pulau Jawa. 
Dari segi letak geografi s hal tersebut tentu tidak berimbang. Data 
tersebut diperoleh dari hasil observasi penulis pada acara Kabar 
Petang edisi Rabu 08 September 2014 pukul 17:00 WIB. Dengan 
durasi selama selama 120 menit yang terbagi kedalam beberapa 
segmen. Tidak hanya pada berita yang berbentuk audio visual saja 
yang cenderung kepada Jawa sentris, akan tetapi berita berbentuk 
running text pun juga cenderung kepada Jawa sentris.

(Diagram 1.4 Presentase Pemberitaan berbentuk running text di Kabar 
Petang TV One)

Tidak jauh berbeda dengan berita yang berbentuk audio visual, 
running text yang disiarkan oleh TV One juga masih cenderung 
Jawa sentris. Dapat dilihat dari presentase berita yang ditayangkan 
dalam bentuk running text, 60% dari sumber informasi tersebut 
berasal dari isu yang ada di Pulau Jawa khususnya Jakarta. Sisanya 
30% informasi berasal dari isu yang ada di luar Pulau Jawa. Dan 
hanya 10% yang memuat isu internasional. Jakarta sebagai ibu 
kota negara masih mendominasi pemberitaan yang ditampilkan 
didalam running text tersebut. Hal tersebut tentu bertentangan 
dengan peraturan yang dimuat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran 
(PPP) dan Standar Program Siaran (SPS) mengenai Prinsip-Prinsip 
Jurnalistik.
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Peraturan yang dimuat dalam PPP tersebut diatur dalam Bab 
XVIII mengenai Prinsip-Prinsip Jurnalistik terutama Pasal 22 ayat 1 
yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib menjalankan 
dan menjunjung tinggi idealisme jurnalisik yang menyajikan 
informasi untuk kepeningan publik dan pemberdayaan masyarakat, 
membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, 
melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen. 
Pada ayat 2 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalisik, antara lain: akurat, 
berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan 
menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, 
tidak menonjolkan unsur sadisis, tidak mempertentangkan suku, 
agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, 
fi tnah, dan cabul.

Sementara itu peraturan yang termuat dalam SPS Bab 
XVIII mengenai Program Siaran Jurnalistik Pasal 40 berbunyi 
program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip 
jurnalistik, diantaranya adalah berita yang dimuat harus akurat, 
adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak 
menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta 
dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan 
tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. 
Peraturan tersebut jelas mengatur mengenai bagaimana informasi 
yang diliput dan dipublikasikan oleh media harus berimbang dan 
adil, baik itu dari segi wilayah, suku ras dan sebagainya. Namun 
peraturan tersebut ternyata tak sejalan dengan realitas yang ada di 
media saat ini. Informasi yang berasal dari media massa di pusat 
kekuasaan dinilai tidak mampu lagi memberikan informasi yang 
sepadan dengan kebutuhan khalayak di daerah.

Pemberitaan yang cenderung fokus kepada isu dan peristiwa 
yang terjadi di pulau Jawa tentu akan membuat masyarakat diluar 
pulau Jawa dipaksa untuk hanya terfokus kepada peristiwa yang 
terjadi di pulau Jawa saja. Sementara disisi lain, di tempat mereka 
berada juga terdapat isu yang tak kalah pentingnya dengan isu 
yang ada di pulau Jawa. Dampak lain yang dapat timbul dari 
pemberitaan yang cenderung kepada jawa sentris adalah akan 
terbentuknya stereotype negatif oleh masyarakat diluar pulau Jawa 
ketika berita yang dimuat adalah berita negatif. Hal tersebut tentu 
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bertentangan dengan fungsi pers sebagaimana telah diatur dalam 
UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi Pers 
nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 
hiburan, dan kontrol sosial.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi mengapa berita 
nasional yang ditampilkan oleh media-media di Indonesia hanya 
terfokus kepada wilayah pulau Jawa saja. Yang pertama adalah 
karena pusat pembangunan infrastruktur dan ekonomi berada di 
pulau Jawa. Selain itu, pusat pemerintahan pusat pun juga berada 
di pulau Jawa. Maka tak heran apabila segala pemberitaan yang 
ada di media Nasional di dominasi oleh isu-isu dan peristiwa yang 
terjadi di pulau Jawa. M.E Mc.Combs dan D.L.Shaw dalam “Public 
Opinion Quarterly” terbitan tahun 1972 yang berjudul “The 
Agenda-Setting Function of Mass Media”, kedua pakar tersebut 
mengatakan bahwa jika media memberikan tekanan kepada 
suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak 
untuk menganggapnya penting (Effendi, 1993:287). Sementara itu 
Manhein menyatakan bahwa agenda setting meliputi tiga agenda, 
yaitu agenda media, agenda khalayak, dan agenda kebijaksanaan 
(Effendi, 1993:288). Media tentu tidak memberitakan semua 
persitiwa yang ada, akan tetapi menyeleksi dan membentuknya 
menjadi sebuah peristiwa yang bernilai berita.

Hal ini erat kaitannya dengan apa yang dikemukakan 
Mc.Quail mengenai hubungan antara media, masyarakat dan 
budaya. Dimana lembaga media massa merupakan bagian dari 
struktur masyarakat dan infrastuktur teknologinya adalah bagian 
dari dasar ekonomi, kekuasaan dan kekuatan, sementara ide, 
cerita, dan informasi yang disebarkan oleh media jelas merupakan 
aspek penting dari budaya kita (2011:86). Realitas sosial yang ada 
di masyarakat merupakan sebuah hasil rekonstruksi peristiwa 
dari media massa itu sendiri. Menurut Eriyanto (2005:19) fakta 
atau peristiwa adalah hasil konstruksi yang dapat hadir dari 
konsep subjektif atau pandangan tertentu wartawan. Pemahaman 
akan keseimbangan muatan informasi dalam berita sangatlah 
penting. Karena isu dan peristiwa yang dipublikasikan oleh media 
massa akan menjadi penting ketika isu tersebut dibutuhkan oleh 
masyarakat luas.
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Media sekarang ini kebanyakan tak lagi menyiarkan apa 
yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kebanyakan 
menampilkan apa yang diminati oleh publik.  Mayoritas penduduk 
Indonesia berada di Pulau Jawa. Bahkan dari 237.641.326 juta 
jumlah penduduk Indonesia (berdasarkan sensus penduduk tahun 
2010), pulau Jawa dihuni oleh 60% dari total jumlah penduduk 
Indonesia. Maka tak heran apabila media lebih cenderung tertarik 
untuk memberitakan isu dan peristiwa yang terjadi di pulau 
Jawa. Karena jumlah penonton untuk segmentasi tersebut cukup 
besar. Seperti apa yang dikatakan oleh McQuail (2005:185) bahwa 
media akan mengikuti pilihannya sendiri dan dalam situasi 
tertentu, pemerintah bisa melakukan intervensi untuk melindungi 
kepentingan publik. Pertanyaan sekarang, apakah media mampu 
untuk melayani kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan 
masyarakat termasuk kaum minoritas. Serta pemerintah dapat 
bertindak tegas terhadap media yang melanggar regulasi yang 
telah ada ?

Oleh karena itu, netralitas dan penerapan asas berimbang 
dalam pemberian informasi sangatlah penting. Pers sebagai 
lembaga sosial dan wahana komunikasi massa harus melaksanakan 
fungsi dan peranannya dengan baik. Sifat media massa yang 
mencakup masyarakat luas tentu mempunyai pengaruh yang 
cukup besar terhadap masyarakat, terutama menyangkut hal yang 
terkait dengan kebutuhan masyarakat akan informasi. Penulis pun 
mengambil kesimpulan bahwa, realitas yang di rekonstruksi oleh 
media massa haruslah sesuai dengan apa yang direfl eksikan oleh 
masyarakat. Pers sebagai dimensi keempat dalam era demokrasi 
harus tetap independen dan menjaga kenetralannya sebagai 
pembuat berita. Serta media massa sebagai sebuah lembaga juga 
perlu untuk mengevaluasi kembali status mereka sebagai sebuah 
lembaga, khsususnya mereka yang mengklaim dirinya sebagai 
lembaga yang bersifat sebagai media nasional. Sudah seharusnya 
semua kembali kepada fi trah dan fungsinya masing-masing.

Karena sesungguhnya pers merupakan salah satu 
pekerjaan yang mulia, apabila pers dapat menyampaikan 
berita yang berimbang dan bermanfaat untuk masyarakat. 
Karena menyampaikan berita yang benar dan bermanfaat 
adalah salah satu upaya untuk menegakkan amar Ma’ruf Nahi 
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Mungkar. Rasulullah pernah bersabda: “Jihad paling afdhol 
ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa 
yang zalim dan kejam. (HR. Aththusi dan Ashhabussunan)” dan 
“Hendaklah kamu beramar ma’ruf (menyuruh berbuat baik) dan 
bernahi mungkar (melarang berbuat jahat). Kalau tidak, maka 
Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat 
di antara kamu, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara 
kamu berdo’a dan tidak dikabulkan (do’a mereka). (HR. Abu 
Zar)” Dari dua hadits tersebut, terlihat jelas bahwa sesungguhnya 
pekerjaaan sebagai pewarta berita adalah pekerjaan yang mulia. 
Namun apabila pekerjaan tersebut tidak dijalankan sebagaimana 
mestinya, maka akan menjadi bencana.
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Ketika “Buah Dada” Menjadi “Buah 
Bibir”

Maharani Dwi Kusuma Wardani

Dewasa ini tayangan program televisi semakin beragam 
ditengah persaingan industri media televisi Indonesia. Televisi 
memiliki jutaan penggemar, jutaan pasang mata menonton 
televisi setiap harinya untuk mendapatkan informasi, menambah 
wawasan, atau sekedar mendapatkan hiburan. Karena itulah 
semua stasiun televisi berlomba membuat dan menayangkan 
program yang berbeda, unik, dan mempunyai ciri khas tersendiri. 
Demi meraih share dan rating yang tinggi, stasiun televisi tidak 
ragu menampilkan sesuatu acara dengan tema yang fenomenal. 

Sebelas Duabelas merupakan salah satu acara talkshow yang 
berani tampil beda dibanding program lainnya. Program ini 
merupakan salah satu dari sekian program televisi yang masuk pada 
klasifi kasi tayangan dewasa. Sesuai dengan nama programnya, jam 
tayang program ini adalah dari jam 23.00 – 24.00 WIB dan dipandu 
oleh komika Indonesia yaitu Pandji Pragiwaksono. Walaupun tayang 
di jam yang seharusnya digunakan masyarakat untuk beristirahat, 
namun talkshow ini tetap dijadikan salah satu pilihan tontonan 
masyarakat. Pada tanggal 21 September 2014, Sebelas Duabelas 
mengusung tema “I’m Sexy and I Know it” dan mengundang bintang 
tamu Roro Fitria dan Five V. Dalam tema tersebut yang dibahas 
adalah artis wanita yang memiliki dada besar.

Menurut Wisni (2012: 247) dalam buku Mesin Pencuci Otak 
ada pernyataan mengenai defi nisi seksi. Dijelaskan bahwa seksi itu 
cantik, semua orang sepertinya setuju akan pernyataan tersebut. 
Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat sekarang, ekspresi 
seksualitas terkadang justru berlebihan bahkan tidak sesuai 
dengan nilai moralitas yang ada. Paradigma bahwa seksualitas 
adalah hal sensitif yang tabu untuk dibicarakan kini mulai bergeser 
dengan budaya seni dan kebebasan berekspresi. Lebih jauh, 
seksualitas mulai dianggap sebagai hal normal-normal saja untuk 
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dipertontonkan. Hal ini tentu bertentangan dengan sifat bangsa 
yang luhur dan menghormati budaya ketimuran. 

   

(Gambar 2.1 dan 2.2 Program Acara Sebelas Duabelas Kompas TV, 
Roro Fitria menjadi bintang tamu Sebelas Duabelas)

Konten acara berbau pornografi  secara jelas dilarang oleh KPI, 
namun pihak televisi banyak yang mengabaikan dengan alasan 
bahwa hal inilah yang disukai penonton sehingga salah satu sarana 
untuk menaikan rating televisi. Sehingga dewasa ini masih banyak 
program televisi yang dengan santai mengeluarkan program berbau 
seks dan pornografi  untuk menarik perhatian penonton. Program 
Sebelas Duabelas merupakan klasifi kasi tayangan dewasa, namun 
pada kenyataannya program ini tidak mencantumkan kriteria 
kelompok usia penonton di layar televisi, sehingga mungkin 
saja ada kecolongan penonton yang masih dibawah umur untuk 
menonton program ini. Penulis bahkan mengira ini adalah acara 
talkshow biasa karena tidak adanya klasifi kasi kelompok usia 
penonton di layar televisi, namun setelah mengamati konten isi 
siaran, barulah penulis sadar bahwa ini masuk klasifi kasi dewasa.

Padahal berdasarkan standar program siaran (SPS) Komisi 
Penyiaran Indonesia, pasal 33/2012(1) huruf b yang berbunyi, 
“Klasifi kasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) harus ditayangkan 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 mengidentifi kasi program siaran”. Dari peraturan 
tersebut bahwa sudah jelas program ini melanggar peraturan yang 
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sudah ada karena tidak mencantumkan klasifi kasi program siaran.
Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 

tentang pornografi  disebutkan bahwa pornografi  ialah gambar, 
sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 
animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 
melalui berbagai bentuk media  komunikasi dan atau pertunjukan 
di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual 
yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kini kata 
“porno” tak lagi banyak orang yag menghiraukan mengenai unsur  
apa yang terdapat di dalamnya. Penjabaran kata “porno” saat ini 
lebih pada ke arah seks yang bisa dilihat secara fi sik yakni telanjang 
bulat.

Dari tema yang dibahas pada malam itu sudah jelas bahwa 
bintang tamu yang diundang pun memiliki tubuh yang seksi, 
terlebih memiliki keseksian pada bagian dadanya. Karena itulah 
hampir semua pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara 
tidak jauh dari dari keseksian tubuh artis tersebut, walaupun 
tidak sedikit pula pertanyaan lain yang ditanyakan oleh Pandji. 
Berkaitan dengan tema yang diusung pada episode itu, sang artis 
juga tidak ragu menunjukan keseksian lekuk tubuhnya di hadapan 
penonton. Bahkan beberapa kali sang artis memancing obrolan 
dengan guyonan nakal dewasa.

(Infografi s Pelanggaran 2.1 Pornografi  Sebelas Duabelas 21 September 
2014)

Penulis mengamati beberapa kali pelanggaran pornografi  di 
dalam acara tersebut. Dalam lima segmen acara tersebut sungguh 
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mengejutkan bahwa hasil pelanggaran yang dilakukan dalam 
taraf tinggi. Di awal kedatangan sang artis, dengan sengaja mereka 
lari lalu menggoyang-goyangkan dadanya, lalu menggeolkan 
pinggulnya dan mengibaskan rambutnya agar semakin terlihat 
seksi. Bahkan ketika menyapa Pandji dengan ciuman di pipi kanan 
kiri, mereka sengaja membungkukan badannya agar nampak jelas 
lekuk bokong dan pinggulnya.  Walaupun sudah ada beberapa kata 
yang di sensor namun masih saja ada kata yang luput disensor. 
Bahkan bagian dada dari Five V tidak luput dari sensor pihak 
televisi karena Five V menggunakan pakaian yang mempunyai 
belahan dada lumayan rendah. Padahal seorang artis alangkah 
baiknya jika memberikan contoh yang baik di hadapan khalayak, 
bukan justru mengajarkan dan menyajikan hal – hal yang tidak 
sepantasnya ditonton.

(Gambar 2.4 Roro Fitria mencium pipi Padji Pragiwaksono dengan 
sengaja membungkuk sehingga membentuk lekukan pinggul)

(Gambar 2.5 Five V duduk di sofa lalu kembali berdiri sambil 
memegangi bokongnya dan mendesah “aduh..”)
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 Dua gambar dalam adegan tersebut sengaja dilakukan 
oleh bintang tamu seolah-olah ingin menunjukan bahwa dirinya 
memang seksi dan menarik. Padji Pragiwaksono juga tampak 
menikmati adegan tersebut, bahkan dari pengamatan penulis 
terkadang pembawa acara tersebut beberapa kali tampak menelan 
ludah dan matanya tidak lepas dari arah pandangan dada sang 
bintang tamu. Pandji juga beberapa kali menyebutkan kata-kata 
yang kurang sopan seperti bokong, pantat, bra, payudara, bom 
seks, icon sex, kolor, celana dalam, lipatan celana dalam untuk 
bahan obrolan. Hal itulah yang memancing reaksi penonton untuk 
tertawa dan menganggap hal itu sebagai lelucon biasa dan wajar.

Pada segmen dua, Pandji meminta Roro mengajarkan cara 
berdansa, dikarenakan Roro sendiri adalah atlet dansa. Di saat 
itulah badan Roro dan Pandji berdekatan bahkan dada Roro 
nampak bersenggolan dengan dada Pandji.  Karena hal itulah 
membuat muka Pandji nampak berubah jadi canggung ketika 
harus berdekatan dan memegang punggung Roro. Bahkan ada 
ucapan Pandji yang disensor oleh pihak televisi dikarenakan 
melihat goyangan pinggul Roro ketika sedang berdansa, namun 
Roro hanya tertawa kecil menanggapi obrolan Pandji.

Di segmen tiga, Pandji mengajak Roro Fitria dan Five V untuk 
bermain sebuah game suara hati dengan menghadirkan Gilang 
yang merupakan komik jebolan dari Stand Up Comedy Kompas TV. 
Pada segmen itu Gilang ditantang pura-pura berkenalan dengan 
Roro Fitria dan Five V yang sedang berada di sebuah klub malam. 
Awalnya nampak Roro Fitria asyik menari sambil loncat-loncat 
kecil, lalu disusul dengan tarian dari Five V yang menggoyangkan 
pantatnya dari atas ke bawah sehingga menjurus ke arah erotis 
bahkan ada adegan Five V kembali memegangi pantatnya lalu 
menggoyangkan pinggulnya sambil mengibaskan rambutnya lalu 
menjilat bibirnya dengan lidahnya. Hal inilah membuat Gilang 
kaget dan menelan ludah, bahkan selanjutnya Gilang berpura-
pura menjadi mimisan setelah melihat adegan itu. Melihat adegan 
itulah membuat semua penonton di studio tertawa dan dianggap 
sebagai lelucon biasa padahal adegan yang dilakukan Five V sudah 
menjurus ke arah pornografi .

Bintang tamu beberapa kali memancing obrolan nakal seperti 
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yang dilakukan oleh Five V dan Pandji. Berikut ini adalah beberapa 
cuplikan obrolan mereka:
(Segmen 2 membahas jodoh impian)
Pandji : Mungkin kita bisa promosikan sodara-sodara, bapak-
bapak, ibu-ibu..
Five V : Kalau aku yang gedong (tertawa nakal)
Pandji : Gedong apanya?
Five V : Maksudnya penghasilannya... (berkilah)

(Segmen 4 membahas masa lalu di program “Ngelenong Yok”)
Five V : Adul waktu itu masih sek... eh eksis ya... (tertawa kecil)
Pandji : Wah, pasti seneng ya sama yang kecil-kecil gitu ya?
Five V : Ah enggak dong, nanti gak bisa manjat... (sambil 
memperagakan dan senyum nakal)

(Segmen 4 saat kuis memperagakan judul fi lm horor)
Five  V : (memperakan adegan seperti dukun dan memakai celana)
Roro  : Mantra... Pakai Celana...
Pandji  : Celana ada, dapet satu.
Five V  : (menunjuk bagian lipatan celana yang nampak di rok 
hijaunya)
Roro   : Kolor ijo... Ehm lipatan celana? (tertawa) Celana bau?
Pandji   : (tertawa) bukan, dikit lagi...
Roro  : Setan Celana? Bau? Celananya setan bau?
Pandji  : Gini judulnya yang bener itu “Pelet Celana Dalam”. Tadi 
Five V itu maksudnya lagi pakai celana dalam, dipegang-pegang 
buat nunjukin “nih kolor gue”... (tertawa)

Secara jelas hal tersebut sudah melanggar dalam Standar 
Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, pasal 22/2012 (d, 
h, i) yang mengatakan bahwa, “Pelarangan menampilkan suara 
yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau 
persenggamaan; mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-
bagian tubuh tertentu, seperti paha, bokong, payudara, secara close 
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up dan/atau medium shot; menampilkan gerakan tubuh dan/atau 
tarian erotis”.

Dalam buku Televisi, Kekerasan dan Perempuan yang 
ditulis oleh Sunarto (2009:119-120) realita menunjukan, adanya 
pengabaian lembaga penyiaran terhadap pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) kreasi KPI yang 
di dalamnya terdapat aturan khusus untuk melindungi kepetingan 
anak-anak (Pasal 66), remaja dan kaum wanita (Pasal 43, 44, 550, 
51) oleh stasiun penyiaran menunjukan kurang tajamnya pedang 
KPI dalam menebas persoalan seks, kekerasan dan sadisme dalam 
program siaran. 

Selanjutnya dalam hal perlindungan terhadap kepentingan 
kaum wanita untuk terbebas dari kekerasan, KPI berada 
satu jalur dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan (Komnas Perempuan). Bedanya apabila Komnas 
Perempuan menangani kegiatan adokasi untuk pencegahan dan 
penanggulangan terhadap semua bentuk kekerasan terhadap 
wanita secara aktual maupun simbolis, KPI hanya berurusan 
dengan bentuk-bentuk kekerasan simbolikal saja. (Sunarto, 
2009:121).

Acara tersebut memang acara yang masuk klasifi kasi dewasa, 
namun alangkah lebih bijaknya apabila pihak dari televisi juga 
menyeleksi bintang tamu dan konten yang akan dibawakan 
agar tidak melanggar ketentuan yang sudah ada. Dan sebaiknya 
pada layar televisi diberikan penulisan kategori program acara 
agar semakin jelas bahwa ini masuk klasifi kasi dewasa. Pada 
dasarnya diri sendiri memang perlu menyaring tayangan yang 
layak ditonton ataupun tidak, namun peran orang tua juga sangat 
penting untuk memperhatikan dan menyeleksi tayangan yang ada 
di media televisi, terlebih terhadap tontonan anak - anak mereka, 
jangan sampai anak dibawah umur menonton tayangan klasifi kasi 
dewasa.
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Kebiasaan atau Kebinasaan?
(Ironi Talkshow Masa Kini)

Mohamad Kasyfi  Fitra

Di era informatika ini, menjamurnya stasiun televisi di Indonesia 
menjadikan para penonton mendapat banyak pilihan ketika ingin 
menonton. Setiap stasiun televisi berlomba – lomba untuk membuat 
acara yang dapat menarik minat penonton. Dari acara talkshow, variety 
show, music show bahkan sampai acara yang menggabungkan beberapa 
konsep acara. Bahkan tema yang dipilih pun semakin beragam, dari 
yang mengambil tema tentang motivasi, human interest, bahkan dengan 
tema yang berbau “esek-esek” pun ada.

Entah sebuah kebiasaan ataukah kebinasaan, masyarakat rela 
meluangkan waktu luangnya hanya untuk menonton televisi terlepas 
dari apa yang mereka tonton. Sebuah hal menjadi ironi ketika acara 
yang mereka tonton itu adalah acara yang kurang mendidik etika 
dan moral masyarakat. Dan bagaimana jika acara yang dikhususkan 
untuk kalangan dewasa itu ditonton oleh anak dibawah umur 
tanpa pengawasan orang tua? Tidak dapat dipungkiri bahwa 
anak – anak tersebut akan menjadi dewasa sebelum waktunya bila 
terus mengkonsumsi acara – acara dewasa. Senada dengan kalimat 
sebelumnya, teori kultivasi menjelaskan bahwa televisi, diantara 
media modern lainnya telah mendapatkan tempat yang utama dalam 
kehidupan sehari-hari, sehingga mendominasi “lingkungan silmbolik” 
kita, menggantikan pesan mengenai realitas untuk pengalaman pribadi 
dan alat lain untuk mengetahui mengenali dunia. (McQuail, 2011: 256)

Televisi juga digambarkan sebagai “lengan budaya” dari 
tatanan yang mapan utamanya bertindak untuk memelihara, 
menstabilkan, dan meneguhkan alih – alih untuk menggeser, 
mengancam, atau melemahkan keyakinan serta perilaku 
konvensional (Groos, 1977: 180). Dalam teori kultivasi, menonton 
televisi secara berangsur-angsur mengarahkan pada adopsi 
keyakinan mengenai sifat dasar dari dunia sosial yang mengikuti 
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pandangan akan realitas yang memiliki stereotip, terdistorsi, 
dan sangat selektif terhadap suatu tonton yang ditayangkan oleh 
stasiun televisi. (McQuail, 2011: 257)

Sudah menjadi rahasia umum, pada saat prime time yakni pada 
pukul 18.00 ke atas intensitas menonton masyarakat meningkat. 
Dan tidak dapat dipungkiri bahwa ada segelintir masyarakat yang 
menonton televisi lebih dari jam prime time, bahkan sampai dengan 
terbitnya fajar atau tergolong ke heavy viewers. Hal tersebutlah yang 
justru dimanfaatkan oleh media televisi untuk menayangkan sebuah 
tayangan yang di kategorikan sebagai sebuah tayangan yang hanya 
dikhususkan untuk kalangan dewasa. Salah satu talkshow yang sedang 
menjadi hits dan tergolong dalam kategori dewasa adalah acara 
“Sebelas Duabelas” yang tayang di Kompas TV setiap hari Senin – 
Jumat dari pukul 23.00 WIB – 24.00 WIB. Acara ini bertemakan bincang 
– bincang ringan bersama narasumber menurut tema yang dibahas 
pada malam itu. Dengan host Pandji Pragiwaksono, acara ini menjadi 
lebih ceria dengan sentuhan komedinya yang begitu kental dan tak 
luput dari komedi verbal yang berbau pornografi .

Pada tanggal 30 September 2014, Sebelas Duabelas mengambil 
tema “Artis Cilik”. Dengan bintang tamunya adalah Tasya 
“Gembala Kecil”, Dea Ananda dan Adi Bing Slamet. dan tetap 
dengan host, Pandji Pragiwaksono. 

(Gambar 2.6 Ketika host membuka acara Sebelas Duabelas)

Berdasarkan dengan apa yang host utarakan pada saat 
opening program, terdapat beberapa kata berkonotasi negatif yang 
menjurus kepada hal yang berbau pornografi . Jenis pelanggaran 
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ini dikategorikan sebagai perlanggaran terhadap pasal 3 UU 
No.32 tahun 2002 , berikut adalah penggalan dari pasal tersebut, 
“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh 
intergrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang 
beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Seperti yang tertera dalam pasal diatas, bahwa tujuan dari setiap 
penyiaran itu salah satunya adalah untuk membina watak dan jati diri 
bangsa yang beriman dan bertakwa. Hal yang berbanding terbalik 
dengan apa yang dilakukan oleh host. Pandji menyebutkan kata lele 
kasur untuk mengibaratkan kelamin pria dan kemudian diperjelas 
dengan penyebutan “kalo lele kasurnya pengen hidup, harus ditiup – tiup 
baru lelenya gerak”. Kata yang seharusnya tidak diucapkan malah 
menjadi makanan sehari – hari bagi anak muda yang notabene adalah 
pilar bangsa sebagai agen perubahan demi terwujudnya bangsa yang 
beriman dan bertakwa. Bila tidak ditanggapi dengan serius, tidak 
dapat dipungkiri bahwa pada pemuda dan pemudi akan dijejajali 
dengan kata – kata yang berkonotasi negatif seperti apa yang ada di 
opening program Sebelas Duabelas di Kompas TV dan berimplikasi 
secara tidak langsung dengan perilaku mereka dalam menjalani 
kehidupannya sehari – hari.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara dengan 
mayoritas umat muslim terbesar di Dunia. Negara yang 
menganut paham – paham Islam dalam melakukan aktifi tas 
kenegaraannya. Begitupun dengan stasiun televisi di Indonesia 
yang seharusnya memperhatikan aspek – aspek Islam dalam 
melakukan penyiarannya, baik itu dalam produksi maupun dalam 
pengawasan terhadap hasil dari produksi siaran tersebut.

(Gambar  2.7 Adi Bing Slamet memeluk Dea Ananda pada salah satu 
segmen di Acara Sebelas Duabelas pada tanggal 30 Spetember 2014)
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Berdasarkan gambar di atas, terdapat jenis pelanggaran 
terhadap pasal 36 ayat (6) UU No. 32 tahun 2002 yang berbunyi, 
“Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan 
dan/atau mengabaikan nilai – nilai agama, martabat manusia 
Indonesia, atau merusak hubungan internasional”.

 Terdapat nilai agama Islam yang diabaikan dalam adegan 
dalam salah satu segmen tersebut, mereka mengabaikan ajaran 
Islam untuk saling menghormati antar mukhrim ataupun bukan 
mukhrim. Seharusnya bintang tamu itu tidak serta – merta memeluk 
/ merangkul yang jelas – jelas itu adalah perempuan dan bukan 
mukhrim.  Hal yang sepatutnya kita sadari sedari dulu, bahwa hal 
yang menyangkut dengan identitas negara itu harus kita jaga dan 
pertahankan, jangan sampai dilain waktu terkikis oleh budaya luar 
yang masuk ke Indonesia. Sungguh ironis memang bila saat ini 
ajaran – ajaran Islam sudah mulai terkikis oleh budaya barat yang 
masuk ke Indonesia melalui sektor hiburan baik itu musik, fashion 
style, serta dari dunia penyiaran.

 Dalam penanyangannya, acara Sebelas Duabelas di 
Kompas TV ini tergolong acara dalam klasifi kasi D menurut jam 
tayangnya. Karena pada jam 22.00 – 03.00 waktu setempat  adalah 
ruang yang disediakan KPI untuk acara yang dikategorikan 
sebagai acara Dewasa yang masuk klasifi kasi D. Namun, Sebelas 
Duabelas ini melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia 
Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) pasal 21 ayat (3) 
yang berbunyi, “Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan 
klasifi kasi program siaran sebagaimana dimaksud 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 
mengidentifi kasi program siaran”.
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(Gambar 2.8 Tayangan Program Sebelas Duabelas yang tidak 
mencantumkan klasifi kasi program dalam bentuk tulisan)

Tidak dicantumkannya klasifi kasi program siaran dalam acara 
sebelas duabelas menjadi alasan kenapa pasal 21 ayat 3 menjerat 
acara ini. Karena ketentuannya sudah jelas bahwa setiap lembaga 
penyiaran televisi wajib mencantumkan klasifi kasi siaran tersebut 
selama acaranya berlangsung. Sejalan dengan perkembangan 
zaman untuk kedepannya setiap lembaga penyiaran harus lebih jeli 
lagi dalam memvisualisasikan apa yang mereka rencanakan agar 
tidak menyinggung pasal – pasal yang terdapat pada UU No.32 
Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar 
Program Siaran (SPS) yang dibuat oleh DPR dan KPI. 

Dapat disimpulkan bahwa efek yang ditimbulkan televisi itu 
begitu dahsyat.   Efek yang ditimbulkan dapat mempengaruhi 
audience mulai dari efek kognitif , afektif dan behavioral. Dalam 
hal memenuhi kebutuhan dan kepentingan, televisi memiliki 
peran besar didalamnya. Peran sebuah televisi mungkin secara 
tidak langsung dapat memberikan efek kepada audience baik itu 
efek positif ataupun efek negatif. Namun tidak dapat dipungkiri 
bahwa akhir - akhir ini televisi sudah menjadi sebuah kebutuhan 
bagi penikmatnya, terjadi pergeseran peran yang tadinya televisi 
itu hanya ditonton ketika waktu luang sedang melanda, sekarang 
televisi itu sudah menjadi salah satu kebutuhan primer dalam 
kehidupan sehari-hari.
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Cinta Lama dan Program Realita yang 
Berakhir Kelabu

Nashwan Ihsan Fazil

Dewasa ini serasa sangat ada yang kurang bila seseorang 
tidak pernah menikmati manisnya hiburan televisi malam. Ketika 
seseorang baru selesai dengan seluruh aktifi tasnya yang membuat 
jenuh dan begitu lelah, tentu mereka sangat membutuhkan 
sebuah hiburan, atau setidaknya ada sesuatu aktifi tas yang 
membuat mereka lebih nyaman dan rileks. Tentu dari sini kita 
bisa mengetahui bahwa memang manusia menggunakan televisi 
intensitasnya lebih meningkat di malam hari atau mulai dari 
pukul 6 petang, atau ba’da maghrib. Hal inilah yang menimbulkan 
sebuah istilah “prime time”.

Lebih jauh menurut Nurudin (2004:6), tidak heran jika pada 
jam-jam prime time biasanya disajikan program-program hiburan. 
Hal ini dijelaskan dengan fungsi hiburan bagi media elektronik yang 
menduduki posisi paling tinggi dibanding dengan fungsi-fungsi 
yang lain. Memang pada nyatanya sebagian besar masyarakat 
memang masih menjadikan televisi sebagai media hiburan utama. 
Namun, lebih dari itu, masih juga ada penonton yang menyaksikan 
televisi lebih dari jam prime time, bahkan sampai dengan terbitnya 
fajar. Hal ini lah yang menjadi sebuah malfungsi dari hiburan itu 
sendiri. Batas waktu tak kan pernah bisa ditolelir.

 Waktu waktu tersebut justru dimanfaatkan oleh media 
televisi untuk menayangkan sebuah tayangan yang bisa 
dikategorikan sebuah tayangan yang hanya dikhususkan kepada 
kalangan dewasa. Salah satunya adalah program “Harta Tahta 
Wanita”. Sebuah program yang memaparkan sebuah kronologis 
kematian seorang  wanita dalam kisah asmaranya bersama 
pria hidung belang yang kemudian wanita tersebut dibunuh 
dengan tragis. Mungkin bagi kalangan dewasa hal ini sangat lah 
membantu mereka untuk menyadarkan kembali bahwa posisi 
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seorang perempuan itu jauh lebih penting, karena dari program 
tersebut dapat kita lihat bahwa wanita adalah sesuatu yang harus 
dilindungi, juga terlihat jelas bahwa program ini berteriak mengenai 
persoalan penindasan wanita, yang tentu berujung dengan sebuah 
permasalahan kesetaraan gender.

 Di dalam buku Televisi, Kekerasan dan Perempuan yang 
ditulis oleh Sunarto tertuang sebuah pernyataan mengenai isu 
gender yang mempermasalahkan hal feminisme. Bahwa dibuku 
ini dijelaskan isu feminisme liberal dan Marxian memiliki 
pemaparan isu penindasan gender terhadap wanita tidak hanya 
berbeda dan tidak sama, tetapi wanita secara aktif dikendalikan, 
disubordinasikan, dibentuk, dan digunakan, serta dilecehkan oleh 
para pria. Dan masih banyak pandangan feminis dari golongan-
golongan tertentu yang tak jauh berbeda dari pandangan feminisme 
liberal (Sunarto, 2009:35).

Kembali berbicara soal tayangan “Harta Tahta Wanita” 
ini, bagaimana jika yang menyaksikan adalah anak dibawah 
umur yang tanpa pengawasan orang tua menyaksikan program 
tersebut?. Atau orang tua yang bukan melihat dari sisi positif 
program tersebut?. Hanya ingin menyaksikan hal hal tertentu yang 
menurutnya dapat memuaskan rasa nafsunya tersebut?. Mari kita 
telaah program tersebut. 

 Program “Harta Tahta Wanita” adalah sebuah program 
news bertabur reality show (atau kehidupan yang dipertontonkan) 
yang dalam hal ini diperankan oleh pihak pihak tertentu bukan 
dari mereka yang bersangkutan dengan kasus yang diangkat. Jam 
tayang program ini dimulai pukul 00:00 WIB atau dini hari. Acara 
ini menjadikan sosok perempuan sebagai objek penindasan dan 
pembuai nafsu, hal ini bisa dilihat dari judul dan juga dari setiap 
episode program tersebut.

 Namun, dalam menyajikannya tentu program ini tak lepas 
dari sebuah “pelanggaran”. Pada hari Rabu dini hari, tepat tanggal 
8 Oktober 2014 lalu, program ini menayangkan episode yang 
berjudul “cinta lama berakhir kelabu”. Episode ini menayangkan 
mengenai seorang perempuan janda dan seorang pria duda yang 
pada awalnya tidak saling mengenal dan kemudian dipertemukan 
oleh seorang pengrajin kusen, yang juga teman si pria. Kemudian 
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perkenalan ini berujung kepada sebuah pernyataan sang pria yang 
ingin melamar sang perempuan. Namun, hal ini tidak direstui oleh 
ibu dari perempuan tersebut hanya karena sang pria adalah seorang 
pengrajin kusen. Sang pria pun sangat terpukul dan memutuskan 
hubungannya dengan calon istrinya itu. Akhirnya Ia dikenali lagi 
seorang perempuan janda dari teman sesame pengrajin kusen. 
Berbeda dengan sebelumnya, kisah perkenalan mereka ini berakhir 
dengan sebuah pernikahan. 

Namun, tragedy ironi dimulai dari sini. Tak lama setelah 
mereka menikah, nampaknya butir butir cinta dari pria dengan 
mantan pacarnya masih terbungkus dengan rapih, begitu juga 
dengan mantan pacarnya yang walau saat itu sudah memiliki 
pacar. Mereka masih melakukan komunikasi dengan baik dan 
bermesraan layaknya kisah cinta mereka dulu, tetapi ini tidak 
berlangsung lama. Ketika sang wanita diajak kerumah kosong tak 
berpenghuni, sang pria menyatakan bahwa hubungan ini harus 
tetap berjalan seperti halnya cinta mereka yang dulu. Namun sang 
wanita pun menolak, yang pada akhirnya membuat sang pria 
emosi dan mencekik wanita malang ini. Kemudian hal yang tak 
terduga pun terjadi, sang wanita tewas ketika terjatuh saat dicekik, 
kepalanya terbentur oleh sebuah batu bangunan dari rumah 
kosong tak berpenghuni, lalu pria itupun lari dari sebuah kasus 
tragedi ini.

 Lalu bagaimanakah bentuk pelanggaran yang terjadi?. Yang 
pertama adalah ketika scene awal memperlihatkan korban wanita 
yang sudah menjadi mayat ini. Dalam scene ini, wanita tergeletak 
di atas lantai yang kemudian kamera mengarahkan bukan dari 
atas namun mengambilnya dari posisi bawah yang sejajar dengan 
sang korban. Hal ini tentu sangat memperlihatkan hal-hal yang 
seharusnya tak perlu ditonjolkan melalui kamera tersebut. Namun, 
pada shoot kali ini nampak kemolekan badan wanita tersebut, dan 
juga memperlihatkan dengan jelas bagian dadanya yang walau 
tertutup dengan pakaian. Ditambah lagi posisi kamera nampaknya 
sangat dekat dengan selangkangan si korban. Seperti pada pasal 15 
ayat 1 point B dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang 
Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) yang berisi, “Orang dan/atau 
kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu”. 
Sehingga dari pernyataan pasal tentu hal ini sangatlah tidak sesuai 
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dilihat dari konteks gender dalam tayangan tersebut dan posisinya 
yang dapat membuat orang berpikir untuk berorientasi terhadap 
seks.

(Gambar 2.9 Sang Wanita ditemukan tewas di sebuah rumah tak 
berpenghuni)

Setelah scene tersebut dan beberapa selingan iklan, kemudian 
muncul kembali scene yang cukup menggiurkan, ketika adegan 
sang pria berkunjung ke rumah pacarnya untuk melamar, Nampak 
sang wanita sangat berpakaian minim. Bahkan daerah sekitar paha 
sang wanita hanya ditutup oleh tangan kanannya saja.  Jika saja 
bagian dari bawahannya tersingkap sedikit, ini sudah menjadi 
sebuah pelanggaran yang sangat fatal. Hal ini juga terkait dengan 
pasal sebelumnya yang penulis bahas. Selain pasal tersebut masih 
ada pasal yang dinilai telah dilewati begitu saja aturannya oleh 
program ini, yaitu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia 
Tentang Standar Program Siaran (SPS) di bab 5 pasal 9 yang 
berbunyi “Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan 
dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman 
norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat”. 
Norma kesopanan menjadi nilai penting dalam membentuk 
nilai kebudayaan yang santun dan sopan, namun keberadaan 
scene dalam program tersebut seolah menepis nilai kesopanan 
dalam berpakaian. Seharusnya pihak produksi  bagian wardrobe 
menyediakan pakaian yang sekiranya sesuai dengan norma dan 
kesopanan yang berlaku di negara kita. 

Selanjutnya dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia 
Tentang Standar Program Siaran (SPS) di bab 12 pasal 18 yang 
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berbunyi, “Mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian 
tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up 
dan/atau medium shot”. Tampak memang secara sisi pengambilang 
shot dari kamera (angle) sudah sesuai dengan kandungan pasal 
tersebut, namun tentulah tetap memperhatikan dari segi visual 
dan objek apa yang ditangkap yang kemudian akan nampak di 
layar kaca di setiap televisi seluruh Indonesia. Lebih baik lagi bila 
mengambil gambar kedua objek, sang pria dan wanita ke dalam 
angle medium close, yang artinya kedua objek tersebut ditangkap 
sampai dengan bagian pinggul saja dari atas kepala dengan tetap 
memperhatikan head room yang ada.

(Gambar 2.10 Sang pria dan wanita sedang mengunjungi rumah ibu 
sang wanita)

(Gambar 2.11 Sang Pria sedang menyatakan lamaran kepada Ibu sang 
wanita)

Kemudian pada adegan bermesraannya si pria dengan istrinya 
di sebuah kamar mandi. Yang sungguh ini tak terlalu penting untuk 
diperlihatkan dalam siklus pembunuhan tragedi ini. Bahwasannya 
hal ini juga nampak mengabaikan Peraturan Komisi Penyiaran 
Indonesia Tentang Standar Program Siaran (SPS) di bab 9 pasal 
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13 ayat 1 yang berbunyi, “Program siaran wajib menghormati hak 
privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran”. Nampaknya 
dalam adegan ini terlalu mengumbar kehidupan pribadi sang 
objek yang benar – benar di rekam ulang adegannya oleh pemeran 
dalam program tersebut, tentu ini jauh dari konteks dan juga 
terlalu membuka ruang privasi dari kehidupan si objek

Bahkan dalam adegan ini juga terkesan “abu-abu” terhadap 
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program 
Siaran (SPS) di bab 12 pasal 18 bagian pertama poin B,E, dan J. 
Di poin B sudah sangat dijelaskan bahwa menampilkan adegan 
yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan itu 
dilarang. Tambah lagi di point E bahwa menampilkan percakapan 
tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan pun juga 
dilarang. Terlebih lagi pada pont J, tampilan pada program jangan 
mengesankan ketelanjangan. Maka dari adegan tersebut meski 
secara tidak langsung menggambarkan aktivitas persenggamaan 
dan ketelanjangan, tetap pada adegan ini orientasi dari adegan 
tersebut adalah persenggamaan. Digambarkan bahwa sang 
suami menghampiri sang istri di kamar mandi dan menggodanya 
dengan kemesraan suami istri yang bertujuan untuk melakukan 
persenggamaan. Sehingga hal ini mengorientasikan percakapan 
tersebut terhadap rangkaian aktivitas persenggamaan. Serta 
pakaian yang dikenakan pada objek wanita hanyalah pakaian 
penutup kain bisa sampai dengan dada (kemben). Dan objek 
tersebut berada dalam kamar mandi yang dalam adegan ini sang 
objek hendak mandi. Tentu dalam benak para penonton hal ini 
mengesankan ketelanjangan walau tak sepenuhnya ia telanjang.

(Gambar 2.12 Seorang wanita hendak mandi)
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(Gambar 2.13 Sang wanita digoda oleh suaminya untuk melakukan 
persenggamaan)

Tentu hal ini tak lepas dari konteks kandungan yang juga 
dilewati begitu saja oleh program ini dari bunyi Peraturan Komisi 
Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran (SPS) di bab 
12 pasal 21, “Program siaran yang menampilkan muatan mengenai 
pekerja seks komersial serta orientasi seks dan identitas gender 
tertentu dilarang memberikan stigma dan wajib memperhatikan 
nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat”. Lagi lagi tak 
lepas dari kata “orientasi” yang hal ini dilarang karena akan 
memunculkan stigma terhadap para penonton. Terlepas dari kata 
mengandung, menampilkan, memperlihatkan, setidaknya sebuah 
program tentu lebih baik “menghindari” sebuah adegan untuk 
menimbulkan sebuah orientasi para penonton untuk memikirkan 
hal – hal yang berprospek terhadap seksualitas, walau itu bukan 
hal yang diperlihatkan secara langsung.
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I’m Sexy and I Know it

Reza Dovi Saputra

 Sebelas Duabelas adalah salah satu talkshow di Kompas 
TV yang tayang di malam hari pukul 23.00 WIB. Acara talkshow 
yang dipandu oleh sang komika Indonesia (Stand Up Comedy 
Indonesia) Pandji Pragiwaksono. Program acara ini dikemas secara 
menghibur, penonton akan terhibur dengan candaan dan obrolan 
dari host dan bintang tamu yang di datangkan.

 Program ini termasuk golongan siaran untuk dewasa 
karena tayang di jam menjelang tengah malam, jadi penontonya 
dikhususkan untuk khalayak berumur di atas 18 tahun. Namun 
acara ini sering mendatangkan narasumber yang berumur di 
bawah 18 tahun, padahal tayangan tersebut dikhususkan untuk 
dewasa. Salah satu contoh tema acaranya adalah “Dedek-Dedek 
Gemes” yang mendatangkan bintang tamu anak remaja yang 
masih berumur 14 tahun. Banyak pelanggaran yang terjadi di 
program tersebut.

 Panji Pragiwaksono membuka acara Sebelas Duabelas 
dalam tema “Dedek-Dedek Gemes”. Panji Pragiwaksono 
berpakaian yang tergolong pronografi , karena menggunakan celana 
pendek (hotpants) dan jas. Menurut penulis, hal ini tidak pantas 
jika pembawa acara berpakaian seperti itu yang mempertontonkan 
paha di depan penonton yang ada di studio maupun penonton 
yang ada di rumah. 

(Gambar 2.14 Panji Pragiwaksono membuka acara Sebelas Duabelas)
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 Host membuka acara dengan cara berpakaian yang tidak 
wajar dan mempertontonkan paha di depan penonton yang ada 
di studio dan penonton yang ada di rumah. Panji terlihat merasa 
percaya diri dengan menunggunakan hotpants. Namun hal 
seperti ini melanggar Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang 
pornografi . Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang dilanggar 
adalah Pasal 2 yang berbunyi, “P3 ditetapkan oleh KPI berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, 
norma-norma lain yang berlaku serta di terima masyarakat, kode 
etik, dan standar profesi penyiaran”.

Selanjutnya menurut dari Standar Program Siaran (SPS) 
hal-hal yang dilanggar adalah Pasal 2 huruf (b) yang berbunyi, 
“Mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya 
bagi masyarakat”, dan (c) “ Mengatur program siaran agar tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat”.

  

(Gambar 2.15 dan 2.16 Girl Band Winx’s Menjadi Bintang Tamu di 
acara Sebelas Dua Belas, Anggota Winx’s duduk dengan menutupi 

paha mengunakan bantal)

 Kemudian host mendatangkan narasumber remaja dari girl 
band Winx’s yang rata-rata masih berumur 14 tahun, namun sudah 
berpakaian seksi (rok mini, hotpants) yang sebenarnya belum cocok 
untuk anak seusia mereka. Gadis remaja ini berpakaian seksi di 
depan para penonton. Walaupun di gambar 2.16 sudah ditutup 
dengan bantal, namun paha mereka tetep terlihat jelas di televisi. 

Melihat dari pengisi acara dalam tayangan ini, hal ini sudah 
jelas melanggar UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak dan UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi . P3 dan SPS 
yang di langgar adalah Pasal 9 ayat (1), “Program siaran wajib 
memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung 
oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, 
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usia, atau latar belakang ekonomi”. Selanjutnya di pasal 10 ayat (1), 
“Program siaran wajib menghormati etika profesi yang dimiliki 
oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak 
merugikan dan menimbulkan dampak  negative di masyarakat”. 
Lalu ada di pasal 14 ayat (1), “Lembaga penyiaran wajib 
memberikan perlidungan dan pemberdayaan kepada anak dengan 
menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan 
penggolongan program siaran”, Terakhir pelanggaran ditemukan 
pada pasal 15 ayat (1) “Program siaran wajib memperhatikan dan 
melindungi kepentingan anak-anak dan remaja”.

Bintang tamu berikutnya adalah Joshua Suherman yang dulu 
terkenal sebagai penyanyi cilik. Joshua ternyata tidak berbeda 
dengan narasumber Winx’s atau hostnya, ternyata Joshua juga 
menggunakan pakaian yang tidak sopan dan justru meniru cara 
berpakaian Panji dengan menggunakan jas dan celana pendek 
hotpants. Padahal seharusnya mereka tidak melakukan itu apalagi 
memberikan contoh buruk di televisi.

  

(Gambar 2.17 dan Gambar 2.18 Joshua duduk mengangkat kaki dan 
Joshua memakai hotpants)

Pada gambar 2.17 dan 2.18 terlihat Joshua yang menggunakan 
celana pendek dengan bangganya memamerkan pahanya di depan 
penonton dan juga kepada salah satu girl band tersebut. Joshua juga 
sering mempertunjukan sikap tidak sopan dengan mengangkat 
kakinya dan ditaruh di kursi yang didudukinya. Tayangan ini 
melanggar UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi  (P3-SPS) 
yang dilanggar pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, ”Standar siaran 
yang berisi tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban, dan 
pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan pedoman prilaku 
penyiaran yang ditetapkan oleh KPI”. Kemudian melanggar di 
pasal 5 dan Pasal 18 huruf (h) yang isinya, “Mengeksploitasi atau 
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menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, 
payudara, secara close up atau medium shot”.

(Gambar 2.19 Host mengangkat kaki)  

(Gambar 2.20 Winx’s menjawab pertanyaan Panji)

Dalam gambar 2.19 terlihat jelas beberapa kali terlihat host 
membawakan acara secara tidak sopan dengan mengangkat kaki 
di kursi dan dengan bangga mempertontonkan paha tersebut di 
depan penonton dan narasumber yang rata-rata masih berumur 
di bawah 18 tahun. Hal seperti ini sebenarnya tidak pantas ketika 
presenter membawakan sebuah acara, apa lagi ketika sedang 
memberikan beberapa pertanyaan untuk narasumber. 

Pada gambar 2.20 terlihat salah satu girl band Winx’s terlihat 
canggung oleh pertanyaan Panji, karena pertanyaannya dianggap 
tidak sopan dan tidak mementingkan hak privasi seseorang. Salah 
satu pertanyaannya dari host yang ditunjukan ke salah satu personil 
Winx’s,  “Cashe kalau pakai rok mini waktu main atau ke mall 
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gitu suka pakai celana dalem gak?”. Karena diberikan pertanyaan 
itu, terlihat salah satu personil Winx’s menjadi canggung untuk 
menjawab pertanyaan tersebut. 

Hal inilah jelas melanggar UU nomor 44 tahun 2008  tentang 
pornografi  dan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
(P3-SPS) yang dilanggar pasal 5, dan pasal 9 ayat (1) yang mengatakan 
bahwa, “Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan 
dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik 
terkait agama, suku, budaya,atau latar belakang ekonomi”. Lalu pasal 
10 ayat (1) yang berisi, “Program siaran wajib menghormati etika 
profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam 
isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negative 
di masyarakat”. Selanjutnya di pasal 13 ayat (1), “Program siaran 
wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi 
siaran” dan (2) “Program siaran tentang permasalahan kehidupan 
pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan atau disajikan 
dalam saluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik”. 
Kemudian ada di pasal 14 ayat (1) “Lembaga penyiaran wajib 
memberikan perlidungan dan pemberdayaan kepada anak dengan 
menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan 
penggolongan program siaran”. Dan yang terakhir ada di pasal 15 
ayat (1), “Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi 
kepentingan anal-anak dan remaja”.

 

(Gambar 2.21 dan 2.22 Host Sebelas Duabelas menjelaskan cara 
mengintip rok wanita)

Dalam gambar 2.21 Panji memberikan contoh cara mengintip 
wanita yang sedang memakai rok mini dan dijelaskan melalui 
televisi plasma. Dalam hal ini mereka menggunakan cermin kecil 
yang diselipkan di sepatu. Namun Panji tidak menggubris bahwa 
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ada anak di bawah umur yang menjadi narasumbernya, terlebih 
lagi narasumbernya adalah wanita yang secara tidak langsung 
juga merendahkan martabat mereka sebagai wanita.

Gambar 2.22 dalam televisi plasma dijelaskan cara mengintip 
cewek yang menggunakan rok mini menggunakan cermin kecil. 
Hal ini melanggar UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, 
UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlingdungan anak. Pasal yang 
dilanggar dalam P3SPS adalah pasal 3 yaitu “Pedoman perilaku 
penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kemanfaatan, asas 
keadilan, asas kepastian, asas kebebasan, dan tanggung jawab, asas 
keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, 
dan etika profesi”. Pasal 4, pasal 5, pasal 9 yang berbunyi “Lembaga 
penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan 
kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat”. 

(Gambar 2.23 Host menunjuk kearah kelamin pria)

Gambar 2.23 terlihat pembawa acara melecehkan salah 
satu pria dewasa yang memperagakan hotpants versi  pria. Panji 
menunjuk kearah celana pendek merah yang dipakai pria dewasa 
tersebut dengan menyebutkan bahwa ada yang menonjol di celana 
tersebut. Host menunjuk ke arah kelamin pria tersebut dan di lihat 
oleh penonton di studio, bahkan narasumben yang masih di bawah 
umur tersebut juga melihatnya. Hal inilah menjadi bahan candaan 
dan guyonan yang seharusnya tidak pantas dijadikan bahan 
guyonan. Karena hal itulah muka pria tersebut berubah menjadi 
malu karena malu  diejek oleh Panji. Hal ini melanggar UU nomor 
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32 tahun 2002 tentang penyiaran, dan UU nomor 44 tahun 2008 
tentang pornografi . Pasal yang dilanggar (P3-SPS) adalah pasal 16 
tentang program siaran bermuatan seksual dan Pasal 18 tentang 
pelarangan dan pembatasan seksualitas.

(Infografi s 2.2 Pelanggaran Sebelas Duabelas 4 September 2014)

Teori yang digunakan penulis adalah teori norma budaya, karena 
media masa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya 
pada tema-tema tersentu, menciptakan kesan-kesan pada khalayak 
dimana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberi 
bobot itu dibentuk dengan cara-cara tertentu. Maka dari itu perilaku 
dan sifat seseorang biasanya didampingi oleh norma-norma budaya 
mengenai suatu hal tertentu, jadi media komunikasi secara tidak 
langgsung akan mempengaruhi prilaku individu tersebut. 

Tanpa disadari bahwa media massa telah membawa 
masyarakat masuk kepada pola budaya yang baru dan mulai 
menentukan pola pikir serta perilaku masyarakat. Perubahan 
pola tingkah laku yang paling terasa ialah dari aspek gaya 
hidup seperti tayangan “Sebelas Duabelas” yang mendatangkan 
narasumber remaja yang berpakaian seksi, aspek ini paling terlihat 
dalam lingkungan generasi muda. Dampak yang ditimbulkan 
media massa beraneka ragam, diantaranya terjadinya perilaku 
menyimpang dari norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya 
dimana perilaku menyimpang tersebut dianggap sebagai bagian 
trend massa kini. Dampak lainnya yaitu kecenderungan makin 
meningkatnya pola hidup sosialita yang menuntut gaya hidup 
serba mewah walaupun menggunakan pakaian yang seksi pun, 
yang penting tetap terlihat keren di mata masyarakat.
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Fungsi media massa disini seharusnya sebagai penunjang 
perubahan sosial, yaitu memberi informasi. Dalam hal ini fungsi 
penyampaian informasi dapat dilakukan sendiri oleh media. Tanpa 
media, sangat mustahil informasi dapat disampaikan secara tepat 
dan cepat. Kemudian media berfungsi sebagai pendidik. Dalam 
hal ini, media dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat 
diharapkan adanya perubahan sikap, kepercayaan, dan norma-
norma sosial
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Seksualitas dalam Bingkai Canda 
Metropolitan

Rifki Putri Mahbubati

Media massa selalu mengikuti apa yang sedang populer di 
jamannya. Hal ini pula yang menuntut media massa terkadang 
kurang profesional dalam hal menyajikan memberikan informasi 
serta hiburan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk 
menarik perhatian masyarakat, program yang ditawarkan oleh 
media massa pada umumnya adalah kemasan acara yang sedang 
populer di masyarakat. Hal-hal seperti ini juga dianggap oleh 
media massa sebagai peluang pasar. Terkadang konten dan isi 
pada program tidak disaring terlebih dahulu dan dibuat seadanya.

Saat ini mayoritas media lebih mementingkan share dan rating 
dan banyak yang mengabaikan isi siaran, tak peduli berguna 
bagi masyarakat atau tidak. Cara yang digunakan juga terkadang 
merugikan kalangan tertentu, misalnya menjadikan perempuan 
sebagai objek dalam isi program siaran, jelas hal ini sangatlah 
merugikan bagi perempuan.

Di Indonesia televisi diawasi dalam Undang-Undang No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa “Sebagai 
kegiatan komunikasi massa, penyiaran mempunyai fungsi sebagai 
media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan 
perekat sosial”. Untuk memastikan peran ini dilaksanakan dengan 
baik, UU Penyiaran memandatkan pengawasan pelaksanaan 
kaidah ini kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang 
kemudian menurunkannya dalam kaidah-kaidah yang lebih 
operasional dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar 
Program Siaran (SPS) atau yang biasa disingkat dengan P3-SPS.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 1 
menjelaskan pornografi  adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, 
gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk 
media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 
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memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat. Dan memuat larangan dan batasan 
Undang Undang Pornografi  pasal 4 untuk memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, 
mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, 
menyewakan, atau menyediakan pornografi  yang secara 
eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan 
yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, 
ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, 
alat kelamin atau  pornografi  anak. 

Banyak sekali tayangann televisi yang menggunakan 
perempuan untuk meningkatkan rating suatu acara, dan dalam 
banyak tayangan tersebut yang ditonjolkan dari perempuan 
mayoritas hanya kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Hal ini 
sangat disayangkan, karena seolah-olah hanya hal tersebut yang 
bisa dijual dari perempuan untuk mendapatkan kepuasaan 
penonton. Tayangan seperti ini banyak dijumpai baik di dalam 
acara kuis, reality show, sinetron, infotainment, tayangan tengah 
malam, iklan, dan utamanya tayangan komedi.

Dalam buku Post-ralitas dijelaskan bahwa kapitalisme 
yang telah masuk dalam dunia pertelevisian Indonesia sangat 
berpengaruh pada konten yang di bawa televisi saat ini. Di dalam 
sistem budaya kapitalisme, tubuh dengan berbagai potensi tanda, 
citra, simulasi, dan arifi ce-nya menjadi elemen yang sentral dalam 
ekonomi politik, disebabkan tubuh perempuan (estetika, gairah, 
sensualitas, erotisme) merupakan raison d’etere setiap produksi 
komoditi (Piliang, 2010:251). 

Sistem kapitalisme telah membuat tubuh perempuan menjadi 
komoditi karena ia mempunyai nilai tukar yang tinggi. Tubuh 
khususnya perempuan didalam wacana kapitalisme tidak saja 
dieksplorasi nilai gunanya (use value) pekerja, prostitusi, pelayan; 
akan tetapi juga nilai tukarnya (exchange value) gadis model, gadis 
peraga, hostess; dan kini juga nilai tandanya (sign value) erotic 
magazine, erotic photography, erotic fi lm, erotic vcd, majalah porno, 
video porno, vcd porno, cyber porn (Piliang, 2010:264). 

Canda Metropolitan adalah program variety show yang 
merupakan acara komedi yang dikemas dengan sketsa realita 
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yang dibumbui dengan humor dan guyonan segar. Diramaikan 
oleh para pelawak dan artis-artis yang sudah tidak asing lagi, 
seperti Narji, AA Jimmy, Hafi z, Ragil, dan Dede, memberikan 
keseruan dengan humor dan tingkah laku yang menggelitik, serta 
Komik Band yang menambah keseruan dengan lagu-lagu plesetan 
dan mengeksplorasi alat musik yang dimainkan.  Acara semakin 
menarik dengan dukungan para artis ternama seperti Ayu Ting 
Ting, Zaskia Gotik, Jenita Janet dan Lee Jeong Hoon. Ditambah 
dengan kehadiran 3 Ratu Goyang Gosip, yakni Ayu Lia, Ita KDI, 
dan Dahlia KDI  yang akan memberitakan gosip terhangat melalui 
lagu dan goyangan khasnya.

Program reality show yang tayang setiap hari Senin - Jum’at 
pukul 21.00 WIB di MNC TV sebenarnya bukan merupakan 
program pada segmentasi dewasa, akan tetapi banyak ditemukan 
adegan-adegan yang dianggap kurang pantas seperti adanya 
goyangan erotis yang diperlihatkan oleh bintang tamu Dewi Persik 
dan Julia Perez. Tidak hanya bintang tamu, namun 3 Ratu Goyang 
Gosip yakni Ayu Lia, Ita KDI, dan Dahlia KDI  yang memberitakan 
gosip terhangat melalui lagu dan goyangan khasnya. Canda 
Metropolitan selalu menghadirkan bintang tamu perempuan 
yang cantik dan berpakaian seksi dalam setiap episodenya untuk 
menjadi sumber bahan lawakan.

(Gambar 2.25 Goyangan Ratu Gosip)
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Gambar tersebut menggambarkan tayangan yang 

menampilkan goyangan 3 Ratu Goyang Gosip yang terlalu 
menonjolkan goyangan terlebih pada bagian dada. Adegan yang 
tayang pada hari Rabu, 17 September 2014 pada pukul 21.47 WIB 
menuntut para artis untuk menonjolkan lekukan tubuhnya dengan 
memakai pakaian mini dan bergoyang seksi. Hal ini melanggar 
peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Pedoman 
Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (PPP-SPS) bab XII 
pada pasal 18 huruf (i)  tentang larangan menampilkan gerakan 
tubuh atau tarian erotis.

Dalam tayangan hiburan komedi, artis bintang tamu dalam 
acara lawakan cenderung dijadikan objek seksual laki-laki didalam 
lawakan. Dalam hal ini, acara komedi lebih banyak membuat laki-
laki sebagai yang aktif dalam wacana seksual sementara perempuan 
sebagai wacana yang pasif. Eksploitasi tubuh perempuan 
ditayangkan dengan cara berpakaian mini untuk memperlihatkan 
bagian tubuh yang erotis sehingga para artis tersebut sering 
digunakan sebagai bahan penghibur penonton. Eksploitasi tubuh 
perempuan menempatkan perempuan sebagai posisi pelengkap 
dan objek hasrat.

 

(Gambar 2.26, 2.27, dan 2.28. Seorang bintang tamu perempuan yang 
bergoyang memakai rok mini, sehingga menimbulkan hasrat Jaja 

Miharja untuk mengintip)



Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia     73

Dalam gambar di atas merupakan pelanggaran pornografi , 
namun justru kenyataannya hal tersebut malah menimbulkan riuh 
tawa dari penonton sehingga Jaja Miharja mengulangnya berkali-kali 
agar menjadi bahan tertawa berlanjut oleh para penonton. Tayangan 
ini melanggar aturan P3SPS pasal 18 hurf (i) yang berisi pelarangan 
menampilkan gerakan tubuh dan tarian erotis. Tubuh  perempuan 
dalam media berperan sebagai objek yang harus dinikmati terutama 
oleh kaum laki-laki, di mana perempuan ditampilkan secara erotis dan 
merangsang (Aziz, 2010:124; Sukmono, 2012:84).

(Gambar 2.29 Adegan Jupe dengan Sule Sedang Berbincang)

 Melihat beberapa adegan dalam tayangan Canda 
Metropolitan, terlihat eksploitasi tubuh perempuan telah 
menyentuh batas-batas seksual dan berani dalam menonjolkan 
bagian sensitif perempuan. Tuntutan konsumsi publik tentang 
hiburan dalam lawakan memaksa perempuan untuk berani 
menunjukkan batas-batas seksualnya. 

Percakapan dalam Canda Metropolitan juga tidak luput 
menyangkut hal-hal yang berbau seksualitas. Keempat gambar 
tersebut adalah adegan pada hari Rabu, 8 Oktober 2014 disaat Julia 
Perez marah kepada Sule dengan mengatakan “aku kurang apa? 
Lihat!” sambil membungkukkan badannya sehingga dadanya 
mergarah tepat disamping Sule. Percakapan itu mendapat 
respon dari penonton dengan tak hentinya tertawa, kemudian 
Jupe melanjutkan dengan mengatakan “Pegang! Enak kaaan?”. 
Penonton semakin dibuat tertawa oleh perkataan Jupe tersebut 
yang sebenarnya adegan itu tidak pantas dipertontonkan karena 
itu sudah merupakan pelanggaran pornografi . Dari percakapan 
tersebut mengesankan kata-kata cabul dan sudah jelas ini 
melanggar aturan SPS pasal 18 huruf (l).
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(Gambar 2.30 dan Gambar 2.31 Shoot kamera yang mengarah ke 
bagian sensitif)

Pada gambar 2.30 dan 2.31 juga menjelaskan bagaimana sudut 
pandang cameraman dalam mengambil gambar. Dalam episode 
sebelumnya pada tanggal 17 September 2014 juga ditemukan 
pengambilan yang menampilkan lekukan payudara Dewi Persik 
secara jelas. Padahal KPI secara jelas melarang media untuk 
mengeksploitasi bagian tubuh tertentu seperti paha, bokong, dan 
payudara secara close up dan medium shot terdapat dalam aturan 
PPP-SPS bab XII pasal 18 huruf (h). Menjual seksualitas perempuan 
di layar televisi yang bentuknya bermacam-macam, bisa berupa 
menonjolkan lekuk tubuh perempuan dengan sorotan kamera, 
dengan menghadirkan gestur perempuan yang bergenit-genit 
dalam tayangan bernuansa seksual.

 

(Gambar 2.32 dan Gambar 2.33 Goyangan erotis dari bintang tamu)

Goyangan yang disajikan oleh bintang tamu pada gambar 2.23 
dalam episode 10 Oktober 2014, menampilkan goyangan erotis yang 
mengesankan ketelanjangan. Pada episode ini melanggar P3SPS 
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pasal 18 huruf butir i dan j di mana bintang tamu perempuan dalam 
gambar tersebut menggunakan rok sangat mini dengan model lebar. 
Sehingga ketika bergoyang hampir seluruh rok terbang dan membuka 
bagian paha hingga bokong terlihat yang mengesankan ketelanjangan. 
Sedangkan pada gambar 3.33, beberapa kali Jupe tertangkap kamera 
sedang bergoyang dengan memegang alat kelaminnya. Hal ini 
dapat merangsang hasrat seksualitas penonton yang dapat memicu 
bangkitnya seksualitas. Apabila hal tersebut diterus-teruskan, 
dikhawatirkan akan menjadi salah satu faktor berkembangnya kasus 
kekerasan dan pelecehan di Indonesia. Kekuatan Undang Undang 
Anti Pornografi  dan Pornoaksi seharusnya menjadi kekuatan utama 
yang dapat memberi solusi bagi masalah pornografi  di media massa.

Infografi s 2.4 Pelanggaran Pornografi  Canda Metropolitan

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa program 
acara yang pada awalnya berkonsep komedi ini banyak 
memunculkan adegan seksualitas, padahal program acara ini 
ditayangkan secara langsung. Hal ini menandakan bahwa Canda 
Metropolitan sudah melanggar PPP bab XXVI pasal 47 (2) yang 
mengatakan bahwa lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/
atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran 
langsung wajib tanggap melakukan langkah yang tepat  dan cepat 
untuk menghindari tersiarkannya isi siaran yang tidak sesuai 
dengan ketentuan penggolongan program siaran.
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Malam-Malam Ngobrolin Syur

Ameilia Arista Putri

Media televisi merupakan media yang sudah banyak 
dijumpai di kalangan masyarakat. Tahun 2007, tercatat populasi 
pesawat televisi tidak kurang dari 40 juta unit, dengan pemirsa 
lebih dari 200 juta orang (Darmanto, 2010:47-48). Maka tidaklah 
heran apabila pertelevisian Indonesia masih dikuasai oleh stasiun 
televisi hiburan. Televisi pun juga sudah mulai berkembang 
sangat pesat, dari mulai teknik hingga program-program yang 
di tampilkan. Berbagai program yang fresh mulai bermunculan 
dari stasiun televisi satu dengan yang lainya. Target audience-nya 
adalah kalangan remaja hingga kalangan anak-anak dan orang tua. 
Program-program yang disajikan juga beraneka ragam, namun 
yang mengedukasi sudah sangat sedikit. Banyak stasiun televisi 
yang lebih mementingkan rating tinggi dibanding dengan mutu 
dan isi program itu sendiri.

Alih-alih ingin membuat program yang fresh, kini ada juga 
program-program televisi yang monoton dan sama dengan 
program televisi yang ditayangkan stasiun televisi lainya, karena 
saat satu stasiun televisi menayangkan suatu program dan 
mendapat rating yang terus menanjak, maka dengan sendirirnya 
akan ada stasiun televisi yang juga akan memiliki program serupa. 
Program yang kini di miliki hampir semua stasiun televisi ialah live 
music, yang pada awal penayangan nya program ini menghadirkan 
sejumlah band-band, penyanyi solo, girl band serta boy band, namun 
kini sedikit bergeser ke acara gosip. Program variety show saat ini 
juga sangatlah jauh dari kata edukasi dari mulai isi hingga tampilan 
acara. Program-program ini juga sering kita jumpai saat prime time. 

 Dalam buku teori komunikasi yang ditulis oleh Stephen W. 
Littlejohn dijelaskan bahwasanya dalam teori media disebutkan 
bahwa televisi mempengaruhi bagaimana kita berfi kir dan 
merespon pada dunia. Dalam teori media klasik juga disebutkan 
bahwa televisi mempengaruhi anda terlepas dari apa yang anda 
tonton (Littlejohn , 2008:410).  Teori Pengaruh menyebutkah bahwa 
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individu dapat mudah terpengaruh oleh pesan-pesan media karena 
media dianggap sangat juat dalam membentuk opini masyarakat 
(Littlejohn , 2008:423). 

Peran orang tua disini tidak hanya penting namun sangat 
dibutuhkan bagi para remaja yang baru saja memulai masa 
pertumbuhanya. Televisi pun kini menjadi pemenuh kebutuhan 
sosial pada anak, dimana anak tumbuh dan berkembang 
didalamnya. Lebih lanjut televisi menjadi potensi paling besar 
dalam hal mempengaruhi pola pikir anak-anak. Karena hal itulah 
peran orang tua dalam mendampingi serta membimbing anak-
anak sangatlah diperlukan. Apabila anak-anak dilepas dan tidak 
mendapatkan pengawasan secara intensif dari orang tua bisa jadi 
pengaruh-pengaruh buruk dari televisi dapat ditiru mereka yang 
belum mengerti baik dan buruknya isi siaran televisi. 

Dalam buku Ketika Ibu Rumah Tangga Membaca Televisi 
(Darmanto, 2010: 53 - 54) dibahas bahwa variety show merupakan 
tayangan yang lazim ditemui pada stasiun televisi hiburan. Rentang 
kategori tayangan ini cukup beraneka ragam diantaranya kuis atau 
permainan, talkshow dengan materi ringan (misal: Bukan Empat 
Mata, showimah, Late Night Show, Ada-Ada Aja, Eksis, Mister 
Tukul Jalan-Jalan, SOS). Ada fakta mengejutkan ketika program 
variety show “hujan” surat teguran pada tahun 2009, setidaknya 
32 surat teguran dilayangkan pada para penyelenggara stasiun 
televisi.

Jumlah Surat Himbauan/Teguran Pelanggaran UU Penyiaran*
Stasiun TV Program Total

News Infotain-

ment

Musik Film Reality 

show 

Sinetron Religi Film/

Program 

anak 

Variety 

show 

Iklan 

RCTI 2 1 2 0 0 5 0 0 4 1 15
TRANS TV 1 1 0 2 3 1 0 0 5 0 13

SCTV 0 0 1 1 0 3 0 0 3 2 10
INDOSIAR 0 0 0 3 0 9 0 1 0 0 13

TPI 1 0 0 4 0 0 1 0 6 0 12
TRANS 7 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 7

ANTV 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 7
TVONE 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5

METRO TV 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
GLOBAL 

TV
0 0 1 2 1 3 0 0 4 0 11
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TVRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 13 2 4 12 4 22 2 2 32 6 99

(Tabel 2.1 Sumber : (KPI dalam Darmanto, 2009:58)

Dari tabel di atas membuktikan bahwa tayangan televisi dari 
tahun 2009 hingga saat ini sama sekali tidak memperlihatkan 
peningkatan kualitas program, namun hingga saat ini semakin 
banyak program yang tidak berkualitas dari mulai berita hingga 
iklan hampir memasukan beberapa unsur yang tidak layak untuk 
dimasukan ke dalam tayangan-tayangan televisi, seperti kekerasan 
verbal dan nonverbal, pornografi , kekerasan seksual dan masih 
banyak lagi. 

Disetiap tayangan televisi seperti talkshow kini banyak unsur-
unsur pornografi , dan adapula talkshow yang memang dari awal 
membahas tentang pornografi . Para artis yang muncul di televisi 
itu telah ter eksploitasi tubuhnya kepada publik, terlebih lagi karena 
adanya tuntutan pekerjaan dan resiko yang harus mereka tanggung. 
Lebih parahnya lagi unsur-unsur seperti itu telah menjamur ke 
hampir semua tayangan infotainment, yang ditayangkan pagi, 
siang, sore, dan malam. Para presenternya pun berlomba-lomba 
menyajikan nilai erotis mereka lewat cara berpakaian. Memang 
hampir seluruh televisi sudah jauh mengabaikan tanggung jawab 
mereka sebagai media. Bukan hanya dari masalah berpakaian, 
unsur-unsur pornografi  juga datang dari cara para artis beradegan 
dilayar kaca, mereka tidak malu-malu bergoyang erotis atau 
berpeluk-pelukan  dan mencium satu sama lain, selain itu  pula 
ada perkataan-perkataan yang mengandung unsur pornografi .

 Talkshow yang akan kita bahas kali ialah “Late Night Show” 
yang ada di TransTV yang tayang pada tanggal 8 oktober 2014 
kemarin dengan tema “Khusus Pria Dewasa”, dengan bintang 
tamu Agung Hercules dan Amanda Choes, mendatangkan dokter 
ahli dalam seksualitas dan psikolog, Dr. Boyke dan Psikolog 
Zoya. Seperti yang itu sudah diketahui memang talkshow masuk 
klasifi kasi dewasa sehingga topik obrolan sering sekali mengangkat 
tema yang berbau pornografi . 

Segmen pertama dalam talkshow ini menampilkan Melki dan 
Sinyorita yang beradegan sebagai suami istri yang suaminya akan 
berangkat bekerja, namun sebelum pergi mereka mengobrolkan 
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kalau tadi malam telah melakukan hubungan suami istri, dengan 
bahasa-bahasa yang sedikit ambigu dan menjurus ke obrolan nakal. 
Kemudian munculah host  dari Late Night Show yaitu Raffi  Ahmad 
dan Ayu Dewi yang mulai membahas obrolan dewasa khususnya 
tentang seks, dan juga membicarakan pakaian dalam wanita. 
Setelah berbincang-binacang, selanjutnya dipanggilah bintang 
tamu Agung Hercules dan Amanda Choes. Yang lebih ekstreme 
lagi bintang tamu disuruh untuk bergoyang. Amanda Cheos 
bergoyang sangat sexy di depan para penonton, dikarenakan baju 
yang dipakai Amanda sangatlah ketat dan tipis jadi terlihat semua 
lekuk tubuhnya. Saat Amanda bergoyang Agung Hercules dan 
juga Aden “Bajaj” dari awal hingga akhir, mereka melihat adegan 
tersebut dengan penuh  nafsu. 

Semua program yang ditayangkan memang terbungkus untuk 
hiburan, terlepas itu setting-an atau bukan konten itu menambah 
kesan pornografi  dalam tayangan talkshow tersebut. Tak hanya 
adegan tarian erotis yang ditunjukan, ada pula topik yang 
membahas arti kata “Malam Jumat” yang berarti “makin dalam 
jempalitan nikmat”. Setelah itu, Amanda diminta untuk bergoyang 
lagi, namun Amanda menolak dengan alasan kalau nanti dirinya 
goyang lagi, hal ini akan membuat Raffi  tidak akan kuat. 

Semakin lama pembahasan semakin menjerumus ke arah 
yang lebih jauh, hingga didatangkan Dr. Boyke dan Psikolog 
Zoya untuk membahas seks lebih jauh lagi. Baru awal Dr. Boyke 
datang sudah langsung membahas masalah ejakulasi dini, dan 
cara memperbesar alat vital.  Pembahasan berlanjut lebih jauh 
pada pembesaran alat vital, yang ditanyakan oleh Aden “Bajaj”, 
Dr. Boyke menjelaskan bahwa hasil dari memperbesar alat vital 
itu akan loyo dan “Ereksi” menjadi tidak ada. Ayu Dewi pun 
menimpali dengan guyonan, apabila alat vital diperbesar maka 
bentuknya akan beraneka ragam, yang itu bersifat ambigu. Ada 
beberapa guyonan seperti, apabila para pria memperbesar alat 
vital nya maka akan mudah patah karena terlalu besar. Pada 
obrolan tersebut tidak bisa di sensor dikarenakan tayangan itu 
berbentuk siaran langsung sehingga disitu sangat jelas bla-blakan 
membicarakan masalah seks oleh narasumber.

Pembahasan dalam Late Night Show itu Ayu Dewi juga 
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menanyakan gairah dalam seks kepada Zoya selaku psikolog. 
Zoya mengatakan juga bahwa laki-laki itu punya dua otak yaitu 
otak atas ialah otak asli para pria dan otak bawah adalah “penis” 
para pria. Di talkshow Late Night Show juga menghadirkan 
narasumber bayangan, disini ia mengaku sebagai pria yang sudah 
bercerai dengan istrinya karena tidak cocok secara lahir dan 
batin. Semua pembahasan yang ada di talkshow Late Night Show 
memang sebenarnya dapat juga menjadi pembelajaran seks untuk 
masyarakat, namun terkadang bahasa yang digunakan terlalu 
vulgar dan ambigu sehingga pada akhirnya justru menjadi obrolan 
seks yang tidak mengedukasi.    

Padahal sudah jelas pada undang-undang pornografi  
dijelaskan pada pasal 4 bahwa setiap orang dilarang memproduksi, 
mengeksplor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan 
atau menyediakan pornografi  yang secara eksplisit memuat 
persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang 
kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau 
tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kemalin atau 
pornografi  anak. Hal tersebut juga melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS) Pasal 17 yang 
menyebutkan bahwa program siaran dilarang mengeksploitasi 
bagian-bagian tubuh yang bisa mengakibatkan birahi seperti paha, 
pantat, payudara, atau alat kelamin serta adegan gerakan tubuh 
atau tarian yang dapat membangkitkan gairah seks, khususnya 
bagian dada, perut, pinggul,  atau pantat.

Dalam undang-undang terdapat pasal yang mengatur tentang 
penyiaran yang berbau seksual seperti ditulis dalam peraturan KPI 
tentang Standar Program Siaran bab III yang berisi beberapa dasar 
dari standar program siaran yang pada poin 9 mengatur tentang 
muatan seksualitas. Selanjutnya yang kedua peraturan KPI tentang 
Pedoman Perilaku Penyiaran bab XII Program Siaran Bermuatan 
Seksual Pasal 16 yang berisikan lembaga penyiaran wajib tunduk 
pada ketentuan pelanggaran dan atau pembatasan program siaran 
bermuatan seksual.

Selanjutnya peraturan dari KPI tentang Standar Program 
Siaran bab XII Pelarangan Dan Pembatasan Seksualitas Bagian 
Pertama Pelarangan Adegan Seksual Pasal 18 yang berisikan 
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tentang larangan dalam program siaran yang memuat adegan 
seksual yang ada pada nomor 9 berisi tidak boleh menampilkan 
gerakan tubuh dan atau tarian erotis, pada nomor 10  yang berisi 
tidak boleh mengesankan ketelanjangan, serta pada nomor 12 tidak 
boleh menggunalkan kata-kata cabul. Namun pada kenyataannya 
dalam talkshow Late Night Show sering sekali menggunakan kata-
kata kurang sopan terlebih lagi bintang tamu yang undang juga 
menggunakan pakaian yang ketat, mini serta terbuka. 

(Infografi s 2.5 Presentase pelanggaran Konten Berbau Pornografi  
Dalam Talkshow Late Night Show, 8 oktober 2014)

Seharusnya media bisa lebih kritis lagi dalam membuat 
program, sesuaikan jam tayang dan target audience. Pertelevisian 
Indonesia  seharusnya lebih dapat berkembang lebih baik lagi, 
namun kembali lagi ke topik bahasan di awal bahwasanya sampai 
saat ini program-program yang ada masih saja mementingkan 
rating dari pada mutu dan kualitas isi dari sebuah program. 
Keadaan ini yang juga berdampak buruk bagi para penikmat 
televisi. Banyak nya kriminalitas saat ini juga salah satu dampak 
dari tayangan yang tidak mendidik, dan tayangan yang berbau 
pornografi  pun berdampak buruk bagi remaja saat ini, mulai dari 
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cara berpakaian hingga bersikap. Banyak pula kasus pemerkosaan 
atau semacam nya yang bermunculan, itu juga salah satu dampak 
negatif dari program televisi yang mengandung unsur pornografi . 
Tidak hanya media yang harus kritis, namun juga dari orang tua 
harus mendampingi serta memberikan pengertian kepada anak-
anak nya tentang sesuatu hal yang baru. 
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Malam Tanpa Kontrol

Fathi Yakan Muntazari

 Di era kemajuan teknologi komunikasi saat ini, yang banyak 
digunakan masyarakat adalah media televisi. Televisi merupakan 
media elektronik yang hebat dan mempunyai efek yang paling 
besar terhadap khalayak dibanding dengan media elektronik 
lainnya, karena televisi merupakan media audio visual yang bersifat 
informatif, hiburan, pendidikan, dan juga alat kontrol sosial. 

Televisi maupun radio diawasi oleh KPI (Komisi Penyiaran 
Indonesia) dengan menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (PPP-SPS) yang kemudian diatur 
dalam Undang-Undang 1945 tentang penyiaran yang bertindak 
sebagai hukum resmi berfungsi mengatur dan mengawasi 
penyiaran. Namun sangat disayangkan jika ternyata peraturan itu 
lebih terlihat seperti ‘tulisan pada prasasti’ yang sekedar hanya 
dibaca, tanpa dimengerti bahkan cenderung di abaikan begitu 
saja. Seharusnya media penyiaran merupakan organisasi yang 
menyampaikan informasi berupa produk budaya atau pesan yang 
mempengaruhi masyarakat dan mencerminkan budaya dalam 
masyarakat (Morissan, 2008: 13).

Saat ini televisi di Indonesia banyak yang mengedepankan 
share dan rating, hal inilah yang menjadi sebuah ironi, dan 
imbasnya program-program televisi menjadi kurang mendidik. 
Hampir sebagian besar program yang di tayangkan di televisi 
seperti talkshow, reality show, sinetron, acara kuis, dan lain-lain 
tidak sedikit yang melanggar aturan undang-undang penyiaran. 

Salah satunya adalah program Late Nite Show. Late Night 
Show merupakan program talk show yang ditayangkan di Trans TV, 
dari hari Senin sampai Jum’at pukul 23.00 – 24.00 WIB. Meskipun 
waktu penayangannya di atas jam 22.00 WIB dan perkirakan anak-
anak dibawah umur tidak menyaksikannya, namun di era saat 
ini anak-anak di bawah umur sudah tidak bisa di prediksi jam 
tidurnya. 
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(Gambar 2.36 Ayu Dewi dan Tarra Budiman menampilkan sebuah 
candaan yang erotis)

Pada tanggal 13 Oktober 2014 Late Night Show mengangkat 
tema “Ayam Kampus”. Pada episode ini Ayu Dewi yang 
seharusnya di temani oleh Raffi  Ahmad, namun posisinya 
digantikan sementara oleh Tarra Budiman dikarenakan Raffi  
sedang mempersiapkan prosesi pernikahan. Dalam gambar 2.36 
tersebut Ayu Dewi membuka acara dengan mengatakan “Late 
Night Show…” kemudian penonton menjawab “Sssssssttttt”. 
Selanjutnya Ayu Dewi berhadap-hadapan dengan Tarra Budiman, 
lalu mereka semakin mendekat dan hampir saja dada mereka 
saling bersentuhan. Lalu Tarra melontarkan ejekan kepada Ayu 
Dewi, “Lu kalo begitu kayak cupang di adu”, yang mempertegas 
kalau mereka sedang memperagakan adegan akan berciuman. 
Selanjutnya penonton tertawa dan menganggap ini bahan lelucon, 
padahal secara jelas ini sudah mengarah ke pelanggaran pornografi  
dan kekerasan verbal.

Ayu Dewi dan Tarra mencari bahan lelucon yang kali ini 
dengan cara menggunjing Raffi  Ahmad. Tarra mengatakan, “saya 
orangnya polos, beda kalo sama temen saya yang mukanya tua 
yang kemarin ini nih yang lagi di pingit dia”. Kemudian Ayu 
Dewi langsung menyambung, “dia selain boros muka, boros 
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dipengalaman juga”. Objek dalam obrolan ini yang dimaksud 
yaitu Raffi  Ahmad.  Tayangan Late Night Show telah melanggar 
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Bab V Pasal 48 Ayat (4) 
Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi pedoman 
perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran. Adapun hal 
yang dilanggar di dalamnya seperti kesopanan dan kesusilaan, 
juga pembatasan seks, kekerasan dan sadisme. Hal-hal tersebut 
terlihat jelas dilanggar oleh program acara televisi Late Night Show 
pada episode itu.

Tidak hanya melanggar itu, namun program Late Night 
Show juga melanggar PPP-SPS pada Bab XI Pasal 17 Ayat 1 yang 
berbunyi tentang Program siaran dilarang menampilkan muatan 
yang melecehkan orang atau kelompok masyarakat tertentu.

Penyimpangan dari PPP dan SPS pada BAB XII juga terjadi 
di program Late Night Show yaitu melanggar pelarangan dan 
pembatasan seksualitas bagian pertama Pasal 18 tentang pelarangan 
adegan seksual. Ada beberapa point yang dilanggar dalam aturan 
ini, namun yang jelas pelanggaran dalam program ini adalah 
terdapat di poin yang menampilkan percakapan tentang rangkaian 
aktivitas seks, juga menampilkan adegan ingin berciuman bibir 
dan menampilkan gerakan tubuh yang erotis serta menampilkan 
kata-kata cabul.

Late Night Show adalah acara live (langsung) dan seharusnya 
mengikuti prosedur siaran langsung seperti yang dicantumkan 
pada P3-SPS Bab XXVI Pasal 47 terutama pada ayat (2) yaitu, 
“Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan 
berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib 
tanggap melakukan langkah yang tepat dan cepat untuk 
menghindari tersiarkannya isi siaran yang tidak sesuai dengan 
ketentuan penggolongan siaran”. Namun bukannya tanggap yang 
di dapat, malah pelanggaran-pelanggaran tersebut terulang lagi 
selama acara berlangsung.

 Seperti terlihat pada grafi k di atas pelanggaran bukan 
hanya terjadi di awal acara namun berlanjut hingga acara hampir 
berakhir dan alhasil begitu banyak pelanggaran yang terjadi selama 
acara berlangsung
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(Infografi s 2.6 Pelanggaran Late Night Show 13 Oktober 2014)

 Dengan membawakan tema ayam kampus, konten dan 
erotisme begitu dekat sehingga persentasenya cenderung terlihat 
seimbang. Terlepas dari semua pelanggaran ini, kita tidak tahu 
siapa yang harus di salahkan. Apakah media yang bersalah karena 
menyajikan tayangan-tayangan tersebut? Apakah yang menjadi 
pemilik televisi? Apakah KPI yang kurang sigap dan tegas untuk 
mengambil sikap? Tapi yang terpenting adalah kita harus mengerti, 
seperti yang dikatakan Marshall McLuhan (Littlejohn dan Foss, 
2011: 410). Menurutnya televisi mempengaruhi anda, terlepas 
dari program apa yang  anda tonton. Jadi kita harus segera sadar 
dengan apa yang kita tonton, apa yang media sajikan sebelum kita 
terhipnotis, terbawa dan terseret kedalam alur yang salah. Perlu 
juga kita saling mengingatkan kepada keluarga kita terlebih lagi 
anak di bawah umur yang sangat penting untuk diawasi ketika 
mereka menonton, karena tayangan televisi yang rutin dan berkali-
kali ditonton bisa mempengaruhi psikologis seseorang. 
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   Menguak Tayangan Mistik (Antara 
ada dan Tiada Kebenarannya)

Evan Aksara

Maraknya tayangan yang berbau mistis di stasiun televisi 
saat ini,  tentu dapat mencitrakan dampak negatif dari tayangan 
tersebut. Media tidak lagi menjalankan fungsinya untuk 
mendidik,menghibur,dan memberikan informasi publik. Persoalan 
media televisi saat ini, ialah lebih memberikan tontonan yang 
bersifat vulgar, dan kekerasan.  baik verbal maupun non verbal. Di 
Indonesia, sejak keterbukaan informasi dibuka lebar dan banyak 
stasiun televisi swasta berdiri, televisi Indonesia terkena sindrom 
snobisme; terjebak dalam selera pasar dengan mendasarkan pada 
rating acara. Rating itulah, yang akan menentukan nilai jual 
program kepada para pengiklan. Semakin tinggi rating sebuah 
acara, semakin besar pula minat para pengiklan untuk mensponsori 
acara.  meskipun dengan harga yang tinggi. Akibatnya, semua 
stasiun televisi berlomba-lomba dalam membuat acara semenarik 
mungkin dan bisa menyedot sebanyak mungkin pengiklan.

Bagi televisi, “kualitas” tayangan diukur dari angka rating 
dan share yang pada akhirnya memengaruhi perolehan iklan. 
Akibatnya televisi,  hanya berkiblat pada rating dan share yang 
menentukan layak tidaknya suatu program acara yang akan 
ditayangkan, termasuk dalam hal ini tayangan. Rating,menjadi 
kekuatan hegemonik yang menetukan defi nisi selera audiens, mutu 
tayangan, serta menetukan keputusan dan strategi televisi.Baik-
buruk atau nilai-nilai kepatutan, menjadi nomor sekian dari hal-
hal yang harus diperhatikan di luar pertimbangan rating. Namun, 
disisidemi meningkatkan rating acara sesuai permintaan pasar 
(market), sekaligus demi keuntungan perusahaan. mereka pun tega 
menyajikan tayangan-tayangan yang bersifat kurang mendidik, 
termasuk berani menyelipkan unsur kekerasan verbal maupun 
nonverbal pada program acaranya.  terutama pada program acara 
yang berlabel hiburan (Rasyid,2013:26).
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Tayangan misteri Jejak Paranormal, Dua Dunia, Masih 
Dunia Lain, adalah tiga bentuk pembodohan informasi.  Karena 
mereka,  seolah olah dapat berinteraksi dengan makhluk aksral.  
Seharusnya,  masyarakat dapat memperoleh peendidikan.  Tetapi, 
malah membuat masyarakat menjadi takut akan hal hal yang 
mistis. Bentuk ke syirikan dalam tayangan ini,  jelas jelas terjadi 
karena ada upaya untuk berhubungan dengan jin atau syaitan. 
Pada tayangan misteri seperti ini,  juga banyak sekali ungkapan 
atau argumen yang seolah olah kita harus menghormati jin dan 
syaitan.  padahal jelas, Syaitan merupakan musuh manusia. 
sehingga tidak ada kata untuk menghormatinnya, melainkan 
kita harus melawannya. Syirik yaitu,  menyamakan selain Allah 
dengan Allah dalam Rububiyyah dan Uluhiyyah Allah Subhanahu 
wa Ta’ala. Umumnya menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah, 
ialah hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah.  seperti 
berdo’a kepada selain Allah, disamping berdo’a kepada Allah, atau 
memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), 
bernadzar, berdo’a dan sebagainya kepada selainNya. Dalam  Al-
Qur’an ada dua dalil yang membahas mengenai syirik, pada surat 
An-Nisaa ayat 48 dan surat Al-An’aam ayat 88 menyebutkan:

Surat An-Nisaa ayat 48.

Artinya:
«Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan 
Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi 
siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan 
Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.» (QS. An-
Nisaa: 48).
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 Surat Al-An›aam ayat 88.

Artinya:
«Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk 
kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya. 
seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah 
dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.» (QS. Al-An›aam: 
88).

Jelas sekali dua dalil di atas sebagai peringatan, barangsiapa 
menyembah selain Allah berarti ia meletakkan ibadah tidak pada 
tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu 
merupakan kezhaliman yang paling besar.

Tentu bentuk berkomunikasi dengan syaitan,  merupakan 
larangan.  apalagi ,sampai mempercayainya.  kultur budaya kita 
yang masih tradisional,  tentu masih mudah terpengaruh dengan 
acara acara televisi yang berbau mistis.  karena masyarakat, 
menganggap tayangan tersebut membuat mereka penasaran akan 
dunia gaib. Dalam tayangan misteri,  juga sering menggunakan 
kekerasan.  adanya para tamu yang kerasukan sampai pingsan ini,  
bahwa memang realitas yang terjadi manusia di ekploitasi oleh 
syaitan. 

Tayangan misteri saat ini,  juga dapat diartikan syaitan 
ketemu syaitan.  Karena,  tamu undangan dari acara acara tersebut 
mendominasi dari kaum perempuan yang berpakaian seksi. 
Bentuk lekukan tubuh dan penampilan yang vulgar,  dari bintang 
tamu tersebut jauh dari nilai nilai reliqius tapi dekat dengan ajaran 
syaitan. Maka dari itu,  dapat diartikan tayangan misteri saat ini 
merupakan pertemuan syaitan.

Menurut Morrisan, reality show mistik merupakan program 
yang terkait dengan hal hal supranatural menyajikan terkait dengan 
dunia gaib, paranormal, klenik, praktik spiritual magis, mistik, 
kontak dengan roh, dan lain lain. Program mistik merupakan 
program yang paling diragukan realitasnya. (Morisan, 2008:218).
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(Infografi s 3.1 Presentase konten dalam Program “Dua Dunia”)

Terkait dengan hal tersebut,  jelas dalam Undang- Undang 
No. 32  tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 1 disebutkan,  
bahwa setiap isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan 
dan hiburan. Selain itu juga,  di sebutkan isi siaran harus bermanfaat 
untuk pembentukan intelektualitas, serta mengamalkan nilai nilai 
agama dan budaya Indonesia. Tetapi malah saat ini,  regulasi 
hanyalah sebuah tuliasan kiasan yang jarang dindahkan bagi 
pemilik stasiun televisi.

 

(Gambar 3.1 Adegan kesurupan yang terjadi di acara “Dua Dunia”)

 

(Gambar 3.2 Adegan kekerasan yang di lakukan oleh Ustadz kepada 
peserta uji nyali)
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Pada dua tayangan  di atas, dapat kita lihat bahwasanya ada 
unsur kekerasan yang terjadi ialah dimana, bintang tamu di Transfer 
jin untuk masuk kedalam tubuhnya. Padahal di saat bintang 
tamu kesurupan, maka kondisi badannya akan dikendalikan dan 
menguras tenaganya.  bentuk kesyirikan disini,  juga dapat terlihat 
jelas adanya persekutuan syaitan dan manusia. 

Ustadz yang seharusnya melarang umat untuk berhubungan 
dengan syaitan, malah menyatukan syaitan pada tubuh manusia 
dan mendapat kekerasan secara fi sik. Tentu tayangan ini, 
adalah sesuatu yang menyesatkan.  Kita sebagai penontonsudah 
seharusnya mendapatkan sajian yang bermutu,  malah di sajikan 
dengan hal hal sesat. Adegan tersebut,  termasuk pelanggaran 
Undang-undang No.32 Tahun 2002 bab IV. tentang  pelaksanaan 
siaran dijelaskan tentang isi acara yang harus di patuhi oleh 
lembaga penyiaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan 
arah siaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dan 3 
pada  Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
pasal 36 ayat 1 disebutkan 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”. Dan juga  ayat 2  di sebutkan Isi siaran wajib 
memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak 
khusus,yaitu anak-anak dan remaja.  dengan menyiarkan mata acara 
pada waktu tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan 
dan/atau menyebutkan klasifi kasi khalayak sesuai dengan isi 
siaran. Begitu juga dalam pasal yang sama ayat 3 yang berbunyi isi 
siaran dilarang bersifat pertama “Fitnah, menghasut, menyesatkan 
dan bohong. Yang Kedua dilarang menonjolkan unsur kekerasan, 
cabul, perjudian dan narkoba. ketiga larangan mempertentangkan 
suku, agama, ras dan antar golongan.
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(Gambar 3.3. Adegan pelecehan Ki Prana Lewu terharap Nilam 
Koesworo)

Adegan dalam acara jejak paranormal yang tayangkan di 
ANTV,menampilkan seorang bintang tamu yang seksi bernama 
Nilam Koesworo yang mencoba merasakan energi negatif dari 
mahkluk astral.  tetapi nilam, malah  mengalami kesurupan. 
nilam sendiri merupakan, orang khusus menjadi bintang tamu 
di acara tersebut. Pertanyaannya, kenapa selalu bintang tamu 
yang cantik-cantik dan seksi-seksi di acara tersebut. Benarkah 
kesurupan makhluk astral atau akting semata yang terjadi kepada 
bintang tamu. tetapi gambar di atas,  menunjukan seorangan 
praktisi supranatural yang sedang memeluk bintang tamu dari 
belakang. Jelas telah melanggar aturan KPI dalam SP3SPS BAB 
XII, program siaran yang mengandung siaran bermuatan seksual 
yang mengatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada 
ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran 
bermuatan seksual.serta melanggar Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 2008 tentang Pornografi  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaga Negara 
Republik Indonesia Nomor 4928) yang mengatakan bahwa 
penyiaran suatu tayangan tidak boleh mengandung pornografi . 
Telah diatur dengan jelas,  pada pasal-pasal di atas mengenai 
larangan keras suatu program acara menayangkan bentuk-bentuk 
berbau pornografi .

Namun tetap saja dengan berbagai alasan, rambu-rambu 
pornografi  menjadi hal yang beranggapan manjur untuk menarik 
perhatian penonton.Banyaknya adegan yang diperlihatkan dalam 
acara ini,  bersifat kekerasan dan pornografi  dalam tayangan 
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ini akan mempunyai yang tidak baik untuk penonton.karena 
bisa menimbulkan keresahan dan khawatiran bagi masyarakat. 
sehingga, tidak ada mitos-mitos yang tidak sesuai dgn kenyataan 
dalam kehidupan.

Tayangan televisi memang jauh dari kata mendidik,  melainkan 
berpengaruh terhadap moral yang menonton. Media, mempunyai 
peran penting dalam persepsi atau opini masyarakat tentang apa 
yang mereka lihat. Apabila televisi selalu  menayangkan aksi-aksi 
kekerasan dan pornografi  ,otomatis masyarakat yang menonton 
menerima efek yang berbeda-beda.sebuah tayangan televisi, 
mempunyai efek yang berbeda-beda terhadap penontonya. salah 
satunya terdapat dalam ‘‘teori peluru’’ (bullet theory) atau ‘’model 
jarum hypodermis’’. yang menganalogikan,  pesan komunikasi 
yang seperti obat yang disuntikkan dengan jarum ke bawah kulit 
pasien (Rahmat, 2008:197). Istilah  model jarum hipodermik dalam 
komunikasi massa,  di artikan sebagai media massa yang dapat 
menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. 
Model jarum suntik pada dasarnya,  adalah aliran satu tahap 
(one step fl ow), yaitu media massa langsung kepada khalayak 
secara audience. Model ini, mengasumsikan media massa secara 
langsung, cepat, dan mempunyai efek yang amat kuat atas audien 
yang mengkonsumsi media. 

Teori peluru atau jarum hipodermik, mengasumsikan bahwa 
media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan 
dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Teori ini mengansumsikan 
bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru 
komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang tidak 
berdaya (pasif) (Wiryanto,2000:21). Kalaupun ada cerita tayangan 
dihentikan oleh pengelola televisi, itupun setelah ada keberatan 
dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, bahkan pihak televisi 
atau production house (PH) mau mendengarnya karena tidak ada 
pilihan lain. Pihak televisi seolah selalu punya argumena bahwa 
apa yang mereka tawarkan adalah semata-mata hiburan. Konsep 
hiburan (entertainment) bagi industri televisisebagai bahan jualan 
utama memang tidak bisa dibantah karena secara mendasar, 
media hiburan memiliki formula yang ampuh untuk menarik dan 
mempertahankan perhatian audiens (Potter, 2001: 113).
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Seharusnya tayangan mistik,  mengandung unsur-unsur 
konten yang mendidik, bernilai religius serta memberi pesan 
bermanfaat bagi masyarakat. Agar tontonan dapat membimbing 
penonton ke arah yang lebih baik dan benar.pihak stasiun televisi,  
mempunyai kesadaran mengenai penyajian program dalam 
peraturan SPS yang telah di tetapkan,  lebih memperhatikan 
konten, agar tidak berdampak negatif kepada penontonnya. 
Peran serta masyarakat sebagai penonton, juga diharapkan dapat 
mengkritik media televisi. agar tidak menyajikan tayangan yang 
kurang mendidik yang bersifat kekerasan dan pornografi . Sudah 
seharusnya ini dijadikan evaluasi bagi pihak kreatif,  agar kiranya 
dalam membantu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan 
bernegara dapat memberikan tayangan yang bermutu. 
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Wisata Hantu-Hantu(an) dalam Reality 
Show Mistis Mister Tukul Jalan-Jalan

Akhmad Maulana Subkhi

Televisi merupakan media elektronik yang paling sempurna, 
dan mempunyai efek yang paling besar terhadap khalayak.  
Dibanding dengan media elektronik lainnya seperti radio, karena 
televisi merupakan media audio visual yang bersifat informatif, 
menghibur, pendidikan, dan juga alat kontrol sosial. Dengan 
kesempurnaan teknologi media televisi, televisi mampu menjadi 
media penyiaran yang paling diminati dan digunakan oleh 
masyarakat luas untuk saat ini. Jika bandingkan dengan media 
lainnya seperti radio, majalah, koran, dan media lainnya.  Tidak 
bisa dipungkiri lagi bahwa televisi pada saat ini merupakan salah 
satu sarana media yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 
manusia.  Karena dari media televisi, orang ataupun masyarakat 
mendapatkan sebagian dari kebutuhan hidupnya yaitu, informasi, 
hiburan, pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya. 

Berbicara mengenai televisi, tentu kita mengenal program-
program tayangan yang ditawarkan.  Di Indonesia, khususnya 
pada saat ini acara reality show adalah program televisi yang begitu 
sangat diminati oleh masyarakat luas. Program tersebut,  bahkan 
menjadi trend dan populer di tanah air tercinta kita ini. Salah satu 
konten reality show yang ditawarkan adalah yang mengandung 
unsur mistik, supranatural yang bertujuan membuat sensasi 
menakutkan dibenak para penontonnya. Ada beberapa stasiun 
televisi di dalam negeri yang begitu getol terus menayangkan 
acara reality show berbalut mistik, meskipun sebelumnya pernah 
ada yang diberhentikan untuk tayang.  

Jika ditemukan perbedaan, barangkali hanya sekedar di 
tingkat permukaan. Seperti nama program, host, alur cerita, lokasi 
dan para pemain di dalamnya. Tapi semuanya memiliki pola sama, 
yaitu menekankan unsur mistik. Seakan-akan tidak ada habisnya, 
pencabutan izin siaran oleh KPI tidak membuat mereka jera. “Bak 
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mati satu tumbuh seribu”, mereka sama sekali tak menghiraukan 
dan terus meneruskan. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya, 
barangkali karena hasrat ingin keluar dari kejemuan. mencoba hal 
baru, atau karena banyaknya kritik yang menyoroti reality show 
berbalut mistik. kita melihat, ada semacam upaya dari pelaku-
pelaku industri pertelevisian untuk meninggalkan unsur mistik. 
dan menekankan tambahan unsur-unsur lain dalam program-
program reality show, seperti unsur komedi, sensualitas dan hal-hal 
yang unik.

Siapa yang tidak tahu acara” Mister(i) Tukul Jalan-Jalan” 
di Trans TV ? Program ini adalah salah satu dari sekian banyak 
acara reality show mistik yang paling diminati di jagat pertelevisian 
nasional saat ini. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, masyarakat 
kita yang masih memiliki kecenderungan percaya pada hal-hal 
yang berbau mistik atau pun klenik sangat mudah sekali termakan 
mitos dan mudah diperdayai. Menurut Morissan, tingkat realistis 
yang disajikan dalam reality show ini bermacam-macam. Mulai 
dari yang betul-betul realistis, misalnya hidden camera hingga 
terlalu banyak rekayasa. Namun, tetap menggunakan nama reality 
show (Morissan, 2008:217). Seperti ketika terjadi kesurupan atau 
munculnya suara-suara hantu secara tiba-tiba contohnya.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
pasal 36 ayat 1, disebutkan 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”. 

Dan juga,  masih ada dalam pasal yang sama ayat 5 yang 
berbunyi, isi siaran dilarang bersifat “Fitnah, menghasut, 
menyesatkan, dan bohong, kemudian dilarang menonjolkan 
unsur kekerasan, cabul, perjudian, dan narkoba, serta larangan 
mempertentangkan suku, agama ras, dan antar golongan”.

Acara” Mister(i) Tukul Jalan-Jalan”, tayang setiap sabtu malam 
dan minggu malam pukul 23:00 WIB sampai 24:00 WIB. Dipandu 
oleh Tukul Arwana beserta Ria Winata, sebagai ahli terawang 
serta Ahmad seorang mediator. Bukan hanya mereka berdua saja 
tentunya,  praktisi supranatural atau biasa disapa “Ustadz” Soleh 
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Pati yang kalau kita tahu ia adalah alumni acara Pemburu Hantu 
(Lativi) pun ikut bermain. 

Pada setiap episode per episode” Mister(i) Tukul Jalan-Jalan”, 
selalu melakukan sebuah wisata keliling nusantara untuk menggali 
sejarah atau menginvestigasi ditempat yang dikunjunginya. Tapi 
tunggu dulu, tempat yang mereka datangi adalah tempat-tempat 
“khusus” dengan label angker atau dikeramatkan.  Bintang tamu 
yang diundang dalam acara inipun lebih sering menghadirkan 
wanita-wanita dalam balutan busana yang seksi (ketat, mini dress). 
Seperti sudah tidak asing lagi, kalau tayangan-tayangan reality show 
mistik di negeri ini menggandeng unsur wanita sebagai karibnya.  

Salah satu episode yang tayang pada tanggal 6 September 
2014, dimana pada saat itu Mister(i) Tukul Jalan-Jalan melakukan 
syuting di Pngkal Pinang Kep. Bangka. Bintang tamu yang 
dihadirkan untuk menemani Tukul Arwana kali ini adalah Lia 
Emilia. Pada tayangan yang tidak lama baru dimulai, Lia Emilia 
tampil mengenakan pakaian sedikit terbuka, berwarna merah 
dikombinasikan kain hitam yang disingkap sampai pahanya 
tampak pede. berbincang mengenai kejadian-kejadian aneh yang 
terjadi di tempat lokasi, didampingi oleh ahli terawang yaitu 
Ahmad dan salah satu warga bernama pak Herman. 

(Gambar  3.4 Terlihat ahmad mengobrol dengan lia Emilia dengan 
aurat sedikit terbuka, dan ditemani Pak Herman warga setempat)
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(Gambar 3.5  Mister Tukul beserta para bintang tamu sedang 

berbincang-bincang dengan Ahmad dan terlihat disamping kanan Lia 
Emilia menggunakan rok yang terbelah)

Dari cuplikan foto diatas, kita bisa melihat bahwa tayangan 
mistik ini mengandung unsur sensualitas (pornografi ). Cara 
berpakaian bintang tamu yang ditontonkan, sangat tidak 
mencerminkan dengan refl eksi budaya ketimuran yang begitu 
menjunjung tinggi norma kesopanan dalam berpakaian. Apalagi 
tayangan ini, disiarkan melalui media televisi yang bisa diiakses 
dan dikonsumsi oleh siapa saja. Sudah tidak bisa di bohongi lagi, 
bahwa reality show mistik di negeri ini sering menambahi “bumbu-
bumbu” sensualitas wanita yang memungkinkan untuk menaikan 
rating televisi bersangkutan.

Deskripsi tayangan Mister(i) Tukul Jalan-Jalan yang 
dibeberkan tadi, benar-benar melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran atau biasa disingkat PPP 
SPS 2012 Bab 3 mengenai Ruang Lingkup pasal (5). yaitu, program 
televisi wajib “menjunjung tinggi nilai, norma dan kesusilaan”. 
PPP SPS juga melarang “Tayangan yang bermuatan seksual”. 



100    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

(Gambar 3.6 : Ria Winata tiba-tiba mengalami kerasukan sosok 
makhluk astral dan  Ahmad berusaha meminta informasi dari sosok 

makhluk astral tersebut)

(Infografi s 3.2)

Menjelang pertengahan tayangan, Ria Winata mengalami 
kerasukan sosok makhluk astral dan coba dimintai informasi oleh 
Ahmad.  Pertanyaan pertama yang langsung diajukan oleh Ahmad, 
adalah mengenai bagaimana perihal kronologis kematiannya. 
Dalam beberapa literatur kitab suci agama samawi, Tuhan sangat 
melarang keras manusia untuk meminta informasi (bersekutu) 
pada syaitan. Mana ada yang namanya arwah gentayangan, yang 
ada hanyalah upaya-upaya syaitan atau makhluk astral  yang 
menyerupai dan mamakai identitas palsu pada saat merasuki tubuh 
manusia.  Jelas saja,  informasi yang didapatkan bisa sangat rentan 
terhadap kerancuan apalagi kebohongan. Kitab suci Al-Quran 
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menjelaskan, jika syaitan merupakan makhluk yang ingkar kepada 
Allah SWT.  Percaya kepada syaitan, sama saja menyekutukan 
Allah SWT atau syirik,  dan termasuk dalam kategori dosa besar. 
Disini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nissa ayat 48.

 Surat An-Nisaa ayat 48.

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, 
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa 
yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” 

Mendekati akhir tayangan,” Mister(i) Tukul Jalan-Jalan” 
menghadirkan dua orang mediator untuk memvisualisasikan 
gambar sosok-sosok makhluk astral penunggu kawasan sekitar. 
Dua orang tersebut, terlebih dahulu dibaca-bacakan “doa” (lebih 
serupa mantra) sebelum melukis. Lalu mediator bertingkah 
kesurupan, mereka melukiskan dengan kepala tertutup kain hitam 
layaknya sulap. 

(Gambar 3.7 Tampak dua orang pelukis sedang memvisualisasikan 
sosok mahkhluk astral dan ditemani paranormal “Misteri”)
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Dari semua kejadian-kejadian sebelumnya, ini adalah puncak 
dari tayangan “Mister(i) Tukul Jalan-Jalan” yang pastinya bisa 
membuat penontonnya berdebar-debar. Benar-benar pembodohan 
yang terstruktur rapih.  Sosok gambaran lukisan pun selalu 
bernuansa seram yang dikhawatirkan bisa membuat dampak 
buruk bagi psikologis masyarakat. Kita seolah dipaksa untuk 
percaya bahwa apa yang divisualisasikan oleh dua orang mediator 
adalah benar adanya.  Padahal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),  
sudah membuat peraturan tertulis dan jelas didalam Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaram atau PPP SPS 2012 
pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Program siaran dilarang 
bermuatan mistik dan supranatural”.

Sudah semestinya, media massa seperti televisi menyiarkan 
tayangan-tayangan yang lebih mengedepakan pada pendidikan 
moral serta mendidik. Seperti yang dikatakan oleh, Dennis 
McQuail. Bahwa, salah satu fungsi media massa (dalam hal ini 
televisi) adalah untuk membangun identitas diri didepan khalayak 
umum. (McQuail, 1996:72). Bukan malah menayangkan, program-
program yang rasanya hanya fokus menebarkan sensasi untuk 
meningkatkan rating semata dan berlomba mencari keuntungan 
(laba) sebanyak-banyaknya dari sponsor. Semoga saja, pihak 
televisi bisa sadar akan hal ini dengan mencoba berbenah pada 
konten kualitas siarannya agar menjadi lebih bergizi dan cerdas.
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Sisi Lain Tayangan Misteri Indonesia

Ragil Susanto

Tayangan misteri di Indonesia akhir-akhir ini banyak 
yang menyimpang. Seperti halnya menunjukan ritual-ritual 
aneh, yang mungkin tidak masuk dalam logika masyarakat dan 
selalu mengaitkannya dengan agama tertentu. Pada dasarnya 
paranormal yang mendukung acara misteri tersebut berkedok 
ustadz. Berbeda halnya dengan tayangan misteri di luar negeri. 
Mereka melakukannya dengan ilmiah dan tekhnologi yang 
canggih sehingga hal-hal mistis dapat diterima dengan akal sehat. 
Beberapa tayangan mistis di Indonesia pada dasarnya selalu 
mengaitkan mistis dengan agama, terutama agama Islam yang bisa 
memberikan persepsi berbeda tentang islam di mata penonton.

Salah satu stasiun televisi yang sering menayangkan tayangan 
misteri, adalah Trans 7. Ada beberapa tayangan mengenai hal 
mistis dan salah satunya adalah” Mister Tukul Jalan-jalan”. 
“Mister Tukul jalan-jalan” dulunya adalah acara yang mengajak 
penontonnya untuk berjalan-jalan di Indonesia.  Tetapi seiring 
berjalannya waktu acara Mister Tukul Jalan-jalan merubah konsep 
menjadi tayangan yang mengungkit hal-hal mistis yang terjadi 
di suatu daerah. Dalam acara Mister Tukul Jalan-jalan, sering 
sekali menampilkan adegan-adegan aneh. Yang mana ditunjukan 
sebagai suatu ritual untuk melihat mahkluk gaib. Seperti membuat 
lukisan yang entah benar atau hanya rekayasa. Dan sering juga 
menampilkan wanita cantik untuk mendampingi Tukul.

 Pada episode “Misteri Tukul Jalan-jalan” yang tayang pada 
tanggal 27 September 2014, pukul 22.00 WIB dan bertempat di Rawa 
Bayu. Menjadi perhatian utama karena, kategori yang dipakai 
dalam tayangan ini adalah R-BO (remaja – bimbingan orang tua).  
Namun dalam peraturan KPI,  tentang Standar Program Siaran (SPS) 
dalam pasal 32 disebutkan, Program siaran yang menampilkan 
muatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan 
ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran 
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klasifi kasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 
WIB waktu setempat. Dan hal itu jelas melanggar peraturan KPI 
tentang kategori tayangan yang seharusnya D (dewasa).  Selain 
itu, tayangan ini juga bertentangan dengan UU Penyiaran tahun 
2012 pasal 36 ayat 3. Yang bunyi 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 klasifi kasi khalayak sesuai dengan isi siaran. 
Mister Tukul Jalan-jalan terlihat jelas, melanggar aturan tentang 
pengkategorian penonton yang seharusnya D namun dicantumkan 
R-BO. 

Selain masalah pengkategorian tayangan yang dikategorikan 
R, seharusnya tayangan yang berkategorikan R harus berisi 
tentang informasi dan hiburan yang baik bagi khalayak. Tetapi, 
Mister Tukul Jalan-jalan tidak memberikan tayangan tersebut.  
yang pada dasarnya sudah disebutkan dalam UU No. 32 tahun 
tahun 2012 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 1 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. Episode di Banyuwangi, 
ada beberapa adegan yang pada dasarnya bertentangan dengan 
Undang-undang Penyiaran. Seperti adegan pertama, dimana 
Tukul menghina salah satu bintang tamu wanita yang bernama 
Ernie, dengan menggambarkan Ernie sebagai sesosok hantu. yang 
pada peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Standar 
Program Siaran (SPS) yang menyebutkan dalam  Pasal 24 ayat 1 
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. Dan dalam hal ini, tukul melakukan penghinaan 
atau merendahkan martabat manusia. 

Adegan selanjutnya yang diperlihatkan adalah sebuah adegan 
dimana juru kunci Rawa Bayu berdoa di Petilasan Prabu Tawang 
Alun.  Disana,  dia meminta kesehatan dan keselamatan kepada 
selain tuhan dan merupakan hal yang sesat. Dalam adegan ini,  
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dapat mempengaruhi penonton yang tidak memiliki informasi 
dan pengetahuan mendalam dan akan dengan mudah terbujuk 
dengan adanya ritual tersebut.  Karena  mempercayai apa yang 
ditayangkan dan dilakukan oleh Mister Tukul Jalan-jalan. Apalagi 
dalam pengkategorian penonton khalayak, oleh Mister Tukul 
Jalan-jalan dan Jejak Paranormal.  Tidak dikhususkan bagi dewasa 
yang secara tidak langsung, acara tersebut ditonton oleh kalangan 
remaja yang masih mampu untuk mendapatkan informasi secara 
langsung. Tanpa adanya pengawasan adalah permasalahan utama.  
Dalam hal ini, jika dikalangan remaja terbujuk untuk mengikuti 
ritual-ritual tersebut yang disebabkan oleh  kurangnya informasi.  
Seperti yang disebutkan oleh McGuire dalam Teori Inokulasi, 
“Orang yang tidak memiliki informasi untuk mengetahui suatu 
hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasif atau dibujuk 
(Syiful Rohim, 2009:73).

(Gambar 3.8 Adegan juru kunci meminta keselamatan dan kesehatan 
di Petilasan Parbu Tawang Alun)

Dalam tayangan Mister Tukul, banyak terdapat efek-efek suara 
seram yang ditambahkan selama tayang tersebut berlangsung. 
Pada dasarnya hal ini telah melanggar peraturan KPI  yang 
termuat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) pasal 57 ayat 3 
yang mengatakan bahwa dalam program faktual, tidak boleh ada 
upaya manipulasi dengan menggunakan efek gambar ataupun 
suara untuk tujuan mendramatisasi isi siaran sehinggga bisa 
menimbulkan interpretasi yang salah misalnya manipulasi audio 
visual tambahan seakan ada makhluk halus tertangkap kamera.

Dalam episode Mister Tukul Jalan-jalan tanggal 5 Oktober 
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2014 bertajuk “Kisah Perempuan Dimutilasi” terdapat beberapa 
adegan yang bertentangan dengan peraturan KPI. Seperti saat juru 
kunci pemakaman Raden Tumenggung Selomanik menuturkan, 
bahwa dia bertemu dengan penunggu di pemakaman tersebut. 
Dan dalam pertemuan tersebut, dia menjelaskan bahwa dia 
telah di berikan kekuatan untuk menyembuhkan seseorang yang 
sebelumnya pernah meminta tolong kepadanya. Pada adegan ini,  
jelas bertentangan dengan pasal 36 ayat 5 butir yang menjelaskan 
tentang isi siaran dilarang bersifat fi tnah, menghasut, menyesatkan 
dan atau bohong.

Selain itu, isi acara dalam tayangan Mister Tukul Jalan-jalan 
yang memiliki kategori R (remaja), padahal seharusnya dewasa. 
Selain itu program acara ini tidak mengandung hal yang berkaitan 
dengan pendidikan, serta memberikan pandangan buruk terhadap 
daerah yang didatangi oleh Mister Tukul Jalan-jalan. Selain itu 
juga hanya memiliki image yang jelek, atau seram oleh masyarakat.  
Baik dalam episode Kisah Perempuan di Mutilasi yang bertempat 
di Wonosobo ataupun di daerah-daerah yang sebelumnya serta 
yang akan datang. Apa yang ditampilkan dalam Mister Tukul 
justru memberikan image buruk kepada khlayak. Dan hal ini 
berkaitan dengan peraturan yang termuat dalam SPS Pasal 37 ayat 
2 yang bunyinya program siaran klasifi kasi R, berisikan nilai-nilai 
pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, 
budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa 
ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar  dan ayat 4 butir c 
yang mengatakan bahwa program siaran klasifi kasi R dilarang 
menampilkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan 
fi sik dan psikis remaja, seperti seks bebas, gaya hidup konsumtif, 
hedonistik, dan atau horor

Dalam adegan selanjutnya ialah saat  Mister Tukul dan 
Saraswati sedang bekeliling menyusuri tempat yang diyakini 
terdapat mahkluk halus. Dalam adegan tersebut, Tukul menjelaskan 
terdapat suara teriakan perempuan. Namun pada kenyataannya,  
suara tersebut  jelas merupakan efek yang digunakan untuk 
menambah suasana menjadi seram. Jika Mister Tukul Jalan-
Jalan dianggap sebagai program faktual, hal ini berseberangan 
dengan peraturan KPI tentang PPP Pasal 57 ayat 3 yang berbunyi, 
dalam program faktual, tidak boleh ada upaya manipulasi 
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dengan menggunakan efek gambar ataupun suara untuk tujuan 
mendramatisasi isi siaran sehinggga bisa menimbulkan interpretasi 
yang salah misalnya manipulasi audio visual tambahan seakan ada 
makhluk halus tertangkap kamera.  

Selain acara misteri “Mister Tukul Jalan-jalan” yang menguak 
tentang misteri di suatu daerah, ada juga tayangan misteri lainnya 
yang ditayangkan oleh ANTV. Nama programnya adalah Jejak 
Parnormal yang dipandu oleh Ki Prana Lewu.  Ki Prana Lewu 
adalah seorang paranormal. Namun dengan pakaian yang sering 
ia gunakan lebih cocok dikatakan sebagai seorang rocker dari 
pada seorang paranormal. Konsep acara yang dihadirkan dalam 
tayangan “Jejak Paranormal” jauh berbeda dengan Mister Tukul. 
Seperti adanya wanita cantik yang menjadi pendamping host-nya. 
Selain kesamaan konsep,  acara ini juga ditayangkan ANTV setiap 
pukul 23.00 WIB. Acara ini melanggar pengkategorian penonton, 
karena dalam tayangan tersebut,  dicantumkan R-BO (remaja - 
bimbingan orang tua). Padahal  seharusnya diperuntukan bagi 
kalangan dewasa sesuai dengan peraturan KPI tentang SPS 
dalam pasal 32 dan di dalam UU penyiaran  tahun 2012 pasal 36 
yang berbunyi isi siaranya 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 
klasifi kasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Sehingga secara tidak langsung, acara “Jejak Paranormal” ini 
telah melanggar peraturan KPI tentang pengkategorian penonton 
yang seharusnya D (dewasa).  Namun kenyataannya, adalah 
R-BO (remaja – bimbingan orang tua).  Dalam episode Jejak 
Paranoramal 3 oktober 2014, Tangisan Kuntilanak Bernama Siti 
di gedung tua terdapat beberapa adegan yang bertentangan. Ki 
Galih Pamungkas yang saat itu sedang melakukan sebuah ritual, 
dia mendapatkan sebuah batu yang tidak tahu berasal darimana.  
Ki Prana menjelaskan bahwa batu tersebut dapat memberikan 
ilmu kekebalan.  Yang  jelas adegan ini hanya berupaya untuk 
menyesatkan masyarakat. Selain itu,  ada adegan dimana Ki Galih 
melakukan suatu adegan atau ritual yang ditunjukan dengan 
sebuah tiang yang bisa menyala sendiri. Dalam adegan tersebut,  
dia menyebutkan “Allahuakbar”. Hal ini mengaitkan antara 
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hubungan agama dengan mistis yang tidak masuk akal.  Padahal 
tercantum dalam peraturan KPI mengenai PPP pasal 56 butir a 
yang menyatakan bahwa materi agama dapat tampil pada program 
acara agama, non-agama, dan drama atau fi ksi dengan ketentuan 
sebagai berikut: lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program 
yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap 
pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu.  

(Infografi s 3.3 Infografi s sebaran mayoritas pelanggaran didominasi 
Mistis)

Selain melakukan adegan-adegan mistis, terdapat juga 
adegan yang mengarah kearah seks. Dalam acara tersebut, Ki 
Prana melakukan suatu ritual terhadap bintang tamu wanita. 
Dalam adegan  tersebut terlihat Ki Prana memegang leher bintang 
tamu. Hal bertentangan dengan peraturan KPI tentang SPS 
pasal 18 butir C.  Pasal ini menyatakan bahwa program siaran 
yang memuat adegan seksual dilarang menayangkan kekerasan 
seksual. Tidak jauh berbeda dengan tayangan Jejak Paranormal,  
pada episode selanjutnya juga terdapat beberapa adegan-adegan 
yang melanggar peraturan.  Salah satunya yang ada dalam episode 
jejak paranormal 5 Oktober 2014, Misteri Lubang Ular dan Buaya.  
Pada pelaksanaan syuting,  terdapat adegan dimana Ki Prana 
mencoba untuk mengeluarkan arwah yang sedang merasuki 
seorang praktisi wanita yang bernama Anna Cikey. dalam adegan 
tersebut, terlihat tangan dari Ki Prana bergerak seperti melakukan 
ritual, pengeluaran mahkluk gaib dari tubuh Anna Cikey. Terlihat 
tangan Ki Prana menyentuh bagian pantat dari Anna Cikey, hal ini 
tentu jelas melanggar peraturan KPI tentang SPS pasal 18 butir C. 
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Disebutkan bahwa program siaran yang memuat adegan seksual 
dilarang menayangkan kekerasan seksual. Terlihat dalam adegan 
tersebut, dimana Ki Prana mencoba mnegeluarkan mahkluk gaib. 
Namun dalam adegannya, terlihat tangannya memegang bagian 
pantat Anna Cikey.

(Gambar 3.9 Adegan saat Ki Prana memegang pantat Anna Cikey yang 
kerasukan mahkluk gaib)

Dari beberapa tayangan misteri yang hadir di Indonesia, 
beberapa diantaranya masih mengandung unsur-unsur yang tidak 
bisa diterima secara akal sehat. karena banyak adegan-adegan yang 
beberapa diantaranya menyimpang lalu bertentangan dengan 
peraturan penyiaran. Serta beberapa diantaranya ada yang bersifat 
menyesatkan,  seperti mempercayai sebuah benda dan mahkluk 
gaib, hal ini sangat bertentangan dengan agama. Selain itu, 
beberapa acara misteri masih mengkategorikan tayangan tersebut 
sebagai tayangan yang diperuntukan bagi kalangan remaja. Namun 
menurut peraturan, tayangan misteri dan yang ditayangkan pada 
pukul 22.00 WIB harus merupakan kategori dewasa.
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Di Balik Tayangan Misteri di 
Indonesia

Kiki Rizki Pramanda

Tayangan mistik atau misteri adalah jenis tayangan visual 
berupa informasi pemberitaan, acara rekayasa realita ataupun 
produksi cerita fi ksi mistik berbasis tradisi masyarakat melalui 
media televisi. Para pengelola televisi di Indonesia hampir 
semuanya menyiarkan program-program acara seputar alam 
gaib, bahkan sebagian di antaranya mengeksploitasinya untuk 
kepentingan bisnis. Entah karena unsur apa,  acara-acara seputar 
dunia gaib ini begitu menarik perhatian para pemirsanya. Mungkin 
jawaban yang bisa ditangkap adalah, bahwasanya masyarakat 
Indonesia sudah mulai jenuh dengan persoalan-persoalan bangsa 
baik politik maupun ekonomi. Karena itu, program acara tersebut 
menyedot perhatian pemirsa.

Dari beberapa tayangan misteri yang hadir di Indonesia,  
beberapa diantaranya masih mengandung unsur-unsur yang tidak 
bisa diterima secara akal sehat. karena banyak, adegan-adegan 
yang beberapa diantaranya menyimpang dan bertentangan 
dengan peraturan penyiran, dan beberapa diantaranya ada yang 
bersifat menyesatkan.  seperti mempercayai sebuah benda, dan 
mahkluk gaib dan hal ini sangat bertentangan dengan agama. 
Dibalik tayangan tersebut,  kita mengambil etika-etika yang 
terdapat dalam acara mistik tersebut. Etika yang melanggar Pasal 
Undang Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran 
Standar Program Siaran. Ada beberapa program acara mistik yang 
terdapat di stasiun televisi Trans 7 dan ANTV.

             Yang pertama,  Mister Tukul Jalan-jalan di Trans 7. 
Tayangan tersebut adalah tayangan yang di bawakan oleh Tukul 
yang berjalan jalan mencari tempat-tempat yang dianggap mistik 
dan penuh misteri. Setiap episodenya, acara ini berganti tempat. 
Tayangan tersebut sebenarnya tidak mengandung informasi yang 
baik bagi khalayak. Termasuk dalam pasal 36 ayat 1 Undang-
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Undang Penyiaran 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 
budayaIndonesia.

 Dalam tayangan ini juga terdapat efek suara yang seram. 
Hal ini sebenarnya telah diatur dalam PPP terutama Bab IV tentang 
Kesopanan, Kepantasan, dan Kesusilaan Bagian Kesembilan 
Tayangan Supranatural, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 
57 Ayat 3 yang berbunyi, dalam program faktual tidak boleh ada 
upaya manipulasi dengan menggunakan efek gambar ataupun 
suara untuk tujuan mendramatisasi isi siaran sehinggga bisa 
menimbulkan interpretasi yang salah.  Misalnya, manipulasi 
audio visual tambahan  sehingga seakan-akan ada makhluk halus 
tertangkap kamera. Di akhir acara,  biasanya ada adegan Ustad 
Sholeh Pati melukis ghaib dengan mata tertutup kain. Hal Ini, 
termasuk dalam UU Penyiaran Bab IV tentang Pelaksanaan Siaran 
Bagian Pertama Pasal 36 ayat 5 yang mengatakan Isi siaran dilarang 
bersifat fi tnah, menghasut, menyesatkan, atau bohong.

(Gambar 3.10 Ustadz Sholeh Pati melukis ghaib)

Lalu selanjutnya adalah program tayangan mistis Masih 
Dunia Lain, yang tayang di stasiun TRANS 7. Masih Dunia Lain 
merupakan segmen uji nyali dalam dua hari berturut-turut, 
dengan alat pendeteksi makhluk ghaib. Tayangan ini mengandung 
unsur mistik. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Bab XVI 
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Pasal 20 menyatakan bahwa Lembaga penyiaran wajib tunduk 
pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan program siaran 
bermuatan mistik, horor, dan supranatural. 

Dalam tayangan masih dunia lain tanggal 2 Oktober 2014, 
peserta uji nyali kerasukan arwah korban pembunuhan di lokasi 
uji nyali dan menangis. Pada saat peserta uji nyali kerasukan, tiba-
tiba calon peserta uji nyali yang lain juga mengalami kerasukan, 
dan ustadz pun berusaha menetralisirkan peserta tersebut.  Hal Ini 
termasuk dalam Standar Program Siaran (SPS) Bab XVI, tentang 
Pelanggaran dan Pembatasan Program Siaran bermuatan mistik, 
horror, dan supranatural Bagian Pertama Pasal 31 yang berbunyi 
Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau 
supranatural dilarang melakukan rekayasa seolah-olah sebagai 
peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka 
adegan atau fi ksi.

(Gambar 3.11 Ustadz sedang menetralisirkan calon peserta uji nyali)

Yang ketiga adalah, program acara Dua Dunia yang juga 
bertemakan mistik dan supranatural.  Acara ini menayangkan 
bagaimana supranatural berinteraksi langsung dengan makhluk 
ghaib yang masuk ke dalam tubuh mediator. Dalam tayangan 
Dua Dunia tanggal 7 Oktober 2014,  terdapat adegan dimana kang 
ujang sang supranatural bertarung melawan beberapa mediator 
yang dirasuki makhluk ghaib di kolam tua. Dan arwah penunggu 
merasuki  tubuh mediator saat di rumah dan di netralisirkan kang 
ujang untuk di usir. Ini juga melanggar SPS Bab XVI Pelanggaran 
dan Pembatasan Program Siaran bermuatan mistik, horror, dan 
supranatural Bagian Pertama Pasal 31.
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Yang terakhir yaitu,  program acara Jejak Paranormal yang 
disiarkan di ANTV. Tayangan ini juga bertemakan supranatural 
yang mencari tempat-tempat yang di anggap angker dan penuh 
misteri untuk di ungkapkan. Dalam tayangan Jejak Paranormal 
tanggal 3 Oktober 2014, terdapat adegan dimana Ki Galih yang 
mencoba memasuki sosok ghaib kedalam tubuh Vika sang bintang 
tamu. Kemudian Vika pun langsung dirasuki sosok ghaib yang 
bernama Siti. Selain itu, Ki Galih juga bermediumisasi seorang 
warga di lokasi dan Ki Galih berinteraksi dengan makhluk tersebut. 
Ini juga melanggar dalam salah satu pasal di SPS Bab XVI tentang 
Pelanggaran Pembatasan Program Siaran bermuatan mistik, 
horror, dan supranatural bagian pertama Pasal 31 yang berbunyi, 
Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau 
supranatural dilarang melakukan rekayasa seolah-olah sebagai 
peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka 
adegan atau fi ksi.

(Gambar 3.12 Ki Galih bermediumisasi dengan seorang warga)

Dari Tayangan acara mistik di atas, dapat kita simpulkan, 
bahwa tayangan mistik itu bukan tayangan yang baik untuk di 
siarkan kepada khalayak luas, dan tidak dikhususkan bagi dewasa.  
Secara tidak langsung, acara tersebut ditonton oleh kalangan 
remaja yang masih mampu untuk mendapatkan informasi secara 
langsung tanpa adanya pengawasan. Kalangan remaja tentu 
akan terbujuk untuk mengikuti,  misalnya ritual-ritual yang ada 
seperti di acara tersebut. Seperti yang disebutkan oleh McGuire 
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dalam Teori Inokulasi, Orang yang tidak memiliki informasi untuk 
mengetahui suatu hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasif 
atau dibujuk (Rohim, 2009:73).

Tayangan mistik tersebut adalah, tayangan rekayasa fi ksi 
semata dan tidak mengandung unsur mendidik. Tayangan mistik 
justru selalu melanggar Undang Undang Penyiaran, PPP dan SPS. 

(Infografi s 3.4 Presentase muatan konten dalam acara mistis di televisi)
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Tayangan  Mistik Di Indonesia Yang 
Mengundang Tanda  Tanya

Bayu Chandra Kumara

Televisi merupakan salah satu bagian dari media massa yang 
mampu memberikan informasi baik secara audio maupun visual 
bagi masyarakat.  Berbagai macam program yang menyajikan 
informasi dapat tersedia disini. Misalnya, mulai dari berita, 
entertainment, infotainment, kriminal dan masih banyak lagi. 
Yang ke semua jenis tayangan tersebut dapat dinikmati untuk 
semua golongan mulai dari kelas menengah sampai kelas bawah.  
Banyaknya program tayangan yang tersedia di televisi, disebabkan 
karena tuntutan hiburan dan masukan dari masyarakat

Sayangnya masih ada program televisi yang melanggar etika 
dan regulasi yang berlaku, seperti contohnya adalah,  program 
tayangan  mengenai hal-hal  mistik.  Program ini,  khusus bagi 
mereka, atau masyarakat yang sangat menyukai  dunia spiritual,  
maupun hal-hal yang berkaitan dengan unsur klenik.  Program 
tayangan mistik, selalu ditayangkan setiap pukul 22.00 Wib sampai 
dengan pukul 03.00 WIB. Dan sesuai pasal 30 ayat 2 SPS (Standar 
Program Siaran) tahun 2012 yang berbunyi, Program siaran yang 
bermuatan mistik, horror, dan atau supranatural yang merupakan 
bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku atau etnik 
bangsa indonesia di kecualikan dari ketentuan sebagaimana yang 
di maksud pada ayat 1 butir e, f, dan g, Tayangan tersebut juga 
seharusnya hanya dapat disiarkan  pada klasifi kasi D, pukul 22.00-
03.00 waktu setempat. 

Program tayangan seperti ini dapat kita jumpai dalam berbagai 
stasiun televisi swasta Indonesia.  Diantaranya yaitu, stasiun televisi 
Trans 7 dan ANTV. Untuk nama program tayangan yang disiarkan 
oleh stasiun Trans 7 adalah  program tayangan Mister Tukul 
Jalan-Jalan, Dua Dunia dan yang terakhir adalah Masih Dunia 
Lain. Tayangan Mister Tukul Jalan-Jalan adalah sebuah program 
yang dibawakan oleh Tukul Arwana (sebagai presenter), Ustad 
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Sholeh Pati sebagai (pelukis sekaligus sebagai paranormal), Risa 
Saraswati beserta Sarah Wijayanto (sebagai seorang paranormal 
perempuan), dan terakhir adalah para bintang tamu artis wanita 
cantik. Yang setiap alur ceritanya, selalu menjelajahi tempat-tempat 
yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, serta unsur-unsur 
klenik. Serta juga atas undangan dari masyarakat setempat yang 
bersangkutan.

Program tayangan mistis  Dua Dunia adalah sebuah program 
yang berusaha untuk menggali informasi pada tempat-tempat yang 
dianggap kramat yang memiliki unsur klenik dan supranatural.  
Dengan cara memediasi orang yang  bersedia untuk di rasuki, lalu 
menanyakan permasalahan yang terjadi, oleh kedua pembawa 
acara baik oleh Ustadz, maupun oleh pembawa acara perempuan. 
Tetapi anehnya, mayoritas peserta mediasi yang kerasukan 
menjawab dengan Bahasa Indonesia. Acara yang terakhir adalah,  
Masih Dunia Lain. Program tayangan mistik tersebut, adalah 
program yang selalu dibawakan oleh Rudi Kawilarang sebagai 
presenter, Chef Aiko sebagai bintang tamu, dan yang terakhir 
adalah seorang ustadz sebagai ahli supranatural. Namun, dalam 
program tayangan mistik tersebut, ada berbagai hal-hal yang dapat 
disebut melanggar aturan dalam Pedoman Perliaku Penyiaran 
(PPP) Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012, salah satunya 
yang terjadi pada screenshoot di bawah ini. 

(Gambar 3.13 Pelanggaran Chef Aiko nomor 2 dari kiri mengenakan 
baju belahan dada terbuka)

Dalam tayangan  Masih Dunia Lain  Edisi  Rumah Kosong  
tersebut, bintang tamu Chef Aiko terlihat menggunakan baju 
ketat, dengan menonjolkan bagian dada dan menggunakan jaket 
kulit warna hitam. Yang sangat jelas melanggar regulasi KPI pasal 
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18 huruf  H yang berbunyi “Dilarang untuk mengekploitasi dan 
atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti paha, 
bokong, payudara secara close up maupun  medium shoot. Undang-
Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Untuk pelanggaran 
selanjutnya yang terlihat dalam tayangan “Masih Dunia Lain” 
adalah adegan ketika salah seorang peserta uji nyali mengalami 
kerasukan. Yang kemudian melakukan tindakan kekerasan. 
Hal ini jelas melanggar pasal 1 ayat 25 yang berbunyi “Adegan 
kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar dan atau suara 
yang menampilkan tindakan verbal dan atau nonverbal yang 
menimbulkan rasa sakit secara fi sik, psikis, dan/atau sosial bagi 
korban kekerasan.”  

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh program” Masih 
Dunia Lain” adalah adegan penampakan yang dianggap sebagai 
rekayasa atau di buat-buat untuk menakuti peserta uji nyali. Hal 
ini jelas melanggar regulasi KPI pasal 31 PPP-SPS yang bunyinya, 
program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan atau 
supranatural dilarang melakukan rekayasa seolah-olah sebagai 
peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka 
adegan atau fi ksi.  Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. 

(Gambar 3.14 Tampak  Kru Masih Dunia Lain menyusup di depan 
penguji nyali tanpa ragu-ragu)

Dalam Gambar tersebut, dapat terlihat dengan jelas 
bagaimana pelanggaran yang terjadi  saat  memasuki waktu jeda 
iklan di televisi, terdapat salah satu kru dari  Masih Dunia Lain 
Trans TV yang memasuki ruang peserta uji nyali tanpa sebab yang 
jelas. Hal ini sempat menjadi perbincangan hangat beberapa waktu 
lalu di jejaring sosial. Tayangan Masih Dunia Lain dianggap telah 
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melakukan perbuatan bohong. Tetapi, akhirnya pihak dari Masih 
Dunia Lain mengatakan bahwa tayangan tersebut tidak di ketahui 
oleh semua kru.  Sehingga, orang yang berada di dalam tersebut, 
hanyalah orang penyusup dan bukan dari kru tim “Masih Dunia 
Lain”. Namun bagaimanapun juga, masyarakat sudah terlanjur 
mengerti jika Program “Masih Dunia Lain” telah melakukan 
kebohongan publik.

(Gambar 3.15 Sosok penampakan yang di pertanyakan)

Dalam beberapa screen shot tersebut,  terlihat  dengan jelas 
bagaimana Program Masih Dunia Lain , melalui sebuah kejadian 
mistis atau klenik yang terjadi, seperti di buat-buat atau hanya 
rekayasa. Seperti pada gambar 2.15, terlihat muncul sosok yang di 
anggap kuntilanak. Namun, apabila kita  lihat dengan seksama, 
sosok tersebut seperti manusia biasa. Karena terlihat ada kumis 
dan menggunakan jubah putih. Agar dapat memberikan efek 
menakutkan bagi yang menonton maupun bagi mereka yang 
melakukan uji nyali itu sendiri. Dengan menggunakan teori 
kultivasi, George Gebner menekankan lebih kepada dampak 
kumulatif dari televisi terhadap kepercayaan (belief) khalayak 
mengenai realitas sosial, Lebih jauhnya televisi telah menjadi suatu 
sumber sosialisasi serta informasi sehari-hari dan umumnya di 
sampaikan menghibur (Antoni,2004:125).  

Kehadiran bintang tamu wanita menggunakan pakaian seksi 
dan ketat dalam berbagai macam acara program tayangan mistik 
memang menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi kelangsungan 
program tayangan mistik tersebut. Selain untuk meningkatkan 
sebuah rating dan juga nilai jual.  Sehingga, program tayangan 
mistik seperti Masih Dunia Lain dan  Mister Tukul Jalan-Jalan, 
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masih tetap tayang sampai saat ini.  Meskipun, harus rela 
melakukan berbagai macam cara seperti meningkatkatkan efek 
ketakutan yang di rekayasa, agar masyarakat tetap bisa percaya 
dan menyukainya.

Dalam perkembanganya, salah satu tayangan mistik yang 
masih terus tayang diantaranya adalah program Masih Dunia 
Lain.  Program ini bukan merupakan sebuah program mistik baru, 
yang tayang di Indonesia.  Program mistik ini,  memang sudah 
ada sejak tayang di Trans TV.  Namun, dengan judul  dan format 
yang berbeda, yaitu Dunia Lain. Waktu itu masih di bawakan oleh 
paranormal Herry Panca. Tetapi pada akhirnya, program acara 
tersebut di tutup sampai batas waktu yang tidak dapat di tentukan. 
Karena ada salah seorang peserta uji nyali menjadi korban. 
Setelah peserta tersebut melakukan uji nyali di gedung Lawang 
Sewu, Semarang Jawa Tengah. Tetapi setelah kejadian itu, serta 
juga karena seiring perkembangan waktu. Lalu muncul kembali 
program mistik Dunia Lain. Tetapi dalam kemasan yang berbeda 
dan masih dengan format yang sama. Dengan menggunakan 
sedikit perubahan nama, Masih Dunia Lain  saat ini dibawakan 
oleh Rudy Kawilarang, Citra Prima dan Waribi. Yang hadir Setiap 
pukul 23.00 WIB, serta sudah mulai tayang sejak tahun 2010 hingga 
sekarang.

(Gambar 3.16 Tampak  Ustadz Hari Mukti membakar jin tayangan 
“Dua Dunia ” Trans 7)

Sama halnya dengan program  Masih Dunia Lain yang 
selalu tayang di Trans 7. Tayangan mistik  Jejak Paranormal yang 
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di bawakan Ki Prana di ANTV juga tidak jauh berbeda dalam 
jalanya cerita dengan program-program mistik lainya. Dengan 
cara mengunjungi dan menguak tempat-tempat misteri dengan 
kekuatan supranaturalnya.  Sehingga, mampu melihat berbagai 
macam hal-hal  gaib. Namun hal itu telah melanggar  SPS pasal 
1 No 27 yang bunyinya, Adegan mistik dan supranatural, adalah 
gambar atau rangkaian gambar dan atau suara yang menampilkan 
dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik atau 
kontak dengan makhluk halus secara verbal dan atau nonverbal. 
Dengan di temani dua cewek cantik yang selalu berbeda dalam 
setiap episodenya, siaran tersebut hanya bersymbol R-BO 
(Remaja,Bimbingan Orang Tua). 

Banyaknya berbagai macam tayangan program mistik yang 
tayang dalam pertelevisian di Indonesia, membuat berbagai 
program acara Reality Show tentang mistik  tersebut lupa dengan 
aturan yang berlaku oleh KPI. Mengenai etika-etika standar  
program siaran yang benar. Salah satunya ialah dengan munculnya 
jenis siaran R-BO, atau sering disebut dengan Remaja-Bimbingan 
Orang Tua. Seharusnya tayangan berformat mistik menggunakan 
symbol D, yang berarti tayangan tersebut di peruntukan untuk 
Dewasa. Munculnya symbol R-BO yang terdapat pada tayangan 
program  Mister Tukul Jalan-Jalan, jelas telah melanggar regulasi 
KPI mengenai SPS Pasal 37 Ayat 4 butir B yang berbunyi, 
program siaran klasifi kasi R dilarang menampilkan muatan yang 
mendorong remaja percaya dengan kekuatan paranormal klenik, 
praktek spiritual magis, supranatural,dan atau mistik.  

Selain  persoalan mengenai program tayangnya mistik 
dari sisi-sisi formatnya,  perilaku dan penampilan juga tidak 
ketinggalan untuk di komentari.  Melihat banyaknya  program 
tayangan-tayangan mistik yang secara sengaja melupakan atau 
tidak mengetahui budaya yang berlaku di suatu tempat, apalagi 
ketika acara sedang live.  Baik  yang di lakukan oleh bintang 
tamunnya, maupun presenter dalam  program tayangan mistik 
televisi tersebut. Hal itu semua dapat di kategorikan melanggar 
regulasi KPI, terutama  mengenai penghormatan terhadap 
norma kesusilaan dan kesopanan yang termuat dalam SPS Pasal 
9 Ayat 2 yang bunyinya, Program siaran wajib berhati-hati agar 
tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif, terhadap 
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keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh 
masyarakat. 

(Gambar 3.17 Mister Tukul sedang  berbicara menghadap 
kamera bersama Ria Winata,  menggunakan celana sobek. dan 

terdapat pula simbol R-BO di samping bawah kiri)

Dari berbagai pasal yang sudah terlihat tersebut, dapat 
diketahui sebenarnya banyak  pelanggaran yang terjadi. Baik 
yang dilakukan secara sengaja, maupun tidak di sengaja. Ataupun 
hanya di buat-buat oleh pemilik program tayangan mistik itu 
sendiri. Mulai dari kekerasan fi sik, pelanggaran norma kesopanan, 
dan munculnya penampakan-penampakan tanpa sebab yang jelas 
melalui benda yang bergerak dan sebagainya. Namun, berkat 
kecerdasan mereka, dalam artian kru beserta tim kreatif dalam 
mengemas. Sehingga, masyarakat seolah-olah tidak tahu dan 
merasa di bohongi. 

Saat ini yang lebih berbahaya adalah program tayangan 
mistis dalam pertelevisian di Indonesia  tidak semua memiliki 
klasifi kasi program yang sama dan jelas. Sesuai yang ditulis dalam 
regulasi KPI, ada yang mencantumkan, ada yang memang salah 
mencantumkan dan bahkan ada pula tidak mencantumkan sama 
sekali.  Apabila tayangan ini di tonton anak-anak, bisa berakibat 
buruk dalam tumbuh kembang pembembentukan kepribadian 
anak kedepanya. Sehingga anak bisa menumbuhkan sikap agresif 
dan memiliki jiwa penakut, minder  ataupun pemalu. Program 
tayangan mistik atau tayangan takhayul tidak serta-merta 
menampilakan sebuah kejadian nyata yang betul-betul terjadi. 
Namun seakan-akan membawa masyarakat ke arah sikap takabur. 
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Membuat masyarakat berpikir di luar nalar atau logika. Inilah 
mengapa tayangan mistik sangat berbahaya apabila di tonton 
secara terus-menerus. Fenomena ini bisa dilihat dari Teori Jarum 
Suntik  atau yang sering di kenal dengan Hypodermic Needle, 
diibaratkan seperti hubungan S-R, bahwa media massa, memiliki 
efek yang sangat kuat seperti jarum suntik yang besar dan memiliki 
kapasitas sebagai perangsang S yang amat kuat dan menghasilkan 
tanggapan R yang kuat pula. bahkan secara spontan, otomatis, 
serta refektif (Wiryanto,2010:81).

(Gambar 3.18 Seorang mediator yang kerasukan, tidak takut jika 
Cuma di bacakan ayat-ayat suci Al,Qur’an)

Di lain sisi, faktor agama juga dijadikan sebagai salah satu hal 
yang di permainkan selama ini. Dalam tayangan mistik di setiap 
acaranya, simbol-simbol agama banyak di gunakan selama tayangan 
berlangsung. Misalnya saja saat seseorang mengalami kerasukan, 
lalu datanglah ustadz untuk mengobati peserta. Ataupun, bintang 
tamu yang mengalami kerasukan. Terlihat  pula, seorang ustadz 
dengan kekuatan supranaturalnya mampu melukis makhluk 
gaib di sebuah  kertas kanvas.  Dengan cara mata di tutup rapat 
menggunakan kain hitam. Dan juga, seorang ustadz yang memiliki 
kekuatan supranatural yang mampu melihat makhluk halus.  Hal 
ini tentu telah melanggar aqidah-aqidah islam yang berlaku dan 
termasuk dari perbuatan syirik. Sesuai Pasal 7 Peraturan KPI 
tentang PPP tahun 2012 menyebutkan bahwa lembaga penyiaran 
tidak boleh menyajikan program-program yang merendahkan, 
mempertentangkan dan atau melecehkan suku, agama, ras dan 
atau golongan tertentu yang mencakup keberagaman budaya, 
usia, gender, dan atau kehidupan sosial ekonomi.
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Dari  screen shot tersebut, dapat terlihat jelas bahwa peran 
agama dalam setiap tayangan mistik memang terlihat sangat 
dominan di gunakan.  Terutama dalam berbagai hal, seperti 
menyembuhkan orang kesurupan, yang terlihat seperti seakan-
akan di rekayasa . Dan berkelahi melawan jin, contoh tersebut telah 
melanggar syariat agama. Dalam hal ini, peran agama menjadi 
ternodai ketika di gunakan dalam setiap tayangan-tayangan 
terutama mistik. Karena dibuat untuk hal-hal kurang pantas. 
Padahal semestinya agama tidak di pergunakan sebagai objek 
permainan, Melainkan sebagai pedoman untuk hal-hal positif.  
Semoga saja kedepan program tayangan mistik di Indonesia dapat 
di batasi atau lebih baik di kurangi.  Karena tidak ada sama sekali  
nilai-nilai yang terkandung yang dapat di telaah lebih dalam oleh 
penonton serta susah diterima dengan  akal sehat.

(Infografi s 3.5 Sebaran pelanggaran hampir merata)
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Mengungkap 
Tabir Kekerasan di layar kaca
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Ketika Kekerasan Dibalut dengan 
Kesenangan

Syarifah Khamsiawi 

Saat ini televisi merupakan sebuah alat elektronik yang 
sudah sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia atau kita 
sehari-hari bahkan televisi hampir tidak bisa dipisahkan lagi dari 
kehidupan kita, bahkan dirumah, kampus, rumah sakit, stasiun 
dan di bandara pun terdapat televisi. Bahkan dari yang muda 
hingga yang tua pun tetap menonton televisi. Untuk  sekarang 
ini, di Indonesia banyak sekali stasiun televisi swasta yang 
berfungsi sebagai media entertaiment, hiburan, pemberitaan untuk 
menyampaikan informasi ke pada khalayak. Tujuan dari stasiun 
televisi tersebut yaitu agar masyarakat Indonesia mendapatkan 
informasi, hiburan  dan lain-lain yang mendidik (education). Namun 
saat ini banyak sekali ditemukan program televisi/stasiun televisi 
swasta yang menayangkan hiburan atau entertainment yang tidak 
mendidik. Banyak terdapat unsur kekerasan non-verbal maupun 
kekerasan verbal. Salah satunya adalah RCTI yang menayangkan 
sinetron-sinetron yang mengandung banyak unsur kekerasan dan 
seksual, diantaranya adalah sinetron Kita Nikah Yuk.  

Sinetron Kita Nikah Yuk yang disiarkan oleh RCTI, dibintangi 
oleh beberapa artis muda dan tua, antara lain artis-artis tersebut 
adalah Lidya Kandau, Nysila Mirdad, Agus Ringgo, Roy Martin 
dan masih banyak lagi. Sinetron ini pada awalnya menceritakan 
tentang beberapa wanita yang sudah cukup umur namun belum 
memliki pasangan hidup, sehingga ibu dari wanita tersebut 
mencarikan jodoh buat anaknya agar anaknya cepat menikah. 

Di dalam sinetron tersebut juga terdapat beberapa 
pelanggaran UU Penyiaran antara lain yaitu, pada sinetron Kita 
Nikah Yuk (episode 70-71) yang tayang pada tanggal 1 Oktober 
2014 jam 21.00 WIB. Pelanggaran regulasiadalah adanya adegan 
yang mengandung unsur  kekerasan verbal salah satunya itu yaitu 
ketika Lidya Kandau mengatakan bahwa jaman sekarang sudah 
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tidak jamannya lagi untuk memanggil orang tua dengan sebutan 
“ibu” tetapi “tante”. Selain itu ada juga adegan dimana Agus 
Ringgo berkata bahwa lelaki sejati (macho) itu adalah lelaki yang 
mempunyai kumis, kalau tidak mempunyai kumis itu bukan lelaki 
sejati melainkan ”banci”. 

Jelas ada adegan kekerasan verbal dalam episode ini. Kekerasan 
verbalnya yaitu melecehkan kaum lelaki yaitu lelaki yang tidak 
berkumis dianggap lelaki banci dengan pasal yang dilanggar 
adalah Pasal 36 ayat (6) yang menyebutkan bahwa program siaran 
bermuatan kekerasan. Selain itu Pedoman Program Penyiaran (PPP) 
yang dilanggar adalah mengenai penghormatan terhadap nilai 
dan norma kesopanan dan kesusilaan yang termuat dalam pasal 
9 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib mengormati nilai dan 
norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.  
Adegan ini juga menabrak ayat (3) Standar Program Penyiaran 
(SPS) yang menyebutkan tentang penghormatan terhadap norma 
kesopanan dan kesusilaan. Kata – lata verbal tersebut juga tidak 
sesuai dengan pasal 9 ayat (1) yang berbunyi program siaran wajib 
memperlihatkan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung 
oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia 
dan/atau latar belakang ekonomi, serta ayat (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.

Pelanggaran ini jelas menciderai semangat pembentukan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
Undang – undang ini adalah upaya mendudukan kembali media 
penyiaran sebagai bagian dari eksistensi masyarakat, sebagai 
ruang publik-komunikatif tanpa menegasikan pentingan intevensi 
sistem bisnis dan birokrasi dalam mereduksi kompleksitasnya. 
Industri penyiaran itu lahir karena alasan pragmatis: integrasi 
politik vertikal, potensi bisnis pengusaha kroni, dan establishment 
korporasi ekonomi-politik Orde Baru. UU Penyiaran adalah 
upaya Transisi dari kekuasaan negara (state based powers) menuju 
kekuasaan publik (public based powers) (Sudibyo, 2009: 12).

Bahaya yang mengancam adalah adanya peniruan adegan 
kekerasan di televisi oleh penonton. Sebuah analisis kultivasi 
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memberikan cara pemikiran alternatif mengenai kekerasan 
dalam televisi. Beberapa teori seperti teori pembelajaran sosial 
(social learning-theory) (Bandura,1977), mengasumsikan bahwa 
kita cenderung melakukan kekerasan terpapar kekerasan itu 
sendiri. Pendekatan lainnya seperti pemikiran mengenai katarsis, 
menyatakan bahwa menonton kekerasan akan membersihkan diri 
kita dari dorongan untuk melakukan kekerasan dan tindakan kita 
melakukan kekerasan itu berkurang (Richard, 2008:88). 

Selain sinetron Kita Nikah Yuk, terdapat juga kekerasan 
dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang ditayangkan di 
SCTV pada tanggal 6 Oktober 2014 tepat pada episode 173-174 
jam tayang pada pukul 19.30 WIB. Dalam episodediceritakan 
Toby yang datang ke rumah Sisi dengan membawa makanan 
menggedor pintu rumah Sisi, namun sewaktu Sisi membuka 
pintu itu ternyata Toby didepan pintu bukan pacarnya. Karena 
kesal dengan kehadiran Toby disitu Sisi malah berteriak kepada 
temannya Toby yang berbadan gemuk itu dengan sebutan “OMG 
hello kitty jimtoban”. Ini merupakan kekerasan verbal yang telah 
mencela temannya yang gemuk dengan sebutan jimtoban yang 
merupakan plesetan dari kata “gemuk”. Adapun pelanggaran yang 
dilanggar dari adegan ini adalah pasal 36 Ayat (6) yang berbunyi 
isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, 
dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, 
atau merusak hubungan internasional. 

Episode ini juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 
(PPP), terutama pasal (17) yang berbunyi lembaga penyiaran wajib 
dan tunduk pada ketentuan pelanggaran dan/atau pembatasan 
program siaran bermuatan kekerasn. Selain itu juga  pasal 36  Ayat 
(1) yang berbunyi lembaga penyiaran wajib menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa utama, baik tertulis 
dan lisan, kecuali bagi program siaran yang disajikan dalam 
bahasa daerah atau bahasa asing. SPS yang dilanggar  adalah pasal 
19 Ayat (2) yang berbunyi program siaran wajib berhati-hati agar 
tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap 
keberagaman norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. SPS 
yang dilanggar yaitu penghormatan terhadap norma kesopanan 
dan kesusilaan pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi program siaran 
wajib memperlihatkan norma kesopanan dan kesusilaan yang 
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dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, 
budaya, usia dan/atau latar belakang ekonomi. 

(Gambar 4.1 Sisi yang sedang berteriak dan melecehkan temannya)

Dengan scene yang sama Sisi menutup pintu rumahnya 
ketika pada saat temannya Toby mau masuk ke dalam rumah 
sehingga mau muka Toby terbentur pintu rumahnya Sisi dan 
Toby merasa kesakitan. Ini merupakan kekerasan non verbal yang 
telah merugikan dan membuat orang lain merasa kesakitan. Ini 
melanggar SPS terutama pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi program 
siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan 
dampak negatif terhadap keberagaman norma kesusilaan yang 
dianut oleh masyarakat. 

Dan pada scene selajutmya juga terdapat beberapa kekerasan 
non verbal  yaitu dua orang bangsa serigala saling beradu 
pendapat dan saling memukul karena bangsa serigala tidak mau 
bangsa vampire mangambil darah suci yang ada pada Naila 
(pemiliki darah suci). Ada pula adegan lainnya yang melanggar 
UU penyiaran yaitu bangsa serigala dan bangsa vampire saling 
memukul dan menendang satu sama lainnya karena bangsa 
serigala tidak terima darah suci diambil oleh bangsa vampire. 
Dan terdapat juga adegan Ayah vampir sedang menghukum 
cambuk  vampir lain karena ia telah berkhianat kepada kaum 
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bangsa vampire. Adapun dari beberapa pelanggaran di atas 
telah melanggar  UU Penyiaran pasal 36 Ayat (6) yang berbunyi 
isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, 
dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, 
atau merusak hubungan internasional. PPP yang dilanggar yaitu 
pasal 17 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib tunduk pada 
ketentuan pelarangan dan pembatasan program siaran bermuatan 
kekerasan. SPS yang dilanggar yaitu pasal 11 tentang perlindungan 
kepentingan publik ayat (1) program siaran wajib dimanfaatkan 
untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok 
tertentu. SPS yang dilanggar adalah pasal 19 ayat (2) yang 
berbunyi program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan 
dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma 
kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

(Gambar 4.2 Sisi menutup pintu sehingga muka temannya terkena 
pintu)

(Gambar 4.3 Dua orang bangsa Serigala mempermasalahkan darah 
suc).
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(Gambar 4.4 Vampir pembantu sedang di hukum cambuk karena telah 
berkhianat)

Inilah beberapa dari sekian banyak kekerasan yang terdapat 
di sinetron-sinetron televisi swasta saat ini yang ada di televisi 
Indonesia. Grafi k kekerasan visik atau non-verbal dalam sinetron 
Ganteng-Ganteng Serigala episode 173 - 174 pada tanggal 6 
Oktober 2014 dan tanggal 7 Oktober 2014 di RCTI.

(Infografi s 4.1 Kekerasan dalam Ganteng Ganteng Serigala episode 
173-174)
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Ganteng Ganteng Kok Berantem Terus 

Devi Permatasari

Munculnya media televisi sangat berperan penting dalam 
kehidupan individu, dimana media ini memberikan hiburan-
hiburan dan informasi-informasi yang sangat kita butuhkan. 
Media televisi juga membantu menciptakan realitas bagi banyak 
orang. Mereka memberikan program-program yang sangat 
menarik sehingga mendapatkan perhatian dari khalayak sebanyak 
mungkin, mereka juga dapat menjual hal ini kepada pengiklan. 
Seperti khalayak sendiri dianggap sebagai kepala kosong yang siap 
untuk menampung seluruh pesan komunikasi yang dicurahkan 
kepada audien melalui penayangan - penayangan media televisi. 
Dalam media televisi, tingginya rating adalah ukuran keberhasilan. 

Dalam dunia televisi, gambar mempunyai arti dan pengaruh 
lebih besar dibandingkan dengan kata-kata karena gambar dapat 
bercerita sendiri apa yang sedang terjadi. Kekuatan gambar 
di televisi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 
kehidupan manusia, kelompok masyarakat bahkan anak-anak. 
Maka maraknya persaingan didunia penyiaran menjadikan suatu 
persaingan dalam menyajikan program-program tayangan yang 
menarik baik itu sinetron, fi lm, hiburan, pendidikan, maupun 
informasi. Namun terkadang persaingan itu disalahgunakan 
dengan banyaknya sinetron-sinetron yang tidak mendidik dan 
banyak menayangkan unsur kekerasan.

Etika komunikasi seakan tak berdaya menghadapi maraknya 
kekerasan dalam media. Pornografi , kekerasan naratif, agresivitas, 
kekerasan virtual, kekerasan simbolik, dan kekerasan lembut yang 
merajalela tanpa ada struktur kuat yang melawannya. Kekerasan 
bisa didefi nisikan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan 
diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan 
(Haryatmoko, 2007: 119). Dalam kekerasan terkandung unsur 
dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai bentuknya: fi sik, 
verbal, moral, psikologis atau melalui gambar. Penggunaan 
kekuatan manipulasi, fi tnah, pemberitaan yang tidak benar, 
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pengkondisian yang merugikan, kata-kata yang memojokkan, dan 
penghinaan merupakan ungkapan nyata kekerasan.

Logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa 
melukai tubuh, melukai secara psikologis, merugikan dan bisa 
menjadi ancaman terhadap integritas pribadi. Menurut Francois 
Chirpaz kekerasan adalah kekuatan yang sedemikian rupa dan 
tanpa aturan yang memukul dan melukai baik jiwa maupun badan, 
kekerasan juga mematikan entah dengan memisahkan orang dari 
kehidupan atau dengan menghancurkan dasar kehidupan. Melalui 
penderitaan atau kesengsaraan yang diakibatkannya, kekerasan 
tampak sebagai representasi kejahatan yang diderita manusia, 
tetapi bisa juga ia lakukan terhadap orang lain. Jadi, kekerasan 
tidak harus dalam bentuk fi sik, tetapi bisa menghancurkan dasar 
kehidupan seseorang. Sasarannya bisa  psikologis seseorang, bisa 
cara berpikirnya, dan bisa afeksinya (Haryatmoko, 2007: 120). 

Kekerasan sering terkait dengan penggambaran dalam media 
dengan kemungkinan bahwa gambar bisa melemah, lalu membuka 
dialektika banalisasi dan sensasionalisasi (Haryatmoko, 2007:120). 
Dalam konteks itu, gambar menjadi komoditi, ada yang menawarkan, 
yang meminta, yang tidak tertarik sehingga memberi pekerjaan 
kepada penasihat komunikasi. Politisi mengutuk pelaku kekerasan 
tanpa menyebut pihak mana. Mereka membangun citra supaya tetap 
mendapat dukungan konstituen dengan hadir di tempat setelah 
kerusuhan terjadi, tanpa mengambil posisi jelas. Gambar membuat 
kekerasan menjadi biasa karena menghadirkan yang umum dan normal 
dalam dunia tontonan yang diatur sedemikian rupa sehingga pemirsa 
di biasakan tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal penggambaran 
di media telah menciptakan dunia yang sulit, dibedakan antara riil, 
simulasi, hiperriil, dan bohong. 

Kekerasan dalam fi lm, fi ksi, siaran, dan iklan menjadi bagian 
dari industri budaya yang tujuan utamanya ialah mengejar rating 
program tinggi dan sukses pasar. Program yang berisi kekerasan 
sangat jarang mempertimbangkan aspek pendidikan, etis, dan efek 
traumatisme penonton. Pengakuan bahwa tidak semua kekerasan 
jelek karena ada juga presentasi dalam media yang mengandung 
dimensi seni, makin mempersulit pemilihan mana yang mendidik 
dan mana yang merugikan atau distruktif. Dimensi seni dalam 
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kekerasan media yang disatukan melalui tubuh sosial dan institusi 
budaya selalu mencari legimitasi. Kekerasan dalam media sebagai 
seni mencari pembenarannya.

Kekerasan adalah salah satu bentuk yang sering muncul 
dalam dunia hiburan audio-visual mulai dari sinetron, fi lm, dan 
kartun. Dalam hal ini saya akan memberikan bahasan tentang 
Sinetron ‘Ganteng-Ganteng Serigala’ yang tayang di SCTV setiap 
hari pukul 19.30 WIB. Sinetron yang sangat digemari oleh anak-
anak dan orang dewasa yang sangat tidak mendidik dan banyak 
unsur kekerasan yang diangkat dalam sinetron tersebut. Ganteng-
Ganteng Serigala adalah sebuah sinetron yang ditayangkan di 
SCTV. Sinetron ini diproduksi oleh Amanah Surga Productions. 
Sinetron yang mengisahkan tentang lima vampir yang menjalani 
hidup sebagai anak SMA. Tristan (Kevin Julio) tak ada yang tahu 
bahwa Tristan dan saudara-saudaranya yaitu Digo (Aliando 
Syarief), Yasha (Dicky Prasetya), Liora (Michelle Joan), dan Thea 
(Dahlia Poland) adalah bangsa vampir. Ayah mereka yaitu Ayah 
Agra (Rudi Kawilarang) mengutus Tristan untuk mencari dan 
mengambil darah suci yang dimiliki Nayla (Jesica mila). Demi bisa 
dekat Tristan berusaha membuat Nayla jatuh cinta. 

Tetapi mendekati Nayla tidak segampang apa yang Tristan 
pikirkan. Galang (Ricky Harun) sahabat Nayla dari kecil akan selalu 
melindungi Nayla dari kejahatan apa pun. Suatu hari galang pergi ke 
hutan, ditengah hutan ia tersesat lalu digigit oleh serigala bernama 
Ratu Lestat (Zora Vidyanata). Sejak itu galang memiliki kekuatan 
yang sangat super dari Ratu Lestat yang mengutusnya untuk menjaga 
darah suci. Acara Ganteng-Ganteng Serigala ini melanggar regulasi 
penyiaran di antaranya, pertama adegan murid berseragam sekolah 
seolah-olah tengah memakan kelinci hidup dengan mulut yang 
berdarah-darah. Adegan ini tidak sesuai dengan Undang-undang No. 
32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan regulasi turunannya. Tindakan 
penayangan telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Komisi 
Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 yang berbunyi “(1) lembaga 
penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan 
kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang 
tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. (2) lembaga 
penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek 
produksi siaran dan pasal 21 yang berbunyi “lembaga penyiaran wajib 
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tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan 
usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Serta Standar 
Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 
15 ayat (1) yang berbunyi “Program siaran wajib memperhatikan dan 
melindungi kepentingan anak-anak dan remaja”, Pasal 16 ayat (2) 
huruf b yang berbunyi “penggambaran tentang lembaga pendidikan 
harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: tidak menampilkan 
perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang 
berlaku di lingkungan pendidikan”, Pasal 23 huruf (d) dan (e) yang 
berbunyi “Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang: 
menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan dan 
menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak 
lazim”, Pasal 37 ayat (4) huruf a yang berbunyi “Program siaran 
klasifi kasi R dilarang menampilkan: muatan yang mendorong remaja 
belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan membenarkan perilaku 
yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan 
sehari-hari”. pelanggaran ini dikategorikan sebagai perlindungan 
kepada anak-anak dan remaja, program siaran tentang lingkungan 
pendidikan, pembatasan adegan kekerasan serta penggolongan 
program siaran.

Kedua, saya menemukan adegan yang ditayangkan secara 
eksplisit dimana murid berseragam sekolah tengah menonjok salah 
satu temannya. Adegan ini melanggar Standar Program Siaran (SPS) 
yang menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Program 
siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-
anak dan remaja”. Pasal 23 huruf d yang berbunyi “Program siaran 
yang memuat adegan kekerasan dilarang: menampilkan peristiwa 
dan tindakan sadis terhadap manusia”. Pasal 37 ayat (4) huruf a yang 
berbunyi “Program siaran klasifi kasi R dilarang menampilkan: muatan 
yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas 
dan membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal 
yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari”. Pasal 25 yang berbunyi 
“Promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan 
dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifi kasi D, pukul 22.00-03.00 
waktu setempat. Pasal 23 huruf a yang berbunyi “program siaran 
yang memuat adegan kekerasan dilarang: menampilkan secara detail 
peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, 
perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan 
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barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan dan 
bunuh diri”.Serta melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang 
menyatakan bahwa Pasal 14 yang berbunyi “(1) lembaga penyiaran 
wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak 
dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai 
dengan penggolongan program siaran. (2) lembaga penyiaran wajib 
memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. 
Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi  “lembaga penyiaran wajib tunduk 
pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan 
tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara”. Pasal 17 yang berbunyi 
“lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan 
pembatasan program siaran bermuatan kekerasan”.

  

(Gambar 4.5 dan gambar 4.6 Tristan sedang menonjok galang hingga 
galang terjatuh ke lantai tayang pada jam 19.30 di SCTV pada tanggal 

26 April 2014)

(Infografi s 4.2 Tayangan kekerasan dalam sinetron Ganteng-Ganteng 
Serigala Episode 42, 43, 60)
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Kekerasan yang Digemari

Maulida Hazana

Televisi dikenal sebagai media hiburan, informasi dan juga 
media publikasi. Banyak sekali orang menghabiskan waktu 
luangnya untuk menikmati acara televisi. Benda ini menyuguhkan 
acara yang beragam dan menarik. Artinya televisi hadir di tengah-
tengah kita dengan sukarela, kapanpun kita ingin menikmatinya  
hanya tinggal menekan sebuah tombol saja. Televisi adalah medium 
komunikasi massa yang paling akrab dengan masyarakat karena 
kemampuannya mengatasi faktor jarak, ruang, dan waktu. Selain itu 
mudahnya pemirsa menyerap pesan-pesan yang ditayangkannya 
tanpa mempersyaratkan seseorang harus bisa membaca 
menyebabkan potensi pengaruhnya sebagai sumber informasi, 
hiburan, maupun pendidikan sangat besar dan tidak tertandingi 
oleh media lain. Namun televisi juga dapat menciptakan realitas 
semu bagi penontonnya karena penggambaran adegan dalam 
tayangan televisi seringkali muncul dalam frekuensi yang tidak 
sesuai dengan realitas sesungguhnya. Apalagi jika penggambaran 
adegan dilakukan oleh Orang-orang yang seharusnya menjadi 
panutan anak-anak, seperti guru, orang tua, tokoh agama, atau 
tokoh-tokoh yang menjadi idola mereka.Jika menggambarkan 
keunggulan dari yang lebih kuat, dan kewenangan didasarkan 
pada kekuatan tersebut (Surbakti 2008:78).

Dampak yang dihasilkan televisi dapat berpengaruh positif 
atau bahkan dapat berpengaruh negatif bagi diri pemirsa. Dampak 
positif dari acara televisi merupakan suatu alat yang menarik dalam 
kebutuhan dan pemenuhan akan informasi. Sedangkan dampak 
negatif yang dapat mempengaruhi dari acara televisi berupa 
adegan kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan lain-lain. Dalam 
kaitannya dengan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa media 
televisi bisa sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. 
Menurut aliran uses and gratifi cation, perbedaan motif dalam 
konsumsi media massa menyebabkan kita bereaksi pada media 
massa secara berbeda pula. Lebih lanjut, ini berarti bahwa efek 
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media juga berlainan pada setiap anggota khalayaknya. Kepada 
pencari informasi, media massa diduga mempunyai efek kognitif 
yang menguntungkan. Kepada pencari identitas, media massa 
mungkin menimbulkan efek afektif yang mengerikan. Kepada 
pencari model, media massa mungkin mendorong perilaku yang 
meresahkan (Jalaluddin, 2009:215).  

Teori yang berhubungan dengan kekerasan dalam media 
adalah teori kultivasi. Teori ini pertama kali digagas oleh Goerge 
Gerbner pada tahun 1968. Kultivasi merupakan riset untuk melihat 
efek media, jangka panjang, khususnya pemirsa televisi (McQuail 
2011:256). Teori kultivasi menekankan pada dampak kumulatif dari 
televisi terhadap kepercayaan khalayak mengenai realitas sosial. 
Gerbner melihat isi media bersifat dramatisasi kehidupan sehari-
hari yang ditayangkan jam demi jam dan minggu demi minggu. 
Akar dari media televisi adalah sebagai pencerita persoalan sosial. 
Televisi menetukan apa yang penting, bagaimana menggambarkan 
tentang realitas, atau apa yang benar (Antoni, 2004:124-129).  

Kekerasan dalam televisi baik verbal maupun non verbal 
dapat merubah seseorang khususnya anak-anak. Karna anak-anak 
biasanya akan lebih mudah terpengaruh dibanding remaja yang 
lebih bisa menetukan mana yang baik dan buruk. Semakin tinggi 
tingkat menonton televisi maka semakin tinggi pula pengaruhnya 
.Orang tua seharusnya lebih bijak  dalam memilih tayangan yang 
sesuai buat anak-anaknya. Karna Begitu banyak tayangan di 
televisi yang tidak mendidik dan berdampak negatif bagi anak-
anak. Tayangan yang memuat kekerasan diantaranya adalah 
sinetron. Ganteng-Ganteng Serigala yang disingkat dengan GGS 
merupakan sinetron yang digandrungi remaja maupun anak-anak 
sekarang ini. GGS ditayangkan di SCTV setiap hari pukul 19.45. 
Sinetron yang satu ini bercerita tentang manusia vampir dan 
manusia serigala. Gerombalan manusia vampir yang mengejar 
darah suci, untuk mengabadikan kehidupan mereka. Sedangkan 
serigala adalah gerombolan yang melindungi perempuan si 
pemilik darah suci yang bernama Naila.

GGS episode 166 menceritakan Sisi yang sedang berduaan dengan 
vampir yang bernama Digo. Ternyata vampir tersebut adalah vampir 
jahat yang menyamar jadi Digo dan mengajak Sisi ke tengah hutan. Di 
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dalam hutan Digo ingin menggigit leher Sisi supaya menjadi manusia 
vampir . Sisi yang menanggap Digo adalah Digo asli yaitu pacarnya 
mengikuti saja keinginan vampir tersebut. Ketika hendak mengigit 
leher Sisi, Digo yang asli pun muncul. Kemudian terjadi pertengkaran 
antara vampir dan dibantu oleh Galang dari bangsa manusia serigala.

 

(Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 Adegan memukul dan mendorong dalam 
GGS)

Sinetron Ganteng-ganteng Serigala episode 166 tanggal 29 
September 2014 melanggar regulasi penyiaran dengan penjelasan 
sebagai berikut. Pertama adanya tokoh yang mengucapkan kata tidak 
pantas pada temannya dalam lingkungan sekolah seperti dikacangin, 
manusia langka, curut, kampret, jin tomang, kepret, gendut, gentong, 
makhluk astral dan badan sebesar powerbank. Pengucapan tersebut 
melanggar UU No.32 tahun 2002 pasal 4 ayat 1. Pasal tersebut 
menyatakan ”penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa 
mempunya fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan 
yang sehat, kontrol dan perekat sosial”. Pasal 36 ayat 6 menyatakan” 
isi siaran di larang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/
atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau 
merusak hubungan internasional”. Selain itu juga melanggar regulasi 
dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran 
(PPP SPS) pasal 16 ayat 2 huruf d. Pasal tersebut menyatakan ”tidak 
menampilkan makian dan kata-kata kasar”.

Kedua, adanya adegan menendang, memukul, dan 
mendorong. Adegan tersebut melanggar UU No.32 tahun 2002 
pasal 36 ayat 3. Menyatakan “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 klasifi kasi khalayak sesuai dengan isi siaran. 
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Sedangkan dalam PPP SPS melanggar pasal 14 yang menyatakan 
bahwa Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan 
pemberdayaan kepada anak sesuai dengan menyiarkan program 
siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolangan 
program siaran. Serta Lembaga penyiaran wajib memperhatikan 
kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Selanjutnya 
pasal 15 ayat 1 menyatakan “program siaran wajib memperhatikan 
dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja”.  Dan 
yang terakhir pasal 23 huruf a menyatakan “menampilkan secara 
detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, 
penyiksaan, perang,penusukan, penyembelihan, mutilasi, 
terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar dan ganas, 
pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri”.

(Infografi s 4.3 Kekerasan non verbal dalam Ganteng Ganteng Serigala, 
29 September 2014)

(Infografi s 4.4 Kekerasan dalam verbal dalam Ganteng Ganteng 
Serigala, 29 September 2014)
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Ganteng Ganteng Hipnotis Kaum 
Remaja

Muhammad Fatur Al Bashori

Media televisi sebagai salah satu sarana hiburan  masyarakat 
mampu menghipnotis penontonnya untuk duduk manis 
menikmati setiap tayangan yang diberikan. Televisi pun membuat 
masyarakat  candu dengan setiap programnya, hingga memberikan 
keuntungan dalam  bentuk rating yang tinggi bagi sang pemilik 
media. Program acara yang ditayangkan pun bermacam-macam 
dimulai dari pemberitaan, talkshow, variety show, infotainment, 
sinetron, dan masih banyak lagi program lainnya yang ditayangkan 
untuk menghibur atau memberikan informasi. Pada hakikatnya 
media televisi merupakan salah satu komunikasi massa secara 
umum yang memiliki tiga fungsi yakni : fungsi edukasi, informasi, 
dan hiburan (Nurudin, 2011 : 63).

 Dari ketiga fungsi tersebut, dapat kita lihat fungsi hiburan 
lebih mendominasi dunia pertelevisian, dikarenakan minat 
penonton yang lebih menyukai tayangan yang berbau hiburan 
dengan kemasan percintaan, bullying, kuis-kuis berhadiah, dan 
tayangan bernuansa komedi. Sedangkan fungsi edukasi dan 
informasi pada televisi era kini sangat terbelakang, dengan 
maraknya fungsi hiburan ‘ecek-ecek’ yang banyak melanggar 
norma hidup bermasyarakat, hal ini tidak sepatutnya dikonsumsi 
oleh publik. Salah satu fungsi hiburan yang dimaksud  adalah 
tayangan sinetron. Sinetron menjadi salah satu program populer 
yang dinanti oleh setiap kalangan, baik anak-anak, remaja dan 
dewasa. Hal ini dikarenakan sinetron adalah cerita fi ksi yang 
dibuat dengan latar belakang kehidupan sehari-hari, oleh karena 
itu persepsi dari masyarakat dapat terbangun oleh setiap adegan 
dan alur cerita yang ditampilkan. 

Sinetron yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan public 
dan mendapatkan rating tinggi, adalah sinetron Ganteng 
Ganteng Serigala di SCTV. Berlatar belakang dunia remaja dan 
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konfl ik keluarga, Ganteng-Ganteng Serigala (GGS) menceritakan 
kisah keluarga-keluarga vampir yang mencari darah suci untuk 
mendapatkan kekuatan sakti, mereka saling berlomba untuk 
mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Mereka memakan darah 
hewan dan manusia, namun darah manusia akan membuat diri 
mereka  lebih kuat dibandingkan dengan darah hewan lainnya. 
Kisah ini dimulai dari Ayah Agra, tokoh yang menjadi salah satu 
kepala keluarga vampir yang memerintah anaknya (Tristan, Digo, 
Yasha, Liora, dan Thea) untuk bersekolah di International School. 
Ia meminta Tristan untuk mendekati Nayla yakni siswi SMA 
tersebut yang memiliki darah suci. Hingga akhirnya Nayla jatuh 
cinta kepada Tristan. 

Sinetron ini selalu dinanti oleh penontonnya, bahkan banyak 
remaja yang kecanduan untuk mengikuti setiap episode yang 
ditayangkan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan talent dari 
kalangan para artis muda terpopuler, yang memainkan peran 
dalam GGS seperti :  Kevin Julio, Jessica Mila, Ricky Harun, 
Aliando Syarief, dan Prilly Latuconsina. Faktor pendukung inilah 
yang membuat sinetron ini menjadi tayangan favorit, terlebih 
untuk kaum remaja di Indonesia. Bahkan sejak episode pertama, 
Ganteng-Ganteng Serigala sudah mendapat respon positif dan rating 
tertingggi. Namun, rating dari suatu tayangan tidak menentukan 
baik-buruknya tayangan tersebut terhadap masyarakat, karena 
penonton saat ini lebih menyukai sinetron yang bertemakan hal-hal 
yang tidak logis dan tidak memiliki nilai pendidikan. Begitupun 
dalam sinetron ini, banyak menampilkan adegan-adegan yang 
tidak dapat diukur oleh logika seperti adegan memakan darah 
kelinci dan memakan darah manusia. Tidak hanya itu, GGS juga 
menampilkan beragam adegan kekerasan yang tentunya sangat 
tidak baik dikonsumsi oleh masyarakat. 

 Kekerasan dalam fi lm fi ksi, siaran, dan iklan menjadi bagian 
dari industri budaya yang tujuan utamanya ialah mengejar rating 
program tinggi dan sukses pasar. Program yang  berisi kekerasan 
sangat jarang menmpertimbangkan aspek pendidkan aspek 
pendidikan, etis, dan efek traumatisme penonton (Haryatmoko, 2007 
: 121). Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen 
yang bertugas untuk mengembangkan kebijakan pengaturan, 
pengawasan, dan pengembangan isi siaran mengeluarkan teguran 
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tertulis kepada sinetron Ganteng-Ganteng Serigala terhadap 
pelanggarannya yaitu, program sinetron “Ganteng-Ganteng 
Serigala” yang ditayangkan oleh stasiun SCTV pada tanggal 26 
April 2014 pukul 19.20 WIB, sudah melangar Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) terkait pasal 
23 yang menyatakan program siaran yang menayangkan adegan 
kekerasan, dilarang secara detail menampilkan peristiwa kekerasan 
baik itu kekerasan dalam bentuk tawuran, penyiksaan, bahkan 
tindakan sadis kepada manusia dan hewan. 

Sinetron ini menayangkan adegan murid berseragam 
sekolah yang tengah memakan kelinci hidup dengan mulut yang 
berlumuran darah. Jenis pelanggaran ini jelas tertera pada pasal 
23 dalam hal menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap 
hewan dan menampilkan adegan memakan hewan dengan cara 
yang tak lazim. Setiap episode yang ditayangkan juga tidak 
mencerminkan nilai-nilai pendidikan, ilmu pengetahuan, ataupun 
budi pekerti. Perkembangan psikologis remaja pun bertentangan 
dengan etika yang ada di lingkungan pendidikan. Beberapa 
pelanggaran dalam sinetron ini dapat memberikan contoh perilaku 
agresif dan berbau negatif  yang sama sekali tidak  mendidik 
penonton,berbagai macam pelanggaran diantaranya :

  

(Gambar 4.9 dan gambar 4.10 Tino salah satu siswa SMA yang juga 
manusia serigala memakan kelinci hidup-hidup dengan mulut 

berlumuran darah di Episode 6)

Pada gambar diatas terlihat siswa bernama Tino yang berniat 
untuk berangkat sekolah terhenti karena melihat seekor kelinci di 
tepi jalan, lalu memakannya. Adegan ini memperlihatkan Tino 
dengan mulut berlumuran darah memakan seekor kelinci yang 
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masih hidup. Gambar tersebut juga menunjukkan bagaimana 
kekerasan terhadap hewan, ditunjukkan secara terang-terangan, 
tanpa adanya sensor. Hal ini seharusnya menjadi suatu peringatan, 
agar tayangan-tayangan yang tidak layak, tidak seharusnya 
ditayangkan.

  

(Gambar  4.11 dan Gambar 4.12 Kekerasan fi sik dan perkelahian di 
GGS pada episode 10)

Adegan selanjutnya yang terdapat dalam sinetron ini adalah  
kekerasan. Kekerasan dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu 
kekerasan verbal dan kekerasan non verbal (fi sik). Terlihat pada 
gambar diatas Digo dan Tristan sudah mengadegankan kekerasan 
fi sik dalam bentuk perkelahian, disini penonton dapat melihat 
proses kejadian perkelahian mereka tanpa sensor gambar. Dapat 
kita lihat pada saat ini media televisi dapat merubah psikologi cara 
bersikap dan berprilaku seseorang hanya karena sering melihat 
apa yang mereka tonton. Bahkan kekerasan fi sik para remaja pun 
semakin meningkat di Indonesia, hanya karena sering melihat 
kekerasan di televisi.  

  

(Gambar 4.13 dan gambar 4.14 Adegan berbahaya Sissy melompat ke 
kobaran api dan tubuh yang terbakar di sinteron GGS Episode 121)
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Pada episode 121 sinetron GGS ini menayangkan adegan siswi 
SMA yakni Sissy melompat ke dalam kobaran api yang membara 
hingga mengakibatkan luka bakar ditubuhnya. Adegan berbahaya 
seperti ini tidak pantas diperlihatkan kepada penonton. Setiap 
adegan berbahaya yang ditampilkan oleh televisi, harus menuliskan 
pemberitahuan di dalam tayangannya. Terlebih adegan berbahaya 
ini dapat ditiru oleh penonton yang ingin mencoba untuk 
mencelakakan diri seperti gambar diatas. Di dibidang perizinan, 
kewenangan KPI hanya bersifat sekunder, hanya diberikan 
kewenangan melakukan pengawasan isi siaran, pembuatan PPP-
SPS, serta menjatuhkan sanksi administrasi pelanggaran isi siaran 
(Rasyid, 2013 : 55). KPI pun tidak dapat menghentikan program 
tayangan dari televisi. Teguran surat tertulis yang sudah diberikan 
KPI kepada program GGS masih tidak diacuhkan, terbukti 
masih banyaknya pelanggaran yang dulang kembali dengan 
mengadegankan kekersan, adegan berbahaya,  bahkan adegan 
berpelukan dan ciuman remaja SMA. 

Bisa kita bayangkan jika setiap harinya masyarakat menonton 
program acara televisi dengan menayangkan sinetron-sinetron yang 
mengadopsi cerita percintaan klise, dengan menampilkan adegan 
bermesraan, prilaku kekerasan, dan beberapa tayangan negatif 
lainnya. Hal tersebut tentunya dapatmerusak moral anak bangsa 
Indonesia.Karena menurut teori kultivasi, persepsi masyarakat 
dapat terbangun dengan tayangan-tayangan yang disuguhkan oleh 
sang “kotak ajaib” (Nurudin, 2011 : 167). Sudah saatnya kita cerdas 
untuk memilih tayangan yang tidak  membodohi kita dengan 
unsur hiburan yang banyak memberikan sisi negatif. Dengan kritis 
terhadap media televisi, kita dapat memilih-memilah tayangan 
yang sepatutnya baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat.  
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Melihat Lebih Dekat Kegantengan 
dalam Kehidupan Manusia, Vampir 

dan Serigala

Muhammad Syahidul Mubarok

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan komunikasi 
untuk memperoleh informasi dan pengetahuan sebagai wadah 
untuk menyalurkan ide, emosi dan lain sebagainya. Melalui 
komunikasi, manusia dapat memecahkan dan menyelesaikan 
masalahnya. Dengan berkomunikasi juga manusia dapat 
menambah pengetahuan dan wawasannya. Media televisi pada 
hakekatnya merupakan sistem komunikasi yang menggunakan 
unsur audio visual yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan 
masyarakat. Televisi di era sekarang sudah berkembang, tidak 
hanya menyajikan informasi semata namun juga menyajikan 
berbagai macam jenis hiburan yang variatif. Sangat tidak aneh 
juga bahwa televisi telah menjadi barang wajib yang harus dimiliki 
setiap orang.

Namun, pada kenyataannya fungsi media saat ini bertolak 
belakang, banyak sekali tayangan televisi saat ini mengabaikan 
ketiga unsur tersebut. Marcel Danesi meyatakan bahwa 
televisi menjadi medium yang cukup kuat dalam merangsang 
berlangsungnya perubahan sosial, moral, dan politik secara 
radikal dalam berbagai budaya di seluruh dunia (Danesi, 2010 : 
187). Sesuai dengan kemajuan sekarang ini, kuantitas dan kualitas 
media televisi makin meningkat. Hiburan yang ditayangkan di 
televisi banyak yang tidak memperhatikan kualitas dan konten 
yang ditayangkan dan bisa menimbulkan efek yang tidak baik bagi 
masyarakat. Sebuah tayangan televisi sepatutnya mengandung 
unsur informatif, entertaining, dan edukatif yang bermanfaat bagi 
masyarakat. 

Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala adalah sebuah sinetron yang 
ditayangkan di SCTV. Sinetron ini diproduksi oleh Amanah Surga 
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Productions. Tristan (Kevin Julio) bersama saudara saudara nya adalah 
murid baru di salah satu International School. Tak ada yang tahu 
bahwa Tristan dan saudara saudaranya yaitu Digo (Aliando Syarief), 
Yasha (Dicky Prasetya), Liora (Michelle Joan) dan Thea (Dahlia 
Poland) adalah bangsa vampir. Ayah mereka yaitu Ayah Agra (Rudi 
Kawilarang) mengutus Tristan untuk mencari dan mengambil darah 
suci yang terdapat dalam tubuh Nayla (Jessica Mila). Bila bangsa 
vampir mendekati pemilik darah suci, mereka akan merasa kesakitan. 
Oleh sebab itu, ayah Agra mengutus Tristan untuk mengambil darah 
suci itu, karena Nayla sudah jatuh cinta kepada Tristan maka Tristan 
bisa mendekati Nayla tanpa rasa sakit.

Sementara itu, sahabat Nayla dari kecil yaitu Galang (Ricky 
Harun) tidak menyukai dan memiliki fi rasat buruk akan Tristan 
yang selalu mendekati Nayla. Suatu hari, ia tersesat di hutan dan 
digigit oleh serigala bernama Ratu Lestat (Zora Vidyanata). Sejak 
itu, Galang memiliki kekuatan super yang didapatnya melalui Ratu 
Lestat yang mengutusnya agar menjaga darah suci itu. Nayla sudah 
merasa curiga kepada Tristan karena ada beberapa kejanggalan 
pada diri Tristan. Ia tidak makan, muka Tristan dan saudara-
saudaranya sangat pucat dan takut akan sinar matahari karena itu 
akan membuat tubuhnya hancur. Kemudian ia dapat berlari dengan 
kecepatan tinggi dan mempunyai kekuatan ajaib melawan musuh. 
Ketika sahabat Nayla yang bernama Sissy (Prilly Latuconsina) yang 
imut dan menyukai Tristan bercermin, ia tidak dapat menemukan 
bayangan Tristan dan saudara-saudaranya. Mereka juga tidak 
memiliki jantung, ini bisa diketahui oleh Galang. Sebab Liora 
melihat Digo terbakar matahari, akhirnya Yasha terbakar karena 
terkena sinar matahari karena ingin menyelamatkan Digo, karena 
ia tidak memakai cincin itu. Sekarang sahabat Nayla yang bernama 
Sissy menyukai Digo adik dari Tristan. Gerhana matahari siklus 
100 tahun telah dimulai. Venosa (Rio Dewanto), raja dari segala 
raja vampir telah datang. Akhirnya terjadi peperangan antara 
bangsa vampir dengan bangsa serigala. 

Unsur Kegantengan dalam Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ?

  Kehidupan manusia, vampir dan serigala dalam sinetron 
Ganteng-ganteng Serigala memang sangat menarik sebagai 
tayangan hiburan. Episode demi episode dan  adegan demi adegan 
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pun sangat ditunggu untuk melihat cerita dari sinetron Ganteng-
ganteng Serigala oleh masyarakat, tetapi ada beberapa hal menarik 
yang kalo kita lihat dalam sinetron ini ternyata banyak yang tanpa 
disadari melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar 
Program Siaran (SPS) .

  

  

(Gambar 4.15  Adegan bullying disekolah yang menggunakan 
bahasa-bahasa kurang baik dengan sindiran yang merendahkan dan 

mempertentangkan antar pemain ganteng-ganteng serigala pada 
Episode 166 pukul 19.00 tanggal 29 september 2014)

Adegan diatas adalah adegan bullying anak-anak sekolah, 
dalam adegan pada episode tersebut diantara para pemain 
Ganteng-ganteng Serigala banyak yang menggunakan bahasa-
bahasa kurang baik dengan berbagai  istilah dan maksud dari kata 
tersebut. Antara lain seperti merendahkan antar pemain. Sebagai 
contohnya, gambar diatas memperlihatkan beberapa pemain yang 
sedang di-bully, seperti  Galang berkata  jin tomang yang ditujukan 
kepada Tobi dan Tobi membalas dengan berkata kepada Galang 
anak curut dan berbalas dengan kata istilah kasar “kampret lu”. Di 
adegan yang sama juga pada gambar diatas Sissy berkata “omg 
hellow” dan berkata jin tomang yang ditujukan untuk Tobi, lalu 
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Tobi membalas Sissy dengan berkata peniti sinden. Tidak puas 
karena merasa dihina di adegan yang sama Tobi  membalas dengan  
berkata badan segede powerbank yang ditujukan kepada Sissy.

Di adegan Ganteng-ganteng Serigala yang ini banyak 
melangar Komisi Penyiaran Indonesia seperti  dalam Pedoman 
Perilaku Penyiaran  bab  XIII pasal 17  pasal 17 ayat 2  yang 
berbunyi Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan  program 
yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang 
lain dan/atau kelompok masyarakat dan Standar Program Siaran  
pasal 37 ayat 4 huruf (a) yang berbunyi,  Menetapkan muatan yang 
mendorong remaja belajar tentang prilaku yang tidak pantas dan/
atau membenarkan prilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal 
yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk unsur saling mengejek dalam adegan pada episode ini, 
ganteng-ganteng serigala melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran  
bab IV Pasal 7  yang berbunyi Lembaga penyiaran tidak boleh 
menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan 
dan atau melecehkan suku, agama, ras, dan antar golongan 
yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan atau 
kehidupan sosial ekonomi dan Standar Program Siaran bab XIII 
bagian kedua pasal 24 ayat 1 yang berbunyi Program siaran 
dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara 
verbal maupun non verbal, yang mempunyai kecenderungan 
menhina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna 
jorok, mesum, cabul,dan atau menghina agama tuhan dan agama.

  

(Gambar 4.16 dan 4.17 Adegan  Sissy menoyor kepala lawan mainnya 
pada Episode 128 pukul 19.00 tanggal  23 agustus 2014)

Adegan disini Sissy melakukan gerakan menoyor kepala 
dengan jelas yang gerakan tersebut menunjukan pelampiasan Sissy 
terhadap lawan mainnya. Namun, gerakan ini sangat menunjukan 
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gerakan yang melanggar norma kehidupan sosial yang ada. Selain 
itu,  Sissy berkata tolol  yang ditujukan kepada lawan main yang  
sudah terlihat jelas di gambar bahwa lawan mainnya lebih tua 
usianya. Sungguh ironis jika adegan ini dilihat lalu dicontoh oleh 
anak-anak yang melihat.  

Di adegan pada episode ini juga, Ganteng-ganteng Serigala 
melanggar Komisi  Penyiaran Indonesia pada Pedoman Perilaku 
Penyiaran bab  XIII pasal 17  yang berbunyi lembaga penyiaran 
wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan 
program siaran bermuatan kekerasan dan Standar Program Siaran 
bab XIII bagian kedua pasal 24 ayat 1 yang berbunyi Program siaran 
dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baiksecara 
verbal maupun non verbal, yang mempunyai kecenderungan 
menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna 
jorok, mesum, cabul, dan atau menghina agama Tuhan dan agama. 
Dan  juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran bab IV Pasal 
7  yang berbunyi Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan 
program yang merendahkan, mempertentangkan dan atau 
melecehkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang mencakup 
keberagaman budaya, usia, gender, dan atau kehidupan sosial 
ekonomi.

(Gambar 4.18 Adegan sindiran yang dilakukan Sissy terhadap Nayla 
yang menunjukan bahwa Nayla sosok yang lemah pada Episode 167 

pukul 19.00 tanggal 30 september 2014)
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Adegan pada episode diatas menunjukan aktifi tas antara 
Nayla dan Sissy. Namun, dialog dalam adegan ini Sissy berkata 
saat berbicara menggunakan bahasa isyarat KEMAL dengan arti 
“kepo maksimal”  dan menggunakan suara dengan nada oktaf 
yang tinggi bilang “OMG hellow” untuk menyindir Nayla dengan 
ekspresi yang menggambarkan disini bahwa Sissy merendahkan 
Nayla. Dalam adegan Ganteng-ganteng Serigala ini sudah jelas 
melanggar  regulasi dari Komisi  Penyiaran Indonesia pada 
Standar Program Siaran pasal 37 ayat 4 huruf (a) yang berbunyi,  
menetapkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang 
prilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan prilaku yang 
tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan 
sehari-hari. Pedoman Perilaku Penyiaran bab XIII pasal 17 ayat 
2  yang berbunyi Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan 
program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina 
orang lain dan/atau kelompok masyarakat. Dan Standar Program 
Siaran bab XIII bagian kedua pasal 24 ayat 1 yang berbunyi 
Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan 
makian, baik secara verbal maupun non verbal, yang mempunyai 
kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, 
memiliki makna jorok, mesum, cabul,dan atau menhina agama 
Tuhan dan agama.

  

(Gambar 4.19 dan gambar 4.20 Adegan yang sangat jelas menunjukan 
unsur kekerasan, yang tayang  pada Episode 134 pukul 19.00 tanggal 

28 Agustus 2014)

Adegan pertarungan antara bangsa vampir dan bangsa 
serigala, dalam adegan  ini terlihat sangat jelas ada gerakan  
menonjok dan menendang dalam pertarungan antara bangsa 
vampire dan bangsa serigala. Identitas yang ditunjukan dalam 
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adegan ini bahwa diantara bangsa vampire dan bangsa serigala 
mereka saling menunjukan bahwa bangsa mereka yang menang 
berarti yang kuat. Adegan ini dapat menimbulkan efek yang sangat 
buruk kepada masyarakat, karena adegan tendang dan pukulan 
yang dicontohkan sinetron Ganteng-ganteng Serigala ini dapat 
sangat rentan dicontoh oleh anak-anak dan bisa merusak moral 
norma kehidupan sosial.

Adegan Ganteng-ganteng Serigala ini melangar P3 dan SPS 
Komisi  Penyiaran Indonesia seperti Pedoman Perilaku Penyiaran 
bab pasal 17  yang berbunyi lembaga penyiaran wajib tunduk 
pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan program siaran 
bermuatan kekerasan dan Standar Program Siaran bab XIII bagian 
kedua pasal 24 ayat 1 yang berbunyi program siaran dilarang 
menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal 
maupun non verbal, yang mempunyai kecenderungan menghina 
atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok, 
mesum, cabul,dan atau menghina agama Tuhan dan agama. 
Serta melanggar Standar Program Siaran pasal 37 ayat 4 huruf 
(a) yang berbunyi,  Menetapkan muatan yang mendorong remaja 
belajar tentang prilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan 
prilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam 
kehidupan sehari-hari.

(Gambar 4.21 Adegan kemesraan Digo dan Sissy yang tayang  pada 
Episode 134 pukul 19.00 tanggal 28 Agustus 2014)
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Adegan diatas menunjukan aktifi tas sepasang kekasih 
yaitu Digo dan Sisy yang berpelukan dan bertapapan bahkan 
menunjukan adegan ciuman, sehingga dalam adagean ini juga 
dapat disimpulkan bahwa mengandung unsur yang sangat tidak 
edukatif. Sehingga, beberapa pelanggaran yang ada dalam adegan 
ini terdapat pada Standar Program Siaran pasal 37 ayat 4 huruf 
(a) yang berbunyi, menetapkan muatan yang mendorong remaja 
belajar tentang prilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan 
prilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam 
kehidupan sehari-hari dan pada peraturan KPI tentang Standar 
Program Siaran bab XII pasal 28 point b dan k adalah program 
siaran yang memuat adegan seksual dilarang menampilkan 
adegan yang menggambarkan aktifi tas seks atau persenggamaan 
dan mengesankan ciuman bibir.

Mendidik atau Membodohi ?

Dari beberapa contoh adegan diatas dapat disimpulkan bahwa 
stasiun televisi dan rumah produksi berlomba-lomba menaikkan 
rating sinetron guna meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, 
tanpa memperhatikan kualitas tayangan dan konten tayangan. 

(Infografi s 4.5. Kekerasan Verbal dan Non verbal sinetron Ganteng-
ganteng Serigala Episode 128, 129 dan Episode 134)
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Penjelasan di atas secara jelas menggambarkan jumlah unsur 
kekerasan verbal dan kekerasan non verbal seperti mengancam, 
berantem dan adu mulut di sinetron Ganteng-ganteng Serigala  
dalam beberapa episode. Dari gambar itu pula dapat dianalogikan, 
dalam beberapa episode saja sudah banyak mengandung unsur-
unsur yang dapat berpengaruh buruk terhadap masyarakat, 
terutama anak-anak. Media televisi bisa diartikan berperan sebagai 
pemberi efek yang sangat besar kepada masyarakat khalayak. 
Dalam proses komunikasi massa, model jarum suntik atau 
Hypodermic Needle Model menjelaskan efek dari tayangan televisi 
kepada media massa.

(Bagan 4.1 Proses Model Jarum Suntik)  

Aspek-aspek yang menarik dalam Hypodermic Needle Model 
(Model Jarum Suntik) media massa memiliki kekuatan yang luar 
biasa, sanggup meninjeksikan secara mendalam ide-ide kedalam 
benak orang yang tak berdaya dan Mass audience dianggap seperti 
atom-atom yang terpisah satu sama lain, tidak saling berhubungan, 
dan hanya berhubungan dengan media massa. Media massa 
dipandang sebagai jarum suntik raksasa yang mampu merobohkan 
mass audience yang pasif dan tidak berdaya (Wiryanto, 2004 : 82).

Dari model di atas bisa diartikan betapa media televisi sangat 
berperan sebagai wadah suntikan,  konten dan unsur dalam 
sinetron ganteng-ganteng serigala yang dapat berdampak buruk 
bagi masyarakat. Sehingga, dari model ini kita dapat ketahui bahwa 
media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan 
dianggap pasif dan tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, masyarakat 
juga merasa terpuaskan dengan tayangan yang disuguhkan, 
tanpa memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan dari tayangan-
tayangan tersebut. Sehingga, bisa dilihat kini perdebatan mengenai 
dampak televisi pada anak-anak, permasalahan budaya, dunia 
politik, dan masyarakat menjadi semakin banyak, dan meluas.
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Ketika Serigala dan Vampir ada di 
Sinetron

Yoska Pranata

Pertama kali televisi menjadi sumber alternatif bagi radio, 
tetapi bagi semua orang, televisi adalah sumber hiburan, informasi, 
dan waktu untuk mengkonsumsi produk barang dan jasa yang 
ditawarkan melalui iklan. Televisi menawarkan program yang 
jauh lebih kaya daripada radio. Di jam tayang utama (prime time), 
stasiun televisi menyuguhkan mini-seri, sinetron, fi lm, berita, talk 
show, kuis, siaran olahraga, dokumenter, iklan,dan konser musik 
secara langsung. Televisi juga berhasil menghilangkan batas` 
dari kewarganegaraan, ras, agama, bahasa, kelas, umur dan jenis 
kelamin (Dadang,2008: 37-38).

Bahkan dimasa era globalisasi saat ini diabad ke 21 berbagai 
macam kemajuan teknologi yang telah diciptakan manusia, kita 
tidak perlu tinggal dirumah untuk menonton televisi kita bisa 
menyaksikan televisi di smartphone milik kita dengan aplikasi-
aplikasi yang begitu banyak ditawarkan di internet, saat ini televisi 
begitu praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Sekarang menonton 
televisi sebegitu mudahnya. Begitu banyak pilihan saluran 
yang bisa kita ganti sesuka hati dengan program televisi yang 
bervariasi dan menghibur. Media televisi begitu membius banyak 
orang dengan menyajikan banyak hiburan dan informasi kepada 
pemirsanya dengan cepat, murah dan meriah. Itulah salah satu hal 
yang mendorong jutaan orang berada dibawah pengaruhnya.  

 Tidak mungkin ada sebuah stasiun televisi atau Production 
House (PH), yang menginginkan sinetronnya gagal atau tidak laku 
dipasar karenakurangnya peminat. Harapan semua stasiun televisi 
dan rumah produksi adalah menghadirkan sebuah sinetron yang 
diminati dan ditonton banyak orang dan mampu bertahan selama 
mungkin. Sinetron saat ini menjadi sesuatu yang bisa komoditaskan 
oleh sebuah stasiun televisi dan tentunya dapat menguntungkan 
media televisi tersebut, sebut saja sinetron-sinetron yang meiliki 
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ratingdan share yang tinggi seperti Tukang Bubur Naik Haji : The 
Series yang diproduksi oleh sebuah Production House SinemArt 
dan ditayangkan di RCTI. Sinetron ini sudah dua tahun berturut-
turut memenangkan piala Panasonic Gobel Award yang memang 
penghargaan ditujukan kepada insan pertelevisian Indonesia. 
Selain Tukang Bubur Naik Haji: The Series ada beberapa sinetron 
yang lagi hits atau disukai penikmatnya saat ini dan berebut pasar 
penonton televisi di Indonesia sebut saja sinetron Diam-Diam Suka, 
Manusia Harimau, Emak Ijah Pengen Ke Mekkah, Kita Nikah Yuk 
dan banyak lagi.

Bicara tentang rating dan share sinetron, Ganteng-Ganteng 
Serigala atau biasa disingkat GGS ini adalah sinetron yang bisa 
menempati peringkat pertama dengan 31,3 persen, angka yang 
fantastis untuk sebuah sinetron. Ganteng Ganteng Serigala adalah 
sebuah sinetron yang ditayangkan di SCTV diproduksi oleh Amanah 
Surga Productions yang tayang setiap hari dimulai dari Pukul 19:30-20:30 
WIB. Pemainnya antara lain Kevin Julio, Jessica Mila, Ricky Harun, 
Aliando Syarief, Prilly Latuconsina, Dicky Muhammad Prasetya, 
Dahlia Poland, dan Michelle Joan.

Pada awalnya, cerita dari sinetron Ganteng-Ganteng 
Serigala ini pernah heboh karena kemiripan dengan ide cerita 
fi lm dari Hollywood yakni fi lm Twilight yang sukses sekuel-
sekuelnya meraup keuntungan hingga jutaan dollar. Tampaknya 
SinemArt ingin juga meraup keuntungan seperti Twilight dengan 
mengambil ide cerita dari fi lm Twilight. Bak gayung bersambut 
penonton Indonesia pun sangat menyukai sinetron satu ini. Di 
awal penayangan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala rupanya 
sudah mendapat respon positif dari pemirsanya dan langsung 
menduduki posisi puncak dan berada diatas angin dengan rating 
4.0 dan share 16.2 persen. Ganteng-Ganteng Serigala mengungguli 
sinetron senior lainnya seperti Tukang Bubur Naik Haji:The Series 
atau Diam-Diam Suka yang sama sama tayang di SCTV. Semakin 
lama rating Ganteng-Ganteng Serigala pun tak banyak berubah. 
Walaupun rating dan share sinetron GGS sering kali mendapatkan 
peringkat pertama tapi beberapa waktu lalu sempat mendapat 
predikat “tak layak ditononton” dari KPI atau Komisi Penyiaran 
Indonesia.
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Pada hari Jumat 10 Oktober 2014, KPI resmi mengumumkan 
tayangan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala mendapatkan skors 
dari KPI, menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara 
tayangan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Penghentian 
tayangan tersebut dihentikan sejak tanggal 21 hingga 23 Oktober 
2014. Sebagai dasar pelarangan penayangan itu, KPI pun 
memaparkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Ganteng-
Ganteng Serigala. KPI Pusat juga menilai inti cerita program 
sinetron GGS tidak mengandung nilai-nilai pendidikan, ilmu 
pengetahuan, dan budi pekerti. Selain itu, tampilan adegan yang 
muncul di sinetron tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan 
perkembangan psikologis remaja serta bertentangan dengan etika 
di lingkungan pendidikan sebagaimana diatur  pada peraturan 
KPI tentang Standar Program Siaran (SPP) Pasal 6 ayat (2) huruf 
b yang berisi program siaran dilarang merendahkan dan/atau 
melecehkan individu atau kelompok karena perbedaan suku, 
agama, ras, antar golongan, usia, budaya,dan/atau kehidupan 
sosial ekonomi dan Pasal 37 ayat (1) yang beisi tentang “Program 
klasifi kasi R mengandung muatan, gaya, penceritaan, dan tampilan 
yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja”dan ayat (2) 
yang berbunyi “Program Siaran klasifi kasi R berisikan nilai-nilai 
pendidkan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, 
budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa 
ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar”.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Alasannya kekerasan-kekerasan 
sangat lekat dengan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Pasalnya, 
sinetrontersebut menggambarkan perseteruan antara bangsa 
vampir dan serigala. Akibatnya, konfl ik fi sik tidak bisa dipisahkan 
dalam tiap adegan Ganteng-Ganteng Serigala. KPI pun langsung 
menegur pihak Ganteng-Ganteng Serigala dan stasiun SCTV karena 
adanya adegan kekerasan dalam tayangan mereka. Pada episode30 
April 2014, KPI menyebutkanadanya adegan kekerasan di mana 
murid sekolah menonjok salah satu temannya. Untuk itu, KPI 
meminta Ganteng-Ganteng Serigala segera berhenti menyajikan 
materi-materi yang bermuatan kekerasan semacam itu. Tak berhenti 
di situ saja ternyata adegan kekerasan masih saja dilakukan dan 
ditayangkan didalam sinetron walau sudah ditegur oleh pihak KPI 
misalnya saja pada episode 174 adegan seorang yang disiksa dan 



158    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

dicambuk dengan ekspresi yang menunjukkan sangat kesakitan 
dan diepisode 176 yang tayang pada tanggal 8 Oktober 2014 
terdapat adegan berkelahi dan pukul-pukulan yang mengarah 
kewajah serta menendang bagian perut antara bangsa vampir yaitu 
Digo yang diperankan oleh Aliando Syarief dengan dua manusia 
serigala. Dari kedua adegan di  Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala 
tadi telah melanggar regulasi penyiaraan Peraturan KPI tentang 
Standar Program Siaran bab XIII bagian pertama pasal 23 huruf 
(a) yang berisi “menampilkan secara detail peristiwa kekerasan 
seperti tawuran, pengeroyokan, penyiksaaan, perang, penusukan, 
pemyembelihan, mutilasi, terorisme, pengerusakan  barang-
barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan 
atau bunuh diri dan melanggar huruf (b) menampilkan manusia 
atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/
atau kondisi yang mengenaskan akibat peristiwa kekerasan. Huruf 
(c) yang menyebutkan “menampilkan peristiwa dan tindakan sadis 
terhadap manusia.”

(Gambar 4.22 Adegan yang sesorang dicambuk)

(Gambar 4.23 Adegan berkelahi dan menendang bagian perut)
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Pasal 17 bab XIII Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang 
menyatakan bahwa “Lembaga Penyiaran wajib tunduk pada 
ketentuan dan atau pembatasan program siaran yang bermuatan 
kekerasan”. Nyatanya Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala acap  
kali menayangkan adegan-adegan kekerasan dihampir setiap 
episode-episodenya. Tayangan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala 
juga telah melanggar Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4252). Serta melanggar Peraturan KPI Tentang 
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) bab X Tentang perlindungan 
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 ayat (2) berbunyi 
lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam 
setiap aspek produksi siaran. Anak-anak seharusnya mendapatkan 
perlindungan dari serbuan berbagai tayangan media televisi karena 
tidak semua programnya layak mereka saksikan. Tayangan mistik, 
pornografi  kebebasan seks, brutalisme, sadisme, kekerasan dan 
emosi berlebihan tidak mengajarkan anak-anak untuk berfi kir logis 
dan rasional. Sebaliknya, malah lebih banayk menghadirkan ilusi, 
angan-angan, fantasi, khayalan sehingga tidak akan meningkatkan 
kecerdasan anak kalau pun tidak mau disebutkan menyesatkan 
(Surbakti, 2008 : 90).

Tayangan Ganteng-Ganteng Serigala yang tayang setiap hari 
di jam 19:30 WIB bisa saja dilihat dan bahkan ada adegan-adegan 
kekerasan yang bisa saja ditiru oleh anak-anak yang melihatnya. 
Sesuai dengan bab X pasal 15 ayat 1 “Program siaran wajib 
memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan 
atau remaja. Dan seharusnya adegan yang bermuatan kekerasan 
wajib disiarkan antara pukul 22:00-03:00 waktu setempat tapi 
kenyataanya sinetron Ganteng-Ganteng Serigala tayang diantara 
jam 19:30-20:30 WIB sangat dimungkinkan untuk dilihat dari anak-
anak. 
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(Infografi s 4.6  Adegan Bermuatan Kekerasan di Sinetron Ganteng 
Ganteng Serigala)

Di atas merupakan grafi k adegan kekerasan di sinetron 
ganteng-ganteng serigala yang terdapat adegan memukul dan 
menendang. Pada episode 175 ada sekitar lima tendangan yang 
mengarah keperut dan 13 pukulan yang mengarah keperut dan 
wajah. Selanjutnya di episode 176 adegan kekerasan lebih sedikit 
dibandingkan episode di hari sebelumnya yakni, satu adegan 
menendang dan lima adegan memukul, tapi tetap saja masih 
adegan kekerasan yang dipertontonkan kepada pemirsa. Grafi k ini 
hanya menunjukkan dua episode dari sekian banyak episode yang  
sebenarnya masih banyak muatan adegan kekerasan didalamnya.

Adegan kekerasan dalam tayangan di televisi kini semakin 
banyak tayang di televisi, sebenarnya apa sih arti dari kekerasan 
itu sendiri? Yang pertama kekerasan (Ing. violence, dari Lat. violare 
“memakai kekuatan”) artinya pemakaian kekuatan untuk melukai, 
membahayakan, merusak harta benda atau orang secara fi sik maupun 
psikis. Dalam defi nisi ini harap digaris bawahi pengertian pemakaian 
kekuatan yang membahayakan pihak lain. Secara fi losofi s, fenomena 
kekerasan merupakan sebuah gejala kemunduran hubungan 
antar pribadi, di mana orang tidak lagi bisa duduk bersama untuk 
memecahkan masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan 
ketertutupan, kecurigaan, dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan 
seperti ini, tidak ada dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih 
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besar daripada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan 
lebih besar daripada semangat melindungi. Memahami tindak-tindak 
kekerasan di Indonesia yang dilakukan orang satu sama lain atau 
golongan satu sama lain dari perspektif ini, terlihat betapa masyarakat 
kita sekarang semakin jauh dari menghargai dialog dan keterbukaan. 
Permasalahan sosial biasa bisa meluas kepada penganiayaan dan 
pembunuhan. Toko, rumah ibadah, kendaraan yang tidak ada sangkut 
pautnya dengan munculnya masalah, bisa begitu saja menjadi sasaran 
amuk massa.

Secara teologis, kekerasan di antara sesama manusia merupakan 
akibat dari dosa dan pemberontakan manusia. Kita tinggal dalam 
suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna, tapi lebih menakutkan, 
dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. 
Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, 
penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan. Perihal larangan 
untuk mnebarkan kekerasan, bisa dipahami dari pesan lain dalam Al-
Qur’an yang berbunyi, Sesungguhnya sanksi terhadap orang-orang 
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan 
dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. 
Yang demikian itu adalah balasan untuk merdeka di dunia, dan di 
akhirat mereka memperoleh siksa yang besar (Q.S.: Al-Maidah[5], 33)

 

 

(Gambar 4.24 Adegan bangsa serigala menendang raja vampir yang 
berjubah hitam)
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Ayat ini merupakan penekanan atas larangan yang 
disampaikan Nabi Musa a.s Kepada Qarun, yang dengan 
kekuatan materinya mempunyai kemungkinan untuk menebatkan 
kekerasan, pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut 
adalah bahwa para Nabi terdahulu sangat menekankan ajaran 
anti kekerasan. Sebab kekerasan merupakan tindakan yang tidak 
disukai teman. Kekearasan yang dimaksud, yaitu kekerasan yang 
mempunyai dampak destruktif, seperti kerusakan, pembunuhan 
dan fi tnah.Sudah jelas didalam Al-Qur’an saja Allah telah melarang 
kita untuk melakukan tindak kekerasan, walaupun kekerasan yang 
dilakukan hanya didalam sinetron tidak menutup kemungkinan 
itu bisa merusak mental penerus bangsa yang menonton tayangan-
tayangan yang bermuatan kekerasan di televisi. Meskipun televisi 
bukanlah satu-satunya penyebab gangguan emosional anak-anak 
karena banyak media lain yang juga menebarkan ketakutan, 
kengerian, kekerasan dan semangat hidup konsumtif. Namun, 
media ini dalam kapasitasnya sebagai audio visual yang mampu 
menayangkan gambar maupun suara yang menyeramkan secara 
bersamaan tidak bisa dipungkiri memang merupakan media yang 
paling berpotensi dan paling cepat menebarkan virus ketakutan 
sehingga mengakibatkan anak-anak mengalami gangguan 
emosional berupa ketakutan maupun kecemasan ( Surbakti, 
2008:79).

Kekerasan bisa didefi nisikan sebagai prinsip tindakan yang 
mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa 
persetujuan (Lardellier dalam Haryatmoko, 2003 : 18). Dalam 
kekerasan, terkandung unsur dominasi terhadap pihak lain dalam 
berbagai bentuknya, fi sik, verbal, moral, psikologis, atau melaui 
gambar. Penggunaan kekuatan, manipulasi, fi tnah, pemberitaan 
yang tidak benar, pengkondisian yang merugikan, kata-kata 
yang memojokkan, dan penghinaan merupakan ungkapan 
nyata kekerasan. Logika kekerasan merupakan logika kematian 
karena bisa melukai tubuh, melaui secara psikologis, merugikan 
integritaspribadi (Jehel dalam Haryatmoko), 2003: 123).

Kebijakan penyiaran harus diperhatikan dalam penayangan 
sinetron-sinetron yang berbau kekerasan tidak hanya mengejar 
keuntungan semata melalui tayangan-tayangan komersialnya. 
Artinya tayangan yang ditampilkan harus memiliki tanggung 
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jawab sosial dan moral terhadap masyarakat. Dan bagi “pengawas” 
penyiaran di Indonesia harus benar-benar berani melawan dan 
bertindak tegas kepihak-pihak pencari untung.Bahaya kekerasan 
dalam media mempunyai alasannya yang kuat, meskipun sering 
lebih mencerminkan bentuk ketakutan daripada ancaman riil. 
Apa yang ditakutkan ialah skenario penularan kekerasan dalam 
media menjadi kekerasan sosial riil. Informasi tentang kekerasan 
juga bisa menambah kegelisahan umum sehingga membangkitkan 
sikap represif masyarakat, alat penegak hukum (Haryatmoko, 2007 
: 124).
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Teror Kekerasaan Visual di Layar Kaca

Ari Prasatyo

Munculnya media televisi dalam kehidupan manusia 
menghadirkan suatu peradaban, khususnya dalam proses 
komunikasi dan informasi yang bersifat massa. Globalisasi 
informasi dan komunikasi setiap media massa jelas menghadirkan 
suatu efek sosial yang bermuatan perubahan nilai-nilai sosial dan 
budaya manusia. Pengaruh acara televisi sampai saat ini masih 
terbilang cukup kuat dibandingkan dengan radio dan surat 
kabar. Hal ini terjadi karena kekuatan audiovisual televisi telah 
menyentuh segi-segi kejiwaan pemirsa. Terlepas dari pengaruh 
positif atau pengaruh negatif, pada intinya media televisi telah 
menjadi cerminan budaya tontonan bagi pemirsa dalam era 
informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat.

Dalam dunia televisi, gambar mempunyai arti dan pengaruh 
lebih besar dibandingkan dengan kata-kata karena gambar dapat 
bercerita sendiri apa yang sedang terjadi. Kekuatan gambar 
di televisi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 
kehidupan manusia, kelompok masyarakat bahkan anak-anak. 
Maka maraknya persaingan di dunia penyiaran menjadikan suatu 
persaingan dalam menyajikan program-program tayangan yang 
menarik baik itu sinetron, hiburan, pendidikan, maupun informasi. 
Namun persaingan itu terkadang di salah gunakan bayaknya 
sinetron-sinetron tidak mendidik dan banyak menayangkan unsur 
kekerasan dokumen. Kekerasan dokumen merupakan penampilan 
gambar kekerasaan yang dipahami pemirsa atau pembaca 
dengaan mata telanjang sebagai dokumentasi atau rekamaan 
fakta kekerasan. Kekerasan dalam media bisa dipersentasikan 
melalui isinya, misalanya tindakan (pembunuhan, perkelahian, 
pertengkaran, kerusuhan, dan tembakan), bisa juga dengaan 
setuasi, (konfl ik, luka dan tangisan) dimana emosi yang terungkap 
menggambarkan perasan yang terdalam. Kekerasan semacam itu 
bisa menarik, mengundang simpati, menjijikan, bisa membosankan, 
atau membuat marah (Haryatmoko, 2007: 128).
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Kekerasan juga salah satu elemen yang sering muncul dalam 
dunia hiburan audio-visual mulai dari sinetron, komedi, fi lm dan 
lain-lain. Salah satu contohnya sinetron ‘Manusia Harimau’ yang 
tayang di MNCTV setiap hari pukul 19.00 WIB. Namun Sinetron 
ini telah melangar Undang-undang penyiaran No. 32 Tahun 2002 
dan P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS (Standar Program 
Siaran) yang menjadi peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 
Contoh pertama pada tayangan perdananya Sinetron ‘Manusia 
Harimau’ yang tayang di MNCTV pada tanggal 4 september 2014 
pukul 19.00 WIB. Sinetron yang di sutradrai oleh AC Manopo ini 
Telah menayangkan adegan kekerasan yang menampilkans eorang 
pria menyeret dan membenturkan temanya ke tembok diiringi 
adegan pengeroyokan, selanjutnya adegan Arga di lempari bola 
basket oleh Bara lalu Arga terlempar jauh ke kursi dan dinding 
bangunan sekolah.

 

(Gambar 4.25 dan gambar 4.26 Perkelahian Reno dan Bombom lalu 
Bombom terlempar ke dinding yang tayanag pukul 19.00 di MNCTV 

pada tanggal 4 september 2014)

Banyaknya adegan kekerasan yang ditayangkan dalam sinetron 
Manusia Harimau pada tanggal 4 September 2014 di MNCTV. 
Kekerasan dalam sinetron jelas melanggar Undang-undang penyiaran 
No. 32 Tahun 2002. Pada pasal 36 ayat (1) dari regulasi ini disebutkan 
bahwa siarang wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, 
dan maanfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, 
kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta 
mengamalkan nilai-nilai agama, dan budaya indonesia. Harusnya 
hal ini lebih diperhatikan oleh MNCTV, karena melanggar undang-
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undang penyiaran. Kemudian sinetron Manusia Harimau yang 
tayang pada tanggal 4 September 2014 juga melanggar PPP (pedoman 
perilaku penyiaran) pasal 15 ayat (1) dan pasal 17 yang menyatakan 
bahwa  lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi 
hak dan kepentingan. Kedua, lembaga penyiaran tidak boleh 
menyajikan  program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau 
menghina orang lain dan/atau kelompok masyarakat sebagai mana 
yang dimaksud ayat (1). Ketiga Lembaga penyiaran wajib tunduk 
pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran 
bermuatan kekerasan.

Selain Undang-undang Penyiaran dan PPP (Pedoman Perilaku 
Penyiaran), sinetron ini juga telah melanggar SPS (Standar Program 
Siaran), pasal 37 ayat 4 huruf (a) yang menetapkan muatan yang 
mendorong remaja belajar tentang prilaku yang tidak pantas 
dan/atau membenarkan prilaku yang tidak pantas tersebut 
sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada 
tanggal 9 september 2014 yang tayang pada pukul 19.11 WIB. 
Sinetron “Manusia Harimau” telah menayangkan adegan pria 
menembakkan anak panah ke dada Arga dan anak panah tersebut 
menancap tepat di dadanya serta adegan mencekik leher. 

Adegan ini telah melangar Undang-undang penyiaran No. 32 
Tahun 2002. Pada pasal 36 ayat (1) dari regulasi ini disebutakan 
bahwa siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, 
dan maanfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, 
kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, 
serta mengamalkan nilai-nilai agama, dan budaya Indonesia. 

(Gambar 4.27 Adegan Arga di tembak dengan anak panah oleh 
temanya yang tanyang pada pukul 19.11 WIB di MNCTV pada tanggal 

9 September 2014)
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Pada UU Penyiaran sudah dijelaskan tentang pelanggaran dan 
pembatasan adegan kekerasan dan sadisme. Lembaga penyiaran 
dilarang menyajikan program yang dapat dipersepsikan sebagai 
mengagung-agungkan kekerasan atau menjustifi kasi kekerasan 
sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 
dari sudut pandang pisikologi, penonton akan terhibur ketika 
melihat kenyataanya bahwa kekerasaan mendapat upahnya 
dengan keberhasilan tokoh(Haryatmoko, 2007: 123). Pada menit 
selanjutnya juga menayangkan adegan Arga si manusia harimau 
diikat di pohon dan kedua tanganya di rantai. Sampai rantainya 
putus dan arga melawan orang yang mengikatnya, lalu Arga 
dipukuli dan dilempar ke pohon.

(Gambar 4.28 Adegan Arga diikat sama rantai dan di seret ketanah 
lalu di lemparkan kepohon yang tanyang pada pukul 19.11 WIB di 

MNCTV pada 9 September 2014)

Program sinetron Manusia Harimau yang tayang di MNCTV 
banyak mengandung unsur kekerasan atau adengan yang 
memperlihatkan kekerasan fi sik atau pun kekerasan verbal. Yang 
paling banyak di tampilkan adegan kekerasan fi sik. Kekerasan yang 
dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara memukul, 
menampar, mencekik, menendang, melempar, barang ketubuh, 
menginjak, melukai, dengan tangan kosong dengan alat/senjata, 
menganiaya, dan membunuh (Sunarto, 2009:57). Kemudian pada 
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tangal 17 september 2014 jam 19.00 WIB, sinetron ini telah melangar 
undang-undang penyiaran No. 32 Tahun 2002. Pada pasal 36 ayat 
(1) dari regulasi ini di sebutakan bahwa siaran wajib mengandung 
informasi, pendidikan, hiburan, dan maanfaat untuk pembentukan 
intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga 
persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama, 
dan budaya indonesia. Seorang murid SMA saling mengejek dan 
menghina contohnya; bodoh, goblok, seperti bakpao. Lalu mereka 
saling dorong mendorong, memukul, menendang satu sama lainya 
hingga salah satu pingsan. Adegan ini telah melanggar penayangan 
adegan kekerasan secara verbal maupun non verbal. 

Bahasa verbal adalah sarana untuk menyatakan pikiran, 
perasaan dan maksud kita. Bahasa verbal mengunakan kata-kata yang 
mempresentasikan berbagai aspek realitas individual kita (Mulyana, 
2007: 261). Istilah non verbal bisanya digunakan untuk melukiskan 
semua peristiwa Komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. 
Pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa bayak peristiwa dan 
perilaku non verbal ini ditafsirkan melalui simbol-simbol verbal. Dalam 
pengertian ini, peristiwa dan perilaku non verbal itu tidak sungguh-
sungguh bersifat non verbal (Mulyana, 2007: 347). Selain melanggar 
Undang-undang Penyiran tayanggan ini juga telah melanggar P3 
(Pedoman Perilaku Penyiaran) pasal 15 ayat (1) dan pasal 17 dan SPS 
(Standar Program Siaran). Selain itu melanggar SPS pasal 37 ayat 4 
huruf (a) yang menetapkan muatan yang mendorong remaja belajar 
tentang prilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan prilaku 
yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan 
sehari-hari. Selanjutnya P3(Pedoman Perilaku Penyiaran) pasal 15 ayat 
(1) dan pasal 17.

 

(Gambar 4.29 dan Gambar 4.30 Adegan remaja berkelahi dan Anak 
sekolah dihajar preman. Adegan ini tayang pada tanggal 17 September 

2014 pada pukul 19.11 WIB di MNCTV)
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Bahaya kekerasan dalam media mempunyai alasan yang sangat 
kuat, meskipun sering lebih mencerminkan bentuk ketakutan 
dari pada ancaman real.  Apa yang ditakutkan adalah skenario 
penularan kekerasan dalam media menjadi kekerasan sosial. 
Informasi tentang keekerasan juga bisa menambah kegelisaan 
umum sehingga membangkitkan sikap relatif masyarakat, alat 
penegak hukum. Menurut hasil studi tentang kekerasan media 
televisi di Amerika Serikat oleh American Pscyholodical Association 
pada tahun 1995, ada 3 kesimpulan yang menarik yang  perlu dapat 
perhatian serius; pertama, mempersentasikan program kekerasan 
meningkatkan prilaku agresif. Kedua memperlihatkan secara 
berulang tayangaan kekerasan yang dapat menyebabkan ketidak 
pekaan terhadap kekerasan dan penderitaan korban. Ketiga, 
tayangan kekerasan dapat meningkatkan rasa takut sehingga akan 
menciptakan representasi dalam diri pemirsa, betapa bahayanya 
dunia (Haryatmoko 2007: 124)

(Infografi s 4.7 Kekerasan Fisik Pada Sinetron Manusia Harimau Pada 
Tanggal 4 September 2014)
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Acara yang mendidik?

Muhammad Naufal

Acara televisi atau progam televisi merupakan acara-acara 
yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Keberhasilan sebuah 
stasiun televisi, biasanya diukur oleh tingkat rating yang tinggi. 
Tingkat keberhasilan ini dilakukan atau didapatkan oleh lembaga 
riset. Acara televisi di Indonesia, semakin bervariasi seiring 
dengan berjalannya waktu, banyak program-program baru yang 
fresh dan inovatif, dan seharusnya, stasiun televisi Indonesia juga 
memberikan tayangan-tayangan yang memiliki nilai edukatif. 
Pada kenyataannya, stasiun televisi saat ini hanya mengejar 
bentuk komersial dan mengejar rating untuk mencari keuntungan. 
Padahal, siaran tersebut hanya berisi hiburan semata dan tidak ada 
sisi edukatifnya. Fungsi acara televisi yang seharusnya mendidik, 
lama-lama menjadi acara yang sarat kekerasan dan pornografi  
ringan yang bisa merusak kesopanan budaya yang sudah ada sejak 
lama, Sejumlah pihak menduga media khususnya televisi sebagai 
salah satu pemicu munculnya tindakan hal-hal tersebut. Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) sudah seharusnya bertindak tegas atas 
siaran-siaran yang melanggar undang-undang penyiaran maupun 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Progam Penyiaran 
(P3SPS).

(Gambar 4.31 Adegan pemeran terkena panah)

Sinetron Manusia Harimau sebagai contohnya, sudah 
mendapat teguran dari KPI beberapa kali karena di dalamnya 
terdapat banyak adegan kekerasan. Salah satunya pada tanggal 
23 September 2014 KPI membuat surat peringatan kepada stasius 
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televisi PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang memproduksi 
Manusia Harimau. Peringatan tersebut berisi adegan pria 
menembakkan anak panah ke dada temannya dan anak panah 
tersebut menancap tepat di dadanya serta adegan mencekik leher. 
Adegan tersebut melanggar Standar Program Siaran Komisi 
Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 37 
ayat 4 huruf (a).Muatan yang mendorong remaja belajar tentang 
perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang 
tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan 
sehari-hari dan Program siaran wajib memperhatikan dan 
melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja. Berdasarkan 
pelanggaran di atas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi 
administratif Teguran Tertulis.

Kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan 
dan paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang 
keras. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan 
tekanan (Poerwadarminta, 1999: 102). Sedangkan dalam bahasa 
inggris, kekerasan (violence) berarti sebagai suatu serangan atau 
invasi fi sik atau integritas mental psikologi seseorang ( menurut 
Fajar menurut Englander dalam Saraswati, 2006: 13).

(Infografi s 4.8 Kekerasan pada sinetron Manusia Harimau)
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(Gambar 4.31 Adegan pemain mencekik pemain lain)

Kekerasan dapat dibagi menjadi dua, yang pertama kekerasan 
non verbal, kekerasan non-verbal merupakan kekerasan yang 
merupakan perilaku kekerasan yang menyentuh kepada organ 
fi sik secara langsung dan menimbulkan rasa sakit pada anggota 
tubuh secara lahiriah, kekerasan ini bisa berupa pencekikan 
atau pemukulan yang menyebakan sakit fi sik ditubuh. Kedua 
kekerasan verbal merupakan kekerasan melalui kata-kata, 
maka jenis kekerasan ini nantinya tidak berdampak pada rasa 
sakit secara lahiriah, melainkan lebih ditujukan kepada rasa 
sakit bathiniah seseorang, kekerasan verbal bisa berupa tindak 
perkataan meremehkan kemampuan orang lain yang dilakukan 
secara tidak langsungnya itu tidak dilakukan di depan orang yang 
bersangkutan bentuknya dapat berupa penertawaan dan senyuman 
sinis atau bisa juga berupa perkataan yang memburukkan atau 
mencemarkan nama baik orang lain.

Televisi dan media lainnya memainkan peranan yang teramat 
penting dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan menonton televesi 
kelas berat mengultivasi suatu anggapan bahwa dunia adalah 
tempat yang penuh dengan kekerasan, dan para penonton televisi 
kelas berat merasa bahwa terdapat lebih banyak kekerasan di dunia 
dibandingkan dengan kenyataan atau dari pada yang dirasakan 
penonton kelas ringan. Dalam mengemukakan posisi realitas yang 
dimediasi, menyebabkan konsumen memperkuat realitis sosial 
mereka. Analisis kultivasi membuat beberapa asumsi. Karena teori 
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ini dari dulu hingga kini merupakan teori yang didasarkan pada 
televisi, ketiga asumsi ini menyatakan hubungan antara media 
dan budaya (West, 2007: 15). Pertama, televisi secara esensi dan 
fundamental berbeda dengan bentuk-bentuk media massa lainya. 
Kedua, televisi membentuk cara berpikir dan membuat kaitan dari 
masyarakat kita. Ketiga, pengaruh dari televisi terbatas.

Televisi merupakan salah satu bagian yang penting dalam 
sebuah rumah tangga, di mana setiap anggota keluarga mempunyai 
akses yang tidak terbatas terhadap televisi. Dalam hal ini, televisi 
mampu mempengaruhi lingkungan melalui penggunaan berbagai 
simbol, mampu menyampaikan lebih banyak kisah sepanjang 
waktu. Hal ini sesuai dengan teori Kultivasi dijelaskan bahwa bahwa 
pada dasarnya ada dua tipe  penonton televisi yang mempunyai 
karakteristik saling bertentangan/bertolak belakang, Pertama 
adalah para pecandu atau penonton fanatik (Heavy Viewers) yaitu 
mereka yang menonton televisi lebih dari empat jam setiap harinya. 
Yang kedua penononton biasa (Light Viewers) yaitu mereka yang 
menonton telvisi tidak lebih dari dua jam setiap harinya. Tanpa 
sadar kita menjadikan televisi bagian penting dalam hidup kita, 
karena kita menghabiskan rata-rata dua jam di depan televisi. 
Dari dua jam tersebut setiap minggu ada sekitar 550 jam televisi 
ditayangkan dan 90 persen rata-rata orang mendapatkan informasi 
dan hiburan ditelevisi (Burton,2008: 5).

Bagi anak-anak yang menonton, tentu harus adanya 
bimbingan dari orang tua atau ditemani selagi menonton. Hal 
negatif yang menerpa anak-anak bisa berupa menirukan adegan 
tersebut kepada teman-temannya, alhasil banyak anak-anak 
menjadi korban. Ini bisa menjadi pembelajaran kepada masing-
masing orang tua agar mengontrol jam-jam anak untuk menonton. 
Jika tidak ada yang mengontrol, maka bisa berdampak juga kepada 
anak-anak pada saat pembelajaran, mereka akan lebih memilih 
menonton, dibanding mengerjakan PR-nya dirumah. Orang tua 
wajib untuk mendampingi anaknya dalam berbagai kegiatan, 
misalnya meluangkan waktu lebih untuk anak-anak yang dibawah 
sepuluh tahun, dikarenakan pada usia tersebut anak-anak rentan 
terhadap pengaruh apa saja yang ada diluar termasuk media 
televisi, dan orang tua harus mengontrol anak-anaknya untuk 
bermain dan menonton.
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Persepsi apa saja yang terbangun di benak penonton tentang 
masyarakat dan budaya sangat di tentukan oleh televisi. Melalui 
kontak dengan televisi, penonton belajar tentang dunia, orang-
orang di sekitar, nilai-nilai, dan adat kebiasaan. Tentang berbagai 
kenyataan hidup yang cenderung dipenuhi berbagai tindakan 
kekerasan. Televisi menjadi alat utama dimana penonton televisi 
belajar tentang masyarakat dan kultur lingkungannya (Nurudin, 
2007: 167). Apa yang ditayangkan televisi diasumsikan sebagai 
suatu acara yang penting untuk diasajikan bagi pemirsa belum 
tentu penting bagi khalayak, dikarenakan efektif tidaknya isi pesan 
yang disampaikan televisi tergantung dari situasi kondisi pemirsa 
yang menonton, hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial 
pemirsa.

Dengan kata lain apa yang ditayangkan di televisi, 
mencerminkan kejadian yang sedang terjadi disekitar kita. Efek 
kultivasi memberikan kesan bahwa televisi mempunyai dampak 
yang sangat kuat terhadap masing-masing individu dan terkadang 
menganggap yang ada pada televisi memang ada disekitar 
kita dan bukan fi ksi. Berdasarkan hal tersebut maka timbul pro 
dan kontra mengenai isi konten dari televisi terhadap dampak, 
menurut (Kuswandi, 1996: 99) ada tiga, pertama acara televisi 
dapat mengancam nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, 
kedua acara televisi dapat menguatkan nilai-nilai sosial yang ada 
dalam masyarakat, dan yang ketiga acara televisi akan membentuk 
nilai-nilai sosial baru dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Charles R. Wright, aktifi tas komunikasi massa 
sebagai media hiburan memiliki fungsi dan disfungsi bagi 
masyarakat, individu, sub kelompok tertentu, dan kebudayaan. 
Pertama, fungsi bagi masyarakat adalah pelepasan lelah bagi 
sekelompok masyarakat yang seharian bekerja keras. Kedua, bagi 
individu juga sama sebagai pelepas lelah setelah lama beraktifi tas. 
Ketiga, bagi sub kelompok tertentu, mereka bisa memperluas 
kekuasaan, mengendalikan bidang kehidupan melalui media. 
Keempat, dampak sangat terlihat di bidang kebudayaan, dimana 
media dapat memperlemah estetik atau budaya yang sudah 
ada. Untuk di bagian disfungsi sudah jelas bagi sub kelompok 
tertentu menguntungkan dan merugikan bagi masyarakat, yaitu 
pengalihan isu-isu yang ada agar masyarakat bisa melupakan isu-
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isu yang lama. Bagi individu, disfungsi media di gunakan untuk 
meningkatkan kepastian, memperendah cita rasa, memungkinkan 
pelarian atau pengasingan diri, dan pastinya untuk budaya juga 
berdampak pada budaya-budaya yang ada (Wright, 1998: 23). 
Seperti yang sudah dirumuskan oleh Charles, fungsi hiburan 
di media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi 
dibandingkan dengan fungsi-fungksi lainya, hal ini membuat 
televisi menjadikan alat utama untuk melepas lelah setelah 
seharian berkaktifi tas. Pelaksanaan etika komunikasi massa sulit 
diwujudkan karena tanggung jawabnya terletak pada diri sendiri.
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Perilaku Kekerasan Manusia Harimau 
dalam Sinetron

Rima Sulistya Ningsih

Perkembangan media yang sangat pesat, membuat manusia 
mudah untuk mendapatkan berbagai informasi secara update, salah 
satunya melalui media televisi. Media televisi merupakan sarana 
penyampaian informasi yang dapat mempengaruhi perilaku 
manusia, baik kearah yang positif maupun kearah yang negatif. 
Televisi telah melahirkan beragam informasi melalui iklan, fi lm, 
sinetron, berita, talkshow dan lain sebagainya. Tidak sedikit dari 
masyarakat yang meluangkan waktunya hanya untuk menonton 
tayangan dari media televisi ini, salah satunya adalah dengan  
menonton sinetron. Manusia Harimau merupakan sebuah sinetron 
produksi MD Entertainment milik stasiun televisi MNCTV yang 
ditayangkan setiap hari pada pukul 19:00 hingga pukul 20.00 WIB.

(Gambar 4.32  Bumper dari sinetron Manusia Harimau)

Sinetron ini mengisahkan tentang manusia berkarakteristik 
dan bertingkahlaku seperti hewan yang bersaingan dengan 
manusia hewan lainnya. Sinopsis dari fi lm ini berawal dari kisah 
Arga, seorang siswa di SMA Bunga Bangsa yang mendadak 
mempunyai kekuatan luar biasa dan berubah menjadi manusia 
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harimau. Arga sering terganggu dengan kehebatan yang ia miliki, 
karena ketika dalam emosi tertentu, Arga dapat langsung berubah 
menjadi manusia harimau, dan nafsunya untuk membunuh pun 
selalu muncul. Perubahan Arga yang tak terkontrol, membuat jiwa 
Arga kacau. Arga memiliki seorang sahabat bernama Bembi yang 
terus berusaha membantunya untuk mengendalikan emosi. Bembi 
menemukan cara supaya Arga dapat mengendalikan emosinya, 
yaitu dengan cara mengingat orang yang dicintainya. Cara ini 
selalu diterapkan oleh Arga, jika dalam keadaan emosi, Arga selalu 
mengingat Citra, kekasih hatinya.

Di sisi lain, Arga terkejut karena ia telah mengetahui 
adanya bangsa lain disekitanya, yakni bangsa singa dan bangsa 
serigala. Bangsa singa membawa dendam masa lalu kepada 
bangsa harimau, untuk memusnahkan manusia harimau serta 
mempunyai misi untuk mendapatkan kekuatan abadi yang tiada 
tara dengan cara menikahi putri dari keturunan manusia harimau, 
yaitu Citra. Citra dan Arga saling mencintai, namun dengan 
semakin eratnya hubungan mereka, membuat berbagai kendala 
bermunculan. Sinetron manusia harimau ini memang cukup 
menghibur bagi setiap penikmatnya. Selain menampilkan kisah 
tentang pertemanan dan percintaan, di dalam sinetron ini terdapat 
pula kisah permusuhan yang mengandung unsur kekerasan, serta 
tidak layak untuk dipertontonkan, terutama mengingat jam tayang 
dari sinetron, yaitu dibawah dari jam 22:00. Penayangan sinetron 
dengan unsur kekerasan dibawah jam 22:00 berpotensi bahwa 
anak-anak masih bisa menonton tayangan kekerasan yang berada 
di dalam sinetron tersebut. Konsekuensinya, tayangan kekerasan 
yang ditonton anak-anak secara terus menerus menyebabkan 
anak-anak menjadi agresif (Trunstall, 1978:126-136).

Perilaku kekerasan dalam sinetron manusia harimau ini muncul 
karena adanya karakter sifat dari para pemain sebagai manusia 
berkarakteristik setengah hewan dalam mempertahankan kelompok 
mereka dari serangan bangsa manusia berkarakteristik hewan 
lainnya. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap Peraturan 
Komisi Penyiaran tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Tahun 
2012 Bab XIII, Pasal 25, yang menyebutkan bahwa promo program 
siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi 
hanya boleh disiarkan pada klasifi kasi D,  pukul 22:00 hingga 03:00 



178    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

waktu setempat. Contoh kekerasan yang terdapat pada sinetron 
ini yakni adanya adegan pemukulan, penonjokkan, pengeroyokan, 
penyekapan, dan perkataan kasar di setiap episodenya. 

Menyaksikan tayangan kekerasan dalam waktu yang 
lama dapat menyebabkan dampak sebagai berikut : Kekerasan 
mengajarkan perilaku agresif, menekan kemampuan mengekang 
perilaku agresif, berkurangnya kepekaan dan menganggap 
kekerasan sebagai hal biasa, serta tayangan televisi yang terlalu 
lama ditonton dapat membentuk kesan tentang realitas (Hjelle, 
1981:262).

  

(Gambar 4.33 dan Gambar 4.34  Adegan penyekapan terhadap Arga 
dengan menggunakan rantai pada Episode 34 pukul 19.30

Gambar diatas adalah adegan pemain dalam pencarian manusia 
serigala berkekuatan tinggi yang saat itu sedang mengincar kalung 
yang dikenakan oleh Citra, tiba-tiba saat di tengah perjalanan Arga 
dan Bara justru terkena jebakan dari manusia serigala, pundak 
mereka dipukul dari belakang menggunakan kayu hingga tidak 
sadarkan diri, saat sadar, Arga dan Bara terkejut melihat tubuh 
mereka yang telah terikat dipohon. Pada episode lainnya, terdapat 
unsur kekerasan yang menampilkan adegan perkelahian, seperti 
menonjok dan menendang.

(Gambar 4.35  Adegan Perkelahian antar pemain Manusia Harimau 
pada Episode 35, Pukul 19.00)
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Arga dan Bara berkelahi, berusaha menunjukkan kekuatan 
mereka dalam memperebutkan Citra untuk dijadikan sebagai 
pasangan. Bebarapa tayangan kekerasan dalam sinetron ini belum 
sesuai dengan peraturan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang 
telah berlaku, pasal pelanggaran sinetron ini terkait dengan SPS 
(Standar Program Siaran) Tahun 2012 Bab XIII, Pasal 23 huruf (a) 
tentang menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti 
tawuran, pengroyokan, perang, penusukan penyembelihan, 
mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar 
atau ganas, pembacokan, penembakan atau bunuh diri. Pedoman 
Perilaku Penyiaran (P3) Bab XIII pasal 17  pasal 17 ayat 2  yang 
berbunyi Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan  program 
yang menertawakan, merendahkan, menghina orang lain dan 
kelompok masyarakat. SPS (Standar Program Siaran) Bab XIII, 
pasal 24 ayat 1 yang tentang Program siaran dilarang menampilkan 
ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun non verbal, 
yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan 
martabat manusia, memiliki makna jorok, mesum, cabul,dan atau 
menghina agama Tuhan dan agama.

 Banyaknya pelanggaran kekerasan dalam sinetron ini 
dapat dilihat melalui data bagan berikut:

(Infografi s 4.9 Presentase tayangan kekerasan pada sinetron GGS 
episode Tanggal 26 0ktober 2014)
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Data ini menunjukkan bahwa tingkat persentase kekerasan 
pada Episode 34 menggunakan benda atau senjata tajam sebanyak 
4%, pukulan/ tonjokkan/ cakaran 13%, tendangan 1%, dan kata-
kata kasar 3%, serta di Episode 35, kekerasan dengan benda atau 
senjata tajam sebanyak 2%, pukulan/ tonjokkan/ cakaran 15%, 
tendangan 2%, dan kata-kata kasar 1%. Hal ini membuktikan bahwa 
tayangan ini masih perlu berbagai perbaikan, agar tayangan yang 
ada dalam sinetron ini dapat sesuai dengan peraturan pertelevisian 
yang telah berlaku.
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Diam-Diam Suka
Mencuri  “Hati - Hati” Pemirsa

Tri Prasetyo

Di era  yang semakin canggih ini media informasi berkembang 
sangatlah pesat, yang mulanya informasi hanya dapat diperoleh 
melalui surat kabar kini informasi dapat diperoleh melalui radio, 
media internet dan media televisi. Televisi merupakan satu-
satunya media yang dapat menampilkan tayangan audio visual 
yang dapat diakses oleh siapapun selama 24 jam, oleh karena itu si 
kotak ajaib ini menjadi media massa yang paling populer diseluruh 
kalangan usia tidak terkecuali oleh kalangan remaja. Televisi juga 
dapat dikatakan media yang paling dekat di kalangan anak-anak 
dan remaja. 

Televisi adalah salah satu bentuk teknologi saat ini yang 
banyak digunakan oleh manusia. Televisi juga merupakan salah 
satu media komunikasi massa. Semua media massa umumnya 
mempunyai fungsi komunikasi massa yang sama.Televisi bukanlah 
barang mewah lagi karena sudah merupakan kebutuhan setiap 
orang. Rata-rata orang di dunia ini telah mempunyai televisi di 
rumahnya karena televisi dianggap dapat memuaskan kebutuhan 
penggunanya dalam menyampaikan informasi, edukasi dan 
hiburan karena memiliki audio dan visual yang dipadu-padankan. 
Orang-orang tidak puas dengan hanya mendengar suara saja, 
tetapi dengan kehadiran televisi orang-orang akan merasa lebih 
puas karena adanya suara dan gambar yang ditampilkan. Sebagai 
salah satu media elektronik, televisi mempunyai sifat-sifat 
khas yang dapat dijadikan sebagai kekuatan yang dimilikinya 
dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat. 
Banyaknya televisi dengan berbagai macam harga dan tampilan 
yang semakin menarik disertai dengan beraneka ragam jenis 
tayangan membuat khalayak pada umumnya memiliki perangkat 
elektronik ini. Fungsi komunikasi massa ini sendiri dapat diperoleh 
dari teknologi yang sedang berkembang melalui media baik itu 
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media elektronik maupun cetak, seperti televisi, radio, surat kabar, 
komputer, majalah, handphone, dan sebagainya. Media tersebut 
merupakan media komunikasi massa yang sering dipakai oleh 
manusia sebagai pemenuhan kebutuhannya, sehingga media 
tersebut mulai dianggap menjadi bagian dari kebutuhan primer.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tayangan 
memiliki fungsi komunikasi massa. Fungsi dari komunikasi massa 
itu sendiri seperti dikemukakan oleh Effendy Ghazali (2004;54) 
yaitu untuk menyiarkan informasi (to inform), untuk mendidik 
(to educate), dan untuk menghibur (to entertain). Adapun fungsi 
lain terhadap fungsi komunikasi massa seperti mempengaruhi 
(to infl uence), membimbing (to guide), mengeritik (to criticize), dan 
lain-lain, hanya merupakan tambahan saja terhadap ketiga fungsi 
sebelumnya. Tapi kebanyakan program-program tv dan sinetron 
yang disajikan oleh stasiun televisi di indonesia lebih banyak untuk 
mempengaruhi para penontonnya. Karena para penonton atau 
audience bisa saja mempraktekkan perilaku atau sikap-sikap yang 
kurang baik yang ada dalam sinetron Diam-Diam Suka seperti 
menghina, mem-bullying teman sekolah, karena anak-anak dan 
remaja masih amat rentan. Sinetron Diam-Diam Suka yang tayang 
setiap hari ini terlepas dari unsur mendidik dan membimbing 
dalam fungsi komunikasi massa itu sendiri karena sinetron ini 
hanya mengejar rating semata.  

Memahami kekerasan tidak cukup dengan memahami 
defi nisinya saja. Hal yang terpenting untuk juga dipahami apa saja 
yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan, terutama kekerasan 
yang termasuk dalam sinetron Diam-Diam Suka yang tayang 
Di SCTV ini. Kekerasan  merupakan sebuah ekspresi baik yang 
dilakukan secara fi sik ataupun secara verbal yang mencerminkan 
pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau 
martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau 
sekelompok orang. Tetapi sinetron ini lebih banyak melakukan 
pelanggaran terhadap kekerasan verbal, kekerasan yang dilakukan 
lewat kata-kata. Contohnya membentak, memaki, menghina, 
menjuluki, meneriaki, memfi tnah, menyebar gosip, menuduh, 
menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum 
dengan lisan yang bisa membuat psikis atau jiwa seseorang merasa 
dilecehkan dan dihina yang bisa berakibat fatal. Kekerasan verbal 
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inilah yang sering terjadi pada sinetron ini, adegan demi adegan 
dan segmen demi segmen tidak terlepas dari unsur menghina, 
mem-bullying dan kenakalan remaja yang diperankan oleh 
remaja–remaja yang diekploitasi oleh media yang hanya mengejar 
rating tinggi. Sesuai apa yang dikemukakan Rusadi (2002:17-18) 
bahwa sebagai institusi kapitalis, media massa berusaha mencari 
keuntungan (profi t). Rusadi mengutip formula Karl Marx, yaitu : 
M-C-M (money-commodity-money) Apa yang dilakukan media, baik 
dengan membeli produk jadi maupun membeli produksi produk 
sendiri, kemudian dijual kepada khalayak, hasilnya untuk membeli 
produk lain lagi, tujuannya adalah memperoleh keuntungan yang 
artinya media membeli (mengeluarkan uang untuk memproduksi) 
isu, kemudian dijual kepada khalayak. Tujuannya untuk 
memperoleh rating khalayak dengan derajat tertentu. 

Karena pada dasarnya media tidak memikirkan apa dan 
bagaimana efek yang ditimbulkan setelah anak-anak dan remaja 
menonton tayangan televisi seperti sinetron Diam-Diam Suka 
yang setiap hari tayang dan setiap hari pula anak-anak dan remaja 
di Indonesia akan didoktrin oleh hal-hal yang tidak sangat tidak 
mendidik karena pada sinetron-sinetron tersebut terjadi banyak 
pelanggaran baik itu dari kekerasan fi sik maupun non fi sik.  

Apa itu Diam-Diam Suka ?

Diam Diam Suka sinetron remaja yang ditayangkan oleh 
stasiun TV swasta SCTV. Sinetron ini di sutradarai Rudi Aryanto 
dan tayang perdana pada tanggal 11 November 2013 yang di 
produksi Screenplay Productions yang tayang setiap hari senin – 
minggu pukul 18.15 WIB – 19.30 WIB.

(Gambar 4.36 Sinetron Diam-Diam Suka yang tayang di SCTV)
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Sinetron ini menceritakan sosok Sri (Febby Rastanty) 
yang digambarkan sebagai sosok cewek lugu, agak tomboi, 
cerdas, dan mandiri. Sarah (Rianti Cartwright) sebagai bude Sri, 
menyekolahkan gadis pindahan Yogyakarta itu ke sebuah sekolah 
swasta yang cukup ternama, satu sekolah dengan Naomi anak dari 
Sarah (Audi Marissa) atau sepupu Sri. Sejak awal masuk sekolah, 
Sri selalu menjadi bahan cemoohan lantaran penampilannya yang 
kampungan. Parahnya, Naomi mengakui kalau Sri adalah anak 
pembantu di rumahnya. Di sekolah ada geng penari bernama 
The Johits alias jomblo ngehits, yaitu sekumpulan cewek sosialita 
sekolah yang paling ngehits, yang diketuai oleh Princess (Agatha 
Pricilla) yang diam-diam menyukai Dafa (Dimas Anggara)

Di sisi lain, Dafa dekat dengan Sri sehingga membuat 
Levin (Derby Romero), cowok keren di sekolah itu, mencemooh 
keduanya. Maklum, Levin adalah musuh bebuyutan Dafa dan 
selalu menganggap kalau Sri adalah biang kesialan. Apes bagi 
Sri karena selain Naomi dan Levin, Oma Naomi (Dini Vitri) 
yang super cerewet pun tidak menyukai kehadiran Sri. Namun 
Oma yang merupakan mertua Sarah tidak bisa berbuat apa-apa 
karena Alex (Surya Saputra), anak Oma, sudah berjanji pada 
Sarah bahwa Sri akan tinggal bersama mereka setelah menginjak 
usia 16 tahun. Sri tidak mengetahui kalau Sarah sesungguhnya 
adalah ibu kandungnya. Sementara ayah kandung Sri bernama 
Dirga (Boy Hamzah), pemilik perusahaan yang sekarang kini 
dijalankan oleh Alex. Dirga mengalami kecelakaan enam belas 
tahun yang lalu, setelah mobil yang ditumpanginya disabotase 
sehingga masuk jurang dan terbakar. Semua orang mengira kalau 
Dirga sudah meninggal. Padahal Dirga berhasil diselamatkan oleh 
warga Kampung Rawa yang terletak di daerah pinggiran Jakarta, 
dan dirawat selama hampir satu tahun lantaran mengalami koma. 
Begitu tersadar dari koma, Dirga berniat kembali pada Sarah, 
yang saat kecelakaan dulu baru saja melahirkan anak mereka, Asri 
Bunga Lestari. 

Pada episode perdana sinetron ini ditayangkan sudah terjadi 
beberapa adegan yang melanggar Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) seperti saling mengejek, dan balapan mobil dan balapan 
motor yang bisa disebut sebagai kenakalan remaja dan sangat 
tidak mendidik untuk audience yang menonton sinetron ini. 
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Pelanggaran tersebut pada Episode 11 November 2013 dimana 
pada waktu itu Sri yang baru tiba dari Jogja mencari alamat rumah 
Bude Rahayu (Ibu Naomi) pada akhirnya Sri menemukan rumah 
tersebut dan yang menerima Sri anak Bude Rahayu (Naomi) tetapi 
terjadi penolakan karena Naomi menggira itu bukan tamu yang 
ditunggunya ditambah lagi gaya pakaian Sri yang culun dan logat 
bicara yang medok jawa terjadi percakapan dan ini merupakan 
kekerasan verbal maupun nonverbal seperti“Aduh please deh stop 
stop stop gue gila gue gila disini aduh please deh gue lagi nunggu tamu 
penting gue bukan orang kampungan kayak lo ihh cupu banget sih lo 
pergi pergi dari rumah gue”

(Gambar 4.37 Pada saat Naomi menolak Sri karena ia menggira bukan 
tamu yang ditunggunya karena faktor pakaian Sri yang kampungan 

dan logat bicara nya yang jawa tulen pada episode perdana tanggal 11 
November 2013)

Episode perdana sinetron Diam-Diam Suka ini melanggar 
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Pertama pada Bab IV 
Penghormatan Terhadap Nilai-Nilai kesukuan, agama, ras, dan 
antargolongan pasal 6 “Lembaga penyiaran wajib menghormati 
perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan yang mencakup 
keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan ekonomi 
sosial” . Serta pada Bab IV Penghormatan Terhadap Nilai-Nilai 
kesukuan, agama, ras, dan antargolongan pasal 7 “Lembaga 
penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, 
mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, 
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antargolongan, yang mencakup keberagaman budaya, usia, 
gender, dan/atau kehidupan ekonomi sosial. Kedua, melanggar 
Standar Program Siaran Bab XIII Pelarangan dan Pembatasan 
Kekerasan Bagian Kedua Pasal 24 ayat (1) Program siaran dilarang 
menampilkan ungkapan kasar dan makian baik secara verbal 
maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina 
atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/
mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan tuhan dan 
ayat (2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata dalam bahasa indonesia, 
bahasa daerah dan bahasa asing.

Pelanggaran demi pelanggaran pun terjadi lagi pada episode 
perdana dimunculkannya sinetron ini kali ini berupa bullying oleh 
sekelompok anak orang kaya kepada anak yang sederhana yang 
bersekolah di sekolah elit karena beasiswa. Sekelompok Geng The 
Johits menghina dengan kata-kata kasar seperti“Harus berapa kali 
gue bilang jangan narok barang lo di lemari gue, Kenapa kalian boleh 
narok barang di locker gue engga boleh ? Iya soalnya lo engga selevel 
sama kita ngaca lo, Lo masuk sekolah ini bayar ga ? Lo anak beasiswa aja 
belagu”

 

(Gambar 4.38 dan Gambar 4.39 Geng The Johits menendang barang-
barang dan menghina seorang siswa episode perdana tanggal 11 

November 2013)

Pada episode kedua Diam-Diam Suka ditayangkan banyak 
pelanggaran yang melanggar Undang-Undang Komisi Penyiaran 
Indonesia atau yang lebih dikenal KPI karena adengan lomba 
balap mobil dengan menggunakan pakaian seragam sekolah.
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(Gambar 4.40 dan gambar 4.41 Dengan menggunakan seragam sekolah 
Dafa dan Levine balapan mobil pada episode 2 tanggal 12 November 

2013)

Sangat disayangkan sinetron yang seharusnya menjadi wadah 
untuk sarana hiburan dan melepas waktu istirahat bagi masyarakat 
menjadi tidak layak ditonton karena mengandung unsur kekerasan 
baik itu secara verbal dan non verbal. Sayangnya sinetron ini 
termasuk dalam kategori sinetron yang kurang mendidik bagi 
remaja-remaja di indonesia, karena banyak menggunakan kata- 
kata kasar dan tidak patut untuk dicontoh bagi yang menontonnya. 
Sinetron ini sering kali melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran  
(P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang ada di dalam Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) salah satu contohnya :

 

(Gambar 4.42 Adegan-adegan du Mulut antara ketua geng The Johits 
yang dari Screen high school dengan Cyber school pada episode 110 

tanggal 24 Februari 2014)

Diam-diam Suka pada episode 110 pada tanggal 24 Februari 
2014 pukul 19.20 WIB, ketika screen high school menerima tantangan 
dari cyber school untuk battle dance. Princess merupakan perwakilan 



188    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

dari screen high school beradu battle dance dengan perwakilan dari 
cyber school dan tejadilah beberapa percakapan yang tidak patut 
untuk dicontoh perkataan tersebut diucapkan oleh lawan battlenya 
“Princess lo pasti kalah, because you losser” adegan ini melanggar 
Standar Program Penyiaran (SPP) pada Bab X pasal 15 ayat 1 yang 
menyebutkan bahwa “Program siaran wajib memperhatikan dan 
melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja. Selain itu 
pada Bab 1 Pasal 1 ayat 25 dinyatakan bahwa adegan kekerasan 
adalah gambar atau rangkaian gambar dan atau suara yang 
menampilkan tindakan verbal atau non verbal yang menimbulkan 
rasa sakit secara psikis dan atau bagi korban kekerasan.

(Gambar 4.43 Naomi menghina Bapak Kitri di kantin. Adegan dari 
episode 118 tanggal 4 Maret 2014)

Pelanggaran tersebut tidak hanya beradu mulut atau saling 
ejek-mengejek antara teman lawan sekolah, tetapi terjadi pada 
saat naomi ke kantin dan menghina seorang bapak kantin yaitu 
bapak Kitri dengan kata-kata yang tidak sepantasnya dilontarkan 
kepada orang yang lebih tua. Percakapan bapak Kitri dan Naomi 
itu adalah“My No My Waw jadi bapak Cuma mau ngomong itu aja , 
sini ya pak saya kasih tau karena kaum to the gembel mau nikah sama 
kaum to the gembel juga bearti nanti punya anak yang udah pasti kaum 
to the gembel juga. Saya turut prihatin karena masih banyak kaum to 
the gembel di muka bumi ini i to the yuh”.Pelanggaran tersebut pada 
episode 118 pada tanggal 4 maret 2014 pukul 19.35 WIB.
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Pelanggaran pada episode ini melanggar Undang- undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252). Serta Pedoman 
Perilaku Penyiaran  (P3)  dan Standar Program Siaran (SPS) yang 
dilanggar pada Bab V Penghormatan Terhadap Nilai dan Norma 
Kesopanan dan Kesusilaan Pasal 9 “Lembaga Penyiaran wajib 
menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang 
berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya pelanggaran terjadi pada 
bab XIII Pelarangan dan Pembatasan Kekerasan Bagian Kedua 
Ungkapan Kasar dan Makian Pasal 24 ayat (1) “Program siaran 
dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara 
verbal maupun non verbal, yang mempunyai kecenderungan 
menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna 
jorok/mesum/cabul/vulgar/dan atau menghina Tuhan.

Pelanggaran demi pelanggaran tidak hanya berupa perkataan 
ataupun ucapan tetapi ada pelanggaran yang berupa berbau seks 
yaitu adegan berciuman layaknya sepasang suami istri, yang 
mana adegan tersebut sangat tidak layak untuk ditonton oleh 
remaja atau anak-anak karena jam tayang sinetron ini pada jam 
prime time. Salah satunya pada saat Dafa hendak mencium Sri pada 
acara musik disekolahnya dan pada saat Dafa mengajak Sri untuk 
kencan dan makan malam bersama Dafa mencium kening Sri.

 

(Gambar 4.44 dan Gambar 4.45 Dafa hendak mencium bibir sri dan 
mencium kening Sri episode 110 tanggal 24 Februari 2014 dan episode 

118 tanggal 4 Maret 2014)

Pelanggaran pada episode ini adalah melanggar Undang- 
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232). 
Serta Pedoman Perilaku Penyiaran  (P3)  dan Standar Program 
Siaran (SPS) yang dilanggar bab X Perlindungan Kepada Anak 
Pasal 14 ayat (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan 
pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran 
pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program 
siaran. Serta bab XIII Program Siaran Bermuatan Seksual Pasal 16 
Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran 
dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual. 
Pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi ini merupakan bukti 
bahwa sinetron yang ada di Indonesia hanya mementingkan 
rating semata tanpa melihat terlebih jauh apa efek yang nantinya 
akan terjadi pada penonton setelah menonton sinetron ini, seperti 
pada episode 270 yang tayang pada tanggal 23 Agustus. Pada 
saat itu Princces memeluk tiger dengan mesra, karena princces 
sedang dalam keadaan sedih adegan ini sangat tidak pantas untuk 
ditampilkan karena mengajarkan hal yang tidak positif kepada 
remaja-remaja yang ada di Indonesia.

 

(Gambar 4.46 dan Gambar 4.47 Princess saling berpelukan dengan 
Tiger, karena Princess sedang sedih pada episode 270 tanggal 23 

Agustus 2014)

Hal ini melanggar Undang-Undang Standar Program Siaran 
(SPS) bab X Tentang Perlindungan kepada Anak Bagian Pertama 
Perlindungan Anak-Anak dan Remaja Pasal 15 ayat (1) Program 
siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-
anak dan/atau remaja serta ayat (2) Program siaran yang berisi 



Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia     191

muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaaan tindak pidana 
asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja. Tidak 
hanya kekerasan secara verbal ataupun nonverbal tapi kekerasan 
yang ada dalam sinetron Diam-Diam Suka sering terjadi kekerasan 
secara fi sik seperti perkelahian antar teman sekolah. Contohnya 
terjadi pada episode 279 Diam-Diam Suka, Dafa memukul teman 
sekolahnya karena saling ejek. 

(Gambar 4.48 Dafa memukul teman sekolahnya karena saling ejek 
pada episode 279 pada tanggal 14 September 2014)

 Pelanggaran demi-demi pelanggaran terus terjadi pada 
sinetron ini yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) bab 
XIII pasal 17 “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
pelanggaran dan/atau  pembatasan program siaran bermuatan 
kekerasan. Serta melanggar Standar Program Siaran (SPS) bab XIII 
Bagian Pertama Pelarangan Adegan Kekerasan pasal 23 Program 
Siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang (a) Menampilkan 
secara detail peristiwa kekerasan, seperti : tawuran, pengeroyokan, 
penyiksan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, 
terorisme, pengerusakan barang-barang secara kasar atau ganas, 
pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri.
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(Infografi s 4.10 Info Grafi k Kekerasan Verbal dan Nonverbal sinetron 
Diam – Diam Suka Episode 2 tanggal 12 November 2013)

Grafi k diatas menyimpulkan bahwa sinetron Diam-Diam Suka 
yang di produksi oleh Screenplay Productionspada episode 2 tanggal 
12 November 2013 lebih dominan menggunakan kekerasan secara 
ucapan atau verbal pada setiap segmen dan episodenya, karena 
dari grafi k tersebut tingkat kekerasan secara verbal lebih tinggi 
dari pada kenakalan remaja. 
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Diam-Diam Suka (di Toilet)

Slamet Arifi n

Fenomena kekerasan tidak ada hentinya ditampilkan 
dilayar televisi Indonesia. Ada sebagian orang yang peduli 
dengan melaporkan adegan tidak pantas tersebut  ke KPI selaku 
lembaga yang mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan 
masyarakat akan penyiaran di Indonesia. Namun ada pula yang 
hanya diam, menerima dan menikmati acara yang ditampilkan 
layar kaca. Media televisi yang hanya berorientasi kepada rating, 
kerap menampilkan adegan kekerasan fi sik maupun non fi sik 
(Riyanto Rasyid, 2013:102). Teguran demi teguran dari KPI tidak 
membuatnya  jera atau bahkan memperbaiki isi muatan siaran 
yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Tren kekerasan 
semakin marak terjadi di sekitar kita. Tawuran pelajar, kerusuhan 
massa, pelecehan seksual dan sebagainya seperti sudah menjadi 
hal yang biasa. Banyak hal yang dapat memicu tindakan kekerasan, 
salah satunya yaitu meniru pemberitaan tindak kekerasan seperti 
tawuran antar pelajar yang disiarkan secara vulgar oleh berbagai 
media televisi. Kekerasan di layar kaca juga banyak ditemukan 
pada acara sinetron program acara remaja dan anak-anak.

Hiburan memang diperlukan sebagai media untuk untuk 
mengusir kejenuhan dari berbagai aktifi tas sehari-hari. Media 
televisi menjadi salah satu pilihan karena menampilkan banyak 
program acara, namun terkadang tanpa kita sadari, acara di televisi 
terdapat pesan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan etika dan 
moral bangsa Indonesia. Seperti acara lawakan yang menampilkan 
kesialan seseorang menjadi bahan tertawaan dan cemoohan. Hal 
ini sangat tidak pantas, jika perilaku kekerasan dan kata-kata kasar 
tersebut ditiru dan di praktekan dalam kehidupan sehari-hari 
terutama pada anak-anak dan remaja.

Televisi dapat mempengaruhi audience secara bersamaaan, 
berkat jaringan yang sangat besar menjangkau keseluruh pelosok 
Indonesia. Efek yang ditimbulkan pun dapat terjadi secara 
bersamaan. Televisi dapat menjadi media pesan yang efektif 
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sebagai saluran yang memberikan tontonan yang mencerdaskan, 
namun yang terjadi sebaliknya. Tidak jarang masyarakat kita 
menjadi masyarakat yang konsumtif karena iklan-iklan yang di 
tawarkan televisi seperti menjanjikan sesuatu yang luarbiasa. 
Banyak kekerasan pada sinetron remaja salah satunya yaitu Diam-
diam Suka. Program tayangan yang disiarkan pada 14 September 
2014 pada pukul 18.36 WIB itu melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)  Tahun 2012.

Sinetron Diam-diam suka di dalam ceritanya menampilkan 
kehidupan anak SMA metropolitan dan berbagai permasalahan 
kehidupan remajanya. Dan salah satu tokoh utamanya yaitu Sri, 
anak lugu yang berasal dari  daerah Jawa dan selalu di-bully oleh 
kelompok siswa, yang menamakan geng The Johits. Dalam sinetron 
tersebut, Sri selalu mendapat pelecehan oleh para temannya kerena 
tingkah perilaku dan penampilanya dianggap oleh teman-temanya 
tidak sesuai dengan gaya berpakayan remaja metropolitan. Tindakan 
bullying seperti ini tentu sangat tidak baik jika untuk dijadikan 
contoh gambaran pendidikan kepada remaja di Indonesia. Menurut 
Lardellier, kekerasan dapat didefi nisikan sebagai prinsip tindakan 
yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain 
tanpa persetujuan (Haryatmoko, 2007:119).

(Gambar 4.49 Adegan perkelahian sekelompok remaja)

Dengan adanya aduan dari masyarakat, KPI memberikan 
teguran tertulis program sinetron “Diam-Diam Suka” yang 
ditayangkan oleh SCTV  Pada tanggal  13 April 2014 pada pukul 
18.28 WIB yang menayangkan adegan perkelahian sekelompok 
remaja, KPI Pusat pun memberikan teguran tertulis.
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(Gambar 4.50 Adegan bullying kepada Sri di dalam toilet)

Sinetron Diam-diam Suka kembali mendapatkan teguran 
dan ini teguran kedua kalinya dari KPI. Di dalam program siaran 
tersebut menayangkan adegan sekelompok remaja perempuan 
yang mencoret wajah sesama temannya di dalam toilet. Adegan 
bullying tersebut sangat tidak pantas dan tidak sopan, adegan itu 
sangat berbahaya jika sampai ditiru oleh remaja dan anak-anak.

Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran 
terhadap anak-anak dan remaja, norma kesopanan serta kesusilaan. 
Dan tentunya materi program siaran sinetron Diam Diam Suka 
tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi 
Penyiaran Indonesia tahun 2012. Ada berbagai pasal yang dilanggar 
yaitu PPP Pasal tentang Penghormatan terhadap nilai dan norma 
kesopanan dan kesuilaan yang berbunyi Lembaga penyiaran wajib 
menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang 
berlaku dalam masyarakdan juga melanggar PPP 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. Ayat 
2 disebutkan Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan 
anak dalam setiap aspek produksi siaran. Dan PPP Pasal 21 Ayat 1 
menyebutkan Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
penggolongan program siaran berdasarkan usia.

Adapun peraturan KPI tentang standar program siaran tahun 
2012 yang dilanggar yaitu SPS Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi 
program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan 
kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait 
agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi dan 
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juga Ayat 2 yang berbunyi program siaran wajib berhati-hati agar 
tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap 
keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh 
masyarakat dan SPS Pasal 15 yang berbunyi program siaran wajib 
memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau 
remaja program siaran tentang lingkungan pendidikan. SPS Pasal 
16 Ayat 2 huruf (b)yang berbunyitidak menampilkan perilaku dan 
cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di 
lingkungan pendidikan. Kemudian SPS Pasal 37 ayat 4 huruf  (a) 
yang berbunyi program siaran klasifi kasi R dilarang menampilkan 
muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang 
tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas 
tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

(Gambar 4.51 Adegan dimana Chelsea mencium Dafa terlihat sanga 
jelas ketika Chelsea mencium dada Dafa secara paksa)

(Gambar 4.52 Adegan Bambang dan Naomi mengendarai motor tanpa 
mengenakan helem dan berpakaian minim sambil meledek temanya 

yang mengendarai mobil)
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(Gambar 4.53 Adegan Naomi ditampar ditempat umum)

Sinetron Diam-diam Suka kerap kali menampilkan kekerasan 
fi sik maupun non fi sik. Tayangan televisi terutama sinetron yang  
berlatarkan pelajar pada saat ini lebih didominasi oleh kasus 
percintaan remaja, gaya hidup yang mewah, perebutan ketenaran 
dan penggunaan bahasa alay. Hal-hal tersebut tentu jauh dari 
pesan-pesan terhadap penonton anak-anak dan remaja yang 
bagaimana seharusnya, menyampaikan pesan-pesan semangat 
untuk meraih cita-cita, sikap-sikap keteledanan, semangat untuk 
membangun bangsa dan berbagai hal yang tentunya berguna 
untuk membangun moral dan etika para penonton remaja. 

Sangat di khawatirkan jika acara  sinetron tersebut ketika 
ditonton oleh anak-anak dan remaja yang belum begitu paham 
tentang apa yang ditampilkan di televisi, mengganggap itu manjadi 
sebuah tolak ukur yang benar, tentang bagaimana menjadi remaja. 
Hal ini tentunya dapat mematikan kreatifi tas remaja itu sendiri. 
Seperti kita ketahui fungsi media yaitu sebagai sumber informasi, 
ilmu pengetahuan, dan sarana hiburan, namun yang terjadi karena 
media telah memberikan pemahaman yang tidak baik terhadap 
remaja tentang kehidupan sekolah dan remaja, maka remaja 
mengikuti apa yang ditampilkan oleh media televisi seperti remaja 
mengikuti tingah perilaku dan gaya hidup para pemain sinetron. 
Tidak heran jika sinetron baru berapa bulan tayang remaja di 
berbagai daerah telah meniru cara berpakaian para artis sinetron.

Masyarakat berperan penting dalam mengontrol media 
televisi demi mencapai tujuan terbaik, yaitu mendapatkan siaran 
informasi berita yang berbobot dan bermanfaat dan mendapatkan 
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acara-acara yang mendidik. Dengan adanya KPI masyarakat 
mudah saja melaporkan adegan kekerasan atau yang dianggap 
tidak sesuai dengan peraturan tentang penyiaran yang sudah ada. 
Masyarakat yang semakin cerdas dan melek media adalah harapan 
semua. Masyarakat dan media televisi sama-sama memiliki 
kepentingan (Rasyid,2013:102). Masyarakat membutuhkan 
segala informasi yang berkembang, namun juga media televisi 
membutuhkan masyarakat agar tetap eksis dan menaikan rating 
agar mendatangkan banyak pihak pengiklan, namun karena 
lebih mementingkan rating  dan banyaknya keuntungan yang 
didapat dari pihak pengiklan, kepentingan masyarakat terabaikan, 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dilanggar 
dan tidak dipatuhi. Acara kekerasan menjadi siaran utama untuk 
mendongkrak rating agar tetap tinggi. Jika masyarakat sudah 
semakin cerdas dan memahami bahayanya materi siaran yang 
berbau kekerasan, serta pentingnya materi siaran yang mendidik, 
maka masyarakat pun akan meninggalkan acara yang kurang 
baik dan pihak televisi pasti akan mengevaluasi dan memperbaiki 
muatan siaran yang lebih baik.
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Pritt...Stop ! Bastian Steel dan Kawan-
Kawan

Alif Maulana

Saat ini media televisi telah menjadi fokus utama masyarakat 
luas dalam mencari hiburan yang mencakup semua kalangan, dari 
kelas bawah hingga kelas atas, dari yang muda sampai yang tua. 
Persaingan atara stasiun televisi satu dengan yang lainnya membuat 
mereka saling berlomba lomba untuk menyajikan tayangan tayangan 
hiburan dengan berbagai format agar menarik rating dan share yang 
tinggi. Sayangnya, pada konteks tayangan tersebut, banyak sekali 
hal-hal yang justru melanggar kaidah penyiaran yang memuat 
unsur kekerasan, pelecehan, seksualitas, dan masih banyak lagi. 
Pada akhirnya, tayangan tersebut tidaklah sehat untuk dikonsumsi 
oleh masyarakat, dan yang lebih menyedihkan lagi, masih banyak 
masyarakat yang tidak sadar akan pengaruh tayangan-tayangan 
yang diberikan media dan justru membuat candu, sehingga bisa 
merubah persepsi masyarakat secara kognitif. Masyarakat awam 
yang belum mengenal media, mungkin akan meniru apa saja yang 
mereka tonton, yang belum tentu baik untuk dilakukan. Terlebih 
lagi, menurut teori komunikasi massa, televisi tergolong dalam 
salah satu media yang diunakan untuk menyampaikan pesan pada 
sejumlah besar orang (Riswandi, 2009:103). Dengan kata lain, sifat 
media massa dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada 
khalayak sangatlah luas dan menyeluruh.

Sinetron merupakan salah satu format tayangan hiburan 
yang berisikan drama bersambung yang disiarkan oleh stasiun 
televisi Indonesia. Dari beberapa tayangan hiburan yang lain, 
sinetron lebih banyak diterima oleh masyarakat karena ceritanya 
lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sayangnya isi dalam 
sinetron juga banyak mengandung unsur kekerasan dan pelecehan 
terhadap strata sosial tertentu, agama, dan beberapa orang dengan 
kondisi fi sik tertentu. “Bastian Steel” adalah salah satu sinetron 
remaja yang ditayangkan di RCTI setiap hari pukul 17.00 wib. 
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Dalam tayangan tersebut juga banyak terdapat pelanggaan tentang 
kaidah penyiaran, salah satunya adalah kekerasan verbal maupun 
non verbal.

Cerita bermula dari tokoh bernama Abad, seorang penyihir 
jahat yang berniat membunuh bastian yang lahir dari dua pasangan 
penyihir baik yaitu Juli dan Tora. Bastian  diramalkan akan 
menjadi penyihir hebat dimasa depan nanti dan dapat membunuh 
Abad. Dengan sekuat tenaga, Juli berusaha menolong anaknya 
dan mengirimnya ke dunia manusia agar selamat dari serangan 
Abad. Di dunia manusia Bastian ditemukan oleh sepasang suami 
istri Fuad dan Yuni yang saat itu juga sudah memiliki seorang 
anak yang bernama Dudung. Fuad dan Yuni membawa Bastian 
kerumahnya dan akhirnya dirawat hingga Bastian tumbuh 
dewasa. Waktu terus berlalu, selama Bastian tinggal dengan Fuad 
dan Yuni, Bastian menerima perlakuan yag tidak pantas, seperti 
tidur di kandang ayam, dan juga mendapat perlakuan kasar dari 
kedua orang tua angkatnya itu.

(Gambar 4.54 Bastian dijewer dan dimaki oleh Fuad dan Yuni)

Dalam adegan tersebut Bastian yang hendak berangkat 
sekolah dan meminta izin ke Fuad dan Yuni justru dimarahi karena 
yang hanya boleh sekolah adalah Dudung, putra kandungnya. 
Yuni memaki maki Bastian “Sekali kagak boleh ya kagak boleh 
sekolah! Tugas lo dimari cuma nyucipiring! Ngepel!”. Ucapan 
yang memiliki kesan kasar dan keras, justru dimunculkan dalam 
tayangan ini. 
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(Gambar 4.55 Tokoh Guntur (kanan) yang tidak suka pacarnya dekat 
dengan Bastian (tengah))

Sedangkan adengan diatas, menggambarkan Guntur yang 
merupakan cowok terkeren di sekolahnya melihat Bastian dan 
Jelita sedang ngobrol,  kemudian Guntur yang sangat arogan 
langsung menghampiri Bastian dan mengancam, “Lo siapa hah! Jelita 
itu cewek gua! Awas lu ya, berani macem macem depan gua!”. Guntur 
mengancam sambil mendorong Bastian. Lalu Guntur yang arogan 
menarik tangan Jelita secara paksa. Saat Bastian mencegahnya, 
mereka berdua hammpir berkelahi namun dilerai oleh Jelita.

(Gambar 4.56 Bastian dikeroyok oleh Guntur dan teman-temannya)
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Pada scene yang lain, Guntur yang masih merasa kesal 
memanfaatkan Dudung untuk menjebak Bastian di gudang sekolah. 
Setelah Bastian masuk ke dalam gudang, ternyata disana sudah 
ada Guntur dan teman temannya, Bastian di tangkap oleh kedua 
temannya dan Guntur menarik rambut Bastian. Bastian melawan 
dengan kekuatan sihirnya, dan akhirnya membuat Guntur dan 
teman temannya terjatuh. Tidak lama kemudian, waktu tiba tiba 
berhenti, kedua guru Bastian datang dan menasehati Bastian.

Dari beberapa scene dalam sinetron Bastian Steel, banyak sekali 
mengandung unsur unsur kekerasan baik itu verbal maupun non 
verbal. Seharusnya dalam siaran remaja harus mengandung unsur-
unsur  budaya, nilai sosial, dan pendidikan sehingga memberikan 
tayangan yang sehat. Sementara dalam sinetron Bastain Steel, 
banyak melanggar kaidah penyaiaran yang sudah diatur dalam 
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran 
(SPS). Seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 14, Pasal 17, 
dan Pasal 21 ayat (1) P3, yang menjelaskan tentang isi dan konten 
penyiaran yang baik.

Pasal 14 ayat (1 dan 2) P3 berbunyi, lembaga penyiaran 
wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada 
anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat 
sesuai dengan golongan program siaran. Lembaga penyiaran 
wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek 
produksi siaran. Pasal 17 P3 berbunyi, Lembaga penyiaran wajin 
pada ketentuan pelanggaran dan/atau pembatasan program siaan 
bermuatan kekerasan. Sedangkan, dalam pasal 21 ayat (1) P3 
yang berbunyi, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat 
kedewasaan khalayak disetiap acara.

Selain dari pasal-pasal yang sudah tercantum dalam P3 tadi, 
sinetron Bastian Steel juga melanggar Standar Program Siaran 
(SPS) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI). Dalam SPS sudah jelas dalam Pasal 15 ayat (1), serta dalam 
Pasal 37 ayat (1 dan 2) serta (4) huruf (a), berisikan bahwa program 
siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-
anak dan/atau remaja. Sedangkan dalam pasal 37 ayat (1 dan 2) 
serta (4) huruf (a) menjelaskan bahwa program siaran klarifi kasi R 
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mengandung muatan, gaya pencitraan, dan tampilan yang sesuai 
dengan perkembangan psikologis remaja. Program siaran klarifi kasi 
R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-
nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan 
penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. 
Muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilku yang 
tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas 
tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pasal pasal diatas, sudah jelas pelanggaran-pelanggaran 
apa saja yang terkandung dalam sinetron Bastian Steel. Pihak KPI 
sendiri sudah memberikan surat peringatan terhadap tayangan 
Bastian Steel yang ditayangkan di RCTI agar melakukan evaluasi 
internal soal muatan yang terkandung dalam sinetron Bastian Steel. 
Selain sinetron Bastian Steel, KPI juga telah memberikan peringatan 
serupa pada tayangan “Manusia Harimau” yang disiarkan di 
MNCTV, dan telah memberhentikan sementara sinetron “Ganteng 
Ganteng Serigala” yang ditayangkan di SCTV. 

(Infografi s 4.11 Tayangan Bastian Steel Bukan Cowok Biasa episode 
1-5 pada hari Senin 15 september - 17 September 2014)

Dari kelima episode tersebut, tayangan Bastian Steel Bukan 
Cowok Biasa memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, sehingga 
ini bisa berpengaruh buruk bagi psikologis remaja dan anak-
anak yang menonton tayangan tersebut. Semakin sering remaja 
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menonton tayangan yang mengandung kekerasan, hal ini dapat 
merusak pola pikir mereka. Seperti pada fungsinya televisi sebagai 
pencipta agenda setting dari sebuah pemikiran, televisi juga bisa 
menciptakan sebuah dunia palsu bagi penikmatnya (Littlejohn, 
2008:415-416). Secara tidak sadar, jika hal ini terjadi secara terus 
menerus maka sikap dan perilaku remaja yang menontonya pasti 
akan berpengaruh, salah satunya pada efek kognitif. Efek kognitif 
dapat mengubah nilai yang saat ini ada dan telah terpelihara 
didalam masyarakat.

Sekarang ini banyak masyarakat memanfaatkan televisi 
sebagai sumber informasi dari berbagai hal, khususnya remaja, 
karena televisi banyak menayangkan hiburan berupa fi lm, sinetron, 
berita, dan program acaranya lainnya yang menghibur. Seperti 
yang dijelaskan, saat ini banyak tayangan tayangan televisi yang 
bisa dikatakan tidak layak untuk diterima oleh masyarakat karena 
melanggar kaidah penyiaran. Salah satunya menampilkan tayangan 
kekerasan pada tayangan anak-anak dan remaja. Kekerasan 
bisa juga dipahami sebagai tindakan menyakiti, menghina, dan 
juga bisa merendahkan pihak atau golongan tertentu. Beberapa 
penelitian yang dilakukan oleh para ahli, mencatat bahwa anak 
anak yang disuguhi tayangan kekerasan pada masa usia delapan 
sampai sembilan tahun akan berpengaruh terhadap perilaku 
agresif mereka ketika berumur delapan belas tahun meskipun 
hubungannya tidak tampak jelas (Huesmann dalam Miller, 
dalam Surbakti, 2008:133). Meskipun begitu, tidak hanya televisi 
yang berpengaruh besar terhadap sikap agresif yang terjadi pada 
anak-anak dan remaja, melainkan banyak faktor lain yang juga 
berpengaruh. Ada dua jenis kekerasan yang patut diketahui, yaitu 
kekerasan verbal dan non-verbal. Kekerasan verbal berupa kata-
kata, sedangkan kekerasan non verbal menggunakan bahasa tubuh 
atau suara tanpa kata-kata namun mempunyai makna (Bambang, 
2010:320). Dapat dijelaskan dari penjelasan tersebut, kekerasan 
verbal bisa juga berupa makian, hinaan, ancaman, serta olok-
olokan, sedangkan kekerasan non-verbal atau kekerasan fi sik bisa 
berupa memukul, menendang, serta menjatuhkan, dimana semua 
itu dilakukan dengan sengaja.

Efek lain tayangan kekerasan dikemukakan oleh Hearold, 
1986, yang mengatakan “ Tayangan kekerasan mendorong anak-
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anak menjadi antisosial, melanggar peraturan, tidak mau menaati 
hukum, melakukan penyerangan, baik secara verbal maupun 
fi sik. Mereka merasa dunia ini penuh dengan kekerasan, dan 
senang menggunakan kekerasan. Berbagai macam perilaku 
yang ditunjukan anak-anak, baik jenis maupun jumlahnya, 
mengidikasikan betapa kuatnya hubungan antara tayangan 
kekerasan dengan perilaku anak anak” (Hearold dalam Surbakti, 
2008:126). 
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Tertawa Karena Kekerasan

Galang Pambudi Anggara

Menjamurnya tayangan dan program baru pada stasiun televisi 
memberikan warna yang cerah bagi dunia pertelevisian saat ini. 
Bermacam-macam tayangan tersebut selalu menghiasi layar kaca 
setiap harinya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini 
maka tidak heran jika industri pertelevisian selalu memberikan 
program baru yang menarik. Mulai dari bangun pagi, televisi kita 
telah memberikan ucapan selamat pagi dengan program beritanya 
yang aktual dan terpercaya. Serial anak-anak seperti kartun dan 
animasipun tidak ketinggalan untuk menarik perhatian anak-
anak ketika akan berangkat sekolah. Lalu beranjak siang, program 
seperti infotainment dan feature turut serta menghiasi layar 
kaca. Kemudian program acara seperti sinetron sangat banyak 
mendominasi program televisi pada malam hari dengan waktu 
tayang yang sangat lama. Maka seperti itulah roda perputaran 
program televisi di Indonesia setiap harinya

Masyarakat dan televisi telah menjadi bagian satu sama lain 
pada kehidupan seahari-hari. Sayangnya program televisi pada 
saat ini sudah sangat jauh dari harapan. Berkembangnya program-
program baru yang tidak diimbangi dengan isi program tersebut 
yang seharusnya bisa menghibur dengan baik. Sebagai contoh, 
adalah tayangan sinetron yang akhir-akhir ini banyak bermunculan 
dengan waktu tayangnya yang cukup lama. Tidak salah memang 
jika program acara sinetron selalu menghiasi layar kaca masyarakat 
kita. Namun jika konten sinetron tersebut telah melanggar regulasi 
yang sudah ditetapkan, maka sudah seharusnya ada perlawanan 
untuk menghentikan tayangan tersebut.

Sebagai contoh adalah, sinetron komedi yang berjudul Disini 
Ada Tuyul. Sebuah sinetron yang tayang setiap hari pada pukul 
18.00 WIB di stasiun televisi swasta MNC TV. Singkat cerita, 
sinetron tersebut berkisah tentang seorang anak yang bertemu 
dengan makhluk halus berjenis tuyul. Anak tersebut bernama Irfan 
dan dia memiliki seorang sepupu yang kelakuannya sangat nakal, 
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dia bernama Raffi . Begitu juga dengan ibu Raffi  yang merangkap 
sebagai tante Irfan, dialah tante Mirna. Pada sinetron tersebut Irfan 
selalu dijahili oleh sepupunya yang bersekongkol dengan tante 
Mirna yang tak lain adalah ibu Raffi . Pada kisah lain diceritakan 
tentang seorang kaya bernama Jamrud yang memiliki tiga tuyul 
peliharaan yang diberdayakan untuk mencuri, sehingga membuat 
Jamrud kaya raya. Lalu dikisahkan Jamrud memiliki seorang anak 
bernama Andre yang sangat nakal. 

(Gambar 4.57 Andre dan teman-temannya sedang menjahili Irfan di 
sekolah)

Pada adegan tersebut menggambarkan Irfan yang jatuh 
tersungkur karena dijegal kakinya oleh Andre, dan ketika dia 
jatuh teman-temannya menertawakannya seolah-olah kejadian 
itu adalah sebuah kelucuan bagi mereka. Tidak patut memang 
ketika tayangan semacam ini mempertontonkan hal-hal yang jauh 
dari kehidupan anak-anak. Apalagi dengan atribut yang terlihat, 
yaitu baju seragam Sekolah Dasar yang notabene mencerminkan 
bahwa pada ranah tersebut adalah tempat anak-anak mendapat 
pendidikan tentang hal-hal yang baik,  tetapi salah kaprah ketika 
memasuki ranah pertelevisian yang memuat tayangan-tayangan 
seperti sinetron tersebut.

Apalah arti hiburan jika tayangan didalamnya malah 
menayangkan kekerasan yang kemasannya memakai hiburan. 
Maka kita hanya akan tertawa karena kekerasan tersebut. Televisi 
sebagai bentuk komunikasi massa memiliki fungsi mengentertaint 
atau menghibur. Maka seharusnya fungsi hiburan tersebut bisa 
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sesuai target dan usahakan agar hiburan tersebut sehat. Namun 
realitanya memang seperti ini, dan waktu tayangnya juga pada 
waktu-waktu prime time, dimana pada waktu itu adalah waktu 
untuk belajar anak-anak. Sinetron semacam Disini Ada Tuyul 
sangat mudah dijumpai pada tayangan sinetron lain. Tipikal 
sekali dan sangat bisa ditebak jalan ceritanya. Adegan lain yang 
memperlihatkan kekerasan adalah  ketika tante Mirna menyeret 
Irfan karena merasa kesal dengan Irfan. Hanya karena Irfan tidak 
mau menuruti keinginan tantenya akhirnya tante Mirna geram 
dan menyeret tangan Irfan dengan kerasnya 

(Gambar 4.58 Adegan Tante Mirna menyeret tangan Irfan)

Sesuai regulasi Komisi Penyiaran Indonesia terutama pada 
aturan Standar Program Siaran maka tayangan sinetron komedi 
Disini Ada Tuyul telah melanggar Bab XII tentang Pelarangan 
dan Pembatasan Kekerasan, terutama Pasal 23 tentang program 
siaran yang menyatakan adegan kekerasan dilarang menampilkan 
secara detail peristiwa kekerasan, seperti tawuran, pengeroyokan, 
penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, 
terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, 
pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri.

Pada tayangan Disini Ada Tuyul jelas sekali memperlihatkan 
penyiksaan yang dilakukan tante Mirna pada Irfan yang menyeret 
dengan paksa hanya karena tidak mau menuruti permintaan 
si tantenya. Seharusnya dengan pesatnya tekhnologi dan ilmu 
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pengetahuan bisa membuat tayangan televisi di Indonesia bisa 
lebih baik. Namun kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan 
harapan. Dan lagi-lagi masyarakat akan tetap menonton tayangan 
yang berkutat pada ranah yang itu-itu saja dengan jalan cerita yang 
mudah ditebak. Maka resistensi menjadi penting ketika hal buruk 
berusaha dikemas menjadi baik dengan embel-embel komedi.  
Pentingnya memperhatikan frekuensi publik sebagai acuan 
dalam menyiarkan program televisi yang bermutu seharusnya 
bisa menjadi tempat berkoreksi diri bagi stasiun-stasiun televisi 
di Indonesia. Sehingga program-program yang ditampilkan 
akan lebih bermutu, tidak hanya menghibur namun juga bisa 
memberikan edukasi bagi penonton. Berbicara mengenai dampak 
siaran televisi yang tidak sesuai dengan regulasi Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), telah menjadi perdebatan yang cukup panjang. 
Sebab, setiap ada tayangan yang melanggar aturan tersebut akan 
ada peringatan tertulis dari KPI, namun pada akhirnya tayangan 
tersbut muncul lagi dengan judul berbeda namun konten yang 
ditampilkan masih tetap sama. 

Perhatian tentang efek media menjadi penting dalam hal 
ini. Efek pesan media massa meliputi aspek kognitif, afektif, dan 
behavioral (Rakhmat, 2009:242). Efek kognitif merupakan efek yang 
terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, 
atau dipersepsi. Efek ini berkaitan dengan Transmisi pengetahuan, 
ketrampilan, kepercayaan, atau informasi. Jika dicermati dalam 
kehidupan sehari-hari, maka anak-anak yang menonton sinetron 
tersebut bisa terpengaruh dan mencerna isi dari tayangan sinetron 
yang memuat tayangan kekerasan tersebut. Lalu efek afektif, akan 
timbul jika ada perubahan yang dirasakan, disenangi, atau dibensi. 
Efek ini berhubungan dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek dari 
tayangan yang mengandung unsur kekrasan bisa mempengaruhi 
emosi dan sikap anak-anak yang menonton tayangan itu pada 
kesehariannya. Ada kemungkinan untuk mempraktekkan apa 
yang tergambar pada tayangan televisi pada kehidupan si anak. 
Efek selanjutnya adalah efek behavioral yaitu efek yang merujuk 
pada perilaku yang nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-
pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku. 

Televisi menjadi media atau alat utama dimana para penoton 
televsi belajar tentang masyarakat dan kultur lingkungannya. 
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Persepsi apa yang terbangun di benak penonton tentang 
masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya, 
melalui kontak penonton dengan televisi, ia belajar tentang dunia, 
orang-orangnya, nilai-nilainya, serta dat kebiasaannya (Nurudin, 
2011:167). Bisa kita bayangkan jika setiap hari tayangan televisi 
kita selalu selalu menyangkan program yang lucu namun dengan 
menggunakan kedok kekerasan, maka pengaruhnya akan 
perlahan-lahan masuk dalam memori penontonnya. Apalagi jika 
anak-anak yang menonton tayangan komedi yang memuat adegan 
kekerasan, maka akan sangat berbahay bagi kehidupannya. Dalam 
kasus ini literasi media menjadi penting untuk selalu dilakukan, 
agar kedepannya tayangan di televisi bisa lebih bermutu dan 
memiliki manfaat untuk kehidupan yang lebih baik.
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Kekerasan dalam Rumah Tangga Akan 
‘Terus Menjadi’ Catatan Hati Seorang 

Istri

Viddya Dwi Pradianty

Televisi merupakan salah satu media komunikasi yang paling 
dekat dengan masyarakat di era modern saat ini. Hampir setiap saat 
masyarakat menikmati media tersebut untuk memperoleh informasi, 
pendidikan, bahkan untuk sekedar sarana hiburan. Televisi juga 
menjadi barang yang tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, saat 
ini hampir di setiap rumah memiliki ‘kotak ajaib’ tersebut. Menurut 
Todd Giltin televisi merupakan penghibur, pembunuh rasa sakit, 
ladang tandus yang sangat luas, teman bagi kesepian, white noise, 
pencuri waktu (Dadang Rusbiantoro, 2008:37).

Memanfaatkan fenomena tersebut, stasiun televisi di Indonesia 
terutama stasiun televisi swasta berlomba-lomba untuk memproduksi 
dan menyajikan program-program yang menarik minat penikmat 
media televisi (penonton), dan berusaha semaksimal mungkin 
untuk mendapatkan rating tertinggi. Haryatmoko dalam bukunya 
yang berjudul Etika Komunikasi menyatakan bahwa dalam media 
televisi, tingginya rating adalah ukuran keberhasilan. Penentuan 
nilai pentingnya seakan terletak pada sejauh diinginkan oleh 
media yang lain. Lingkup manuver yang seharusnya dibuka untuk 
mengolah kekhasannya, akhirnya kekhasan itu tidak tercipta karena 
justru harus menyesuaikan diri dengan gairah media-media lain 
(Haryatmoko, 2007:10-11). Dari berbagai macam program televisi 
yang tersaji, program sinetron mempunyai cukup banyak peminat 
serta dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Hal ini dibuktikan 
dengan banyaknya sinetron yang menghiasi hampir semua stasiun 
televisi di Indonesia. Dalam setiap penayangannya tentu saja sinetron-
sinetron yang ada di televisi memiliki tema yang beragam, ada drama 
percintaan, religi, action, bahkan mistis. Meski demikian tidak sedikit 
juga sinetron-sinetron yang ada di Indonesia banyak mengandung 
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unsur kekerasan, seperti sinetron Catatan Hati Seorang Istri (RCTI), 
Ganteng-Ganteng Serigala (SCTV), Diam-Diam Suka (SCTV), Di Sini 
Ada Tuyul (MNCTV), ABG Jadi Manten (SCTV), 7 Manusia Harimau 
(RCTI), Emak Ijah Pengen ke Mekah (SCTV), serta masih banyak lagi 
sinetron lainnya. Berbeda dengan sinetron-sinetron yang tayang pada 
jaman dahulu, salah satunya yaitu Keluarga Cemara pada waktu itu 
ditayangkan oleh RCTI dan TV7 (sekarang Trans7). Keluarga Cemara 
menceritakan bagaimana harmonisnya keluarga kecil walaupun 
mereka hidup serba kekurangan/miskin, terdiri dari Abah, Emak, 
Euis, Cemara/Ara, dan Agil. Hampir tidak ada unsur kekerasan dalam 
sinetron Keluarga Cemara dari awal penayangan sampai Keluarga 
Cemara tidak tayang lagi di dunia pertelevisian Indonesia.

Namun sejak awal kemunculannya, sinetron Catatan Hati 
Seorang Istri yang diangkat dari salah satu novel karangan Asma 
Nadia dan disutradarai oleh Maruli Ara ini sangat berbanding 
terbalik dengan Keluarga Cemara. Sinetron Catatan Hati Seorang 
Istri dari awal kemunculannya sudah menayangkan adegan-adegan 
kekerasan. Menurut P. Lardellier, kekerasan bisa didefi nisikan 
sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan 
untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan (Haryatmoko, 
2007:119). Serta menurut S. Jehel, dalam kekerasan terkandung 
unsur dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai bentuknya: 
fi sik, verbal, moral, psikologis, atau melalui gambar. Penggunaan 
kekuatan, manipulasi, fi tnah, pemberitaan yang tidak benar, 
pengkondisian yang merugikan, kata-kata yang memojokkan, 
dan penghinaan merupakan ungkapan nyata kekerasan. Logika 
kekerasan merupakan logika kematian karena bisa melukai tubuh, 
melukai secara psikologis, merugikan, dan bisa menjadi ancaman 
terhadap integritas pribadi (Haryatmoko, 2007:120). Memang pada 
awalnya Catatan Hati Seorang Istri ini mendapat respon yang 
baik dari penontonnya, namun sangat disayangkan kepopuleran 
Catatan Hati Seorang Istri harus ternodai dengan adanya unsur 
kekerasan dalam penayangannya.

Catatan Hati Seorang Istri yang diproduksi SinemArt ini 
menceritakan tentang istri-istri yaitu Hana Sasmita (Sandra Dewi), 
Anisa (Intan Nuraini), dan Vina (Yasmine Wildblood) yang 
mempunyai masalah rumah tangga dengan suami-suaminya. Masalah 
antara Hana dan suaminya dimulai ketika suami Hana, Bram (Ashraf 
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Sinclair) diketahui berselingkuh dengan Karin (Cut Meyriska). Karena 
Karin sangat mencintai Bram, kemudian Karin mengancam Hana 
dengan teror-terornya. Sedangkan Anisa yang mempunyai suami 
tempramen dan cemburuan, Anisa dan anaknya kerap kali dipukuli 
oleh suaminya, Rudolf (Oka Antara). Kemudian Vina yang sudah lama 
bercerai dengan suaminya merasa terusik ketika mantan suaminya, 
Helmi (Baim Wong) itu datang menemui Vina dan anaknya. Ketiga 
perempuan yang berperan sebagai seorang istri dalam sinetron Catatan 
Hati Seorang Istri ini harus berjuang menghadapi permasalahan yang 
ada dalam rumah tangganya masing-masing.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun sempat melakukan 
teguran terhadap sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Pada 
tanggal 10 Juni 2014 pukul 20.23 WIB menayangkan adegan Karin 
menyayat tangannya sendiri menggunakan benda tajam hingga 
berdarah. Selain itu, ada adegan pencekikkan pada tanggal 20 
Juni 2014 pukul 20.00 WIB serta adegan dimana Karin melakukan 
percobaan bunuh diri dengan melompat dari gedung tinggi pada 
tanggal 21 Juni 2014 pukul 21.10 WIB.

(Gambar 4.59 Adegan dimana Karin menyayat tangannya sendiri 
menggunakan benda tajam hingga berdarah, tanggal 10 Juni 2014 

pukul 20.23 WIB)
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Gambar di atas merupakan gambar-gambar ketika Karin 
mengancam Bram akan bunuh diri jika Bram memutuskan untuk 
meninggalkan Karin. Karin menempelkan serpihan kaca yang 
tajam pada pergelangan tangannya. Kemudian Bram mencegah 
Karin, namun Karin tetap mencoba melakukan bunuh diri. 
Akhirnya Bram menghampiri Karin dan menahan tangan Karin 
agar tidak terluka.

(Gambar 4.60 Adegan Rudolf mencekik Anisa, tanggal 20 Juni 2014 
pukul 20.00 WIB)

Bukan hanya pada tanggal 10, 20, dan 21 Juni 2014 saja sinetron 
Catatan Hati Seorang Istri menampilkan adegan kekerasan, namun 
pada episode pertama pada tanggal 9 Juni 2014 pun sinetron ini 
telah menampilkan adegan kekerasan.

(Gambar 4.61 Adegan ketika Rudolf memukul Anisa)
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Gambar di atas merupakan adegan kekerasan pertama pada 
sinetron Catatan Hati Seorang Istri ketika Rudolf memukul Anisa 
memakai handuk karena Anisa melakukan hal yang dianggap 
Rudolf salah yaitu menyimpan baju basah di dalam kamar mandi.

(Gambar 4.62 Adegan Rudolf menyeret anaknya, Dante)

(Gambar 4.63 Adegan Anisa mencium tangan Rudolf, namun Rudolf 
membanting Anisa ke tembok)

Gambar di atas merupakan adegan dimana Rudolf menyeret 
Dante masuk kamar mandi dan mengguyurnya, karena Dante 
secara tidak sengaja menyenggol mobil Rudolf sampai lecet. Serta 
gambar selanjutnya merupakan adegan dimana ketika Anisa 
mencium tangan Rudolf yang akan berangkat bekerja, tetapi 
Rudolf membanting Anisa ke tembok karena kesal sepatu yang 
mau dipakainya bekerja dalam keadaan kotor terinjak Dante.



216    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

Tak cukup hanya pada episode pertama adegan-adegan 
kekerasan ditampilkan pada sinetron Catatan Hati Seorang 
Istri, sejumlah adegan kekerasan juga ada pada episode-episode 
selanjutnya, bahkan sampai tayangan pada tanggal 15 Oktober 
2014. Sejumlah adegan kekerasan yang ditampilkan dalam 
sinetron Catatan Hati Seorang Istri tentu bertentangan dengan 
Undang-Undang Perilaku Penyiaran, dimana “Bab V tentang 
Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 48 ayat (4) poin (d) dan (e) yang 
menyatakan, bahwa pedoman perilaku penyiaran menentukan 
isi standar siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan 
(d) pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme serta (e) 
perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan.

Kemudian, yang sangat disayangkan sinetron Catatan Hati 
Seorang Istri yang kerap kali menayangkan adegan kekerasan, 
pada awalnya tayang pada jam prime time setiap harinya, yaitu 
mulai pukul 20.00 WIB dimana anak-anak masih belum tidur pada 
kisaran jam prime time tersebut. Namun setelah ada teguran dari 
KPI karena terdapat sejumlah adegan kekerasan, sinetron Catatan 
Hati Seorang Istri berubah jam tayang yaitu pukul 22.00 WIB 
sampai pukul 23.00 WIB. Sophie Jehel menjelaskan bahwa anak 
membutuhkan rasa aman supaya bisa menemukan tempatnya 
dalam masyarakat. Konfrontasi dengan kekerasan dalam media 
merupakan penderitaan. Meskipun ada ekspresi senang, puas, atau 
tertarik terhadap kekerasan dalam media, sering tanpa disadari 
anak sebetulnya bergulat dalam suatu perjuangan, kegelisahan, 
dan ditatapkan pada berbagai pertanyaan. Dalam situasi itu, 
anak terpaksa harus melindungi diri dengan mengembangkan 
mekanisme pertahanan yang berakibat bahwa anak lebih 
banyak berhadapan dengan stress, kegelisahan atau rasa malu. 
Dengan demikian, seluruh energi anak harus dikerahkan untuk 
mempertahankan diri. Dampaknya, energi tersita sehingga justru 
kurang kesempatan untuk membangun identitas secara positif 
(Haryatmoko, 2007:125). Jelas ini melanggar pasal 25 yang berbunyi, 
“Promo program siaran yang mengandung muatan adegan 
kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifi kasi D, pukul 
22.00-03.00 waktu setempat”. Serta melanggar pedoman perilaku 
penyiaran (P3) yang menyatakan bahwa pasal 14 yang berbunyi, 
“(1) Lembaga penyiaran  wajib memberikan perlindungan dan 
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pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran 
pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program 
siaran. (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan 
anak dalam setiap aspek produksi siaran. Pasal 21 ayat (1) yang 
berbunyi “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat 
kedewasaan khalayak di setiap acara”.

Sejumlah adegan kekerasan yang dilakukan oleh Karin ketika 
dia mencoba bunuh diri dengan menyayat tangannya sendiri, 
Rudolf yang kerap kali menyiksa istri dan anaknya, serta unsur 
kekerasan-kekerasan lainnya yang ditayangkan secara detail 
dalam Catatan Hati Seorang Istri melanggar pasal 23 huruf (a) 
yang berbunyi, “Program siaran yang memuat adegan kekerasan 
dilarang: menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: 
tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, 
penyembelihan, mutilasi, tetorisme, pengrusakan barang-barang 
secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan dan bunuh 
diri”.

Teori Peluru atau Jarum Hipodermik yang dikemukakan 
Wilbur Schramm, mengasumsi bahwa media memiliki kekuatan 
yang sangat perkasa, dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu 
apa-apa. Teori ini mengasumsikan bahwa seorang komunikator 
dapat menembakan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada 
khalayak yang pasif (Elvinaro & Lukiati, 2004: 59,60). Sadar atau 
tidak sadar masyarakat yang pasif atau tidak tahu apa-apa akan 
terpengaruh oleh tayangan yang sangat tidak mendidik seperti 
tayangan yang menayangkan kekerasan, seperti sinetron Catatan 
Hati Seorang Istri. Di bawah ini adalah info grafi k kekerasan verbal 
dan nonverbal dalam sinetron Catatan Hati Seorang Istri pada 
episode 1 sampai episode 5 yang tayang di RCTI. Dalam info grafi k 
ini terdapat jumlah adegan mendorong, memukul, membentak, 
membanting, menyeret, menyiksa anak, menyayat, menjambak, 
berkelahi, dan adegan percobaan bunuh diri.
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(Infografi s 4.12 Kekerasan Verbal dan Non verbal pada sinetron 
Catatan Hati Seorang Istri Episode 1, 2, 3, 4, 5 tanggal 9, 10, 11 Juni 

2014)

Dilihat dari grafi k di atas, jenis kekerasan yang paling banyak 
terdapat pada sinetron Catatan Hati Seorang Istri pada episode 
1 sampai episode 5 yaitu adegan membentak. Sejumlah adegan 
kekerasan yang terdapat pada sinetron Catatan Hati Seorang Istri 
sungguh tidak mendidik para penontonnya.
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Menjamurnya Kekerasan Visual di 
Layar Televisi 

Pri Anugrah

Saat ini media televisi telah menjadi fokus utama masyarakat 
luas dalam mencari hiburan yang mencakup semua kalangan, 
dari kelas bawah hingga kelas atas, dari yang muda sampai yang 
tua. Persaingan antara stasiun televisi satu dengan yang lainnya 
membuat mereka saling berlomba-lomba untuk menyajikan 
tayangan tayangan hiburan dengan berbagai format agar menarik 
rating dan share yang tinggi. Sayangnya dalam konteks ini, banyak 
sekali tayangan tayangan yang justru melanggar kaidah penyiaran 
yang memuat unsur-unsur kekerasan, pelecehan, hingga 
seksualitas, yang akhirnya tayangan tersebut tidaklah sehat untuk 
dikonsumsi oleh masyarakat. Yang lebih menyedihkan lagi, masih 
banyak masyarakat yang tidak sadar akan pengaruh tayangan-
tayangan yang diberikan media dan justru membuat candu 
sehingga bisa merubah persepsi masyarakat atau secara kognitif 
masyarakat yang khususnya masih awam akan meniru apa saja 
yang mereka tonton yang belum tentu baik untuk dilakukan. 
Terlebih lagi menurut teori komunikasi massa, televisi tergolong 
dalam salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan 
pesan pada sejumlah besar orang (Riswandi, 2009: 103).

     Kekerasan visual merupakan penampilan gambar kekerasaan 
yang dipahami pemirsa atau pembaca dengaan mata telanjang 
sebagai dokumentasi atau rekaman fakta kekerasan. Kekerasan 
dalam media bisa dipersentasikan melalui isinya, misalnya 
tindakan (pembunuhan, perkelahian, pertengkaran, kerusuhan, 
dan tembakan), bisa juga dengaan setuasi, (konfl ik, luka dan 
tangisan) dimana emosi yang terungkap menggambarkan perasan 
yang terdalam. Kekerasan semacam itu bisa menarik, mengundang 
simpati, menjijikan, bisa membosankan, atau membuat marah 
(Haryatmoko, 2007: 128). Sinetron merupakan salah satu format 
tayangan hiburan yang berisikan drama bersambung yang 



220    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

disiarkan oleh stasiun televisi Indonesia. Dari beberapa tayangan 
hiburan yang lain, sinetron lebih banyak diterima oleh masyarakat 
karena ceritanya lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. 
Sayangnya, isi dalam sinetron juga banyak mengandung unsur 
kekerasan dan pelecehan terhadap strata sosial tertentu, agama, 
dan orang dengan kondisi fi sik tertentu. Salah satunya adalah 
sinetron Catatan Hati Seorang Istri (CHSI) yang ditayangkan di 
RCTI. Sinetron ini berkisah tentang perempuan yang membawa 
luka hati karena suami mereka serta mantan suami mereka. 
Sinetron ini diperankan oleh Hana (Dewi Sandra), Anisa (Intan 
Nuraini), Bang Rudolf, Bram (Ashraf Sinclair) sebagai suami, dan 
putri mereka bernama Rosi, serta Karin (Cut Meyriska) sebagai 
wanita yang masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Sinetron ini telah menayangkan adegan kekerasan yang 
menampilkan Bang Rudolf mendorong Anisa ke pintu hingga 
tersungkur ke lantai. Selanjutnya adegan Anisa yang ingin 
mencium tangan Bang Rudolf yang mau berangkat kerja namun, 
malah didorong Bang Rudolf ketembok.

 

(Gambar 4.64 dan Gambar 4.65 Bagaimana Bang Rudolf mendorong 
Anisa ke pintu hingga tersungkur ke lanta | Anisa yang ingin 

mencium tangan Bang Rudolf yang mau berangkat kerja namun, 
malah didorong Bang Rudolf ketembok)

Banyaknya adegan kekerasan yang ditayangkan oleh sinetron 
Catatan Hati Seorang Istri melanggar Undang-undang penyiaran 
No. 32 Tahun 2002. Pada pasal 36 ayat (1) dari regulasi ini di 
sebutkan bahwa siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, 
hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, 
moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan 
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kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama, dan budaya 
indonesia. Seharusnya stasiun-stasiun yang menayangkan 
sinetron lebih memperhatikan lagi sinetron-sinetron yang di 
tayangkan oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), karena 
ini melanggar Standar Program Siaran (SPS) pasal 37 ayat 4 huruf 
(a) yang menetapkan muatan yang mendorong remaja belajar 
tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan 
perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam 
kehidupan sehari-hari. Kemudian sinetron ini juga menayangkan 
adegan Rudolf mencekik Anisa ketika menangis dan adegan Karin 
menyayat tangannya sendiri disebuah kafe selanjutnya adegan 
Karin melakukan percobaan bunuh diri dari atas gedung.

 

(Gambar 4.66 Bang Rudolf mencekik Anisa ketika menangis dan 
Gambar 4.67 Karin menyayat tanganya hingga berdarah)

Jelas sekali adegan ini telah melangar Undang-undang No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada pasal 36 ayat (1) disebutkan 
bahwa siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, 
dan maanfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, 
kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, 
serta mengamalkan nilai-nilai agama, dan budaya Indonesia. 
Serta adegan ini juga melanggar Standar Program Siaran (SPS) 
pasal 23 point B yaitu program siaran yang memuat adegan 
kekerasan dilarang menampilkan manusia atau bagian tubuh yang 
berdarah-darah, terpotong potong dan kondisi yang mengenaskan 
akibat dari peristiwa kekerasan. Pada UU penyiaran juga sudah 
dijelaskan tentang pelanggaran dan pembatasan adegan kekerasan 
dan sadisme. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program 
yang dapat dipersepsikan sebagai mengagung-agungkan 
kekerasan atau menjustifi kasi kekerasan sebagai hal yang lumrah 
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dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari sudut pandang 
psikologi, penonton akan terhibur ketika melihat kenyataanya 
bahwa kekerasaan mendapat upahnya dengan keberhasilan tokoh 
(Haryatmoko, 2007: 123).

Program sinetron Catatan Hati Seorang Istri banyak 
mengandung unsur kekerasan atau adegan yang meperilihatkan 
kekerasan fi sik ataupun kekerasan verbal. Paling banyak 
ditampilkan adegan kekerasan fi sik. Kekerasan yang dilakukan 
oleh pelaku terhadap korban dengan cara memukul, menampar, 
mencekik, menendang, melempar barang ketubuh, menginjak, 
melukai, dengan tangan kosong dengan alat/senjata, menganiaya, 
dan membunuh (Sunarto, 2009:57). Bahaya kekerasan dalam 
media mempunyai alasan yang sangat kuat, meskipun sering 
lebih mencerminkan bentuk ketakutan dari pada ancaman 
rill.  Apa yang ditakutkan adalah skenario penularan kekerasan 
dalam media menjadi kekerasan sosial rill. Informasi tentang 
keekerasan juga bisa menambah kegelisaan umum sehingga 
membangkitkan sikap relatif masyarakat, alat penegak hukum. 
Menurut hasil studi tentang kekerasan media televisi di Amerika 
Serikat oleh American Pscyholodical Association pada tahun 1995, ada 
3 kesimpulan yang menarik yang  perlu dapat perhatian serius; 
pertama, mempersentasikan program kekerasan  meningkatkan 
prilaku agresif; kedua memperlihatkan secara berulang tayangan 
kekerasan yang dapat menyebabkan ketidakpekaan terhadap 
kekerasan dan penderitaan korban. Ketiga; tayangan kekerasan 
dapat meningkatkan rasa takut sehingga akan menciptakan 
representasi dalam diri pemirsa, betapa bahayanya dunia 
(Haryatmoko 2007: 124).

Seharusnya sudah selayaknya stasiun-stasiun televisi 
menyajikan tayangan yang berkualitas dan bermanfaat kepada 
masyarakat. Serta penempatan waktu tayang yang pas. Karena 
apabila ditonton oleh anak anak tentang tayangan kekerasan dan 
tidak sewajarnya akan mudah sekali terpengaruh dan bisa jadi 
dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Agama Kok Dijual ?

Puspita Septi Mahardani

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman 
saat ini sudah berubah menjadi modern, diiringi juga dengan 
perkembangan teknologi yang semakin pesat. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang canggih ini 
membuat kita menjadi mudah untuk melakukan apa pun dalam 
beraktivitas. Saat ini kita sudah bisa mendapatkan informasi tidak 
hanya melalui surat kabar saja, tetapi juga dengan media lainnya. 
Tidak lepas dari logika pasar ini ialah determinisme teknologi. Bila 
kita menyimak pendapat dari Dr.Haryatmoko yang menyatakan 
bahwa, bukan hanya berkembang banyaknya sarana komunikasi 
yang semakin canggih ikut menentukan produksi informasi, tetapi 
juga kultus teknologi (Haryatmoko, 2007: 11).

Televisi merupakan suatu media teknologi yang menggunakan 
audio visual untuk mendapatkan informasi baik berupa berita 
maupun hiburan. Akan tetapi sangat disayangkan, karena tayangan 
di televisi saat ini lebih mengejar rating yang tinggi, salah satunya 
adalah tayangan sinetron. Di dalam bukunya Sunarto mengatakan 
bahwa bagi televisi, format merupakan komoditas untuk dijual 
dan format televisi juga dapat mengacu pada baik jenis program 
yang sedang dibuat maupun medium yang digunakan entah fi lm 
atau videotape (Sunarto, 2009: 102). Seperti yang kita ketahui, 
saat ini sedang berlomba-lomba agar mendapatkan rating teratas 
untuk masing-masing program mereka. Rating selalu menjadi 
pokok utama bagi mereka, kaum kapitalis, tanpa memikirkan 
unsur nilai positif yang bermanfaat bagi para audiens. Namun bila 
kita menyimak pendapat dari Sunarto yang mengatakan bahwa, 
kedudukan stasiun televisi dalam perolehan rating dan sharing 
secara umum masih menempatkannya pada jajaran teratas stasiun 
televisi di Tanah Air (Sunarto, 2009: 102). Penulis juga memperoleh 
data berdasarkan persenan rating tertinggi, tayangan sinetron 
Emak Ijah Pengen Ke Mekah ini mendapatkan peringkat ke satu 
dalam rating dan memperoleh persentasi sebesar 24,5 %.
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Sinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah merupakan salah satu 
sinetron religi yang tayang setiap hari pada pukul 21.00 WIB di 
SCTV. Sinetron ini ditayangkan ketika bulan ramadhan, karna 
mendapatkan rating, respon, dan disukai oleh para audiens, 
maka fi lm ini berlanjut hingga saat ini. Emak Ijah (Aty Cancer 
Zein) merupakan tokoh utama yang yang memiliki cita-cita pergi 
ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Didalam sinetron ini 
beliau berperan sebagai ibu kandung Abbas (Irwansyah) yang 
memiliki sifat taat beribadah, sabar, jujur dan memiliki akhlak 
yang mulia. Semenjak ditinggal sang suami, dengan cara jualan 
gado-gado Emak Ijah bisa menghidupi anak-anaknya. Sayang, 
kondisi keuangan Emak Ijah kurang dari cukup. Sangat berbeda 
halnya dengan Hajah Ida (Shinta Muin) dan Haji Soleh (Alm. 
Jojon) yang memiliki banyak uang dan mereka berdua merupakan 
orang kaya yang memiliki banyak uang, sehingga tidak aneh lagi 
jika setiap tahun mereka berdua selalu pergi umrah bersama anak 
dan menantunya. Namun ibadah mereka tidak dibarengi dengan 
perbuatan, lantaran baik Hajah Ida maupun Haji Soleh selalu 
pamer kekayaan dan meledek Emak Ijah yang berangan-angan 
pergi haji.

Seperti yang kita ketahui televisi merupakan salah satu media 
yang memberikan kita tayangan baik berupa informasi, hiburan, 
maupun sinetron. Melalui program-program yang di tayangkan 
oleh televisi kita bisa mendapatkan sumber informasi sekaligus 
hiburan yang menarik untuk kita nikmati. Ketika kita sedang lelah 
kita bisa melihat tayangan-tayangan yang ada di televisi dengan 
cara yang mudah. Dengan cara melihat dan mendengarkan kita 
sudah bisa menikmati sekaligus mendapatkan informasi dan 
hiburan. Akan tetapi seperti yang kita ketahui tayangan ditelevisi 
saat ini telah memberikan kita suguhan tayangan yang kurang baik 
untuk dilihat dan dinikmati. Tayangan televisi sekarang banyak 
yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar aturan kode etik 
dalam penyiaran.

Tayangan Sinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah merupakan 
salah satu contoh tayangan yang melanggar kode etik penyiaran. 
Tayanagn sinetron ini mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) karena di balik nuansa yang berbau keislaman 
dan keagamaan, ternyata di dalam sinetron ini terdapat adegan-
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adegan yang tidak baik dan melanggar etika penyiaran seperti 
kekerasan non verbal ataupun verbal. Sinetron yang pada awal 
kemunculannya menampilkan sisi religi, saat ini justru lebih sering 
menampilkan adegan-adegan berbau iri, dengki, menghasut, 
kekerasan verbal dan non verbal. Karena mendapatkan rating yang 
tinggi maka sinetron ini diteruskan hingga saat ini. Dr.Haryatmoko 
mengatakan bahwa, selain memacu kekerasan, media pada 
pasar memicu untuk berlomba-lomba dalam menampilkan yang 
disenangin oleh pemirsa (Haryatmoko, 2007: 15). Dalam sinetron 
“Emak Ijah Pengen Ke Mekah” terdapat adegan-adegan yang  
dianggap melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran 
dalam KPI. Pada awalnya tayangan sinetron “Emak Ijan Penegn 
Pergi Ke Mekah” memberikan suguhan yang baik, akan tetapi 
seiring berjalannya waktu, tayangan ini kemudian memberikan 
tayangan yang menyimpang dan lepas dari peraturan, untuk 
menambah konfl ik dan kesan lucu.

 

(Gambar 4.68 Anak kecil yang sedang membakar petasan dan seorang 
pria yang tergeletak dengan tubuh gosong)

Dari gambar satu diatas, pada tanggal 12 Agustus 2014 
pukul 21.48 WIB sinetron “Emak Ijah Pengen ke Mekah” garapan 
Amanah Surga Productions menampilkan secara jelas bahwa ada 
adegan anak laki-laki yang sedang membakar petasan dan petasan 
tersebuat dilemparkan ke seorang pria yang sedang berjalan kaki. 
Karena petasan itu mengenai sang pria yang sedang berjalan kaki, 
tubuhnya pun hangus terbakar. Anak laki-laki ini pun membakar 
petasan lagi lalu dilemparkan ke teman-teman sepermainannya. 
Hingga salah satu dari temannya itu terkenan petasan dan tubuhnya 
pun gososng. Adegan ini merupakan adegan yang sangat tidak 



226    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

patut untuk ditiru. Karena ketika tayangan ini ditayangkan maka 
anak kecil akan mudah untuk terpengaruh. Atau bahkan bisa saja 
langsung mempraktekkan adegan tersebut.

(Infografi s 4.13 Kekerasan dalam sinetron Emak Ijah Pengen Ke 
Mekah Pengen Episode 385)

Grafi k di atas dibuat berdasarkan dari hasil pengamatan penulis 
saat menyaksikan tayangan Emak Ijah Pengen Ke Mekah pada Episode 
385. Grafi k lingkaran di atas menunjukkan dan memberitahu kepada 
kita mengenai persentasi pelanggaran yang ada di dalam tayangan 
tersebut, tentang kekerasan verbal maupun non verbal.

(Gambar 4.69 Hajah ida sedang menghina jenazah Minaroh)

Gambar di atas diambil ketika sedang melihat tayangan 
sinetron Emak Ijah Pengen Pergi ke Mekah yang memberitahukan 
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bahwa Ibu Hajah Ida sedang menghina jenazah Minaroh. Ibu 
Hajah Ida mengatakan bahwa minaroh adalah perempuan jalanan 
yang di pungut dari jalanan dan minaroh bukanlah perempuan 
baik-baik. Ibu Hajah Ida juga menghina minaroh bahwa dia adalah 
perempuan nakal. Padahal minaroh tidak seperti yang Ibu Hajah 
Ida katakan. Karena perkataannya Ibu Hajah Ida yang tidak baik 
(menghina jenazah Minaroh), terjadilah suatu kejadian sebuah 
pohon tumbang jatuh tepat di depan Ibu Hajah Ida.

Di dalam adegan tayangan Emak Ijah Pengen Ke Mekah ini 
terdapat pelanggaran yang ada di Pasal Undang-Undang Penyiaran 
yang dialanggar ada pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 
yang berbunyi tentang penyiaran,  pengaduan masyarakat, 
pemantauan dan analisis. Pelanggaran atas  perlindungan anak-
anak dan remaja, serta penggolongan program siaran. Selain itu 
juga terdapat empat Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) yang 
meliputi, Bab XIII Pasal 17 yang berbunyi “Lembaga Penyiaran 
wajib tunduk pada ketentuan atau pembatasan program siaran 
yang bermuatan kekerasan”, Bab IV tentang Penghormatan 
terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan. 
Pasal 7 juga mengatakan  tidak boleh menyajikan program yang 
merendahkan mempertentangkan atau melecehkan suku, agama, 
ras dan antargolongan yang mencangkup keberagaman budaya, 
usia, gender, atau kehidupan sosial ekonomi. Sedangkan Bab XIII 
Pasal 14 ayat 2 berbunyi Lembaga penyiaran wajib memperhatikan 
kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran”, dan 
Bab XIII pasal 17  pasal 17 ayat 2  berbunyi tentang Lembaga 
penyiaran tidak boleh menyajikan  program yang menertawakan, 
merendahkan, dan/atau menghina orang lain dan/atau kelompok 
masyarakat.

Mereka mengkemas nuansa islami di dalam tayangan 
sehingga masyarakat percaya bahwa tayangan tersebut baik 
untuk di lihat, padahal itu semua belum tentu baik. Dengan cara 
seperti ini mereka sama saja menjual agama demi mendapatkan 
rating yang tinggi sehingga tayangan mereka bisa menghasilkan 
uang yang banyak. Padahal pada dasarnya media memiliki tiga 
fungsi utama diantaranya memberikan informasi, pendidikan 
dan hiburan. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini media 
lebih mengunggulkan tayangan hiburan dari pada informasi dan 
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pendidikannya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya aliran 
kapitalisme, dimana pemilik media (konglomerat) mengharapkan 
keuntungan fi nansial dari setia berbagai program acara yang 
ditayangkan oleh medianya. Kebanyakan dari tayangan yang 
disuguhkan kepada audiens tidak memperdulikan dampak 
apa yang akan terjadi nantinya jika masyarakat sebagai audiens 
disuguhi tayangan yang hanya mengejar rating untuk keuntungan 
fi nancial semata.
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Alih Fungsi Kekerasan Menjadi 
Hiburan

Anisati Sauma N

Perkembangan dalam media massa saat ini semakin pesat. UU 
No.40 tahun 1999 tentang Pers, UU No.32 tahun 2002, Pedoman 
Perilaku Penyiaran (P3), Standar Program Siaran (SPS), sebagai 
pedoman atau acuan untuk berbagai siaran agar mendapatkan 
izin disiarkan. Televisi adalah salah satu media massa yang 
berkembang dengan cepat. (Nur Rochimah dan Junaedi, 2013: 3) 
Selain itu televisi mempunyai banyak persoalan yang menjadi pro 
dan kontra. Salah satu permasalahannya antara lain kekerasan 
yang disajikan di televisi.

Kekerasan merupakan suatu tindakan agresif yang dilarang 
dan menyebabkan penderitaan terhadap orang lain. Kekerasan 
dapat terjadi pada siapapun mereka yang terkena dampak 
dari ilmu pengetahuan atau informasi apa saja yang diterima 
dari kehidupan nyata maupun dari media. Disebabkan karena 
kurangnya menyaring informasi yang mendidik dan tidak 
mendidik. Apalagi kekerasan tersebut ditayangkan di televisi. 
Hal tersebut dengan cepat dapat memberikan dampak buruk bagi 
audiens yang melihatnya, Terutama anak-anak yang sangat rentan 
terhadap tayangan di televisi. Tidak sedikit kasus kekerasan tentang 
anak-anak akibat meniru adegan di televisi pada kehidupan nyata. 
Ada banyak individu yang terisolasi secara sosial maupun juga 
kecanduan hebat dengan perilaku penggunaan media yang dapat 
menguatkan keadaan mereka yang terisolasi (McQuail, 2011: 188).

Adanya kasus yang terjadi akibat tayangan di televisi, 
membuktikan bahwa masih banyak tayangan yang kurang 
mendidik. Ada sejumlah hipotesis yang berhubungan dengan 
dampak tayangan kekerasan di televisi pada perilaku manusia, 
namun dilihat dari banyak kasus yang ada dan hipotesis yang 
lebih banyak terjadi yaitu hipotesis rangsangan yang menyatakan 
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bahwa menyaksikan tayangan kekerasan mengakibatkan 
peningkatan dalam perilaku agresif yang sesungguhnya dan 
hipotesis menirukan menyatakan orang mempelajari perilaku 
agresif dari televisi kemudian meniru atau memproduksi perilaku 
tersebut (Severin danTankard,Jr, 2011 : 339).

Media televisi sangat berperan penting untuk membangun 
moral bangsa. Pada kenyataannya media televisi berperan 
disfungsional. Tidak disadari banyak tayangan yang melanggar 
etika penyiaran. Banyak program yang sudah terkena teguran 
bahkan pemberhentian tayang. Production House (PH) memang 
menerima teguran dan siap menerima konsekuensi jika 
programnya diberhentikan, namun akan tetap ada solusi seperti 
membuat program baru atau meng-upgrade program yang sudah 
diberhentikan tersebut. Permainan dari stasiun televisi saat ini 
mulai merajalela. Demi sebuah keuntungan dan mempertahankan 
program yang sudah mempunyai rating yang tinggi, sebuah 
stasiun televisi mempunyai solusi untuk menggantikan tayangan 
yang sudah diberhentikan bahkandengan format tayangan yang 
hampir sama.

Dari sekian tayangan yang melanggar Pedoman Perilaku 
Penyiaran (P3), Standar Program Siaran (SPS), dan UU tentang 
penyiaran, tetapi masih banyak program acara yang dibiarkan 
tayang di televisi, salah satunya yaitu tayangan yang ber-genre 
sketsa komedi yaitu “LenongRempong” di Trans7. Sketsa komedi 
ini bisa dibilang tayangan baru karena tayang perdana pada tanggal 
11 Agustus 2014. Lenong Rempong ini bertemakan tentang tradisi 
kebudayaan betawi dengan memasukkan berbagai suku lainnya. 
Pemain dari Lenong Rempong ini antara lain Okky Lukman, Budi 
Anduk, Monalisa, Denada, Parto, Siti Liza, Dinda Kirana, Julian 
Liberty, Aziz Gagap, Boris Bokir, Albern Sultan, Ruben Onsu, dan 
Cynthia Nabila Ramlan. Lenong Rempong tayang hamper setiap 
hari dari Senin-Jumat setiap pukul 18.00 WIB.

Sketsa komedi Lenong Rempong ini sudah mempunyai rating 
yang lumayan tinggi. Di dunia penyiaran rating selalu menjadi 
ukuran keberhasilan suatu program acara. Rating ditentukan oleh 
lembaga survey satu-satunya yang menjadi patokan atau pedoman 
dari stasiun televisi bernama A.C. Nielsen. Rating itu akan 



Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia     231

diberikan kepada stasiun televisi, kemudian dengan adanya rating 
itu, sebuah stasiun televisi dapat mengetahui tayangan yang akan 
tetap ditayangkan. Jika rating sebuah program acara tinggi, maka 
stasiun televisi mempunyai strategi dimana program unggulan 
yang mempunyai rating tinggi akan tayang pada prime time (jam 
tayang utama). Disebabkan karena pada jam-jam tersebut waktu 
yang sangat produktif untuk menonton televisi. Sama dengan 
tayangan Lenong Rempong yang ditayangkan pada jam-jam prime 
time. Sangat dikhawatirkan jika program acara yang tayang pada 
saat itu tidak mendidik dan mengandung unsure kekerasan atau 
pelanggaran lainnya, maka akan sangat berdampak negatif bagi 
audiens.

Terlihat jelas bahwa tayangan sketsa komedi Lenong 
Rempong ini banyak terjadi kekerasan verbal maupun non verbal 
dan memberikan tayangan yang tidak mendidik. Hal yang tidak 
mendidik dapat dilihat pada episode “Penjual Kambing yang 
Terombang Ambing” yang tayang pada tanggal 6 Oktober 2014. 
Pada sketsa komedi ini identik dengan adanya pantun berbalas 
antara pemain. Namun pantun tersebut pada akhirnya akan 
berujung dengan pem-bully-an yang ditujukan kepada pemain. 
Figur seorang Aziz Gagap yang terkenal mempunyai penyakit 
gagap, bahkan sudah terkenal dari program acara sebelumnya itu 
dimanfaatkan menjadi bahan lelucon. Pembullyan terhadap Aziz 
karena gagapnya itu sangat sering terjadi. Selain Aziz, ada juga 
Monalisa yang terkena pembullyan akibat hidungnya yang pesek 
dan Okky Lukman karena badannya yang gemuk. Tayangan 
tersebut telah melanggar SPS terutama pasal 17 ayat(2) yang berisi 
perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu termasuk 
orang dengan kondisi fi sik tertentu, seperti gemuk, ceking, cebol, 
bibir sumbing, hidung pesek, gigi tonggos, dan mata juling.

Pada episode “Penjual Kambing yang Terombang Ambing”, 
Aziz Gagap yang berperan menjadi seorang pembantu Denny 
Cagur dan selalu mengikuti apa saja yang dikatakan walaupun 
itu benar atau salah. Denny menyuruh Aziz untuk meracuni 
kambing saingannya yaitu milik Parto. Secara tidak langsung itu 
memberikan ajaran yang tidak mendidik atau berperilaku curang 
dan melakukan tindak kejahatan.
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(Gambar 4.70 dan Gambar 4.71 menceritakan Aziz sebagai pembantu 
sedang menjalankan perintah dari majikannya, Denny Cagur, dengan 

menyuntik kambing saingannya dengan racun)

Tayangan ini melanggar SPS bab XIII bagian pertama pasal 23 
bagian A dan D 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, dan/atau bunuh 
diri serta menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan”.

Kekerasan verbal maupun non verbal tidak hanya terjadi pada 
episode ini saja, namun masih banyak episode yang secara tidak 
langsung terjadi kekerasan. Diantara kekerasan verbal maupun non 
verbal, kekerasan yang sering terjadi pada sketsa komedi “Lenong 
Rempong” yaitu kekerasan verbal. Terlihat pada diagram dibawah :

(Infografi s 4.14 Kekerasan verbal pada “Lenong Rempong” pada 
tanggal 6 Oktober 2014)

Diagram di atas menjelaskan pada tayangan Lenong Rempong 
kekerasan verbalnya di tingkat pembullyan lebih tinggi dibanding 
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dengan pantun yang tidak mendidik, kata-kata kotor atau kasar, 
dan ajaran yang tidak mendidik. Bisa dikatakan 60% dari tayangan 
tersebut terjadi pembullyan dan itu dijadikan sebagai sebuah 
hiburan. Semakin sering pembullyan terhadap para pemain Lenong 
Rempong, maka penonton akan semakin terhibur.

Terjadi kekerasan lainnya di tayangan Lenong Rempong yaitu 
pada episode “Aku (bukan) Boneka”. Episode ini menceritakan 
Parto seorang pemilik took mainan. Monalisa yang berperan 
sebagai boneka Annabelle dan Ruben sebagai boneka semacam 
Pinokio. Kekerasan yang terjadi pada episode ini yaitu ketika 
Ruben menjadi seorang boneka dan Parto selaku pemilik took 
tersebut mengatakan “boneka ini nggak bias bohong, kalo bohong 
ada hukumannya muka nya jadi item”. Kemudian Wendy sebagai 
calon pembeli mencoba menanyakan sesuatu kepada Ruben, 
kemudian Ruben menjawab dan jawaban itu salah. Wendy pun 
mengusap muka Ruben dengan krim berwarna hitam ditambah 
minyak angin. Jika saat mengusap mengenai indera yang sensitif 
dapat mengakibatkan hal buruk terjadi pada Ruben. Saat itu Ruben 
merasa kepanasan setelah mukanya dioles oleh Wendy.

 

(Gambar 4.72 dan 4.73 menceritakan Ruben saat diolesi krim dan 
merasa kepanasan)

(Gambar 4.74 menjelaskan bahwa Okky memberitahu minyak yang 
dipakai Wendy mengolesi mukanya Ruben)
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Episode ini menceritakan ajaran yang tidak mendidik. Pada 
episode ini penonton yang datang di studio yaitu anak SMA 
yang sedang study tour. Walaupun ada segmen-segmen yang 
mengajarkan tentang dunia broadcasting, namun seperti pada 
diagram 1 yang menjelaskan bahwa 60% dari tayangan tersebut 
yaitu kekerasan verbal (pembullyan). Jika tetap dibiarkan program 
acara yang mengandung kekerasan ataupun pelanggaran lainnya 
itu ditayangkan, maka bagi masyarakat awam akan menelan 
mentah-mentah tayangan tersebut karena kurangnya kesadaran 
untuk memilih tayangan yang benar-benar patut dikonsumsi. 
Dapat dilihat dari kekerasan sekecil apapun yang ditayangkan, 
namun dampaknya akan besar bagi audiens. Media tidak 
menyadari bahwa dampak dari mengangkat realitas kekerasan 
juga menciptakan kekerasan baru dengan kekuatan mengemas 
kekerasan tersebut menjadi sebuah hiburan.
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Demi Rating, Aku Di Bully

Bagus Haryo W

Televisi berkembang begitu cepat sejalan dengan 
perkembangan teknologi elektronika, dan telah menjadi fenomena 
besar di abad ini. Peran televisi sangatlah besar dalam membentuk 
pola dan pendapat umum, termasuk pendapat untuk menyenangi 
produk-produk tertentu, demikian pula dalam pembentukan 
perilaku dan pola pikir. Selain itu kotak ajaib ini juga memiliki 
pengaruh yang besar terhadap perkembangan teknologi, ekonomi, 
politik dan di segala aspek kehidupan masyarakat. Komersialisasi 
industri televisi mulai berlangsung pada akhir tahun 1980-an ketika 
pemerintah memberi izin bagi beroperasinya beberapa stasiun 
televisi swasta. Sampai pertengahan tahun 1990-an industri televisi 
berkembang tanpa aturan jelas. Demi memuaskan para pemirsanya, 
banyak stasiun televisi yang berlomba-lomba membuat acara 
hiburan semenarik mungkin. Seperti Trans TV yang menghadirkan 
Indonesia Mencari Bakat dan Show Imah-nya, Trans 7 dengan 
Bukan Empat Mata serta Indonesia Lawak Club, RCTI dengan 
acara musik Dahsyatnya dan masih banyak lagi stasiun televisi 
yang menghadirkan acara hiburan. Di sisi lain, program-program 
hiburan tersebut, tanpa kita sadari mengandung unsur-unsur 
kekerasan, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Seperti dalam 
acara Bukan Empat Mata di Trans7, saat Tukul sedang membuka 
acara pasti selalu disertai dengan bullyan terhadap penonton dan 
pemain musik di acara tersebut. Hal ini tentu melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pasal 9 
tentang penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan 
kesusilaan. Selain itu juga melanggar Undang-Undang No. 32 
Tahun 2002 tentang penyiaran Bab IV pasal 36 ayat 6 yang berisi, isi 
siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/
atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, 
atau merusak hubungan internasional.

Kekerasan dapatlah dipahami sebagai tindakan menyakiti, 
merendahkan, menghina atau tindakan kekejaman yang bertujuan 
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untuk membuat objek kekerasan tersebut menderita, baik secara 
psikologis maupun fi siologis. Dengan demikian, dapat diartikan 
bahwa tidak seorang pun manusia yang hidup di dunia ini luput 
dari tindak kekerasan. Dengan bentuk kekerasan yang dialami 
bermacam – macam dan intensitasnya pun berbeda – beda. 
Sedangkan kekerasan verbal dapat diartikan sebagai semua bentuk 
tindakan ucapan yang mempunyai sifat menghina, membentak, 
memaki, memarahi dan menakuti dengan mengeluarkan kata-kata 
yang tidak pantas. Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku 
melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-
kata yang melecehkan. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental 
abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.

(Gambar 4.75 Tukul saat membuka acara Bukan Empat Mata)

Program lain yang juga mengandung unsur kekerasan 
adalah program Indonesia Lawak Klub (ILK) di Trans7. Indonesia 
Lawak Klub adalah sebuah program lawak yang disiarkan oleh 
Trans7. Konsep acara ini adalah mempertemukan para pelawak di 
Indonesia dan bergabung dalam satu forum diskusi dan membahas 
sebuah topik yang tengah menjadi isu terkini. Orang-orang yang 
biasanya melawak, berkolaborasi membicarakan suatu masalah dan 
berusaha untuk memberikan solusi dengan versi yang menghibur. 
Acara ini merupakan parodi dari program diskusi Indonesia Lawyers 
Club yang disiarkan di tvOne. Dalam durasi 60 menit (kini 120 menit 
termasuk pariwara), Denny Chandra yang menjadi moderator 
akan mengundang 8-10 orang pelawak atau entertainer yang 
dikenal di Indonesia untuk menjadi panelis. Selain mendengarkan 
komentar dari para tamu, masyarakat pun diajak terlibat dengan 
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menyampaikan pendapat mereka melalui video tape (atau VT) yang 
ditayangkan, lalu di akhir acara disampaikan melalui rangkuman 
kesimpulan oleh seorang notulen yang diperankan oleh Maman 
Suherman dari hasil pembahasan para tamu.

ILK mempunyai slogan 
atau kata-kata yang selalu 
diucapkan hostnya setiap 
memulai acara yaitu, “Indonesia 
Lawak Klub adalah satu-
satunya acara diskusi di televisi 
yang menghadirkan perdebatan 
hangat nan memikat, setiap 
masalah dikupas secara singkat, 
tepat dan tidak bermanfaat” 
yang dibawakan oleh Denny 
Alyas Chandra selaku pembawa 
acara pada program tersebut. 

Program ini terbukti laku dan sangat menarik perhatian 
pemirsa Trans7 dari berbagai golongan. Ditambah dengan 
menghadirkan para bintang tamu dan topik yang berbeda setiap 
harinya membuat acara ini semakin disukai pemirsanya. Namun 
tanpa kita sadari program ini mengandung banyak sekali unsur 
kekerasan verbal didalamnya yang tentu saja melanggar Undang-
Undang Penyiaran. Salah satunya pada tayangan ILK 9 Oktober 
2014 dengan tema “Romantis, bukan rokok makan gratis”, disana 
terdapat banyak sekali bully-an atau hinaan yang dilontarkan 
oleh para panelis terhadap 
panelis lain. Seperti saat Pak 
Jarwo dihina dengan sebutan 
babi ngepet oleh Akbar dan 
Denny, karena terdapat lilin 
di mejanya. Kemudian, pada 
tema yang berbeda, Komeng 
juga menyebut Pak Jarwo 
mirip dengan srigala, dan 
mungkin masih banyak lagi 
ucapan yang tidak layak 
dilontarkan.

(Gambar 4.76 Denny Chandra 
saat membuka acara Indonesia 

Lawak Club)

(Gambar 4.77 Ekspresi wajah Pak 
Jarwo saat disebut mirip serigala)
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Hal ini tentu saja melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 
2002 BAB IV pasal 36 ayat 6 tentang penyiaran yang berisi, Isi 
siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/
atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, 
atau merusak hubungan internasional. Banyak contoh lain seperti 
saat Akbar berkata bahwa Pak Jarwo otaknya kosong, Denny 
menghina Pak Jarwo bahwa Pak Jarwo lahir karena kutukan dan 
saat Pak komar disebut “monyong” oleh pak Jarwo yang tentu 
saja hal – hal tersebut sangatlah dilarang dalam Undang – Undang 
penyiaran. 

Sedangkan pada tayangan ILK tanggal 23 Oktober 2014 
dengan tema “Momongan oh momongan” justru terjadi penurunan 
jumlah kekerasan verbal yang terjadi pada tayangan ILK tersebut. 
Akan tetapi, penurunan kekerasan verbal tersebut, tidak menjamin 
acara ini legal untuk dipertontonkan kepada semua kalangan, 
khususnya anak-anak. Tayangan yang seharusnya untuk orang 
dewasa kemungkinan besar bebas dinikmati oleh anak – anak 
karena tidak adanya rambu – rambu yang tegas yang seharusnya 
ditegakkan di tengah – tengah keluarga. Ketidakpedulian ini 
menyebabkan banyak anak – anak menjadi korban tayangan yang 
tidak sesuai dengan perkembangan kognisi emosional maupun 
psikologis mereka.

(Infografi s 4.15 Grafi k kekerasan verbal pada tayangan ILK)



Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia     239

ILK: Mencari Hiburan di Tengah 
Slapstick Humor

Septi Nugrahaini

Dewasa ini, acara di layar televisi kian beragam. Mulai dari 
acara bertema musik, reality show, variety show, mistis, dll semakin 
memanjakan kebutuhan pemirsanya akan hiburan. Indonesia Lawak 
Klub yang tayang di TRANS 7 menjadi salah satu acara variety show 
komedi yang kini tengah digandrungi masyarakat Indonesia. Indonesia 
Lawak Klub (ILK) sebenarnya sebuah parodi dari Indonesia Lawyer 
Club yang ditayangkan oleh TV ONE. Bedanya, ILC adalah sebuah 
variety show yang membahas persoalan negara sedangkan ILK adalah 
murni program komedi yang memiliki konsep mempertemukan 
beberapa pelawak Indonesia dan bergabung di dalam forum 
diskusi dengan mengusung tema-tema sosial yang tengah ramai di 
masyarakat. Indonesia Lawak Klub dibawakan secara apik oleh Denny 
Chandra yang berperan menjadi moderator dari beberapa panelis 
yang diperankan oleh komedian Indonesia, seperti Cak Lontong, 
Jarwo Kwat, Komeng, Cici Panda, Fitri Tropica, Rico Ceper, Ronald 
Surapradja, Vincent, dll.  Terdapat juga seorang pelawak yang bertugas 
mencatat notulen layaknya acara-acara debat sungguhan, yaitu Maman 
Suherman. ILK tayang pada hari Senin – Sabtu pukul 21.30-23.00 WIB 
di TRANS 7.  Dalam ILK yang ditayangkan pada tanggal 1 Oktober 
2014 mengusung tema tentang “4x6 atau kah sama dengan 6x4” 
dengan mengundang bintang 
tamu aktris Astrid Tiar yang 
berperan sebagai guru SMA. 
Di awal acara, materi lawakan 
di ILK sudah menjurus pada 
penghinaan kepada orang yang 
lebih tua, yaitu sebuah candaan 
para pemain ILK terhadap 
Jarwo yang notabene jauh lebih 
tua di atasnya. (Gambar 4.78 Jarwo yang sedang 

dikelilingi pemain ILK)
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Hal tersebut telah melanggar peraturan KPI tentang Standar 
Program Siaran (SPS) Bab V mengenai penghormatan terhadap 
norma kesopanan dan kesusilaan pasal 9 ayat 1 yang berbunyi 
program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan 
kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait 
agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi. 
Seharusnya sebuah acara mampu menjadi salah satu media 
pendidikan bagi audience-nya. Selain itu juga terdengar joke dari 
Denny Chandra  yang menghina nama Jarwo sebagai ‘jaran apa 
genderuwo.’ Terlebih Jarwo yang memiliki warna kulit lebih hitam 
dan postur tubuh yang tidak begitu tinggi dibanding pelawak lain 
sering dijadikan bahan lelucon dengan menghina keadaan fi siknya. 
Padahal yang seperti itu pun bertentangan dengan Pedoman 
Perilaku Penyiaran tahun 2012 Bab XI tentang perlindungan 
kepada orang dan masyarakat golongan tertentu, terutama pasal 
15 ayat 1c yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib 
memperhatikan dan melindungi hak dan kewajiban orang dan 
atau golongan dengan fi sik tertentu.

(Gambar 4.79 Denny Chandra ketika menyebut Jarwo adalah ‘jaran 
apa genderuwo’)

Memasuki pelanggaran di dunia pendidikan, yaitu pada saat 
Astrid Tiar yang berperan sebagai guru berdebat dengan salah 
satu pemain ILK, Panda yang memerankan seorang siswi karena 
memakai jaket di dalam kelas. Biasanya peraturan dalam sekolah 
memang tidak diperkenankan seorang murid untuk memakai jaket 
pada saat jam pelajaran. Seperti juga terlihat ketika Astrid menegur 
‘siswanya’ yang memakai topi di dalam kelas. Ada hal lain yang 
menarik untuk diamati dalam konsep kelas ini. Yaitu pakaian Astrid 
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yang mencitrakan adalah seorang guru sangat tidak sesuai dengan 
realitas pendidikan sekolah yang sebenarnya dan ketika Cak 
Lontong memanjangkan akronim Kepsek (Kepala Sekolah) menjadi 
Ketoprak Sekolah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Bab X 
pada SPS tentang perlindungan kepada anak mengenai program 
siaran tentang lingkungan pendidikan pasal 16 ayat 2 poin (a) yang 
berbunyi tidak memperolok pendidik / pengajar dan (b) tidak 
menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan 
dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan.

 

(Gambar 4.80 Panda yang berani pada ‘gurunya’ dan Gambar 4.81 
Pakaian Astrid tidak mencerminkan pakaian seorang guru)

Makian kasar pun tak luput dalam setiap lawakan di ILK 
ini. Contohnya adalah ketika Denny Chandra yang melontarkan 
kata-kata terkutuk, bodoh, bloon, adegan bentak-membentak dan 
materi lawakan yang kemudian menjurus pada hal-hal vulgar. 
Lagi-lagi hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Peraturan 
KPI tentang SPS Bab XIII pelarangan dan pembatasan kekerasan 
ungkapan kasar dan makian yang tertuang pada pasal 24 ayat 1 
yakni 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. Dalam episode ini, ILK mengandalkan 
kekerasan verbal untuk pancingan lawakan bagi audience-nya. Baik 
kekerasan verbal yang sering ditujukan kepada Jarwo maupun 
pelawak lainnya. Kekerasan verbal adalah ekspresi yang paling 
sering muncul dalam bentuk cacian, bentakan, menggunjingkan, 
dan sebagainya (Hendriyani, 2010:158). Namun dalam tayangan 
ini, kekerasan verbal seolah menjadi hal yang wajar dan biasa. 
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Kekerasan verbal juga merupakan bentuk kekerasan secara 
psikologis yang mereduksi kemampuan mental dan otak. Seperti, 
penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, 
mempermalukan di depan orang lain, dan sebagainya (Galtung 
dalam Santoso dalam Chakim, 2010:23). Tayangan yang jelas 
bertentangan dengan P3SPS Bab IV tentang penghormatan 
terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan 
pasal 7 mengenai lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan 
program yang merendahkan, mempertentangkan, dan atau 
melecehkan suku, agama, ras, dan antar golongan  yang mencakup 
keberagaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi 
seharusnya memang dilarang untuk disiarkan namun kebutuhan 
akan hiburanlah yang membuat acara-acara yang sebenarnya sarat 
akan slapstickhumor ini tetap disiarkan oleh media.

Acara hiburan memang sudah selayaknya menghibur para 
audiensnya. Namun sebagai salah satu media pembelajaran, 
program acara yang disuguhkan juga harus menjunjung nilai-
nilai pendidikan dengan mengedepankan materi komedi yang 
ikut mencerdaskan bangsa bukan sebuah acara komedi yang 
selalu menertawakan orang yang terkena bullying. Karena bullying 
adalah tindakan negatif yang dilakukan seseorang atau lebih dan 
dilakukan secara berulang-ulang yang terjadi dari waktu ke waktu. 
Maka tak heran bila kedepannya kita sebagai audiens akan terus 
disuguhi komedi atau lawakan yang penuh dengan kekerasan. 
Oleh karena itu, kita sebagai audiens dituntut untuk berpikir 
kritis dan selektif dalam memiliih tontonan agar hiburan yang kita 
terima adalah hiburan yang berkualitas dan bermanfaat.

(Infografi s 4.16 Kekerasan verbal dan non verbal dalam ILK)
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Luka Komedi

Martina Ernaningsih

Pada era sekarang televisi bukan menjadi hal yang khusus 
namun sudah menjadi hal umum bagi masyarakat Indonesia, 
banyaknya program acara di televisi menjadi salah satu kenapa 
televisi sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain sebagai 
media informasi, televisi juga sebagai media hiburan dan edukasi 
bagi masyarakat untuk menghilangkan rasa jenuh setelah sehariaan 
beraktivitas. Meningkatnya konsumsi menonton televisi di 
Indonesia membuat para pemilik media berlomba-lomba membuat 
program acara untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia 
dan menaikan rating televisi mereka. Pada kenyataannya para 
pemilik media hanya mementingkan hiburan semata, program 
acara baru yang banyak dan hangat  mereka buat saat ini sebuah 
program komedi yang hampir di setiap semua stasiun televisi ada, 
para pekerja televisi berlomba-lomba menjadikan acara komedi 
mereka menduduki peringkat rating teratas. Rating yang dimana 
menjadi salah satu tanda atau prestasi yang menunjukan program 
acara komedi mereka sangat di gemari oleh masyarakat Indonesia. 
Namun pada kenyataannya program acara televisi yang mereka 
buat banyak melakukan pelanggaran yang membuat pihak Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) tidak segan-segan memberikan sanksi 
terhadap program acara pada stasiun televisi yang melakukan 
pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan pun tidak hanya sekali 
dua kali namun sudah berkali-kali dan sering dilakukan di setiap 
harinya saat program acara itu ditayangkan. 

Komisi Penyiaran Indonesia telah membuat peraturan-
peraturan terhadap televisi maupun program televisi yang baik. 
Peraturan yang di bagi menjadi dua yaitu Pedoman Perilaku 
Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS). Namun sangat 
disayangkan peraturan yang pihak KPI buat tidak sepenuhnya 
di patuhi oleh para pemilik dan pekerja televisi kebanyakan dari 
mereka lebih mementingkan penonton terhibur entah dengan 
materi program acara mem-bully atau melakukan kekerasan 
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verbal sekalipun yang membuat penonton tertawa puas. Dalam 
program acara televisi Indonesia Lawak Klub (ILK) yang memiliki 
tagline “ Mengatasi Masalah Tanpa Solusi “  yang di tayangkan 
pada hari Senin – Jum’at pada pukul 20.45 WIB dengan durasi 120 
menit. Program acara ILK ini banyak melakukan pelanggaran-
pelanggaran kekerasan verbal dan bullying yang dilakukan para 
pemain ILK itu sendiri  yang entah dilakukan secara sengaja atau 
tidak sengaja untuk membuat para penonton terhibur dengan 
apa yang mereka lakukan yang sering kali menyakiti hati orang 
yang dihina atau dibully. Pada tanggal 1 Oktober saya mengamati 
program acara ILK yang waktu itu mengangkat tema “ Baca Tulis 
Hitung (Calistung)” yang pada saat itu banyaknya pelanggaran 
kekerasan verbal yang dilakukan oleh para pemain seperti Denny, 
Cici Panda, Cak Lontong, Ucok, Jarwo Kwat. Pelanggaran yang 
dilakukan saat ILK di tayangkan secara Live di televisi pada saat 
Denny menanggapi komentar Jarwo Kwat dengan menghina dan  
melecehkan nama Jarwo Kwat dengan “ Jaran apa Gendruwo” 
yang itu jelas-jelas melanggar dalam Undang-Undang no 32  
Tahun 2002 tentang penyiaran Pedoman Perilaku Penyiaran 
(PPP) Bab IV paal 7 yang berbunyi lembaga penyiaran tidak boleh 
menyajikan program yang merendahkan, mempertahankan dan/
atau melecehkan suku, ras, dan antar golongan yang mencangkup 
keberagaman budaya, usia, gender dan/atau kehidupan sosial dan 
Bab XI perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat. 
Selain itu program siaran ini 
juga melanggar Standar 
Program Siaran (SPS) Bab 
IV pasal 7 point (a) adegan 
kekerasan adalah gambaran 
atau rangkaian gambar 
dan/atau suara yang 
menampilkan tindakan 
verbal dan/atau non verbal 
yang menimbulkan rasa 
sakit secara fi sik, piskis, 
dan/atau social bagi korban 
kekerasan.

(Gambar 4.82 Ketika Danny Chandra 
melakukan penghinaan pada nama 

Jarwo Kwat)
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Pelanggaran PPP lainnya yang dilanggar yaitu melakukan 
tindakan rasis pada yang berkulit hitam pasal yang dilanggar adalah 
Bab IV pasal 6 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib menghormati 
perbedaan suku, agama,ras, dan antar golongan yang mencangkup 
keberagaman budaya, usia, gander dan/atau kehidupan ekonomi 
sosial. Selain itu juga melanggar SPS Bab II pasal 4 ayat ( c ) 
menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan 
budaya bangsa yang multikultur, serta Bab III Pasal 5 ayat (a dan b) 
tentang nilai-nilai kesukuan, keagamaan, dan antar golongan norma 
kesopanan kesusilaan. Yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk 
dijadikan bahan lawakan apapun dan bagaimanapun bentuknya. 
Banyaknya kata-kata kasar yang dilontarkan pada komedi Indonesia 
Lawak Klub (ILK) seharusnya tidak boleh diucapkan karena 
tidak sedikit dari kalangan anak-anak remaja yang menonton dan 
menyukai program acara ini. Lontaran kata-kata kasar ataupun 
sindiran juga termasuk melanggar Bab XIII program siaran muataan 
kekerasan, terutama Pasal 17 yang menyatakan bahwa lembaga 
penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan/atau 
pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

Pelanggaran lainnya yang dilakukan secara tidak langsung 
mengajarkan anak-anak untuk membantah dan membentak 
seorang guru, pelanggaran ini terlihat pada saat Cici Panda 
yang berperan sebagai murid yang membantah dan membentak 
ibu guru yang pada saat itu di perankan oleh Astrid Tiar yang 
sedang memberikan nasihat kepada Cici Panda padahal jelas pada 
tayangan itu jelas sekali bahwa Cici Panda melakukan kesalahan

(Gambar 4.83 dimana Cici Panda membantah dan membentak Astrid 
Tiar yang berperan sebagai guru)
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Pedoman Perilaku Penyiaran yang dilanggar adalah Bab V pasal 
9 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati 
nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam 
masyarakat serta Standar Program Siaran ( SPS ) Bab VI Pasal 10 
ayat 1 yang berbunyi program siatan wajib menghormati etika 
profesi yang dimiliki profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi 
siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif. 
Persentase kekerasan verbal yang dilakukan pada setiap segmen 
mengalami kenaikan dan penurunan.

(Infografi s 4.17 Tabel Pelanggaran yang dilakukan pada tayangan ILK 
Tanggal 1 Oktober 2014)

Bullying adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan, 
pemalakan, pengucilan, atau intimidasi penggertak, orang 
yang mengganggu orang yang lemah. dalam tayangan ILK jelas 
sekali penindasan dilakukan secara verbal. Para pemain dengan 
mudahnya melontarkan kalimat-kalimat yang menyinggung 
atau menghina pemain lain. Bahwa bullying merupakan sebuah 
hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan dalam aksi, 
menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara 
langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuar, 
tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan 
perasaan senang. Bullying verbal dalam acara televisi, berdasarkan 
pengaduan masyarakat, komisi penyiaran Indonesia memberikan 
defi nisi/pengertian terhadap bullying adalah kekerasan fi sik dan 
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psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau 
kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan 
diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti 
orang atau membuat orang tertekan, trauma/ depresi dan tidak 
berdaya. Tindakan kekerasan disebuah acara televisi bukanlah hal 
yang baru dalam dunia pertelevisian Indonesia. Kasus kekerasan 
verbal ini telah lama terjadi di Indonesia, namun luput dari 
perhatian. Kekerasan verbal juga termasuk  bentuk kekerasan yang 
secara piskologis yang mereduksi kemampuan mental dan otak 
seperti penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, 
mempermalukan didepan orang lain dan sebagainya. Beberapa 
teori yang menyebutkan behwa kekerasan yang ditimbulkan oleh 
media khususnya televisi bisa berpengaruh baik secara psikis 
maupun perilaku anak kedepannya seperti teori stimulasi agresif. 
Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cendrung mempraktekan 
kekerasan yang digambarkan oleh media bahwa khalayak dengan 
mudah terpengaruh atau menirukan terhadap hal-hal yang 
dilihatnya secara terus menerus melalui media televisi . Dalam 
National Television Violence Study (1995-1997) menyatakan bahwa: 
“ menonton kekerasan  di televisi cenderung lebih meningkatkan 
perilaku kekerasan pemirsa dalam satu situasi dibanding situasi 
lainnya.
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ILK “Ironi Dalam Tawa”

Fajar Adhi K

Televisi merupakan salah satu media massa populer yang 
ada saat ini di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri lagi kalau setiap 
hari dua mata kita pasti akan menonton televisi. Seiring dengan 
perkembangan zaman, pada saat sekarang ini televisi bukan lagi 
kebutuhan tersier bagi masyarakat Indonesia melainkan sebagai 
kebutuhan yang harus  dipenuhi setiap hari. Media televisi 
merupakan salah satu media hiburan bagi masyarakat. berbagai 
jenis program acara hadir setiap hari disuguhkan berbagai stasiun 
televisi untuk pemirsanya, salah satu program yang digandrungi 
masyarakat adalah program hiburan atau komedi.  Setiap 
hari masyarakat dipengaruhi oleh serbuan media yang tidak 
terbendung, salah satu media yang sangat banyak memengaruhi 
pola perilaku dan pikiran masyarakat adalah televisi, televisi 
bukan hanya membawa dampak positif dalam kehidupan tetapi 
televisi juga merupakan pembawa perilaku negatif. Media yang 
seharusnya memberikan pembelajaran yang baik bagi kita malah 
berbanding terbalik. Media yang selalu menjadi bahan untuk 
mencari hiburan atau mencari informasi banyak sekali yang 
memunculkan acara maupun penyampaian informasi yang salah. 
Pentingnya media televisi seiring dengan kemajuan jaman dan 
perkembangan arus globalisasi, maka sangatlah besar peran media 
televisi untuk mempengaruhi perkembangan mental pada saat ini.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa media, khususnya 
televisi di Indonesia, hanya mengedepankan rating. Program yang 
banyak penontonnya ya yang dapat rating tinggi, iklan mahal. 
Sayangnya atas alasan rating dan ekonomi inilah yang membuat 
program-program televisi kurang mendidik. Saat sekarang ini 
telah banyak sekali bermunculan berbagai macam program acara 
televisi baik dari sinetron, acara kuis, humor, talkshow, reality show 
dan lainnya. Tetapi yang lebih menjadi pilihan masyarakat adalah 
program-program televisi yang beraliran humor, maraknya acara 
komedi di berbagai stasiun televisi saat sekarang ini menjadi 
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fenomena yang sudah tidak asing  lagi. Maraknya acara-acara 
komedi di televisi kini sudah banyak yang dikemas dengan hanya 
mengutamakan keuntungan semata sehingga dampaknya jauh 
dari pesan positif yang dapat mendidik masyarakat.Maraknya 
tayangan tak mendidik di televisi selama ini kurang disikapi 
secara tegas oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik pusat dan 
daerah. 

Sekarang ini pun program-program televisi komedi banyak 
bermunculan di stasiun-stasiun televisi. Salah satu fenomena 
acara ditelevisi yang sarat akan tayangan yang kurang mendidik 
adalah ILK (Indonesia Lawak Klub). Program tersebut mengambil 
format diskusi santai di dalam ruangan. Program komedi ini 
merupakan plesetan dari program yang sudah tayang ditelevisi 
lain.Indonesia Lawak Klub adalah sebuah program lawak yang 
disiarkan oleh Trans7. Program ini pertama kali dimulai pada 27 
Oktober 2013, kini acara ini hadir 5 kali dalam seminggu, Senin-
Jumat pada pukul 21:50 WIB. Konsep acara ini adalah 
mempertemukan para pelawak di Indonesia dan bergabung dalam 
satu forum diskusi dan membahas sebuah topik yang tengah 
menjadi isu terkini. Para pelawak dibagi menjadi beberapa grup 
seperti kelompok masyarakat yang pro dengan isu dan kontra 
dengan isu yang sedang dibahas. Deni Chandra selaku pembawa 
acara akan menunjuk satu persatu kelompok yang akan berbicara 
dahulu untuk mengutarakan pendapatnya tentang isu yang sedang 
dibahas. Bintang utama ILK adalah pembawa acara Denny Chandra, 
Komeng sebagai Komengtator (plesetan dari komentator), dan Cak 
Lontong sebagai penyampai data hasil survei absurd bahkan tidak 
jelas kebenarannya. Ketiga orang itu diibaratkan sebagai “segitiga 
jitu andalan” dalam acara ini. Di akhir acara disampaikan melalui 
rangkuman kesimpulan oleh seorang notulen yang diperankan 
oleh Maman Suherman dari hasil pembahasan dari para tamu. 
Pembahasan yang dilakukan hanyalah sebatas pada isu yang 
dijadikan bahan candaan dan hanya menampilkan bagian luar 
isu yang sedang dibahas. ILK yang tayang di Trans 7 ini adalah 
acara yang sangat banyak mempunyai kelemahan baik dari 
segi pengemasan acara ataupun kesalahan-kesalahan yang ada 
pada program tersebut.  Seperti halnya program TV yang sudah 
marak saat ini ILK pun tak luput dari beberapa pelanggaran 



250    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

yang dilakukan. Dalam program komedi tersebut banyak sekali 
melakukan pelanggaran yang telah dibuat oleh pedoman perilaku 
penyiaran.

Dalam penayangan tanggal 1 Oktober 2014 banyak sekali 
kekerasan verbal yang dilakukan oleh para pemain ILK sebagai 
contoh kekerasan yang dilakukan oleh Komeng terhadap Jarwo 
Kwat maupun dari Jarwo Kwat ke Akbar.

(Gambar 4.84 Gambar tersebut mengadegankan Komeng menghina 
Jarwo Kuat)

Dalam gambar diatas memperlihatkan Jarwo Kwat yang 
sedang dihina oleh Komeng sesama pemain ILK. Penghinaan 
Komeng terhadap Jarwo Kwat sebanyak 3 kali dengan menyebut 
“gak pantes lu pake seragam SMA kulit udah keriput kemana – 
mana”. Selain itu juga dengan menggunakan kata ”bloon” yang 
ditujukan pada kebodohan, menyebut Jarwo sebagai korban PKI 
yang dicabut kukunya.

(Gambar 4.85 Gambar tersebut mengadegankan Jarwo Kuat yang 
menghina Akbar)
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 Dalam adegan tersebut terlihat bahwa Jarwo Kwat yang 
dengan sengaja menghina Akbar dengan kata “item” karena badan 
Akbar yang hitam adegan itu dilakukan sebanyak 3 kali dengan 
kata-kata yang sama. Penghinaan bukan hanya sebatas pada 
pelaku komedi yang sedang berdebat tetapi juga pada notulen yang 
diperankan oleh Maman Suheraman notabene adalah orang yang 
memberi solusi diakhir acara. Notulen tersebut terkena kekerasan 
verbal yaitu berupa penghinaan terhadap notulen sebanyak 2 kali  
dengan membandingkan kepalanya yang botak dengan tomat 
dan cokodot. Kekerasan verbal semacam inilah yang banyak 
terdapat di acara ILK ini. Kekerasan verbal yang dijadikan sebagai 
bahan tawaan seperti suatu hal yang harus digunakan untuk 
menarik penonton untuk menonton acara tersebut. Kekerasan 
yang seharusnya diminimalkan untuk membuat masyarakat lebih 
cerdas dalam menerima asupan informasi seperti dihiraukan 
keberadaannya.

Dalam adegan tersebut ILK telah melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran Bab V Pasal 48 Ayat (4) yang menentukanbahwa 
standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan rasa 
hormat terhadap agama masing masing individu, rasa hormat 
terhadap hal hal pribadi seperti kesopanan dan kesusilaan, 
pembatasan anggota seks, kekerasaan, dan sadisme juga menjadi 
standar yang harus diperhatikan dalam penyiaran, penggolongan 
usia menurut usia khalayak seperti usia anak–anak, remaja, dan 
perempuan harus diperhatikan sesuai dengan program yang 
akan dipertontokan nanti. Program penyiaran dalam bahasa asing 
dan ketepatan dan kenetralan dalam program berita baik berupa 
siaran langsung maupun siaran iklan harus diperhatikan pantas 
atau tidaknya dengan kultur, tema dan ketepatan dalam undang 
undang penyiaran yang ada di Indonesia.

Selain itu juga melanggar P3 SPS yaitu  Pasal 17 Ayat (1)  
yang berisi “Ayat (1) program siaran dilarang menampilkan 
muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat 
tertentu”, dan Ayat (2) huruf d orang yang berisi “orang dengan 
fi sik tertentu, seperti : gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung 
pesek, memiliki tonggos, mata juling. Dalam siaran skala nasional 
penyiaran yang menjadikan kekurangan fi sik seseorang untuk 
bahan tawaan atau bahan eksploitasi acara sangatlah tidak pantas. 
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(Infografi s 4.18 Presentase pelanggaran yang dilakukan oleh ILK 1 
Oktober 2014)

Tabel presentase diatas menunjukkan kekerasan verbal yang 
merendahkan fi sik seseorang dijadikan bahan eksploitasi humor 
oleh para pemain ILK mulai dari menyerang fi sik sampai kata kata 
kotor yang diucapkan.  Kekerasan di media televisi jelas perlu 
mendapat perhatian.

Beberapa teori menyebutkan bahwa kekerasan yang 
ditimbulkan oleh media khususnya televisi bisa mempengaruhi 
baik psikis maupun perilaku anak kedepannya seperti teori 
stimulasi agresif. Teori stimulasi agresif menjelaskan bahwa 
seseorang cenderung mempraktikkan kekerasan yang  diganbarkan  
di  media,  bahwa  khalayak  dengan  mudah  terpengaruh  
atau  menirukan terhadap hal-hal yang dilihat nya secara terus 
menerus melalui media televisi khususnya televisi.Dalam  National  
Television  Violence  Study  1995-1997  menyatakan  bahwa menonton  
kekerasan  di  Televisi  cenderung  lebih  meningkatkan  perilaku  
kekerasan pemirsa dalam satu situasi di banding situasi lainnya 
(Vivian,2008:487).

          Dalam teori pembelajaran sosial (social learning theory) 
menjelaskan  bahwa  kita  cenderung  melakukan  tindakan  kekerasan 
setelah  menonton  tayangan   kekerasan  yang  ada  di  dalam  
televisi.  Selain  itu  juga menjelaskan  bahwa  menonton  televisi  
yang  penuh  dengan  kekerasan  akan  membuat penonton  merasa  
takut  atau  terjadi  kekhawatiran  karena  televisi  menanamkan di 
dalam gambaran dunia yang kejam dan berbahaya. Teori ini dapat 
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menganalisis kemungkinan dampak kekerasan yang ditayangkan 
di televisi (Winarso,2005:184).

Media yang seharusnya menyehatkan dan menambah 
wawasan malah menjadi ajang untuk melecehkan dan tidak 
mengandung unsur pendidikan sama sekali. Ketentuan yag 
sudah dibuat oleh KPI baik undang-undang maupun PPP dan 
SPS seperti hanya tulisan yang diabaikan keberadaannya. Oleh 
karena itu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar melakukan 
penyeleksian atau teguran kepada TV jika menyiarkan tontonan 
yang tidak layak ditonton anak-anak maupun kaum muda 
penerus bangsa. Tayangan televisi yang menjadikan kekerasan 
baik verbal maupun non verbal menjadi bahan pencarian rating 
utama sangatlah tidak mungkin dalam beberapa tahun kedepan 
akan menjadikan masyarakat akan bodoh akan informasi 
yang disampaikan oleh media itu sendiri. Mesti dalam hal 
penayangan haruslah diawasi baik dari masyarakat maupun 
oleh lembaga yang mengurus tentang penyiaran di Indonesia.
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Hiburan Musik atau Bullying ? 

Harris Sugiharto

Pada dasarnya media massa merupakan sesuatu yang dapat 
digunakan oleh segala bentuk komunikasi, baik komunikasi 
personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Pada 
saat ini media massa telah menjadi suatu kebutuhan hampir 
pada seluruh masyarakat berbagai lapisan baik pada lapisan atas, 
tengah, dan bawah. Kebutuhan tersebut bertambah seiring dengan 
perkembangan informasi yang sedang berkembang pada saat 
ini.Pemberitaan di media massa khususnya televisi, merupakan 
salah satu sarana untuk menyampaikan berita (pesan) yang paling 
diminati masyarakat pada umumnya. Penyampaian pesan yang 
disampaikan kepada penerima pesan (penonton) dengan cara 
yang lebih menarik yaitu dengan adanya tampilan audio visual 
sehingga terasa lebih hidup dan dapat menjangkau ruang lingkup 
yang sangat luas, sehingga hal ini merupakan salah satu nilai 
positif yang dimiliki media massa televisi.

Akan tetapi, hal tersebut tidak hannya memberikan dampak 
yang positif terhadap masyarakat (penonton). Jika pesan-pesan yang 
disampaikan oleh media massa televisi tidak sesuai dengan aturan-
atuaran penyiaran yang telah ditetapkan dan dikemas dengan baik, 
maka hal tersebut akan memberikan implikasi yang negatif terhadap 
kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah 
peningkatan tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat.Dengan 
bertambah banyaknya stasiun televisi, pihak-pihak pengusaha televisi 
menganggap tentunya hal ini akan memunculkan persaingan dan 
situasi yang kompetitif antar media elektronik untuk dapat merebut 
perhatian pemirsa dengan cara menyuguhkan acara-acara yang 
diperhitungkan akan disenangi oleh pemirsa. Untuk dapat menarik 
perhatian khalayak, paket acara yang ditawarkan dikemas semenarik 
mungkin. Berbagai paket acara yang disajikan diproduksi dengan 
memperhatikan unsur informasi, pendidikan serta hiburan. Namun, 
ketatnya persaingan justru menggeser paradigma pihak pengelola 
stasiun untuk menyajikan program acara yang hannya mementingkan 
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rating. Humor di media TV sekarang ini identik dengan sindiran, 
seksualitas, bahkan hinaan. Tak dapat dipungkiri, dalam era global 
saat ini banyak sekali pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam 
suatu program, seperti observasi mengenai program variety show 
musik Dahsyat RCTI.

Dahsyat RCTI adalah program variety show musik yang 
menayangkan beberapa lagu hits di Indonesia. Program acara ini 
ditayangkan oleh RCTI dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 07.30 
WIB.  Sedangkan Sabtu pukul 08.00 WIB dan Minggu pukul 08.30 
WIB. Acara ini pertama kali dimulai pada tanggal 24 Maret2008. Berisi 
acara yang berhubungan dengan musik dan mengudara selama 2 
jam. Dibawakan oleh Olga Syahputra, Raffi  Ahmad, dan Luna Maya.  
Pada bulan Juni 2010, Luna Maya keluar dari acara ini menyusul 
skandal video mesum yang melibatkan Ariel dan Cut Tari. Pada tahun 
2013 lagi-lagi presenter utama Dahsyat yaitu Raffi  Ahmad tersandung 
dengan kasus narkoba yang menyeret namanya. Namun setelah Raffi  
Ahmad bebas, Raffi  Ahmad kembali menjadi presenter di acara musik 
Dahsyat, berbeda dengan Luna Maya yang sempat diberhentikan pada 
pertengahan tahun 2010 krena skandal video tersebut.

Dahsyat pernah mengalami memenangkan Panasonic Awards 
untuk kategori Music & Variety Show Terbaik selama 5 tahun berturut - 
turut yaitu pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Namun dari semua 
itu banyak terdapat hal yang kurang baik di dalam kelangsungan on air 
acaranya. Di dalam acara ini banyak sekali humor yang di tayangkan, 
humor tersebut mengandung hal - hal yang di anggap melanggar dari 
PPP dan SPS dan UU Penyiaran di Indonesia. 

Berikut adalah deskripsi pelanggaran pada observasi penayangan 
program Dahsyat RCTI pada tanggal 26 Agustus 2014 :

(Gambar 4.86 Memaksa dan mempublikasi kepada halayak tentang 
suatu privasi yang dimiliki oleh Luna Maya)
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(Gambar 4.87 Bullying terhadap Luna Maya yang telah berulang tahun 
dengan mencoret – coret muka)

(Gambar 4.88 Bullying terhadap Luna Maya yang telah berulang tahun 
dengan mencoret – coret muka)

(Gambar 4.89 Bullying terhadap Luna Maya yang telah berulang tahun 
dengan mencoret – coret muka)
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PPP yang dilanggar oleh program ini adalah Pasal 9 yang 
berbunyi “Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma 
kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat” Pada 
pasal ini menyangkut dengan sebuah adegan penayangan dimana 
etika dan perilaku Raffi  Ahmad berbuat semaunya sendiri untuk 
mencoret – coret muka Luna Maya. Selanjutnya mengenai SPS 
yang dilanggar adalah Pasal 17 yang berbunyi “Program siaran 
dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu“. Pasal ini menyangkut dengan 
pemaksaan Deny Cagur dan Raffi  Ahmad dengan menyekap 
Luna Maya agar mukanya dicoret – coret. SPS selanjutnya yang 
dilanggar adalah Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi “Program siaran 
dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara 
verbal maupun non verbal, yang mempunyai kecenderungan 
menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna 
jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan 
Tuhan“. Pasal ini menyangkut tentang ungkapan kasar terhadap 
Luna Maya akan ejekan menyangkut dengan hak privasi. Juga 
secara non verbal yang semena mena terhadapnya.

Selain itu SPS yang dilanggar adalah mengenai hak privasi 
adalah pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi program siaran wajib 
menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran 
(ayat 1).Kemudian ayat 2 menyebutkan bahwa program siaran 
tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi 
materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata 
acara, kecuali demi kepentingan publik. Pada ayat 3 disebutkan 
kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas 
terkait dengan penggunaan anggaran negara, keamanan negara, 
dan/atau permasalahan hukum pidana. Pada pasal ini menyangkut 
mengenai dibongkarnya privasi Luna akan kehidupan pribadinya. 
Program hiburan seperti ini memang sangat di perlukan. Selain 
itu sangat banyak peminatnya untuk menonton acara program 
tersebut khususnya di Indonesia. Namun, apakah tidak tragis 
jiga tontonanya seperti hal di atas? Banyak sekali peminat acara 
program variety show acara di atas. Saking banyaknya, banyak pula 
bobot kekerasan yang tertanam pada diri penonton setianya.

Kembali kepada istilah “Bullying“ (psychologymania). Defi nisi 
bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Istilah 
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Bullying belum banyak dikenal masyarakat, terlebih karena belum 
ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia (Susanti, 
2006:27). Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak, 
orang yang mengganggu orang yang lemah. Suatu hal yang alamiah 
bila memandang bullying sebagai suatu kejahatan, dikarenakan 
oleh unsur-unsur yang ada di dalam bullying itu sendiri. Rigby 
(2003:51) menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam 
pengertian bullying yakni antara lain keinginan untuk menyakiti, 
tindakan negatif, ketidakseimbangan kekuatan, pengulangan atau 
repetisi, bukan sekedar penggunaan kekuatan, kesenangan yang 
dirasak an oleh pelaku dan rasa tertekan di pihak korban.

Sebagai salah satu program acara variety show musik favorit, 
apakah hal di atas masih pantas untuk terus ditayangkan di muka 
umum? Mungkin adegan – adegan tersebut sangat menghibur 
penonton setianya, namun di balik itu semua terdapat sebuah 
pesan moral yang buruk untuk dilihat. Sebagai mana jam tayang 
program tersebut di sela–sela aktivitas pagi hari yang segar. Dimana 
orang–orang membutuhkan hal–hal yang dapat menyegarkan 
pikiran atau cara berpikir untuk memulai kinerjanya. Bukan malah 
mendapat sebuah tontonan yang tidak dapat diserap otak untuk 
suatu awal pemikiran yang segar di pagi hari.
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Sajian Televisi dengan Bumbu 
Kekerasan

Intan Permata Sari

Di modern ini salah satu media massa yang mudah diakses 
dan paling berpengaruh adalah televisi. Tanpa kita sadari, 
televisi mampu menyihir masyarakat di berbagai penjuru dunia 
untuk bersedia duduk manis, menghabiskan waktunya dan 
menatap berbagai macam program acara yang ditayangkan. 
Tidak peduli tua ataupun muda, bahkan anak-anak pun hampir 
menghabiskan sebagian besar masa pertumbuhan mereka untuk 
menatap layar televisi. Pada dasarnya, televisi memiliki fungsi 
sebagai sarana informasi, edukasi, dan hiburan. Namun pada 
kenyataaannya, televisi menghadirkan berbagai bentuk program 
acara hiburan yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik 
perhatian penonton. Hal ini menyebabkan berbagai macam cara 
dilakukan termasuk cara-cara menyuguhkan tayangan yang bisa 
menyebabkan berkurangnya nilai moral dalam masyarakat.

 Televisi tanpa henti menyajikan dunia palsu dari 
diskontunitas dan fragmentasi. Pasalnya siaran televisi tidak 
mementingkan konteks yang rasional untuk keseluruhan acara, 
plot hanya ada pada satu fi lm atau berita, akan tetapi tayangan 
televisi suatu hari atau tiap-tiap hari berjalan tanpa alur (Morissan, 
2013: 518). Secara tidak sadar kita telah mengonsumsi media dalam 
jangka panjang setiap harinya. Saat ini stasiun-stasiun televisi 
berlomba untuk membuat program acara yang dapat menarik 
perhatian penontonnya talkshow dan variety show merupakan 
program yang sering ditayangkan dari sekian banyak program 
yang di gemari masyarakat. Untuk menjadi program favorit, tak 
sedikit pula materi yang berbau kekerasan verbal maupun non 
verbal yang dijadikan bahan perbincangan sebagai bumbu  dalam 
program tersebut. 

Menariknya, saat ini masyarakat pun tertarik dengan acara-
acara yang berbau kekerasan dan kelucuan seperti banyolan-
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banyolan yang tak bermutu, membicarakan kehidupan pribadi 
orang lain, membully fi sik orang yang kekurangan, memukul, dan 
masih banyak lagi kelucuan-kelucuan yang sangat tidak  mendidik. 
Logika kekerasan merupakan logika kematian, karena bisa 
melukai tubuh, dalam arti melukai secara psikologis, merugikan 
dan menjadi ancaman terhadap integritas pribadi. Di dalam 
media massa, kekerasan sering terkait dengan penggambaran 
yang memungkinkan gambar bisa melemah dan membuka 
suatu dialektika banalisasi dan sensasionalisasi. Terkadang 
penggambaran kekerasan di media menjadikan kita kesulitan 
dalam membedakan antara yang nyata, simulasi, perealita, dan 
bohong (Baran dan Davis,2010: 225).

Unsur-unsur yang berbau kekerasan di dalam media 
massa sudah mendarah daging dalam program acara stasiun-
stasiun televisi di Indonesia. Sedikit sekali program-program 
acara di stasiun televisi yang memasukkan unsur edukasi untuk 
penontonnya. Unsur kekerasanlah yang sering mendominasi 
pertelevisian Indonesia. Tak bisa di pungkiri, bumbu  kekerasan 
dalam suatu program acara yang bertujuan untuk memberikan 
hiburan bagi masyarakat akhirnya akan berdampak buruk bagi 
perilaku penontonnya. Salah satunya program acara Pesbukers 
yang di siarkan di ANTV. Program acara ini merupakan salah 
satu dari sekian banyak program variety show yang mengandung 
unsur kekerasan verbal maupun non verbal. Pesbukers  yang 
merupakan program acara sketsa realita dengan bintang utamanya 
yaitu Olga syahputra, Raffi  Ahmad, Jessica Iskandar, Kartika 
Dewi, Opie Kumis dan Sapri. Isi dari program ini tak lain adalah 
guyonan-guyonan seperti pantun jenaka,  rayuan gombal dan tak 
sedikit membahas masalah pribadi orang lain di dalamnya. Tidak 
ketinggalan, setiap segmen selalu ada unsur kekerasan baik verbal 
maupun non verbal yang ditayangkan.

Kekerasan pada jam tayang utama setidaknya 10 kali lipat 
lebih banyak daripada yang terjadi di dunia nyata  dan rata-rata 
5 dari 6 tindakan  kekerasan fi sik secara terbuka dalam setiap jam 
melibatkan lebih dari separuh karakter utama (Baran dan Davis, 
2010:200). Di episode 16 September 2014 banyak sekali pelanggaran 
PPP SPS yang ditemukan, yaitu: Pertama, Billy melontarkan kalimat 
merendahkan Safri,“Jessica seharusnya ditabrak sama cowok 
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ganteng masa ditabrak sama tukang cendol”, kasus ini melanggar  
PPP SPS pasal 15 ayat 2 yang berbunyi Lembaga penyiaran tidak 
boleh menyajikan program yang menetertawakan, merendahkan, 
dan/ atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat 
sebgaiamana yang dimaksud pada ayat (1).

 

(Gambar 4.90  dan gambar 4.91 Billy yang sedang merendahkan  Sapri)

 Kedua, Ayu, Raffi , dan Tara memaki orang dengan 
ungkapan kasar, dengan mengumpat seseorang dengan kalimat 
yang tidak pantas diucapkan. Kasus ini juga melanggar PPP 
SPS Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi Program siaran dilarang 
menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal 
maupun non verbal, yang mempunyai kecenderungan menghina 
atau merendahkan martabat manusia, memilik makna jorok / 
mesum / cabul / vulgar dan/atau menghina agama dan Tuhan.

 

(Gambar 4.92 dan gambar 4.93 Raffi , Ayu dan Tara yang sedang 
memaki orang)



262    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

Ketiga, Ayu yang merendahkan Jessica Iskandar dengan 
melontarkan kalimat “Jessica iskandar jangan sok cantik otak lu 
berantakan kayak pecahan kerupuk” BAB IV pelaksanaan siaran 
bagian pertama isi siaran Pasal 36 ayat 6 yang berbunyi “Isi siaran 
dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau 
mengabaikan nilai-nilai agama, martabat, manusia Indonesia, atau 
merusak hubungan Internasional”.

 

(Gambar 4.94 dan Gambar 4.95 Ayu yang merendahkan otak Jessica 
Iskandar)

Pelanggaran diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh isi 
program variety show Pesbukers setiap segmentnya memasukkan 
unsur kekerasan di dalamnya. Banyaknya unsur kekerasan yang di 
perlihatkan dalam program ini malah semakin membuat masyarakat 
duduk manis di didepan televisi tanpa memperhatikan dampak 
yang terjadi kekerasan yang di sampaikan. Unsur kekerasan 
yang dikemas melalui hiburan-hiburan yang tidak mendidikpun 
menjadikan program variety show tersebut mendapatkan rating 
yang tinggi pula. Sungguh di sayangkan, program yang tujuannya 
untuk menghibur masyarakat malah menjadi ancaman tersendiri 
bagi penontonnya.

Bayangkan saja dalam keseharian kita, secara tidak sadar, kita 
menatap televisi berjam-jam, disuguhkan dengan program acara 
hiburan yang tidak jelas alurnya kemana dan tertawa akan hiburan 
yang tidak mendidik sedikitpun. Betapa bobroknya pertelevisian 
Indonesia menghadirkan program acara yang mungkin  bisa 
membuat masyarakatnya untuk meniru perilaku kekerasan yang 
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ditayangkan di televisi ke dalam lingkungannya. Memang tak bisa 
di pungkiri lagi, kekerasan verbal maupun non verbal dalam media 
massa sudah menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakatnya. 
Program acara yang di suguhkan sedemikian menarik dan di 
kemas dalam bentuk hiburan berdampak negatif bagi penonton 
berat yang sering menonton program acara yang berbau kekerasan. 
Kekerasan menggambarkan sebuah hubungan antara melihat 
kekerasan dan perilaku agresif- yaitu penoton berat berperilaku 
lebih agresif daripada penonton ringan. Studi eksperimen maupun 
longitudinal mendukung hipotesis bahwa melihat kekerasan 
diasosiasikan dengan agresif. Pengalaman (alamiah) dengan 
anak-anak sebelum sekolah dan remaja menemukan agresif yang 
memuncak di antara pemirsa yang diminta melihat kekerasan di 
televisi atau fi lm dalam kondisi tertentu (Rasyid, 2013:34). 

Kekerasan semacam ini bisa menimbulkan efek-efek yang 
saling bertolak belakang, yakni bisa mengakibatkan perasaan 
sedih, menjijikkan, ataupun perasaan tertarik dan simpati yang 
mendalam. Tayangan dan gambar yang berbau kekerasan bisa 
mengajak pemirsa untuk mulai memikirkan kepentingan di luar 
dirinya (Haryatmoko, 2007:128). Unsur kekerasan dalam televisi 
kelihatannya akan sulit di hilangkan karena unsur-unsur yang 
berbau kekerasan sangat mudah ditemukan di televisi.

(Infografi s 4.19 Pengamatan Pesbukers 16 September 2014)
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Dari grafi k diatas terlihat jelas bahwa tayangan Pesbukers di 
episode 16 September 2014 banyak mengandung unsur kekerasan 
verbal maupun non verbal. Sehingga bisa di simpulkan bahwa 
tayangan televisi di Indonesia lebih mementingkan unsur hiburan 
yang dianggap menarik oleh penonton ketimbang memperhatikan 
isi pesan dalam tayangan yang disiarkan. Program acara yang 
tidak mendidik seperti itu saat ini harus dijauhkan dari keseharian 
kita dan menggantinya dengan tayangan yang mendidik. Adanya 
tontonan yang mendidik bisa membuat pikiran kita jauh dari 
hal-hal yang berbau kekerasan. Maka dari itu, masyarakat dari 
sekarang harus bisa memilah program acara yang bisa bermanfaat 
untuk dirinya sendiri dan orang lain.
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Lenong Rempong, Lucu sih Tapi Kok 
Kasar, Ya?

Lisa Karunia Jati

Televisi memang banyak digemari di Indonesia dari yang 
muda sampai yang tua, dari amak-anak sampai orang tuanya 
sekalipun rela mengorbankan waktunya dari pagi hingga malam 
hanya untuk duduk manis menikmati program-program yang 
hadir di televisi. Tetapi bukan berarti televisi ini tanpa dampak, 
ada dampak positif maupun negatif. Dampak dari media massa 
khususnya televisi sangatlah kuat seperti yang disebutkan 
Stimulus-Respons (S-R theory), media massa menyalahgunakan 
pengaruhnya (corrupting infl uence) dan merusakan tatanan sosial, 
sementara rakyat biasa tidak berdaya menghadapi pengaruh 
mereka. Teori S-R ini memiliki banyak nama lain seperti teori jarum 
hypodermik (hypodermic needle theory) atau teori peluru ajaib (magic 
bullet theory). Disebut demikian karena teori ini meyakini bahwa 
kegiatan mengirimkan pesan sama halnya dengan menyuntikkan 
obat yang bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Sebagaimana 
peluru yang ditembakkan dan langsung masuk ke dalam tubuh 
(Morissan, 2013: 177). Televisi seperti kehilangan fungsi awal 
yang seharusnya menjadi sarana informasi serta hiburan yang 
mendidik. Stasiun televisi memiliki kelebihan masing-masing 
dan mengedepankan program-program mereka sesuai dengan 
ideologi, kepentingan pemilik media, serta tujuan perusahaan 
yang dibedakan dengan adanya perbedaan target audience mereka. 
Semuanya ini tercermin dari gaya penyajian program-program.

Menurut Elvinaro Ardianto (2004: 127), karakteristik televisi 
antara lain, audiovisual. Televisi memiliki kelebihan dibandingkan 
media penyiaran lainnya yaitu dapat didengar sekaligus dilihat, 
disebut juga audiovisual. Berpikir dalam gambar, kita dapat 
menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang 
menjadi gambar secara individual. dan merangkai gambar-gambar 
individual sedemikian rupa, sehingga mengandung makna 
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tertentu. Pengoperasian lebih kompleks, dibandingkan dengan 
radio siaran, pengoperasian televisi jauh lebih kompleks, dan lebih 
banyak melibatkan orang. Peralatan yang digunakan pun lebih 
banyak dan untuk mengoperasikannya lebih rumit dan harus 
dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan terlatih.

Di Indonesia sendiri sudah  banyak banyak stasiun televisi 
yang bisa dinikmati seperti TransTV, RCTI, SCTV, Global TV 
dan lain-lain. Program acara komedi merupakan bentuk hiburan 
ringan yang dibuat untuk memberikan kepuasan bagi pemirsa 
melalui gelak tawa. Program acara komedi sering menjadi salah 
satu pilihan hiburan bagi orang-orang untuk sekadar melepas 
stres dan penat, karena dengan melihat komedi, atau pun lelucon, 
kita bisa tertawa untuk melunturkan perasaan stres tersebut. 
Opera Van Java (OVJ) merupakan tayangan komedi yang berhasil 
membuat sebagian besar penonton setianya menonton tayangan 
ini. Format OVJseperti pementasan wayang orang yang lengkap 
dengan dalang, sinden dan para pemain gamelan. Cerita-cerita 
yang dibawakan tidak hanya seputar legenda maupun cerita rakyat 
lokal, tapi juga berasal dari cerita fi lm, gosip selebriti sampai fi ksi 
yang memang dibuat dengan tema kehidupan sehari-hari. Tetapi 
tanpa alasan yang jelas program ini berhenti tayang. Program acara 
OVJ yang pada waktu penyiarannya sangat diminati oleh banyak 
kalangan kini sudah tidak tayang. 

Lenong Rempong dikabarkan menjadi program pengganti 
dari Opera Van  Java, Lenong Rempong merupakan sketsa komedi  
yang mengangkat tradisi kebudayaan Betawi sebagai topik 
sentral dengan memasukkan berbagai suku adat di dalamnya 
seperti Batak, Padang, Cina, Papua, dan yang lainnya. Penyajian 
acaranya sangat kental dengan kebudayaan Betawi. Cerita yang 
dibawakan adalah seputar cerita legenda jaman dulu dan cerita-
cerita fi ktif. Yang paling diingat ketika menonton program acara 
lenong itu identik dengan pantun. Menurut Kemdikbud dalam 
web nya, pantun merupakan kebudayaan Betawi yang diyakini 
ada sejak ribuan tahun lalu. Pada tahun 1930 hingga 1950, pantun 
digunakan sebagai potret sosial masyarakat atau ungkapan isi hati. 
Di tahun 1950-an, banyak bermunculan penyair Betawi. Pantun 
Betawi memiliki ciri ataupun corak yang tak dimiliki daerah lain, 
yaitu menggunakan bahasa Betawi dan isinya berkaitan dengan 
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kehidupan masyarakat Betawi, mulai dari adat istiadat, agama, 
tingkah laku, dan keadaan alam Betawi. Syairnya pun terkesan 
kocak, spontan dan blak-blakan. Namun seiring dengan lawakan-
lawakan pantun yang mereka ciptakan , banyak terdapat adegan 
bullying yang bersifat verbal.

(Gambar 4.96 Budi Anduk pada tayangan lenong rempong berperan 
sebagai anak dari Soimah) 

 Perilaku bullying dapat berupa ancaman fi sik atau verbal 
atau non verbal. Bullying terdiri dari perilaku langsung seperti 
mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas. Selain 
itu bullying juga dapat berupa perilaku tidak langsung, misalnya 
dengan mengisolasi atau dengan sengaja menjauhkan seseorang 
yang dianggap berbeda. Baik bullying langsung maupun tidak 
langsung pada dasarnya bullying adalah bentuk intimidasi fi sik 
ataupun psikologis yang terjadi berkali-kali dan secara terus-
menerus membentuk pola kekerasan.Biasanya korban bullying 
adalah anak pemalu, pendiam, lemah dan spesial ( cacat, tertutup, 
pandai, cantik, atau memiliki ciri tubuh tertentu) yang menjadi 
bahan ejekan. Contoh kasus Bullying mungkin sudah sering 
didengar, atau mungkin sudah pernah dialami sendiri, dan 
biasanya terjadi di lingkungan sekolah, seperti menjadi bahan 
ejekan, dikucilkan, bahkan masih juga marak terjadi pada masa 
orientasi siswa-siswa baru. Pada dasarnya tindakan seperti itu 
sudah dilarang oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) melalui PPP 
2012 Pasal 7 yang menyebutkan bahwa  lembaga Penyiaran tidak 
boleh menyajikan program yang merendahkan,mempertentangkan 
dan/ atau melecehkan suku, agama, ras dan antar golongan 
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yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender,dan/atau 
kehidupan sosial dan ekonomi. Contohnya disetiap adegan pasti 
ada salah satu objek pemeran yang menjadi bahan olok-olok atau 
ejekan. Ejekan dalam bentuk verbal maupun non verbal. Sangat 
sah jika kita ingin membuat orang tertawa dan menghibur orang 
lain. Namun bagaimana jika kita membuat lelucon dengan bumbu 
bully di dalamnya? Memang hal inilah yang mengakibatkan 
kekhawatiran-kekhawatiran berbagai pihak dalam beberapa 
waktu ini. Bahwa tayangan tersebut tayang pada jam prime time, 
di mana banyak anak kecil yang tak terelakkan menonton komedi 
ini. Efeknya mereka meniru adegan-adegan yang seharusnya tidak 
dilakukan pada anak seusia itu, terlebih adegan yang dilakukan 
seperti menari dangdut dengan gerakkan yang tidak senonoh. 
Hal ini yang ada pada tayangan Lenong Rempong. Tak sadar, 
bahwa sebenarnya banyak hal negatif yang dipresentasikan dalam 
tayangan ini. Dengan balutan komedi, tak dapat disembunyikan 
adegan bully seperti memukul, menendang, mendorong, dan 
mencemooh. Atau bahkan ini sudah menjadi hal yang wajar 
dilakukan untuk membuat orang lain tertawa? 

Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa ada satu objek 
yang di sering dijadikan bahan membuat lelucon seperti pada 
episode ini, Budi Anduk yang didandani sebagai seorang bayi 
yang jelek, hitam dan selalu jadi bahan cemooh, mengumpamakan 
bentuk fi siknya seperti ambulan, seperti aspal jalan dan masih 
banyak lagi. Lenong Rempong mempunyai salah satu ciri khas 
dialog didalamnya yaitu pantun. Pantun yang dibawakannya selalu 
pada akhirnya juga akan memberikan kata-kata merendahkan 
fi sik. Contohnya “pergi haji jalan ke mekah, ditengah jalan ketemu 
orang burik, kalau empok sama abang nikah, anaknya pasti mirip 
sama kandang jangkrik”  pantun pada sketsa komedi lenong bocah 
merupakan hal yang sangat dinomor satukan karena masyarakat 
betawi identik dengan lawakan pantun atau saling balas membalas 
pantun. Lawakan itu menurut para audience  adalah lawakan  yang 
“pecah”, pecah dalam artian tidak peduli itu merupakan sebuah 
bentuk intimidasi fi sik ataupun psikologis yang terjadi berkali-kali 
dan secara terus-menerus membentuk pola kekerasan namun yang 
terpenting bagi  mereka, mereka bisa tertawa.

 Bullying dalam acara televisi berdasarkan pengaduan 
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masyarakat, Komisi penyiaran Indonesia memberi defi nisi/
pengertian terhadap bullying adalah : kekerasan fi sik dan psikologis 
berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok 
terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri 
dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti 
orang atau membuat orang tertekan, trauma / depresi dan tidak 
berdaya. Tindakan kekerasan di sebuah acara televisi bukanlah hal 
yang baru dalam dunia pertelevisian Indonesia. Kasus kekerasan 
ini telah lama terjadi di Indonesia, namun luput dari perhatian. Di 
sejumlah negara maju Pusat Krisis untuk kasus semacam ini telah 
didirikan.

(Gambar 4.97 Soimah dan audiens di tayangan Lenong Rempong pada 
adegan memberi uang kepada penonton) 
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Prakata Tak Bermakna dalam Media

Ravi Setya Ayu

Televisi merupakan objek yang paling diminati oleh 
masyarakat. Selain sebagai sumber hiburan televisi merupakan 
pemberi informasi terhadap konsumennya. Perkembangan televisi 
juga semakin pesat diawali pada tahun 1962, ketika Indonesia 
menjadi tuan rumah Asian Games IV di Jakarta. Kemudian 
munculah komersial industri televisi berlangsung pada tahun 
1980-an. Ketika pemerintah memberikan ijin bagi operasinya 
beberapa stasiun televisi swasta. Dipertengahan tahun 1990 
industri pertelevisian berkembang tanpa aturan yang jelas. Setelah 
itu muncul peraturan tentang pertelevisian dan media oleh KPI 
(Sunarto:2009:93). Namun ternyata aturan itu diabaikan oleh 
meraka yang haus akan komersial. Banyak televisi yang tidak 
mementingkan prakata yang diucapkan. Sehingga kita yang 
mengkonsumsi acara tersebut tanpa sadar telah diracuni oleh 
sajiannya. Kekerasan sering kali dimunculkan dalam televisi 
dengan alasan sebagai pemicu hiburan. Kata-kata kasar yang 
muncul dalam sebuah acara sering dianggap biasa saja. Tanpa 
disadari, televise telah memberikan edukasi yang tidak baik. 
Banyak anak-anak yang mengkonsumsi acara tersebut, dan hal 
itu sering diabaikan oleh industri televisi. Tetapi hal tersebut tidak 
menyurutkan program acara yang menyangkut kekerasan. Justru 
sebaliknya pertelevisian indonesia semakin giat berlomba-lomba 
memproduksi citra kekerasan pada berbagai program.

Tim kajian Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) telah 
melakukan monitoring terhadap tayangan pada jam prime time di 
stasiun swasta dan publik. Ternyata tayangan kekerasan pada 
saat itu masih sangat dominan. Waktu prime time untuk adegan 
kekerasan fi sik dan nonfi sik (verbal dan non verbal) masih ada 
pada semua jenis program. Namun kekerasan nonfi siklah yang 
masih sering dijumpai (Rianto:2012:81). Kekerasan verbal dalam 
kepustakaan komunikasi dimaknai sebagai bentuk kekerasan yang 
halus dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar, jorok dan 
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menghina. Padahal, di dalam aturan Standar Program Siaran (SPS) 
KPI Tahun 2012 Pasal 24 Ayat (1) dinyatakan, bahwa program 
siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik 
secara verbal mupun nonverbal, yang mempunyai kecendrungan 
menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna 
jorok/mesum/cabul/vulgar, dan atau menghina agama dan 
Tuhan.

Winarno dalam jurnal Publica menambahkan, larangan tersebut 
tertuang di dalam Violence Code 1987. Dalam salah satu pasalnya 
ada aturan yang melarang segala bentuk tayangan kekerasan baik 
fi sik maupun verbal sebelum jam sembilan malam. Oleh kerena 
itu, biasanya tayangan yang memiliki materi kekerasan hanya 
disiarkan di TV kabel, tujuannya tak lain demi melidungi anak-
anak dibawah usia 12 tahun (Winarno, Sugeng : 2008:14).Sebagai 
contoh tayangan yang hampir setiap episodenya melanggar 
peraturan SPS KPI, adalah Pesbukers yang tayang pada tanggal 
1 Oktober 2014. Dimana setiap talent atau artisnya menggunakan 
kata-kata kasar walaupun dengan maksud sebagai humoran atau 
banyolan belaka. Bahkan kata-kata kasar itu digunakan oleh anak 
kecil, yang notabennya belum mengerti dari arti kata tersebut. Dan 
sebenarnya tayangan ini (Pesbukers) sudah mendapat teguran dari 
KPI, supaya tidak menayangkan hal-hal yang tidak pantas untuk 
dikonsumsi oleh khalayak. Terutama pada anak-anak. 

(Gambar 4.98 Jessica diejek bau ketek)
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(Gambar 4.99 Bang Opi dipanggil monyet)

(Gambar 4.100 Jessica diejek otak setengah oleh Dino)

Dari cuplikan ketiga gambar di atas sudah melanggar peraturan 
SPS Bab XIII Pelanggaran dan Pembatasan Kekerasan “Ungkapan 
Kasar dan Makian” Pasal 24. Dalam tayangan Pesbukers pada saat 
itu sering kali tedenger kata-kata kasar, seperti : bego, monyet, 
sapi, otak setengah, bau ketek, dan lain-lain. Terlebih pada saat 
itu temanya menggunakan anak-anak sebagai modelnya atau ikut 
serta di dalamnya. Seperti Dino yang menggunkan kata-kata kasar 
“otak setengah” untuk mengumpat Jessica Iskandar, hal seperti 
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itu tidak seharusnya keluar dari mulut anak kecil. Dari situ, sama 
saja kita sebagai orang tua tidak mengarahkan kepada apa yang 
seharusnya dilarang, maka dengan mudahnya kata-kata tersebut 
keluar. Tentu saja, harus ada pendampingan saat anak-anak 
menonton acara televisi, dan harus disadari juga oleh media ketika 
anak kecil dijadikan talent, maka tidak seharusnya mengeluarkan 
kata makian yang kasar.

(Gambar 4.101 Jessica menyebut kambing dengan nama Bilqis)

Dari gambar ke 4 dapat dikenai sangsi atas pelanggaran 
peraturan KPI PPP BAB V Penghormatan Terhadap Nilai Dan 
Norma Kesopanan Dan Kesusilaan. Dimana Jessica tidak sopan 
dengan menyebut nama kambing menggunakan nama orng yang 
sudah digunakan.

(Gambar 4.102 Elsa Syarief yang terkesan merendahkn 
kaum buruh)
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Sedangkan, cuplikan gambar diatas dapat dikenai sangsi 
peraturan KPI, PPP Pasal 10 Penghormatan Terhadap Etika Profesi. 
Saat Elsa sedang menerangkan perjanjian pranikah dan di saat itu 
ada percakapan yang terkesan merendahkan kaum buruh. Jessica 
memberikan pertanyaan “apakah perjanjian ini dilakukan oleh 
kaum buruh atau bagaimana?” Namun Elsa dengan tertawa kecil 
mengetakan “buruh punya apa?” Perjanjian ini haya dilakukan 
oleh orang-orang yang memiliki harta berlebih. Dari sikap Elsa 
tersebut sudah sangat merendahkan kaum buruh. Prakata sering 
kali menjadi hal yang dianggap sebelah mata oleh pihak media. 
Seakan kata-kata yang kurang pantas diucapkan menjadi hal yang 
wajar dikonsumsi oleh permirsa televisi. Hal ini sangat disayangkan 
mengingat televisi merupakan media yang hampir setiap harinya 
menjadi konsumsi publik. Masih sangat perlu diperhatikan tentang 
tayangan yang terdapat pada media elektronik saat ini. Agar kita 
penerus bangsa dapat mengkonsomsi hal yang baik dari media. 
Maka dari itu, taatilah peraturan yang sudah ditetapkan supaya 
kita semakin cerdas kedepannya.

(Infografi s 4.20 Kekeran verbal dalam Pesbukers)
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Kekerasan dalam Pesbukers

Pratiwi Yunita Dwi Rahmawati

Banyak sekali program-program televisi yang menampilkan 
format hiburan atau komedi,  program Pesbukers adalah sebuah 
program sketsa komedi yang ditayangkan di ANTV. Program 
Pesbukers ditayangkan pada pukul 18.00 WIB. Program yang 
ditayangkan setiap hari ini, dalam setiap tayangannya hadir dengan 
berganti tema dengan sejumlah bintang tamu yang dihadirkan. Acara 
ini bertambah seru dan heboh dengan hadirnya Olga Syahputra, Raffi  
Ahmad, Sapri, Jessica Iskandar, Kartika, Tara Budiman, Opik Kumis, 
Chand Kelvin, Ayu ting ting, Uya Kuya, dan pendukung lainnya. 
Sapri yang selalu memberi pantun dan membuat jengkel sehingga 
menjadi korban pelampiasan dengan menyemprotkan sesuatu di 
kepala sapri ataupun coretan-coretan yang berwarna hitam, serta 
hadirnya sejumlah artis sebagai bintang tamu di pesbukers. Adegan  
yang mereka timbulkan dalam setiap lelucon yang mereka buat, tak 
lepas dari unsur kekerasan seperti memukul kepala dengan styrofoam, 
mendorong hingga terjatuh dan lain-lain. Penonton tertawa begitu saja 
ketika melihat adegan-adegan tersebut. Bagi mereka hal-hal tersebut 
memang pantas ditertawakan. Tak peduli akan unsur kekerasan yang 
terlihat dalam cara pemain membuat lelucon.   

Banyak adegan adegan yang menampilkan ungkapan melecehkan, 
menghina, serta merendahkan martabat orang. Sapri yang selalu 
dijadikan bahan untuk dihina, dilecehkan dalam program tersebut, 
karena Sapri yang memiliki kulit warna hitam, kepala botak, dan tidak 
begitu ganteng. Ayu Ting Ting menghina Sapri dengan menyamakan 
muka Sapri mirip dengan kuping tikus melalui pantun. Dalam adegan 
ini, program pesbukers telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (PPP dan SPS) pada bab XIII tentang 
Pelarangan dan Pembatasan Kekerasan bagian kedua pasal 24 pada 
ayat (1) yang berbunyi tentang 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.
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(Gambar 4.103 Ketika Ayu Ting Ting menghina Sapri melalui pantun 
Sapri kamu jangan  sok ganteng, mukamu kayak kuping tikus)

Dalam program Pesbukers hampir di setiap segmennya 
terdapat adegan yang menghina orang, merendahkan martabat 
orang dengan objek yang di hina adalah Sapri. Terdapat adegan 
kartika menghina muka Opik Kumis mirip dengan topeng monyet. 
Pada adegan tersebut telah melanggar peraturan KPI tentang 
Standar program Siaran (SPS) pada bab XI tentang perlindungan 
kepada orang dan masyarakat tertentu pada pasal 17 ayat (1) yang 
berbunyi program siaran dilarang menampilkan muatan yang 
melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Pada 
ayat kedua dijelaskan pada butir keempat yang berbunyi orang 
dengan kondisi fi sik tertentu seperti : gemuk, ceking, cebol, bibir 
sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tongos, mata juling.  

(Gambar 4.104 Adegan ketika Kartika menghina Opie Kumis dengan 
kalimat ampas kopi)
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Banyak sekali adegan adegan di program Pesbukers yang 
telah melanggar Undang undang Penyiaran, seperti Bab IV tentang 
pelaksanaan siaran pasal 36 ayat keenam yang berbunyi isi siaran 
memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau, martabat 
manusia  Pada program Pesbukers yang tayang pada tanggal 1 
Oktober 2014 terdapat adegan Jessica Iskandar menghina kumis Opik 
seperti ampas kopi. Dalam adegan tersebut, program Pesbukers telah 
melanggar Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada 
Bab IV tentang 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 
agama dan budaya Indonesia. 

Dalam program Pesbukers yang seharusnya memberikan 
nuansa-nuansa hiburan, tetapi hanya terdapat adegan-adegan 
kekerasan non verbal maupun kekerasan verbal yang ditampilkan 
dalam acara tersebut. Tidak terdapat siaran yang mengandung 
informasi pendidikan, hiburan tetapi bahan lawakan yang 
digunakan untuk menghibur orang adalah lawakan yang bersifat 
menghina orang, merendahkan martabat manusia, kemudian 
dengan naturalnya lawakan seperti itu dianggap sangat lucu. 
Dan para penonton merasa terhibur, padahal yang mereka 
tertawakan adalah menghina orang lain bukan semata mata itu 
adalah program yang berisi hiburan. Kekerasan verbal memang 
berlawanan dengan kekerasan non verbal, kekerasan yang tidak 
terlihat nyata. Kekerasan yang dilakukakan pada penggunaan 
kata-kata menghina orang. 

Artis - artis Pesbukers seperti Ayu Ting Ting, Jessika Iskandar, 
Raffi  Ahmad, Opik Kumis, Kartika yang melontarkan kata kata 
menghina diantara pemain seperti menghina Opik Kumis dengan 
ampas kopi, topeng monyet untuk menghibur para penonton. 
Tetapi apa yang mereka lontarkan tidak seharasunya digunakan 
untuk bahan lawakan yang semata mata untuk menghibur para 
penonton dan menaikkan rating program tersebut. Tentu saja hal 
tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang dibuat KPI 
terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(PPP dan SPS) pada bab XIII tentang Pelarangan dan Pembatasan 
Kekerasan bagian kedua pasal 24 pada ayat (1) yang berbunyi 



278    Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia

tentang program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan 
makian, baik secara verbal maupun non verbal, yang mempunyai 
kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, 
memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar. Dalam episode 
ini, Pesbukers lebih menampilkan adegan kekerasan verbal yang 
sering ditujukan kepada Opik Kumis dan Sapri dan diantara 
pemain Pesbukers. kekerasan adalah penggunaan kekuatan fi sik 
dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, 
perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang 
mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan trauma/
memar, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan 
atau perampasan hak. 

Program acara hiburan yang ditampilkan di televisi sudah 
seharusnya menghibur para penonton dan mengandung informasi. 
Acara acara komedi yang ditampilkan di layar kaca televisi tidak 
seharusnya mengandung lawakan lawakan yang bersifat kekerasan 
verbal maupun non verbal tetapi lebih mengandung informasi 
yang menghibur. Program acara Pesbukers terdapat unsur unsur 
kekerasan disetiap episode acaranya. Kekerasan adalah tingkah 
laku agresif yang dipelajari secara langsung, yang sadar maupun 
tidak sadar telah hadir dalam pola relasi sosial seperti keluarga 
sebagai unit paling kecil hingga kelompok-kelompok sosial yang 
lebih kompleks. Kekerasan non verbal adalah kekerasan yang 
terlihat nyata, tindakan yang lebih bersifat fi sik, berbeda dengan 
kekerasan non verbal yang lebih bersifat ucapan seperti menghina 
orang, merendahkan martabat manusia. 

Di dalam program Pesbukers, Sapri dikategorikan orang 
yang lemah karena karena sapri yang memiliki kulit warna 
hitam, kepala botak dan tidak begitu ganteng. Sapri yang selalu 
dihina, dilecehkan dan menjadi icon utama untuk bullying. Di 
dalam media, orang – orang yang mempunyai kekurangan fi sik 
atau dikategorikan orang yang berkulit hitam, kurang ganteng, 
kurang tinggi,  seperti Sapri, Opik Kumis, selalu yang dijadikan 
korban bullying, dihina, direndahkan dan selalu menjadi sasaran 
untuk ditertawakan atau bahan lawakan. Ketika orang yang 
mempunyai fi sik yang sempurna atau dikategorikan orang yang 
ganteng, cantik, manis, imut selalu dijadikan peran yang baik, dan 
diperlakukan lebih baik. 
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Jualan Ejekan

Wahyu Sugiarto

Televisi dapat dikatakan sebagai media yang paling dekat 
dengan masyarakat tak terkecuali oleh anak-anak. Tayangan yang 
mengandung unsur kekerasan tidak baik ditonton dan ditiru oleh 
anak-anak karena dapat mempengaruhi pola perilaku meraka. 
Mengingat kemampuan berpikir anak-anak masih sederhana, 
maka, perilaku imitative atau meniru menjadi sangat menonjol 
pada mereka. Itu sebabnya, menurut mereka, apa yang “terjadi” 
di televisi adalah kejadian yang sebenarnya. Apalagi, anak-anak 
adalah pemirsa televisi yang cenderung akan menyerap langsung 
peristiwa dari media, karena mereka belum memiliki kemampuan 
menentukan pilihan bagi dirinya sendiri (Rasyid, 2013:78). Secara 
tegas dapat dikatakan, yang dimaksud dengan program atau 
isi siaran bermuatan kekerasan adalah program yang dalam 
penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan 
yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang 
membanting atau memukul sesuatu, dan/atau visualisasi gambar 
yang nyata-nyata menampilkan tindakan, seperti pemukulan atau 
perusakan secara eksplisit dan vulgar (Rasyid, 2013:65).

Komedi adalah salah satu karya lucu yang bertujuan menghibur 
dan menimbulkan tawa. Komedi sekarang juga berada ditayangan 
televisi untuk bertujuan menghibur para penonton. Pesbukers yang 
merupakan salah satu acara komedi atau hiburan keluarga di salah 
satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Pesbukers yang menampilkan 
beberapa artis terkenal seperti, Olga Syahputra, Raffi  Ahmad, Sapri, 
Jessica Iskandar, Tarra Budiman, Chand Kelvin, dan Opi “ Kumis “. 
Pesbukers juga selalu menampilkan bintang tamu yang ikut serta juga 
dalam setiap adegan di Pesbukers. Pesbukers yang menanyangkan 
cerita - cerita yang di padukan dengan komedi. Komedi - komedi 
yang seharusnya dikemas lucu tanpa membuat orang lain menjadi 
tersinggung dan membuat penonton tertawa dan terhibur dengan 
komedi yang seperti itu, tetapi di Pesbukers sendiri komedi yang 
membuat penonton terhibur itu adalah hinaan atau ejeken. 
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Hinaan atau ejekan yang menjadi nilai jual di dalam tayangan 
ini, ejekan yang merupakan komedi yang membuat penonton 
suka dan membuat penonton tertawa terbahak - terbahak tanpa 
saling memikirkan perasaan bintang tamu atau bahkan para 
pemain Pesbukers itu sendiri. Seperti Gambar 1. Dalam Pesbukers 
tanggal 7 Oktober 2014 terdapat adegan Jessica Iskandar saling 
menghina dengan Ayu Ting Ting yang menjadi bintang tamu 
dalam dengan ejekan yang dibuat pantun sehingga mereka saling 
mengejek. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Standar Program Siaran 
yang melarang program siaran menampilkan ungkapan kasar dan 
makian, baik secara verbal maupun non verbal, yang mempunyai 
kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia. 

(Gambar 4.105 Jessica dan Ayu Ting Ting saling mengejek)

Lalu, ada lagi Dino dan Cinta Kuya yang masih anak - anak 
menghina Ayu Ting Ting dan Raffi  Ahmad yang lebih dewasa 
dengan pantun. Adegan ini tidak pantas karena tidak sesuai 
dengan kesopanan mengejek orang dewasa atau yang lebih tua 
sesuai dengan pasal 9 ayat (1) pada Standar Program Siaran tentang 
program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan 
kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait 
agama, suku, budaya, usia, dan atau latar belakang ekonomi. 

(Gambar 4.106 Dino mengejek Ayu Ting Ting)
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(Gambar 4.107 Cinta mengejek Raffi  Ahmad)

Masih banyak kasus tentang menghina atau mengejek pemain 
Pesbukers sendiri maupun bintang tamu, seperti Opi “Kumis“ yang 
selalu menjadi orang yang di ejek. Opi “Kumis” yang diejek kulit 
kendor, kepala yang kena ulet bulu, kepala lebar seperti halaman 
lobby hotel, dan masih banyak lagi. Lalu, ada ungkapan kasar yang 
di ucapkan oleh  Raffi  Ahmad kepada Sapri seperti “Blo’on” dan 
bodoh, Raffi  Ahmad ngatain Jessica “Blo’on” dan ada perkataan 
Opi “Kumis” yang tidak pantas seperti ia bilang ke Julia Perez 
“Minum susu sekalian ditempatnya” padahal penonton di studio 
tersebut adalah siswa-siswa SMP, kata-kata seperti ini sangat 
sangat tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Standar Program Siaran 
yang melarang program siaran menampilkan ungkapan kasar dan 
makian, baik secara verbal maupun non verbal, yang mempunyai 
kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia. 

(Gambar 4.108 Opi “Kumis” berkata minum susu ditempatnya ke Julia 
Perez) 
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(Gambar 4.109 Jessica setelah dikatain Raffi  Ahmad “Blo’on”)

Lalu, ada adegan dimana Jessica mengejek Ayu Ting Ting 
sampai terlihat ekpresi Ayu Ting Ting merasa tersinggung karena 
Jessica mengejek AyuTing Ting artis Depok. Dan Ayu Ting Ting 
bilang ke Jessica kalau ngomong itu di jaga. Sesuai dengan pasal 
13 ayat (1) tentang program siaran wajib menghormati hak privasi 
dalam kehidupan pribadi objek isi siaran.

(Gambar 4.110 Ayu Ting Ting terlihat dengan ekpresi yang marah 
karena tersinggung)

Meskipun terjadi banyak sekali ejekan atau hinaan juga 
terdapat adegan mem-bully yang dilakukan oleh para pemain 
Pesbukers sendiri. Terdapat adegan Sapri yang selalu di bully oleh 
para pemain Pesbukers lainnya. Seperti adegan Gambar 5 Sapri 
yang disemprot foam oleh Ayu Ting Ting yang ditonton juga 
oleh Cinta Kuya. Gambar 6, Sapri yang di dorong Raffi  Ahmad 
sampai terjatuh. Adegan ini sangat tidak pantas di tonton oleh 
anak seumuran mereka. Adegan ini melanggar pasal 23 Standar 
Program Siaran tentang program siaran yang memuat adegan 
kekerasan di larang.



Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia     283

Dari seluruh segmen 
Pesbukers tanggal 7 Oktober 
2014 semua adegan yang 
ditayangkan  banyak me-
ngandung unsur kekerasan 
verbal seperti saling mengejek 
atau menghina dan kekerasan 
non verbal terjadi hanya 
beberapa seperti Sapri yang 
selalu di-bully oleh para 
pemain Pesbukers lainnya. 
Fungsi media televisi ialah 
sebagai sumber informasi 
dan pengalihan bagi audience 
mereka, televisi sebagai hibur-
an berfungsi untuk; pertama, 
menghasilkan kesenangan 
yang sehat dan kepuasan bagi 
audience. Kedua, mengalihkan per hatian audience dari berbagai isu 
sosial yang serius dan ketidaksetaraan (Burton, 2008:87).

Program komedi yang seharusnya menghibur tanpa harus 
dengan saling mengejek atau dengan kekerasan sehingga acara 
dapat ditonton dengan layak oleh semua kalangan tanpa harus 
orang tua khawatir dengan anak-anaknya yang menonton acara 
tersebut yang banyak mengandung ejekan atapun kekerasan. 
Bukan malah stasiun televisi menjual acara komedi yang banyak 
mengandung unsur mengejek dan kekerasan. 

(Infografi s 4.21 Kekerasan pada tayangan Pesbukers tanggal 7 Oktober 
2014)

(Gambar 4.111 Sapri dibully Ayu 
Ting – Ting)

(Gambar 4.112 Sapri di dorong 
sampai jatuh)
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Indonesia Bully Klub, Program 
Komedi Diskusi Terbaru Trans 7

Yunia Rahmah

Televisi merupakan salah satu alat, sarana, atau media untuk 
memberikan informasi kepada khalayak luas. Televisi banyak 
digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi ataupun 
hiburan. Media massa telah menghadirkan seperangkat citra 
(image), gagasan, dan evaluasi darimana audience dapat memilih 
dan menjadikan acuan bagi perilakunya. Adanya jenis media 
tertentu seperti televisi memengaruhi bagaimana kita berfi kir 
tentang dan merespon pada dunia. Sementara media bekerja dalam 
berbagai cara untuk segmen – segmen masyarakat yang berbeda, 
audiens tidak semuanya terpengaruh, tetapi berinteraksi dalam 
cara khusus dengan media (Littlejohn, 2009 : 410 ).

Indonesia Lawak Klub atau ILK adalah salah satu program 
komedi dari stasiun televisi Trans7. ILK tayang setiap hari Senin 
– Jum’at pukul 21.15 WIB.  Tayangan ini merupakan program 
komedi yang memiliki konsep mempertemukan para pelawak atau 
komedian Indonesia dalam sebuah forum diskusi yang membahas 
sebuah isu terkini, seperti gosip selebritis, masalah remaja dan 
sosial, hingga kebijakan pemerintah. Acara ini dimoderatori 
oleh Denny Chandra. Pelawak yang biasanya hadir di acara ini 
diantaranya Komeng, Cak Lontong, Cici Panda, Fitri Tropica, 
Jarwo Kwat, Ronal Surapradja, dan ada bintang tamu yang berbeda 
di setiap episodenya. Para pelawak berkumpul dan membahas isu 
terkini, memberikan pendapat atau komentar, dengan kemasan 
yang kocak. Biasanya di akhir acara ada satu orang yang bertindak 
sebagai notulen, yang membuat kesimpulan dari hasil diskusi 
pada hari itu.

ILK memang sebuah program komedi yang membahas 
isu-isu terkini yang sedang terjadi di masyarakat, tetapi seperti 
halnya program komedi pada umumnya, dalam acara ini juga 
juga terdapat kekerasan verbal dan non verbal, seperti mengejek 
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atau membully orang lain. Walaupun hanya sebuah kata-kata dan 
tidak serius, hal masuk kedalam kategori kekerasan. Kekerasan 
verbal adalah kekerasan yang tidak dilakukan menggunakan fi sik, 
tetapi melalui kata – kata. Contohnya mengejek, mencemooh, 
membentak, atau menyebar gosip. Kekerasan ini tidak kasat mata, 
tidak bisa diketahui perilakunya jika tidak diperhatikan secara 
seksama. Kekerasan verbal jika dilakukan secara terus menerus, 
lama kelamaan akan mempengaruhi psikologis seseorang yang 
mengalami kekerasan verbal tersebut. Psikologis seseorang tersebut 
akan terluka, menyebabkan si korban akan merasa minder, marah, 
menjauhi lingkungannya, bahkan mungkin mengalami depresi.

Di dalam program acara ILK pun kekerasan verbal juga 
terjadi. Seperti di salah satu episode pada tanggal 30 September 
2014, episode malam itu bertemakan “Single Parent” dengan 
bintang tamu Deddy Corbuzier. Dalam salah satu adegannya, 
Jarwo bercanda dengan memanggil Deddy Corbuzier dengan 
sebutan Upin. Tapi Deddy bereaksi seolah – olah dia marah sambil 
membuka jasnya dan membentak Jarwo. Lalu di scene selanjutnya, 
Ronal Surapradja berkata bahwa ada beberapa penyebab mengapa 
seseorang menjadi single parent, diantaranya adalah karena 
perceraian, orang tuanya meninggal, orang tuanya masuk penjara, 
atau mungkin salah satu orang tuanya sedang bekerja di luar 
daerah atau luar negeri. Saat hendak melanjutkan perkataannya, 
tiba – tiba Komeng menyela dengan berkata bahwa penyebab 
Jarwo menjadi suka marah – marah mungkin karena hal tersebut. 

(Gambar 4.113 Deddy Corbuzier marah dan membentak Jarwo)
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Deddy Corbuzier menanggapi dengan berkata bahwa dia 
tidak setuju dengan perkataan Ronal, karena jika Deddy diminta 
untuk memilih antara mempunyai ayah yang telah meninggal atau 
mempunyai ayah seperti Jarwo, Deddy lebih memilih mempunyai 
ayah yang telah meninggal daripada mempunyai ayah seperti 
Jarwo. Perkataan Deddy seolah - olah menunjukkan bahwa Jarwo 
tidak layak untuk menjadi seorang ayah. Beberapa scene tadi, 
walaupun semua itu hanya bercanda tetapi tidak sesuai dengan 
Standar Program Siaran (SPS), dimana pada Bab XIII Pelarangan 
dan Pembatasan Kekerasan bagian kedua Ungkapan Kasar dan 
Makian Pasal 24 (1) 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 4.114 Deddy Corbuzier menanggapi perkataan Ronal 
Surapradja)

Walaupun semua itu hanya berpura – pura, atau sekedar 
akting, tetapi hal itu termasuk kekerasan verbal. Selain melanggar 
Standar Program Siaran (SPS), juga melanggar peraturan KPI 
tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Bab XIII Program 
Siaran Bermuatan Kekerasan Pasal 17 bahwa “Lembaga penyiaran 
wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan 
program siaran bermuatan kekerasan.” Pada episode – episode ILK 
yang selanjutnya, kekerasan verbal pun juga masih terjadi. Semua 
kekerasan verbal yang terjadi cenderung sama, yaitu membully 
dan mengejek. Seperti yang ada di episode tanggal 02 Oktober 2014 
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hingga 06 Oktober 2014, membully dan mengejek lebih banyak 
dilakukan oleh para pelawak daripada adegan komedi atau plesetan 
humor. Target atau korban ejekan, cenderung sama yaitu Jarwo. Pada 
episode tanggal 02 Oktober 2014, Denny sedang memperkenalkan 
para penonton yang sedang hadir, tiba – tiba Komeng menyela 
dengan berkata “Hore dari panti jompo” sambil menunjuk ke arah 
Jarwo. Kemudian Asri Welas dan Astrid Tiar yang menjadi bintang 
tamu pada episode hari itu sedang memperkenalkan jenis kain 
batik yang mereka kenakan, lalu Komeng menyela kembali dengan 
berkata “Ini bapak dari LP Cipinang gabung juga Pak, nggak papa” 
dan lagi – lagi menunjuk ke arah Jarwo.

(Gambar 4.115 Komeng sedang membully Jarwo)

Pada tayangan ILK episode tanggal 06 Oktober 2014, adegan 
mengejek kembali terjadi dan korbannya masih sama. Cici Panda 
berkata “Kalau untuk Pak Jarwo saya juga ngasih kode tapi bukan 
BTN, saya ngasih kode KKN, Kisut Kisut Mesum.” Perkataan Cici 
Panda memang hanya sebuah guyonan, tapi seharusnya perkataan 
Cici Panda ini tidak ditayangkan karena mengandung perkataan 
yang vulgar dan tentu melanggar Standar Program Siaran (SPS), 
Bab XIII Pelarangan dan Pembatasan Kekerasan bagian kedua 
Ungkapan Kasar dan Makian Pasal 24 (1).

(Gambar 4.116 Cici Panda mengejek Jarwo)
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Dari setiap tayangan ILK mulai dari episode pada tanggal 30 
September 2014 hingga 06 Oktober 2014, semua tayangan memang 
membahas topik – topik hangat yang sedang berkembang di 
masyarakat. Diskusi tersebut dikemas dalam bentuk komedi 
parodi program Indonesia Lawyer Club (ILC) yang ditayangkan 
di TvOne. Tetapi program komedi ini hampir sama saja dengan 
program – program komedi yang ada, dimana ucapan – ucapan 
yang diungkapkan lebih banyak untuk mengejek ataupun 
membully orang lain, daripada ucapan guyonannya, walaupun 
itu semata – mata hanya untuk hiburan. Semua episode yang 
ditayangkan, melakukan pelanggaran yang sama, yaitu melanggar 
Standar Program Siaran (SPS), Bab XIII Pelarangan dan Pembatasan 
Kekerasan bagian kedua Ungkapan Kasar dan Makian Pasal 24 (1) 
bahwa “Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan 
makian, baik secara verbal maupun non verbal, yang mempunyai 
kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, 
memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina 
agama dan Tuhan”. Selain itu, tayangan ini juga melanggar 
peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Bab XIII 
Program Siaran Bermuatan Kekerasan Pasal 17 bahwa “Lembaga 
penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau 
pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.”

Media merupakan organisasi yang menyebarkan informasi 
yang berupa produk budaya atau pesan yang mempengaruhi dan 
mencerminkan budaya dalam masyarakat. Komunikasi massa 
pada satu sisi mengandung pengertian suatu proses dimana 
organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada 
publik secara luas dan pada sisi lain merupakan proses dimana 
pesan tersebut dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh audience.  
Setiap isi media selalu memberikan dampak kepada khalayaknya. 
Salah satu dampaknya adalah mereka akan mempunyai persepsi 
tertentu pada isi media tersebut.  Persepsi adalah pengetahuan yang 
tampak mengenai apa yang ada di luar sana. Persepsi disebut inti 
komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat tidak mungkin 
kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang membuat kita 
memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain.

Pada setiap tayangan ILK memang membahas topik – topik 
hangat yang sedang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat 
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yang menonton mengetahui informasi – informasi baru yang 
sebelumnya tidak mereka ketahui. ILK mengemas diskusi 
tersebut menggunakan lawakan atau komedi yang menghibur 
sehingga topik diskusi tidak terasa berat, tetapi ILK terlalu banyak 
melakukan pembullyan daripada lawakan, yang lama – kelamaan 
akan membuat watak penonton mengikuti apa yang mereka 
tonton dan menganggap bahwa bully-an itu wajar. Hal ini tidak 
sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 32 
tahun 2002 tentang Penyiaran Bab IV Pelaksanaan Siaran Pasal 
36 (1) 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. Dan diperkuat pada point (6) dimana isi siaran 
dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau 
mengabaikan nilai – nilai agama, martabat manusia Indonesia, 
atau merusak hubungan internasional.

Media massa mempunyai kekuatan yang sangat penuh 
dalam menyampaikan informasi. Apapun yang disiarkan oleh 
media dengan sendirinya dapat mempengaruhi khalayaknya. 
Terpaan media massa pada waktunya akan menimbulkan 
perubahan-perubahan yang mengejutkan. Karena media massa 
sebagai alat utama dalam komunikasi massa yang mempengaruhi 
kehidupan manusia, komunikasi massa harus bisa menjelaskan 
berbagai fenomena yang berkaitan erat dengan aktivitas manusia. 
Bagaimana pula media massa bisa menjelaskan berbagai aktivitas 
manusia dalam pergaulan sosialnya (Nurudin 2004:152).

(Infografi s 4.22 Kekerasan verbal pada ILK)
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Televisi dan Monster Berwajah Lucu 

Galuh Ratnatika

Tayangan hiburan anak-anak seharusnya menjadi tayangan 
menarik, edukatif, kreatif, melatih kecerdasan anak, dan tentunya 
tidak berbahaya. Kartun adalah salah satu tayangan hiburan yang 
digemari anak-anak, dan menjadi tontonan favorit di waktu santai. 
Hampir semua stasiun televisi dengan format hiburan, menyajikan 
berbagai macam kartun untuk mencari perhatian penonton 
dikalangan anak-anak, khususnya pada usia 12 tahun ke bawah. 
Tidak sedikit juga kartun yang ditayangkan di televisi berbahaya 
bagi anak-anak. Kenakalan, kekerasan, hingga kriminalitas 
digambarkan dalam sebuah grafi s lucu yang menarik namun 
kejam dan sama sekali tidak mendidik. Terkadang kita tidak sadar 
bahwa tayangan seperti itu tidak layak ditonton untuk anak-anak, 
khususnya yang belum paham membedakan mana yang baik dan 
mana yang buruk. 

Kelucuan dan kekerasan memang beda tipis jika dilihat dari 
sudut pandang yang sama. Tayangan-tayangan yang bersifat lucu 
biasanya berisi kekerasan. Ini alasan mengapa banyak tayangan 
kartun yang berbahaya bagi anak-anak. Dari sanalah mereka 
diajarkan dan didoktrin bahwa menyakiti orang lain adalah hal 
yang lucu yang dapat ditertawakan. Bagaimana jika kartun dapat 
berubah menjadi monster bagi anak? Memang bukan hal yang 
mudah untuk memisahkan anak-anak dari tayangan seperti ini, 
orang tua lah yang perlu memperhatikan tayangan apa saja yang 
menjadi favorit anak-anak. Tetapi tidak semua kartun berbahaya, 
beberapam kartun masih memiliki nilai edukatif yang dapat 
membantu meningkatkan kecerdasan anak.

Media televisi pada dasarnya bukan tempat alternatif untuk 
mencari hiburan bagi anak. Kartun yang kerap dianggap sebagai 
tayangan yang baik untuk anak-anak, justru menjadi tayangan 
yang buruk, bahkan sama buruknya dengan tayangan sinetron 
yang tidak mendidik. Media seharusnya dapat memberikan hal-
hal yang positif, terutama dalam penayangan program kartun, 
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yang seharusnya dapat membantu perkembangan anak. Tapi 
sebaliknya, media saat ini, justru menjadi bumerang bagi para 
penonton cilik yang belum paham akan nilai moral yang baik. 
Acara yang dikatakan sebagai acara spesial anak-anak pun tidak 
menjamin bahwa acara itu diperuntukan untuk anak-anak.

Contoh program kartun yang dianggap berbahaya adalah 
Little Khrisna, Bima Sakti, Tom & Jerry dan masih banyak tayangan 
kartun lainnya. Jika muncul pertanyaan, mengapa kartun-kartun 
tersebut masuk dalam kategori berbahaya? Maka sepatutnya 
kita menganalisis isi dari tayangan tersebut. Contohnya saja, 
Little Khrisna, sekilas serial kartun ini terlihat menarik dan tidak 
berbahaya, ditambah dengan tokoh-tokoh dan karakter yang 
berasal dari legenda India. Anak-anak pasti mengenal tokoh cilik 
dengan tubuh berwarna biru yang ahli dalam peperangan, yang 
biasa disebut sebagai Khrisna. Tapi sayang, penyajian legenda India 
ini dikemas dengan aksi kekerasan yang dianggap berbahaya jika 
ditonton oleh anak-anak. Tokoh malaikat biru dengan wujud anak 
kecil yang selalu melawan iblis ini, ternyata mampu menghipnotis 
anak-anak bahwa hal seperti itulah yang dianggap aksi heroik. 
Sering tidak disadari bahwa anak-anak sangat suka meniru apa 
yang dilihatnya. Aksi heroik yang ditampilkan secara berlebihan 
akan mengajak mereka untuk melakukan hal yang sama di dunia 
nyata.

Selanjutnya adalah tokoh-tokoh lucu yang menggemaskan 
dari serial kartun Tom & Jerry. Kartun ini, tidak akan muncul pada 
beberapa stasiun televisi Inggris, karena dinilai tidak edukatif 
bagi anak-anak (Wirodono, 2006: 153). Banyak yang tertawa dan 
mengatakan bahwa aksi mereka berdua benar-benar terlihat lucu. 
Jika serial ini ditayangkan untuk segmentasi orang-orang dewasa, 
mungkin tidak akan terlalu bermasalah. Tapi di Indonesia, tayangan 
ini justru ditargetkan untuk anak-anak. Sudah jelas dapat kita lihat 
bagaimana kedua tokoh karakter kartun ini selalu berkelahi dari 
awal hingga akhir tayangan. Mungkin memang terlihat lucu, tapi 
tidak untuk anak-anak. Bisa saja hal seperti ini dapat dilakukan 
terhadap teman sepermainannya, karena mereka menganggap hal 
tersebut adalah lucu. 
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(Gambar 4.117 Tom & Jerry yang berkelahi)

Gambaran tentang kekerasan terlihat jelas dalam serial kartun 
yang satu ini. Aksi-aksi berbahaya, kerap kali ditampilkan untuk 
memberikan kesan lucu dan menarik. Beberapa adegan kekerasan 
seperti memukul, mendendang, mencelakai, menindih dan 
sebagainya, diperlihatkan sebagai hal yang dianggap biasa untuk 
membuat orang tertawa. Kita dapat memperhatikan setiap adegan 
yang muncul, khususnya saat perkelahian Tom & Jerry, dan 98% 
dari muatannya memang berisi kekerasan, tanpa nilai edukatif. 
Tentu saja hal seperti ini sangat berbahaya untuk anak-anak 
yang belum mengerti apa-apa. Grafi k berikut akan memberikan 
informasi seputar isi dari serial kartun Tom & Jerry.

(Infografi s 4.23 Pengamatan Tom & Jerry 2 Oktober 2014)

Selain serial kartun yang berstatus bahaya bagi anak-anak, 
ada pula tayangan yang masih berstatuskan hati-hati. Diantaranya, 
Spongebob SquarePants, Sinchan dan mungkin masih banyak lagi. 
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Spongebob yang selama ini dianggap sebagai tokoh karakter yang 
imut dan menggemaskan, justru pada kenyataannya berbalik dari 
apa yang kita lihat. Jika diperhatikan, serial kartun Spongebob juga 
berisi beberapa adegan yang menunjukkan adanya kenakalan, 
kekerasan dan kriminalitas. Sedangkan serial kartun Sinchan, 
adalah kartun yang memiliki segmentasi dewasa 17 tahun ke atas. 
Tapi di Indonesia khususnya, kartun Sinchan ditayangkan pada 
program spesial anak-anak di akhir pekan. Siapa sangka jika kartun 
anak-anak yang semula dianggap baik akan menjadi buruk apabila 
dikemas dengan cerita kekerasan, kriminalitas, dan berbagai hal 
yang tidak seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak.

Banyak dampak negatif yang menyeruak dari tayangan-
tayangan yang memperlihatkan kekerasan. Massa memang 
memiliki kebebasan menilai dan mendefi nisikan kekerasan tersebut 
sesuai dengan sudut pandang yang mereka lihat. Seperti dalam teori 
kultivasi, yang menjelaskan dampak menyaksikan televisi pada 
persepi, sikap, dan nilai-nilai orang (Severin dan Tankard, 2005: 
315). Hal ini menunjukkan bahwa penonton dapat mengartikan 
sendiri apa yang mereka lihat. Anak-anak yang seharusnya jauh 
dari tayangan seperti ini, dikhawatirkan telah memiliki sudut 
pandang yang salah, terhadap baik buruknya tayangan yang 
mereka saksikan. Sudut pandang yang salah, akan menimbulkan 
persepsi yang salah, meskipun terlihat baik. Dampak inilah yang 
sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perkembangan anak, 
karena persepsi apapun yang terbangun dalam benak anak-anak, 
ditentukan oleh apa yang dipresentasikan televisi.

Menurut Wirodono, media televis saat ini telah memberikan 
proses learning social norms yang lebih intensif kepada masyarakat, baik 
dewasa maupun anak-anak. Televisi tidak hanya memberikan ruang 
diplomasi virtual, tetapi juga menciptakan kesadaran baru (Wirdono, 
2006: 140). Televisi dalam dunia nyata, berperan sebagai seorang guru 
yang menyenangkan bagi anak-anak. Mengajarkan berbagai hal yang 
menarik dan tentunya tidak membosankan. Anak-anak akan didoktrin 
seperti halnya pelatihan militer, dengan kekerasan yang membuat 
mereka tertarik untuk mendalami dunia baru mereka. 

Jika hal ini terus dibiarkan, tentu saja akan memberikan 
pengaruh yang merugikan, terutama pada perkembangan otak, 
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emosi, sosial, serta kemampuan kognitif anak. Semua hal tersebut 
tercantum dalam catatan penelitian sebuah akademi dokter anak di 
Amerika. Perhatikan sikap dan perilaku anak yang gemar menonton 
tayangan kartun berisikan kekerasan, apa yang kerap mereka 
lakukan? Kata-kata kasar akan lebih sering diucap, dan tindakan 
kekerasan kerap dilakukan terhadap teman sepermainannya. Ini, 
adalah salah satu contoh, dimana televisi menjadi pendidik yang 
sukses. 

Pelanggaran mengenai tayangan yang bersifat kekerasan, 
terdapat dalam Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku 
Penyiaran (PPP). Dalam Bab XIII Pasal 17, dijelaskan bahwa 
Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan 
atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada dasarnya tayangan kekerasan dilarang 
untuk disiarkan. Tetapi kita dapat melihat, bahwa masih banyak 
stasiun televisi yang melanggar aturan tersebut. Tayangan 
kekerasan, khususnya yang berupa kartun, masih memiliki 
kebebasan tayang di layar kaca. Membuat kekerasan menjadi 
lumrah untuk dipertontonkan (Rasyid, 2013: 28).

Tidak sedikit pasal yang melayangkan berbagai pelanggaran 
atas penayangan gambar visual yang dianggap tidak baik untuk 
ditayangkan. Pada kenyataannya, pelanggaran-pelanggaran 
tersebut masih dipertanyakan, kejelasan, serta ketegasannya. 
Bahaya masih terus mengintai kita, para penonton, khususnya 
bagi penonton aktif yang dapat menghabiskan waktu berjam-
jam di depan layar kaca televisi, seperti anak-anak misalnya. Satu 
hal yang mungkin dapat dijadikan sebagai jalan pintas untuk 
menghindari bahaya, adalah kalimat “Wajib mematikan televisi” 
(Wardhana, 2001: 73). Televisi dapat menjadi teman baik, jika “dia” 
memberikan pengaruh yang baik, dan dapat juga menjadi sosok 
monster, jika “dia” membunuh, pembunuhan karakter terhadap 
anak. Menghindari tayangan kekerasan, sebagai salah satu 
tayangan berbahaya bagi anak, memang bukan hal yang mudah, 
terutama untuk anak-anak yang memiliki sistem imunitas rendah, 
yang rentan terhadap virus media.

Terkadang, tayangan kekerasan memang sulit dibedakan, 
antara yang nyata, simulasi, hiperrealitas, dan bohong. Media 
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televisi seharusnya dapat membedakan beberapa hal tersebut, 
dengan memberikan sajian penggambaran yang dikemas 
untuk menghilangkan unsur kekerasan di dalamnya. Sangat 
disayangkan, bahwa pada kenyataannya, gambaran kekerasan 
masih ditampilkan apa adanya. Pemahaman yang kurang, serta 
pengetahuan yang minim, akan memunculkan penilaian yang 
standar, bukan penilaian yang kritis. Kekerasan yang banal, akan 
dianggap biasa, bukan suatu hal yang seharusnya dianggap buruk. 
Anak-anak yang seharusnya dijauhkan, justru sengaja disuguhkan 
dengan sajian yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi.

Beberapa beranggapan bahwa media televisi telah 
menciptakan ruang serta budaya virtual yang bodoh. Dalam 
kata lain, televisi menciptakan keprihatinan moral, dan berbagai 
persoalan-persoalan moral lainnya (Tester, 2009: 122). Masyarakat 
yang menyaksikan televisi, dan menjadikan hal tersebut sebagai 
salah satu runitas, telah diserang dan terus digempur dengan 
berbagai ancaman pada nilai-nilai yang dibangun media. Ketika 
di antara kita mampu bertahan dan menghindar dengan penilaian 
kritis yang kita miliki, media akan menyerang “mereka” yang 
lemah. Contoh kecilnya adalah anak-anak, yang lebih mudah 
terdoktrin dan terpengaruh, apa yang dilihatnya, adalah apa yang 
dianggapnya benar.

Dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) 
yang menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang 
Standar Program Siaran, Bab 1 pasal 25, juga menyatakan bahwa, 
Adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar atau 
suara yang menampilkan tindakan verbal atau nonverbal yang 
menimbulkan rasa sakit secara fi sik, psikis, atau sosial bagi korban 
kekerasan. Dari pernyataan ini dapat dilihat, bahwa tayangan yang 
mengadopsi unsur kekerasan sangat berbahaya bagi siapapun yang 
melihatnya. Masyarakat harus lebih sadar akan pengaruh negatif 
yang melekat pada gambaran kekerasan tersebut. Kekerasan, 
juga dapat melakukan hegemoni kepada para penonton, melalui 
gambaran secara langsung, yang berupa verbal maupun bentuk 
nonverbal.
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(Gambar 4.118 Serial kartun Spongebob SquarePants)

Peran orang tua memang sangat diperlukan dalam mengawasi 
tayangan apa saja yang tidak baik untuk ditonton. Akan tetapi, 
tidak sedikit juga tayangan kartun yang masih bermuatan edukatif. 
Salah satunya adalah Dora the Explorer yang mengedepankan 
nilai edukatif untuk mengajak anak-anak belajar dan berkembang, 
didukung dengan grafi s yang menarik. Dora dapat dikategorikan 
sebagai kartun yang baik. Selain itu, Upin Ipin juga masuk ke 
dalam kategori serial kartun yang memiliki nilai moral yang tinggi. 
Selain nilai moral yang ditampilkan, nasionalisme juga tergambar 
dalam kartun tersebut. Masih banyak hiburan untuk anak-anak 
yang sebenarnya baik untuk ditonton, hanya bagaimana kita dapat 
menilai tayangan tersebut. Sudah seharusnya masyarakat cerdas 
dalam menilai, dan cerdas dalam mengkonsumsi media.
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Ketika Tayangan Kartun Sudah 
Mengkhawatirkan

Muhammad Aulia Rahman

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dunia pertelevisian 
Indonesia pada era ini didominasi oleh tayangan hiburan. Hal 
ini karena program hiburan dapat menarik perhatian khalayak, 
sehingga selalu mudah diterima oleh masyarakat. Program 
hiburan yang disajikan antara lain adalah sinetron, musik, reality 
show, kartun, dan lain-lain. Umumnya program- program tersebut 
hadir pada jam santai (prime time) yang menyasar keluarga. 
Salah satu jenis program yang ditayangkan oleh media televisi 
bagi anak- anak adalah program kartun. Hampir semua stasiun 
TV yang berformat hiburan menyajikan program kartun untuk 
memenuhi kebutuhan khalayak. Namun tidak semua tayangan 
kartun yang disajikan memberikan kesan positif bagi tumbuh 
kembang anak-anak. Seperti contohnya SpongeBob SquarePants, 
Tom and Jerry. Adegan kekerasan kerap kali mewarnai jalan 
cerita fi lm yang dipadukan dengan unsur tertawaan. Ironisnya, 
rangkaian kekerasasan itu terdapat pada fi lm kartun yang sudah 
lama populer di seluruh dunia. 

Kekerasan yang biasa disuguhkan dalam fi lm-fi lm kartun 
merujuk kepada kekerasan simbolis, yaitu dampak yang biasa 
dilihat dalam kekerasan fi sik tidak tampak. Maksud dari tidak 
tampak adalah, tidak adanya luka, tidak ada akibat traumatis, tidak 
ada ketakutan atau kegelisahan bahkan korban tidak merasa telah 
didominasi atau dimanipulasi. Kekerasan simbolik terjadi karena 
pengakuan dan ketidaktahuan yang didominasi atau yang diatur 
(Wulandari, 2012:22). Karena sudah lama dikenal dan mempunyai 
penggemar yang banyak, maka stasiun TV tergoda menayangkan 
kartun-kartun tersebut untuk mendapatkan keuntungan tanpa 
mempedulikan apakah konten yang ditayangkan mendidik atau 
justru berbahaya. 

Pada 27 September 2014, Global TV menayangkan program 
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kartun SpongeBob SquarePants. Dalam salah satu adegan Tuan Krab 
melakukan kejahatan dengan mencuri koin-koin penduduk “Bikini 
Bottom” melalui tempurung Gary, siput peliharaan SpongeBob 
yang mengandung magnet. Hal yang mencemaskan adalah gaya 
Tuan Krab dalam adegan tersebut terlihat seperti seseorang yang 
kebal hukum. Mencuri secara brutal, bergerak bebas melakukan 
kejahatan di lingkungan kota. Sementara Gary terlihat lelah, pasrah 
dan teraniaya karena tubuhnya dimanfaatkan Tuan Krab dalam 
memuluskan perilaku jahatnya. Adegan tersebut tentu berpotensi 
ditiru khalayak, mengingat sasaran utama ditayangkannya fi lm 
kartun adalah anak- anak yang masih belum mampu memfi lter 
infomasi yang dihadapkan kepada mereka. Sebuah tayangan 
kartun semestinya memberikan unsur edukasi sehingga menjamin 
kepentingan anak-anak sebagai sasaran utama.  Hal ini tentu 
melanggar peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang 
Standar Program Siaran (SPS). Adegan kejahatan dan kekerasan 
dalam fi lm SpongeBob SquarePants pada tanggal tersebut sudah 
melanggar Pasal 36 ayat 4 butir (d) karena dilarang menampilkan 
muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak 
pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut 
sebagai hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Tom and Jerry merupakan salah satu kartun yang berisikan 
banyak  adegan kekerasan di setiap episode. Dalam tayangannya 
banyak sekali menyuguhkan kekerasannon-verbal yang dibalut 
secara humoris seperti menonjok, memukul dengan keras, menarik 
dengan paksa,  hingga membuat atau membayangkan rencana 
jahat untuk menyakiti satu sama lain. Dari sudut psikologi, 
penonton akan terhibur ketika melihat kenyataan bahwa kekerasan 
mendapat upah dengan keberhasilan si tokoh yang cenderung tidak 
peduli, lupa atau kurang peka bahwa sedang berhadapan dengan 
presentasi kekerasan asalkan ditampilkan penuh dengan sentuhan 
humor. Hanya sering tidak disadari hal tersebut menjadi sarana 
pelatihan kekerasan dan menumpulkan kepedulian terhadap 
korban (Wulandari, 2012:23)

Pada 5 Oktober 2014, ANTV menyiarkan program kartun ini 
pada pukul 12.00 WIB. Pada episode tersebut ditayangkan adegan 
Tom mengejar Jerry dan berniat untuk menangkapnya, namun Jerry 
berhasil masuk dan berlindung di rumah kecilnya. Karena Tom 
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tidak sabar menunggu hingga Jerry keluar, maka ia memasukkan 
tangannya dan meraba isi lubang di dinding yang menjadi tempat 
tinggal Jerry. Akhirnya Tom berhasil menangkap buntut Jerry dan 
menarik Jerry dengan kuat dari tempat persembunyiannya. 

(Gambar 4.119 Tom menarik buntut Jerry)

Pada segment lain pada tanggal yang sama ditayangkan 
kekerasan yang mengerikan, yaitu pada salah satu adegan Tom 
mengejar Jerry dengan penuh semangat. Namun Jerry masuk dan 
bersembunyi ke dalam mulut anjing yang sedang tertidur pulas. 
Menurut alur cerita Tom memiliki rasa takut terhadap anjing itu 
karena Jerry selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada 
anjing tersebut dari ancaman Tom. Namun Tom memberanikan 
diri untuk mendekati anjing tersebut dan membuka mulutnya. 
Pada saat inilah kekerasan terjadi yaitu ketika Tom menarik 
panjang lidah anjing tersebut. 

(Gambar 4.120 Tom sedang 
menarik lidah anjing)

(Gambar 4.121 Anjing sedang 
mencekik dan menonjok Tom)
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Akhirnya anjing pelindung Jerry terbangun dan menyadari 
kelakuan Tom, sehingga badan Tom diangkat sementara lehernya 
dicekik, kemudian ditonjok oleh anjing tersebut. Adegan kekerasan 
tersebut sungguh mengkhawatirkan untuk disuguhkan kepada 
anak- anak. Karena mendorong perilaku menyakiti hewan, terlebih 
jika khalayak memiliki hewan peliharaan. Hal ini menjadi penting 
karena media massa memiliki pengaruh atau efek. Efek yang 
mengkhawatirkan jika anak-anak menonton adegan kekerasan 
adalah efek behavior atau perilaku. Dalam kerangka behaviorisme, 
media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku 
khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman opera, atau 
proses imitasi (belajar sosial) dan khalayak sendiri dianggap sebagai 
kepala kosong yang siap menampung seluruh pesan komunikasi 
yang dicurahkan kepadanya (Rakhmat, 2008:202). Sehingga anak- 
anak mudah terdorong meniru dan mencontoh perilaku yang baru 
saja mereka lihat tanpa memikirkan dampaknya secara nyata.

Padahal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) pasal 14 ayat 
2 menegaskan bahwa Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan 
kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Adegan 
kekerasan yang terkandung dalam fi lm kartun Tom and Jerry 
tersebut sudah pasti juga menyalahi aturan SPS dalam pasal 36 ayat 
4 butir (a) yang melarang adegan kekerasan dan atau berbahaya. 
Namun ironisnya pelanggaran tersebut selalu terjadi. Hal tersebut 
menjadi bahan renungan bagi stasiun TV untuk mengindahkan 
peraturan PPP dan SPS yang telah ditetapkan. 

Sebenarnya KPI telah mengeluarkan teguran tertulis yang 
tercantum dalam siaran pers nomor 2208/K/KPI/09/14 kepada 
stasiun- stasiun televisi yang telah menyiarkan acara tersebut. 
Bahkan KPI telah menetapkan bahwa  Tom and Jerry, Bima Sakti 
dan Little Krisna termasuk dalam kategori berbahaya untuk 
ditonton anak-anak. Sementara tayangan Spongebob SquarePants 
dan Crayon Shinchan masuk dalam kategori hati-hati. Pernyataan 
tersebut merupakan peringatan tegas bagi lembaga penyiaran 
sekaligus himbauan agar orang tua menjauhi anak-anaknya 
menonton program yang mengandung kekerasan. 

Terlebih menurut informasi dari Nielsen dalam Rasyid 
(2013:78),Penonton usia 5-15 tahun hampir 30 persen dalam 
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seminggu anak-anak Indonesia menyaksikan tayangan televisi 
rata- rata 35-45 jam, atau 1.560 sampai 1.820 jam dalam setahun, 
sementara itu jumlah jam belajar anak tidak lebih dari 1.000 jam 
dalam setahun. Artinya kegiatan menonton TV yang cenderung 
tidak produktif hampir dua kali lipat dari pada kegiatan belajar. 
Kenyataan inilah yang harus disadari orang tua. Meski pada 
umumnya tayangan yang disiarkan oleh media televisi akhir- akhir 
ini sudah lebih baik dan dikontrol ketat oleh KPI. Tetapi masih 
saja mudah ditemukan konten yang melanggar undang-undang 
penyiaran dan nilai moral yang berlaku. Seperti dalam kartun 
Spongebob SquarePants pada Minggu 12 Oktober 2014 yang 
tayang pukul 06.00 WIB hingga 08.00 WIB, setidaknya terdapat 
sebanyak enam adegan menginjak anggota tubuh, sembilan adegan 
menyakiti, lima adegan menonjok, empat adegan anggota tubuh 
yang terbelah, dan empat adegan mencuri. Bayangkan saja, baru 
di pagi hari anak-anak sudah diberi santapan 28 adegan kekerasan 
fi sik dan tidak bermoral. Terlebih itu terjadi akhir pekan. 

(Infografi s 4.24 Jumlah kekerasan dalam tayangan)

Terkait hal tersebut, penulis ingin mengutip pandangan 
Amirudin (2000: 31-32) yang mendeskripsikan tayangan kekerasan 
dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang luput 
diperhatikan bahwa seandainya dalam satu fi lm ditampilkan 
tiga puluh kali adegan kekerasan, sedangkan setiap hari mereka 
(anak-anak) menonton dua atau bahkan tiga fi lm, maka dalam 
setiap harinya berarti mereka menyaksikan sebanyak 30-90 adegan 
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kekerasan. Jika kemudian dihitung dalam satu minggu, ini berarti 
terdapat sekitar 630 adegan kekerasan yang dinikmati. Lalu jika 
dihitung dalam satu bulan berarti ada sekitar 18.900 adegan 
kekerasan atau bahkan jika dihitung dalam satu tahun berarti ada 
kekerasan sekitar 1.927.800. Sepertinya anak-anak hidup dalam 
wilayah pesona, dimana atmosfer kekerasan telah menjadi bagian 
dari hidupnya, ‘diajarkan’, dan seolah-olah mereka “diminta” 
menyelesaikan segala persoalan hidup dengan kekerasan. Oleh 
karena itu sudah mulai saatnya khalayak menyadari dan ikut 
berkontribusi membantu KPI dalam mengontrol tayangan yang 
tersaji. Karena dalam Undang-Undang tentang penyiaran pasal 
52 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki 
hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta 
mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. 
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Kartun Itu Mendidik Moral atau 
Merusak Moral Anak ?

Sintha Puspitaningrum

Semakin lama media televisi semakin berkembang pesat. 
Hampir di seluruh pelosok dunia, televisi ada dalam berbagai 
bentuk. Televisi saat ini juga dapat disimpan di saku celana dalam 
bentuk handphone (HP). Tidak sedikit HP yang memiliki aplikasi 
untuk televisi, sehingga pada era globalisasi ini seluruh orang 
dapat mengetahui kabar dunia terkini melalui televisi. Padahal 
dulu, untuk menonton televisi saja harus mencari rumah yang 
memiliki televisi, membayar iuran kepada pemilik televisi dan 
menonton bersama-sama. Perubahan ini menunjukkan, bahwa saat 
ini, televisi dapat dimiliki oleh siapa saja dan menjadi kebutuhan 
pokok masyarakat.

Televisi merupakan media massa yang paling dekat dengan 
masyarakat karena kemampuannya mengatasi faktor jarak, ruang, 
dan waktu. Pesan-pesan yang disampaikan oleh televisi mudah 
diserap oleh pemirsa karena jenis medianya berupa audio dan 
visual. Terdapat berbagai acara untuk menyiarkan konten televisi 
yang dapat disiarkan untuk umum. Setiap acara ditampilkan 
di televisi memiliki segmentasi yang berbeda. Hampir seluruh 
kalangan masyarakat dapat menyaksikan televisi, mulai dari balita, 
anak-anak, remaja, dan dewasa. Namun sayangnya, dari tayangan 
televisi yang ditampilkan, memiliki efek dan dampak yang negatif 
dari unsur-unsur yang tidak seharusnya dicerna oleh anak-anak 
yang lebih sering menghabiskan waktu mereka di depan televisi.

Unsur yang tidak boleh ditayangkan televisi adalah program 
yang berisi tentang kekerasan, seks, pembunuhan dan hal-hal 
lain yang dapat menimbulkan sifat imitasi negatif bagi penonton, 
khususnya anak-anak. Biasanya, tayangan yang digemari oleh 
anak-anak adalah tayangan kartun, musik, dan komedi, yang 
berisi adegan-adegan lucu yang dapat membuat mereka tertawa 
dan terhibur. Namun tayangan-tayangan lucu dalam kartun 
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tersebut memuat unsur kekerasan dan bullying yang seharusnya 
tidak dilihat oleh anak-anak. Tanpa disadari, tayangan seperti ini, 
mampu membuat perubahan sikap terhadap anak-anak. Orang tua 
hanya mengetahui anak-anaknya menonton tayangan berbentuk 
animasi yang dianggap layak untuk dinonton, tanpa mengetahui 
unsur kekerasan di dalamnya.

Ada perbedaan yang tajam antara media lisan, tulisan, dan 
elektronik. Masing masing dengan pengaruh yang berbeda dalam 
bagaimana kita berinteraksi dengan setiap media. Ketika media 
berubah, demikian pula cara berpikir kita, cara kita menangkap  
informasinya, dan berhubungan dengan orang lain. Pesan dalam 
informasi yang disampaikan oleh media televisi dalam bentuk 
program acara dengan berbagai genre yang dimuat di dalamnya 
selalu berubah. Perubahan konstan yang diciptakan oleh media 
elektronik televisi dapat membuat kita merasa bingung dan 
mungkin khawatir. Karena memiliki dampak yang kurang baik 
terhadap penonton.

Seperti yang kita lihat anak-anak di Indonesia sudah sangat 
sering di “cekoki” tayangan kartun yang memuat unsur kekerasan 
baik verbal ataupun non-verbal. Ada salah satu contoh kartun 
yang ditayangkan oleh stasiun televisi hiburan MNCTV yakni 
acara kartun berjudul Boonie Bears yang sudah mulai tayang mulai 
bulan Juni 2014. Pada hari senin-jumat pukul 05.30 atau 16.30 
WIB. Jadwal dari kartun ini memang sering berganti-ganti namun 
tetap pada jam anak-anak menonton TV. Kartun ini menceritakan 
persahabatan seru dua beruang kocak Briar dan Bramber yang 
terusik karena rumah mereka di hutan diganggu oleh penebang 
pohon bernama Vick. Sebenarnya, kartun ini memuat pesan positif 
untuk menjaga hutan dan melarang adanya penebangan liar secara 
illegal. Namun sangat disayangkan, bentuk kemasan penyampaian 
pesan dalam kartun ini terkesan ekstrim dan salah. 

Kartun Boonie Bears ini mengajarkan anak-anak untuk tidak 
takut oleh senjata api, tokoh manusia yang berperan sebagai 
pemburu selalu memegang senjata api dan melakukan penembakan 
sesuka hatinya yang merusak setiap barang disekelilingnya, 
terutama jika ia merasa kesal terhadap beruang yang selalu gagal ia 
tangkap. Bahkan mesin gergaji penebang pohon pun dipermainkan 
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sesuka hati oleh tokoh-tokoh kartun animasi ini, seperti tidak 
memikirkan akibat buruk dari benda tajam tersebut.  Padahal, di 
Indonesia sendiri ada budaya dari kecil yang selalu diajarkan pada 
anak-anak oleh orang tuanya, untuk tidak mendekati kompor 
karena takut tersulut api atau jangan bermain dengan pisau karena 
takut luka. Namun di fi lm kartun ini justru memperlihatkan dan 
mendidik secara halus bahwa benda tajam dan senjata api itu tidak 
apa-apa jika digunakan. 

 

(Gambar 4.122 dan gambar 4.123 Beberapa contoh adegan kekerasan 
yang ada dalam fi lm kartun animasi Boonie Bears)

Tayangan kartun ini jelas melanggar peraturan KPI tentang 
Standar Program Siaran (SPS). Boonie Bears melanggar bagian 
pertama pelarangan adegan kekerasan pasal 23 huruf (a) dan (d) 
yang berbunyi program siaran yang memuat adegan kekerasan 
dilarang menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: 
tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, 
penyembelihan, mutilasi, terorisme, perusakan barang-barang 
secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/ atau 
bunuh diri. Bunyi huruf (d) program siaran yang memuat adegan 
kekerasan dilarang menampilkan peristiwa dan tindakan sadis 
terhadap hewan.

Terdapat komunikasi instrumental di dalam fi lm kartun Boonie 
Bears ini. Komunikasi inilah yang mungkin akan dicerna oleh 
anak-anak yang menonton kartun ini.  Komunikasi instrumental 
mempunyai beberapa tujuan umum seperti menginformasikan, 
mengajarkan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan 
serta mengubah perilaku atau menggerakan tindakan, dan juga 
menghibur. Bila diringkas, maka semua tujuan tersebut dapat 
disebut membujuk atau bersifat persuasive. (Mulyana, 2010: 33). 
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Tidak hanya itu saja pada kartun Boonie Bears ini juga 
mengajarkan anak-anak dengan beberapa perilaku yang tidak baik. 
Seperti kebiasaan buruk dua beruang yang suka mencuri pizza 
di rumah pemburu binatang jika kedua beruang merasa lapar. 
Lalu sikap balas dendam oleh beruang kepada manusia pemburu 
binatang dengan menjebak manusia menggunakan penjebak tikus 
hingga manusia terjepit kesakitan. Hingga pemburu binatang yang 
selalu berbohong kepada bosnya dari telepon. Cara penyampaian 
pesan melarang menebang pohon seacara liar yang disampaikan 
dalam fi lm animasi kartun ini sungguh disayangkan. Sekali lagi 
tayangan ini melanggar peraturan KPI tentang Standar Program 
Siaran (SPS) bagian klasifi kasi A pasal 36 yang memuat program 
siaran klasifi kasi anak-anak.

 

(Gambar 4.124 Adegan penggunaan senjata api dan benda tajam 
sesuka hati yang ada dalam fi lm kartun animasi Bonnie Bears)

Tayangan kartun Boonie Bears ini mengajarkan anak-anak 
Indonesia dengan kosa kata baru yang bersifat menyindir dan 
mengejek. Seperti contoh pada saat si tokoh manusia pemburu 
binatang selalu mengeluarkan kata kepada dua beruang seperti 
ungkapan kata busuk atau beruang kunyuk. Setiap kali dia merasa 
kesal terhadap tingkah beruang liar yang selalu mencuri pizza dan 
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menjebak si manusia pemburu itu. Cara bertutur kata di dalam 
cerita kartun Boonie Bear ini juga mengajarkan anak-anak untul 
bicara dengan cara ngotot atau membentak disertai dengan nada 
yang tinggi seperti orang marah-marah. Karena hampir setiap 
saat si manusia pemburu binatang selalu berbicara dengan nada 
tinggi. Dimana hal ini sangat berbeda dengan budaya Indonesia, 
khususnya budaya Jawa jika berbicara haruslah dengan nada 
rendah dan sopan santun.

Menurut peraturan KPI tentang Standar Program 
Siaran (SPS) pasal 24 ayat 1 berbunyi program siaran dilarang 
menampilkan ungkapan kasar, baik secara verbal ataupun 
nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau 
merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/
mesum/cabul/vulgar/atau menghina agama dan Tuhan. 

Secara tidak langsung dan sebenarnya tayangan fi lm kartun 
berjudul Boonie Bears telah melanggar Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Media stasiun 
televisi MNCTV seharusnya menghormati peraturan KPI tentang 
Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) pada pasal 14 yang memuat 
dua ayat. Ayat 1 berbunyi lembaga penyiaran wajib memberikan 
perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan 
menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan 
penggolongan program siaran, dan ayat 2 yang berbunyi lembaga 
penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap 
aspek produksi siaran.

Persoalan inibisa dilihat dalamperspektif teori media yang 
dikemukakan oleh Marshall McLuhan (Littlejohn danFoss, 2011: 
410). Menurut teori media ini mengatakan Televisi mempengaruhi 
anda terlepas apa yang  anda tonton. Serta prinsip komunikasi yang 
terjadi dalam ruang dan waktu memang benar adanya (Mulyana, 
2010: 103-104). Bahwa  pesan bergantung pada konteks fi sik dan 
ruang (termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dsb) waktu sosial 
dan psikologis. Anak-anak menangkap pesan dari apa yang 
mereka tonton dan kemudian dicerna di otak mereka dan pasti 
menghasilkan sikap dan perilaku yang menemani pertumbuhan 
mereka.

Pendampingan lebih diperlukan pada anak yang 
mengkonsumsi media dengan isi yang masuk dalam kategori ini, 
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karena anak-anak membutuhkan orang tua untuk memberikan 
pertimbangan, penjelasan, serta penekanan tentang mana muatan 
positif dan negatif yang ditampilkan. Orang tua diharapkan 
dapat membantu anak untuk mencontoh hal-hal yang positif dan 
menghindari muatan negatif dalam kehidupan nyata. Mungkin 
media televisi akan seperti itu hingga akhir waktu, maka kita 
yang menyadari hal tersebut, harus dapat menilai bagaimana 
media saat ini berkembang. Memilih tayangan yang tepat untuk 
perkembangan psikologis anak cucu kita, serta menemani anak-
anak saat menonton televisi guna menjelaskan yang mana baik dan 
yang mana benar, adalah hal yang menjadi kewajiban untuk kita 
semua.

(Infografi s 4.25 Perilaku kekerasan pada fi lm kartun animasi Boonie 
Bears)
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Kartun Kekerasan ‘Memukul’ Mental 
Anak Indonesia

M. Bimo Aprilianto

Di era yang sudah modern seperti sekarang ini, media televisi 
adalah media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. 
Televisi seperti kotak ajaib yang mampu menyihir banyak orang 
dari seluruh dunia untuk duduk manis menghabiskan waktu dan 
menyaksikan berbagai macam acara yang ditayangkan. Dengan 
format audio dan visual yang sangat menarik, dengan mudah 
televisi mendapatkan tempat di hati para penonton setia tidak peduli 
tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan semua menikmati 
acara-acara yang ditayangkan di televisi. Televisi memiliki unsur-
unsur yang menjadi daya tariknya lebih kuat dibandingkan media 
yang lain. Unsur-unsur itu antara lain musik, sound effect, kata-
kata, serta unsur visual yang berupa gambar hidup hingga bisa 
menimbulkan kesan mendalam bagi siapa saja yang menonton. 
Pada awalnya televisi ini sempat diprediksi akan menjadi media 
yang sama saja dengan media-media yang telah hadir sebelumnya. 
Akan tetapi ternyata televisi mampu menghadirkan sesuatu yang 
berbeda sehingga impian khalayak untuk dapat melihat sesuatu 
dari jarak yang jauh pun menjadi kenyataan.

Televisi merupakan sistem elektronik yang mengirimkan 
gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau 
ruang. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya 
dan suara ke dalam gelombang elektronik dan mengkonversinya 
kembali dalam cahaya yang dapat dilihat dan suaranya dapat 
didengar. Televisi memiliki dua jenis pengiriman, penyiaran 
gambar dan suara, yaitu penyiaran langsung kejadian atau 
peristiwa yang kita saksikan sementara ia terjadi dan penyiaran 
program yang telah direkam diatas pita fi lm atau pita video 
(Shirley, 2010: 177).

Di Indonesia sendiri sudah banyak stasiun-stasiun televisi yang 
bisa dinikmati, dari televisi pertama di Indonesia yaitu TVRI sampai 
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stasiun televisi swasta seperti Trans TV, RCTI, SCTV, dan lain-lain. 
Dan hampir setiap stasiun televisi mempunyai format yang berbeda-
beda, walaupun tidak semuanya, seperti format entertaintment, news, 
dan lain-lain. Apalagi belum lama ini stasiun-stasiun tv baru tayang 
di Indonesia walaupun tidak secara nasional menyeluruh dan hanya 
ada beberapa di kota tertentu saja seperti Net TV dan RTV, belum lagi 
stasiun-stasiun TV daerah yang pasti di setiap daerah mempunyai 
baik satu maupun dua stasiun TV daerah. Salah satu program TV 
yang menjadi favorit anak-anak yaitu kartun. Banyak fi lm maupun 
serial kartun yang tayang di televisi Indonesia sebut saja Spongebob 
Squarepants, Tom and Jerry, Curious George, dan lain-lain. Khusus 
disini akan membahas tentang serial Tom and Jerry. Serial kartun ini 
sudah ada sejak lama, menurut Wikipedia, serial Tom and Jerry mulai 
diproduksi pada tahun 1940-an dan sampai sekarang serial ini masih 
tayang di stasiun televisi Indonesia yaitu Global TV dan ANTV bahkan 
di channel berbayar seperti Cartoon Network pun serial Tom and Jerry 
ini masih ditayangkan secara reguler.

(Gambar 4.125 Tom sedang berinteraksi dengan penyihir)

Sekilas jika kita menonton serial Tom and Jerry tidak ada yang 
salah dari serial ini, anak-anak pun akan senang jika menonton 
kartun ini karena memang tokoh utama dari kartun ini yaitu kucing 
Tom dan tikus Jerry memiliki fi sik wajah yang lucu sehingga anak-
anak akan senang melihatnya. Tetapi jika kita melihat lebih lama dari 
kartun ini pasti kita, sebagai orang dewasa, akan merasa ada yang 
janggal mengingat kartun ini banyak ditonton oleh anak-anak. Ya, 
kekerasan lah masalahnya. Kekerasan demi kekerasan diperlihatkan 
dalam serial kartun ini mulai dari pukulan, tendangan, kekerasan 
menggunakan senjata bahkan tidak hanya kekerasan non verbal 
saja tetapi ada beberapa episode yang memperlihatkan kekerasan 



Believe : Mengungkap Kebohongan Program Televisi di Indonesia     311

verbal. Seperti yang kita ketahui media massa khususnya televisi 
memiliki pengaruh yang luar biasa bagi siapa saja yang menonton 
dan akan berdampak di kehidupan nyata jika tidak pandai memilih 
tayangan programnya. Stimulus-respons (S-R theory) menyebutkan 
media massa menyalahgunakan pengaruhnya (corrupting infl uence) 
dan merusakan tatanan sosial, sementara rakyat biasa tidak berdaya 
menghadapi pengaruh mereka. Teori S-R ini memiliki banyak nama 
lain seperti teori jarum hypodermis (hypodermic needle theory) atau teori 
peluru ajaib (magic bullet theory). Disebut demikian karena teori ini 
meyakini bahwa kegiatan mengirimkan pesan sama halnya dengan 
menyuntikkan obat yang bisa langsung masuk ke dalam tubuh. 
Sebagaimana peluru yang ditembakkan dan langsung masuk ke 
dalam tubuh. (Morissan, 2013: 17).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai aturan yang 
diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program 
Siaran (SPS). Disitu tertulis jelas bahwa memang tayangan kekerasan 
itu tidak diperbolehkan tayang di Indonesia, apalagi jika ada anak-
anak yang menonton karena anak-anak itu bisa menirukan apa yang 
dia lihat. Dalam sebuah episode pada tanggal 2 Oktober 2014 yang 
tayang di Global TV berjudul “Hari Hewan Peliharaan” ada suatu 
adegan dimana Tom yang mengganggu Jerry yang sedang berada di 
dalam kandangnya. Adegan ini melanggar P3 pasal 14 ayat 2 yang 
berbunyi lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak 
dalam setiap aspek produksi siaran dan melanggar SPS pasal 15 ayat 1 
yang berbunyi program siaran wajib memperhatikan dan melindungi 
kepentingan anak-anak.

(Gambar 4.126 Tom sedang mengganggu Jerry di kandang)

Masih pada episode yang sama dan tanggal tayang yang sama 
juga, ada adegan lain yang menunujukan kekerasan yaitu adegan 
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Jerry membalas dendam kepada Tom dengan cara menyemprotkan 
jus jeruk kepada Tom kemudian mengundang semut-semut untuk 
mengerubungi Tom. Adegan ini pun termasuk dalam kategori 
kekerasan dan melanggar peraturan KPI mengenai P3 dan SPS yang 
sama yaitu P3 pasal 14 ayat 2 dan SPS pasal 15 ayat 1. Tidak hanya dua 
adegan ini saja tetapi hampir semua isi dari serial ini yaitu kekerasan 
karena memang kekerasan lah yang menjadi branding serial kartun ini. 
Beralih ke episode lain, di episode “Pecinta Kucing” lagi-lagi banyak 
adegan-adegan kekerasan yang dipertontonkan. Episode yang tayang 
pada tanggal 2 Oktober 2014 pukul 08.15 ini menunjukkan Tom yang 
memukul Jerry dengan sekop sehingga membuat Jerry gepeng dan 
adapula aksi balas dendam Jerry yang memasukkan cairan perontok 
bulu di air mandi Tom. Adegan-adegan tadi tentu saja masuk kategori 
kekerasan dan melanggar P3 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi lembaga 
penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek 
produksi siaran dan melanggar SPS pasal 15 ayat 1 yang berbunyi 
program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan 
anak-anak. Dan yang terakhir ada kekerasan verbal dimana tokoh 
orang dalam episode ini mengucapkan kata bodoh kepada Tom, 
perbuatan ini melanggar  SPS pasal 16 ayat 1 (d) tidak menampilkan 
makian dan kata-kata kasar.

Itu hanya contoh beberapa saja, jika kita melihat satu episode 
penuh kita bisa menemukan lebih banyak kekerasan yang ada 
pada serial ini. Berikut data infografi s mengenai kekerasan pada 
serial Tom and Jerry:

(Infografi s 4.26 episode “Hari Hewan Peliharaan” yang tayang pada 
tanggal 2 Oktober 2014 pukul 08.00)
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(Infografi s 4.27 episode “Pecinta Kucing” yang tayang pada tanggal 2 
Oktober 2014 pukul 08.15)
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komunitas fi lm bernama Cinema Komunikasi UMY (CIKO UMY). 
Minat pada dunia audio visual memang sudah disukai penulis 
semenjak duduk di bangku SMK. Beberapa karya fi lm pendek 
sudah dihasilkan antara lain Lissa, KSBB, Copet Rempong, Mata 
Binder, Piala, Naluri dll. Selain memproduksi fi lm pendek, penulis 
juga pernah memproduksi video clip, iklan layanan masyarakat, 
company profi le dll. Di tahun 2013 penulis merupakan 50 besar 
fi nalis LA Light Indie Movie Yogyakarta. Penulis memiliki moto 
hidup yaitu “sukses itu 99% kerja keras, 1% bakat”. Penulis bisa 
dihubungi melalui email maharanidkw@gmail.com, twitter dan 
instagram dengan nama akun @maharanidk.

Muhammad Bimo Aprilianto biasa 
dipanggil Bimo dilahirkan di sebuah 
rumah sakit bersalin di Bandar 
Lampung pada tanggal 25 April 1994 
anak ke dua dari empat bersaudara 
dari pasangan Tomi dan Dewi. 
Memulai sekolah dijenjang TK Yayasan 
Al-Kautsar lalu melanjutkan SD di 
Yayasan Al-Kautsar juga, Setelah lulus 
dari SD penulis melanjutkan sekolah 
SMP di Yogyakarta tepatnya di SMP 
Muhammadiyah 1 Sleman setelah 
itu langsung melanjutkan di SMA 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan 
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sekarang menjadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta program studi Ilmu Komunikasi konsentrasi 
Broadcasting. Dari masa SMP hingga sekarang penulis selalu 
mengikuti kegiatan organisasi seperti OSIS, Radio dan lain-
lain dan sampai sekarang pun masih sering mengikuti kegiatan 
organisasi di kampus. Motto hidup penulis cukup sederhana 
yaitu jika ada kemauan pasti ada jalan, dan sering diterapkan di 
kehidupan pribadi penulis. Penulis bisa dihubungi melalui email 
bimo.aprilianto@gmail.com.

Galang Pambudi Anggara lahir 
di Brebes, 8 Maret 1994. Saat ini 
sedang menempuh pendidikan S1 
di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dan mengambil konsentrasi 
Komunikasi   Broadcasting. Putra 
pertama pasangan bapak Samsudin 
S.Pd dan ibu Khuswatun Bariroh ini 
sangat tertarik pada dunia animasi dan 
fi lm sejak kecil, walaupun bercita-cita 

menjadi seorang wartawan. Saat ini tercatat sebagai anggota aktif 
di Cinema Komunikasi (CIKO) UMY dan beberapa kali terlibat 
dalam produksi  fi lm pendek seperti, Satu Scene Saja  (2012), Oh 
Ternyata (2012), Pesan Masuk (2013), Mak Cepluk (2014),  Dilema 
(2014), dan Kebayang (2014). Lelaki pemalu yang hobi membaca ini 
bisa dihubungi melalui akun twitternya di @galangpribumi

Devi Permatasari, lahir di serang, 04 Januari 
1994 biasa dipanggil devi. Anak kedua 
dari tiga bersaudara, putri dari pasangan 
Suharna dan Rustini. Mempunyai kakak 
laki-laki bernama Annas Mustaqin dan adik 
perempuan bernama Vio Lindra Amalia. 
Riwayat pendidikannya yaitu TK Kusuma 
(1998-2000), SD Negeri 1 Cilegon (2000-
2006), SMP YPW Krakatau Steel (2006-2009), 
SMA Negeri 1 Kramat Watu (2009-2012) 
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dan sekarang sedang menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan 
Ilmu Komunikasi konsentrasi Broadcasting di Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pernah 
membuat fi lm Beda bersama anak Ilmu Komunikasi. Tertarik 
dengan dunia perfi lman, dan fotografi  semenjak duduk di bangku 
SMA. Penulis bisa dihubungi melalui twitter @devipermata28 dan 
email devipermatasari0410@gmail.com.

Rima Sulistya Ningsih, lahir di 
Tangerang pada tanggal 18 Desember 
1994. Rima adalah anak pertama dari 
dua bersaudara. Terlahir dari keluarga 
yang sederhana, membuat Rima sangat 
bersyukur dapat menempuh pendidikan 
hingga dibangku perkuliahan, terutama 
jika mengingat pesan dari kedua orang 
tuanya “Pendidikan anakku harus lebih tinggi 
dari pada pendidikan kedua orang tuanya yang 

hanya tamatan SMA”. Saat ini, Rima sedang menempuh kuliah di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengambil konsentrasi 
jurusan Broadcasting, Ilmu komunikasi. 

Slamet Arifi n, lahir di Kuala Tungkal, 19 
Juli 1994. Asal dari Bengkulu, tepatnya 
Dasass Bumi Mulya, Kec. Penarik, Kab. 
Muko-muko. Bengkulu Utara. Merupakan 
anak keempat dari empat bersaudara. 
Merupakan anak dari Parman dan 
Ngadinah. Menyelesaikan pendidikan  SD 
di SD 13 Bumi  Mulya(2000-2006), SMP 
di MTS Bumi Mulya (2006-2009), SMKs 
9 Muhamadiyah Bengkulu (2009-2012), 
dan sekarang sedang menyelesaikan 
pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Tertarik dengan dunia Perfi lman dan 
Fotografi  sejak kecil. Penulis dapat dihubungi di Slametarifi n19@
gmail.com.
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Tri Prasetyo  atau yang sering 
dipanggil Tri merupakan anak 
ketiga dari empat bersaudara. 
Lahir di Desa Lubuk Mumpo, 
Kec.Gunung Megang, Kab.
Muara Enim, Prov.Sumatera 
Selatan pada 15 Januari 1995 dari 
Pasangan yang sangat ia sayangi 
yaitu Suprayitno dan Heryati. 
Mempunyai dua kakak kandung 
Laki-laki, yang Pertama Hendra 
Juansyah kuliah di Jurusan Ilmu 
Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang kedua 
Nopian Riadi mengambil jurusan Agribisnis di Universitas 
Pembangunan Nasiolan Veteran Yogyakarta (UPN) serta seorang 
adik perempuan bernama Catri Retno Pinasti yang masih di 
bangku Sekolah Dasar (SD).  Menempuh jenjang pendidikan di 
SDN 29 Gunung Megang, SMP N 4 Gunung Megang,  SMK N 1 
Muara Enim dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, 
pernah membuat fi lm ‘Beda’ bersama anak Ilmu Komunikasi UMY 
2012, ketertarikannya terhadap dunia fi lm dan televisi membuat ia 
memilih  kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi 
broadcasting di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis 
bisa dihubungi melalui e-mail prasetyotri075@gmail.com 

Viddya Dwi Pradianty, lahir 
di Kuningan, 21 Mei 1993 biasa 
dipanggil Viddya. Asal Desa 
Sukarapih, Kec. Cibeureum, 
Kab. Kuningan, Prov. Jawa 
Barat. Merupakan anak kedua 
dari pasangan Toto Ardianto, 
M.Si. dan Atin Suarti, A.Md.
Keb. Mempunyai kakak 
laki-laki bernama Vanny 
Oktavyana dan adik laki-laki 
bernama Farhan Haidar Rafi . 
Menyelesaikan pendidikan 
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SD Negeri 3 Sukarapih, SMP Negeri 2 Kuningan, SMA Negeri 2 
Kuningan, dan sekarang (2014) merupakan mahasiswa S1 semester 
5 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis juga merupakan 
anggota aktif dalam Cinema Komunikasi UMY (CIKO UMY). 
Pernah membuat fi lm Antara, Rasa, Remake Radit&Jani, juga Wes 
Udah. Penulis bisa dihubungi melalui twitter @viddyaDP dan 
email viddyadwip@gmail.com. 

Yoska Pranata biasa dipanggil Yoska 
lahir di Belitung, 7 Juni 1994 putra 
kedua dari pasangan Bapak Hajeri dan 
Ibu Widiarti memiliki satu saudara 
laki-laki bernama Handika Saputra 
dan seorang adik perempuan bernama 
Gesti Fatmasari. Mengawali pendiikan 
di SDN 9 Membalong pada tahun 2000 
dan menyelesaikannya ditahun 2006 
melanjutkan pendidikan selanjutnya 
di SMPN 2  Membalong, lalu ditahun 2009 bersekolah di SMAN 
2 Tanjungpandan, saat ini sedang menempuh pendidikan S1 
Jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Broadcasting. Penulis  
pernah menjadi Jurnalis warga Wideshot Metrotv dengan tema 
“Penambang Batu” dan membuat fi lm pendek bersama Anak 
Ilmu Komunikasi dengan judul “Beda”. Penulis memiliki motto 
hidup ‘Do What You Want”. Penulis bisa dihubungi melalui email: 
pranatayoska@gmail.com dan twitter: @yoskapranata.

Anisati Sauma Ningrum, Lahir di 
Sragen, 5 Maret 1994. Anak keempat 
dari empat bersaudara, putri dari 
Bapak Sarono Widodo dan Ibu Tinah. 
Pendidikan awal SD N 9 Sragen, 
SMP N 5 Sragen, SMA N 2 Sragen, 
Saat ini sedang menempuh S1 Ilmu 
komunikasi (konsentrasi Broadcasting) 
di UMY (Universitas Muhammadiyah 
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Yogyakarta). Aktif di KOMAKOM (Korps Mahasiswa Komunikasi) 
UMY di divisi Persma. Mempunyai motto hidup “Live is never fl at” 
karena semakin banyak tantangan dalam hidup, hidup semakin 
asyik. Menulis bukan salah satu hobi, tapi belajar menulis menjadi 
tantangan tersendiri.  Ini merupakan buku pertama yang ditulis 
oleh penulis. Penulis dapat dihubungi di e-mail anisati_s@yahoo.
com.

Martina Ernaningsih atau yang bisa 
disapa dengan Erna adalah anak pertama 
dari dua bersaudara, Putri bapak Maryanta 
dan Ibu Suhartinah lahir di Yohyakarta, 
3 Maret 1994. Mengawali pendidikan 
di TK Panti Dewi , SDN Sumber 2 dan 
SDN Tanjungtirto 1, lalu lanjut di SMP 
Muhammadiyah 3 Depok, kemudian 
dilanjutkan di SMA N 1 Prambanan dan Saat 
ini sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu 
Komuniksai Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Selain aktivitas kuliah penulis 
juga aktif dikomunitas fi lm bernama Cinema Komunikasi ( CIKO 
). Minat pada dunia audio visual memang sudah disukai penulis 
sejak duduk di bangku SMA. Beberapa karya fi lm pendek  sudah 
dihasilkan antara lain Mata Binder, Tanpa Batas dan Wes Sudah 
dll. Penulis bisa dihubungi melalui email martinaerna50@gmail.com 
, Twitter @NaaNaErna

Lisa Karunia Jati adalah anak ke empat 
dari empat bersauadara dari pasangan 
Suwarta dan Maryam yang lahir di 
Kota Pelajar Yogyakarta pada 9 Juni 
1993. Memulai jenjang pendidikan 
dari TK di Retnoningrum Sidoarum, 
lalu melanjutkan Sekolah Dasar di 
SDN 1 Krapyak, setelah itu langsung 
melanjutkan SMP di SMPN 2 Gamping 
serta melanjutkan SMA di SMAN 1 
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Gamping dan sekarang menjadi mahasiswa aktif di Universitas 
Mahasiswa Yogyakarta program studi Ilmu Komunikasi 
konsentrasi Broadcasting. Motto hidup dari penulis sendiri adalah 
baik belum tentu yang terbaik. Penulis bisa dihubungi melalui 
email di karunia.lisa@gmail.com. 

Pratiwi Yunita Dwi Rahmawati, atau yang 
biasa dikenal dengan nama Tiwi. Putri dari 
bapak Joko Prabowo dan ibu Sri Handayani. 
Yang lahir di Denpasar, 10 Juni 1994. 
Mengawali pendidikan di SD Muhammadiyah 
3 Denpasar, lalu di SMP dan SMA di Solo. Saat 
ini sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu 
Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Selain aktif kuliah, penulis juga 
aktif di komunitas fotografi  yang bernama 
Fotografi  Komunikasi (FOTKA UMY). Dua 
kali mengikuti gelar karya di galeri biasa dan 
SMSR. Penulis dapat dihubungi melalui twitter 
@tiwirahma.

Wahyu Sugiarto lahir di Pringsewu, 
Lampung 6 Oktober 1993, anak ke-2 
dari pasangan Wisnu Jati Kusuma 
dan H. Dra. Kasilah. Kalau di 
Pringsewu biasa di panggil Pego’, 
tapi kalau di tempat kuliah biasa di 
panggil Bastian. Telah menempuh 
pendidikan di SD Fransiskus, SMP N 
1 Pringsewu, dan SMA N 1 Pringsewu 
kemudian melanjutkan pendidikan 
kejenjang perkulihan di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta jurusan 
Ilmu Komunikasi konsentrasi 

Broadcasting. Penulis memiliki hobi membaca komik manga (komik 
dari Jepang) dan menonton  anime. Penulis juga suka membaca 
buku-buku yang bisa menambah wawasan penulis. Dalam artikel 
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ini, penulis sedikit membahas tentang kekerasan non verbal  dan 
verbal yang sudah menjadi hal yang biasa dalam acara komedi di 
stasiun televisi Indonesia dan malah kekerasan tersebut menjadi 
nilai jual di berbagai acara komedi di stasiun televisi Indonesia. 
Penulis dapat dihubungi melalui email wahyupego@gmail.com atau 
follow @pegowahyu.

Fajar Adhi Kurniawan atau yang biasa 
disapa Fajar adalah anak pertama 
dari dua bersaudara mempunyai adik 
bernama Shafi ra Ayu Rahmadhita, 
putra dari Bapak Teguh Asroyo dan Ibu 
Heni Sutriningsih, lahir di Grobogan, 5 
Januari 1995. Mengawali pendidikan di 
SDN 1 Jatimulya dilanjutkan di SMAN 
2 Pati dengan memilih konsentrasi IPS. 
Saat ini sedang menempuh pendidikan 
S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain aktif dalam 
perkuliahan penulis juga aktif dalam organisasi kampus yaitu ikut 
dalam Cinema Komunikasi (CIKO UMY). Minat pada dunia audio 
visual yang sudah ditekuni penulis semenjak dibangku SMA 
tepatnya di kelas 2. Beberapa karya yang sudah dihasilkan antara 
lain fi lm pendek Copet Rempong, Memutih, Piala, dan juga video 
Njlungup dimana penulis terlibat sebagai pemain dalam video 
tersebut. Penulis memiliki motto hidup yaitu “bejo ra teko nek 
ra ono usaha” (keberuntungan tidak akan datang tanpa adanya 
usaha). Penulis bisa dihubungi melalui email fajaradhi8@gmail.com 
atau melalui twitter di @FajarAdhiK.

Septi Nugrahaini Rahmawati biasa dipanggil 
Septi atau Cepi adalah anak kedua dari tiga 
bersaudara, putri pasangan bapak Nuryanta 
dan ibu Eni Sularsih. Lahir di Kulon Progo 
pada 5 September 1994. Memulai pendidikan 
di SD Muhammadiyah 1 Banaran, SMP N 1 
Galur, SMA N 7 Yogyakarta, dan sekarang 
sedang menempuh studi di Jurusan Ilmu 
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Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena 
memiliki cita-cita sebagai seorang Broadcaster dan Jurnalis, sejak 
SMP dan SMA selalu menjadi koresponden pers sekolah, Harjuna 
Saga dan Koran Seveners. Selain memiliki hobi menulis di blog 
pribadi, penulis juga hobi hunting foto  landscape. Karena itu 
sekarang aktif sebagai anggota FOTKA 053, sebuah klub fotografi  
di Jurusan Ilmu Komunikasi UMY. Penulis bisa dihubungi melalui 
email septi.nugrahaini@yahoo.co.id dan twitter @chpy22.
 
Muhammad Syahidul Mubarok, 
biasa dipanggil Syahidul, Idul 
ataupun Babay adalah anak kelima 
dari tujuh bersaudara. Lahir dari 
pasangan  yang paling istimewa 
dan yang paling ia cintai yaitu 
Mohammad Anshorie (Alm) dan 
Erliyani ini mempunyai kakak laki-
laki bernama Endang Kusnadi dan 
kakak perempuan Een Muniroh, 
Yayah Fauziah, Izzah Nur Elfazriah 
serta adik laki-laki bernama Habib 
Ishomullah dan adik perempuan Himatun Nisa Ul Azizah. Jenjang 
pendidikannya mulai dari TK At-Taqwa 15 Sriamur, SDIT Thariq 
Bin Ziyad, SMPIT Thariq Bin Ziyad, SMA di SMAIT Thariq Bin 
Ziyad. Ketertarikannya dengan komunikasi dan multimedia 
membuat ia berminat melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan 
Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Broadcasting Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Ia aktif dalam komunitas fi lm CIKO 
(Cinema Komunikasi ). Beberapa karya audio visual yang sudah 
dibuat diantaranya Nanggung, Mata Binder, Director, Dibalik 
Pintu, dan Mak Cepluk. Ia juga bergabung sebagai Jurnalisme 
Warga WideShot MetroTV dengan judul liputan “Kerajinan 
Replika Pesawat Kaum Difabel”. Penulis pernah menulis buku 
pertamanya dengan judul “Literasi Media” bersama teman-teman 
Ilmu Komunikasi UMY 2012. Penulis bisa dihubungi melalui 
twitter @Syahidulmubarok dan e-mail Syahidulmubarok@gmail.com. 
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Pri Anugrah, lahir di Pangkalan 
Lesung, Pelalawan, Riau, 18 April 
1993. Merupakan mahasiswa 
Ilmu komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Aktif 
di Cinema Komunikasi UMY (CIKO). 
Anak pertama dari tiga bersaudara 
mempunyai dua orang adik 
perempuan bernama Mira Novita 
dan Elvi Yulianti. Menamatkan 
pendidikan Sekolah Dasar Negeri 001 
Pangkalan Lesung (2000-2006). MTS 
Al-Qosimiyah Sorek 1 (2006-2009) 
SMKN 1 Pangkalan Lesung (2009-2012) dan sekarang sedang 
menyelesaikan program studi Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta.

Maulida Hazana, biasa dipaggil Zana, 
lahir di sebuah kota kecil di Sumatera 
Barat tepatnya di Ujung Gading, pada 
tanggal 22 Agustus 1993. Zana adalah 
Anak kedua dari enam bersaudara, 
putri dari pasangan Zar’an dan 
Mursida. Kota asal eralamat di jalan 
Nusantara Timur, Ujung Gading, 
Pasaman Barat, Sumatera barat. 
Mengawali pendidikan yang dulunya 
bernama SDN 62 Nunsantara Timur 

sekarang berubah menjadi di SDN 41 Nusantara Timur. Dan 
alhamdulillah masa SD ditempuh selama enam tahun. Melanjutkan  
pendidikan ke SMPN 1 Lembah Melintang. Kemudian  ke SMA N 1 
Lembah Melintang. Sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarata prodi Ilmu Komunikasi. 
Penulis mempunyai motto ”sekeras apapun hidup, jalani ,usahakan 
dan tetap  lakukan yang terbaik”. Penulis bisa dihubungi melalui 
email hazanamaulida@gmail.com
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Syarifah Khamsiawi lahir di Alue Bilie, 
Aceh pada tanggal 20 September 1994. 
Anak ke dua dari lima bersaudara dan Saat 
ini sedang menempuh pendidikan S1  di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 
program Studi Ilmu Komunikasi 2012. 
Menamatkan pendidikan SD di MIS 
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Fallah 
(Meulaboh) Aceh Barat (2000-2006) 
dan SMP negeri 3 (Meulaboh) Aceh Barat (2006-2009), kemudian 
melanjutkan pendidikan di SMA Fatih Bilingual Boarding School, 
Banda Aceh (2009-2012).

Intan Permata Sari, putridariRatnadanHeri.
Lahir 6 Oktober 1994 di Toboali, Bangka 
Belitung.Penulis saat ini sedang menempuh 
pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis aktif 
mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Teater 
Tangga UMY dan berkarya melalui pentas seni 
teaterikal di kampus dan di luar kampus UMY. 

Teater menjadi wadah bagi penulis untuk berkarya. Untuk sharing 
dengan penulis melalui twitter @Intan_Fhayo.

Muhammad Alief Maulana. Lahir di 
Kuningan 19 Mei 1994. Seorang pria sigle yang 
bercita cita menjadi penulis komedi dan juga 
sutradara. Selain itu, disela sela kesehariannya 
bisa dibilang seorang youtubers, yang hobi 
banget bikin video iseng iseng lucu, yang 
mau mampir bisa ke akun yutubenya di Alief 
Maulana. Alief lahir dari pasangan yang super 
kece, Yayah Juhaeriah dan Bambang Heri. Sedari kecil bercita cita 
pengen bikin orang ketawa lewat karyanya, mekipun orangnya 
sendiri gak lucu-lucu amat. Selain itu sangat terobsesi dengan 
spider-man. Bisa nih yang mau calling ke akun twitternya follow 
di @alieefmaulana atau email alieefmaualana@gmail.com
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Muhammad Naufal, seorang airsoft 
gun addict ini anak kedua dari tiga 
bersaudara yang lahir pada tanggal 
18 maret 1993, masa pendidikan 
tercatat lulus di MIN kabupaten 
Ketapang,pernah di SMP Negeri 1 
Ketapang tetapi gak lulus pas naik 
ke kelas tiga (bermula benci hitung-
hitungan alias matematika), dia 
melanjut ke Yogyakarta bersama 
saudaranya ke Madrasah Muallimin 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan 
ke Tsanawiyah dan enam tahun 
di yogyakarta lanjut sampai Aliyah di Muallimin dan sekarang 
masih menempuh pendidikan  S1 Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta tercinta. Di sela-sela kesibukan 
kuliah penulis juga memiliki hobby fotografi ,gaming,memancing,t
ouring dan seorang airsofter. Anda-anda bisa menghubungi dia via 
twitter: @sasboy86 dan via email: naufalnero@yahoo.com, “Only The 
Dead Have Seen The End Of War”-Plato.

Yunia Rahmah atau yang biasa disapa 
dengan Yunia adalah anak ketiga dari tiga 
bersaudara. Putri dari Bapak Sukandar 
dan Ibu Hanifah lahir di Madiun, 13 
Juni 1994. Mengawali pendidikan di SD 
Muhammadiyah 1 Malang, lalu di SMP 
Negeri 2 Pacitan, kemudian dilanjutkan 
di SMK Batik Perbaik Purworejo jurusan 
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). 
Saat ini sedang menempuh pendidikan 
S1 di Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Selain 

aktivitas kuliah, penulis juga aktif di organisasi kampus Badan 
Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis bisa dihubungi melalui email 
kyunia1303@gmail.com dan twitter @RahmahYunia.
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Ari Prasatyo lahir di Padang, 22 Januari 
1994. Terlahir dari pasangan Bapak Edison 
dan Ibu Marnis, merupakan anak ketiga 
dari 3 bersaudara. Pernah menempuh 
pendidikan di TK Kasih Ibu Padang, 
SD 53 Padang, SMP 28 Padang, SMA 16 
Padang dan sekarang  sedang menempuh 
study S1 Jurusan Ilmu Komunikasi 
dengan peminatan Broadcasting di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Penulis juga aktif sebagai anggota di 
komunitas fi lm kampus, Cinema Komunikasi (Ciko). Karya yang 
pernah ia buat, Chief Lighting Film Pendek “Mata Binder” (2013) 
bersama Cinema Komunikasi, Camera Person Film Pendek “Pesan 
Masuk” (2013) bersama Cinema Komunikasi, Soundman Film 
Panjang “Cinta Dalam Sebungkus Permen” (2013) bersama Distira 
Production, Cameraman Video Clip “Ello-Masih Ada” (2013) 
bersama Cinema Komunikasi. Ia juga pernah membuat Video buat 
JOCVEC, Tukang Panggul Kamera “Keringat Jogja” (2013) bersama 
Cinema Komunikasi. Selain berkarya ia juga pernah terlibat dalam 
kepanitian Screening Festival Film Solo (FFS) di Yogyakarta (2013), 
menjadi Volunteer Screening Film “Epic Java” 2013 Yogyakarta  
bersama Embara Films, panitia Screening Film (Momentum) 
bersama 10 Komunitas Film Seyogyakarta. Selain itu ia juga pernah 
menjadi Penyiar di radio Tisaga 103,3 FM Yogyakarta. Penulis juga 
bekerja sebagai Freelance di EVIO multimedia dan GSP multimedia 
yang bergerak di bidang Video dan Multimedia. Sebagai Cameraman 
“Fun Cooking Demo with Chef Arnold” Jakarta dan Bandung 
(2013) bersama EVIO Multimedia, Cameraman “ JKT 48 Live In 
Concert” Bandung (2014)  bersama GSP multimedia, Cameraman 
“39th Annual Scientifi c Meeting of IOA”Yogyakarta (2014) 
Cameraman“L’OREAL Vaganza Gathering” Borobudur (2014) 
bersama EVIO Multimedia,  Dengan motto hidup “hidup berawal 
dari mimpi”, Penulis berharap suatu hari nanti dapat menjadi 
seorang Broadcasterdan  Filmmaker. Untuk menghubunginya bisa 
di Instgram: @Aryprasatyo , Path: aryprasatyo  Twitter @ary_
prasatyo, Facebook: Ary Prasatyo dan di E-mail ary.prasatyo@yahoo 
Cp: 081363626384
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Ravi Setya Ayu, lahir pada tanggal 14 
desember dari pasangan bapak Sukirman 
dan ibu kamsiati di Lampung. Penulis lulusan 
dari SD N 1 Tunggal Warga Lampung, SMP 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan SMA N 
2 Bengkulu. Penulis masih menyelesaikan 
study pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Konsentrasi Broadcasting. Penulis aktif di 
Unit Kegiatan Mahasiswa Musik (UKM 
Musik) sebagai devisi Event Organizer. 

Kegiatan diluar kampus, penulis aktif menjadi manager band 
indie jogja “GIE”. Untuk menghubungi penulis melalui email : 
raviesetyaayoe@gmail.com

Bagus Haryo Widyoseno, atau yang 
biasa disapa dengan Bagus adalah 
anak pertama dari dua bersaudara, 
putra dari pasangan Bapak Tri 
Yudowibowo dan Ibu Sri Nuryahni 
yang lahir di Ngawi pada tanggal 23 
Maret 1994. Mengawali pendidikan 
di TK Tunas Rimba, lalu di SDN 
Margomulyo 3, kemudian di SMPN 
1 Ngawi dan di lanjutkan di SMAN 
2 Ngawi. Saat ini sedang menempuh 
pendidikan S1 ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Selain berkuliah, penulis juga aktif di komunitas 
fotografi  kampus yang bernama FOTKA, kepanjangan dari 
Fotografi  Komunikasi pada 2012. Selain itu penulis juga bergabung 
dengan sekolah fotografi  yang bernama Sekolah Malam pada tahun 
yang sama. Minat pada dunia fotografi  sudah disukai penulis sejak 
duduk di bangku SMA. Beberapa pameran yang sudah diikuti 
antara lain pameran pendidikan dasar Fotka, Buka Mata Ini Nyata 
yang merupakan pameran pendidikan lanjutan Fotka, pameran 2.2 
Sekolah Malam di Yogyakarta dan di Purwokerto. Memiliki moto 
hidup “it’s my life”. Penulis bisa di hubungi melalui e-mail ay03ck@
gmail.com atau di nomor telepon 085781342444.
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Muhammad Fatur Al Baskhori, 
yang sering dipanggil Fatur. 
Lelaki kelahiran Sukabumi, Jawa 
Barat  10 Agustus 1994 merupakan 
anak bungsu dari lima bersaudara 
dari pasangan Atikah dan Topan 
Sumarna. Lelaki yang memiliki 
darah sunda ini menamatkan 
pendidikannya  di SMAN 5 Kota 
Sukabumi, lalu Ia melanjutkan 
perkuliahannya di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan Jurusan Ilmu Komunikasi 
tepatnya konsentrasi Broadcasting. Ia pun menemukan jati dirinya 
di dunia broadcasting salah satunya dikarenakan Ia ingin lebih 
mempelajari dunia perfi lman dengan baik. Fatur pun sudah 
beberapa kali memproduksi fi lm bersama rekan-rekannya di 
Enjoy Creative Production dan MM Kine Klub. Ia sangat menyukai 
bidang  DOP, Lighting, dan Editing. Dia pun mempunyai impian 
menjadi Filmaker terkaya dan terkenal di Asia. 

Puspita Septi Mahardani, atau yang sering 
dipanggil mpus ini lahir di Sragen - Jawa Tengah 
01 September 1994. Anak pertama dari dua 
bersaudara pasangan dari Bapak Samadyo dan 
Ibu Sri Haryati. Riwayat pendidikannya yaitu 
pernah tercatat sebagai siswi TK - Kedawung 
Sragen, SD N 7 Kebumen, SDN Gembor 3, SMP 
Negeri 3 Cikupa, SMA Negeri 4 Kab.Tangerang. 
Saat ini dia sedang menempuh S1 dijurusan 
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta Tahun angkatan 2012 dengan 
konsentrasi Broadcasting. Selain kuliah dia juga aktif kegiatan 
positif dikampus diantaranya pernah menjadi sekertaris di Badan 
Eksekutif Mahasiswa FISIPOL UMY 2013 dan hingga saat ini 
masih aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Korps Mahasiswa 
Ilmu Komunikasi (KOMAKOM) UMY. Penulis dapat dihubungi 
melalui twitter @puspitaSM, FB : Puspita Septi Mahardani, E-mail: 
septimahardani@gmail.com.
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Muhammad Aulia Rahman, lahir di 
Jakarta tanggal 18 Agustus 1994, anak 
ke-3 dari pasangan Bapak Rusdi Nur dan 
Ibu Lina Charlina . Pernah bersekolah di 
SD Negeri Aren Jaya 11 Bekasi, SMP-IT 
Thariq Bin Ziyad Bekasi, SMA-IT Thariq 
Bin Ziyad Bekasi. Saat ini tercatat sebagai 
mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi angkatan 
2012 konsentrasi Broadcasting di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Selain 
disibukkan dengan kegiatan kuliah, ia 
juga aktif di organisasi Lembaga Pers dan 
Penerbitan Mahasiswa  (LPPM Nuansa UMY) sebagai anggota 
divisi redaksi serta sempat menjadi reporter dan editor untuk 
produk Nuansa. Jejak berorganisasi yang pernah ia ikuti antara 
lain sebagai anggota OSIS pada periode 2009-2011 dan anggota 
Organization of International Language (OIL Jogja) 2012-2013. 
Ia juga pernah terlibat sebagai editor fi lm “Beda”, Cameraman 
dan Editor berita “Literasi Iklan: Fenomena Hasrat Beriklan Yang 
Menyalahi Aturan”, Director of Photography (DOP) produksi 
tausiyah “Al-Hikmah”. Terlepas dari statusnya sebagai mahasiswa 
Ilmu Komunikasi, Pria ini bercita-cita menjadi Ahli Perencana 
Perkotaan serta memiliki hobi Travelling by train dan berambisi 
untuk bisa fasih berbahasa Inggris, Perancis, Rusia dan Jerman. 
Penulis dapat dihubungi melalui Twitter: @aulmuhm, Facebook: 
Muhammad Aulia Rahman, Instagram: aulmuhm, dan Blog: 
aulword.blogspot.com.

Evan Aksara, sering di panggil Evan, penulis 
berdarah Dayak Bakumpai ini lahir di kota 
cantik yaitu di Palangkaraya 01 agustus 
1992, anak terakhir dari 3 bersaudara dari 
pasangan bapak H.Supardi,SH dan ibu 
HJ.Noorhasanah, dan mempunyai saudara 
kandung yaitu Erma Dusanti dan Edi 
Darmadi, penulis sangat bangga lahir di 
antara keluarga yang cukup kritis dalam 
menanggapi suatu hal dan selalu menyuport 
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minat anaknya dan membebaskan menjadi apa yang di inginkan 
anaknya, penulis saat ini sedang menyelesaikan studinya S1 
di jurusan ilmu komunikasi di universitas muhammadiyah 
yogyakarta dengan konsentrasi broadcasting angkatan 2011, 
penulis merupakan alumni SD N 6 BUNTOK, SMP N 2 BUNTOK, 
SMA N 2 BUNTOK di barito selatan, kalimantan tengah. Penulis 
pernah membuat fi lm VI MOVIE ‘’Dira dan hafi dz, saat ini juga 
terlibat dalam proses pembuatan dokumenter, selain aktivitas 
kuliah penulis juga aktif di sebuah organisasi ‘’save borneo’’ dan 
sebuah sanggar-sangar tari mahasiswa kalteng maupun kalsel 
di Yogyakarta. Penulis juga aktif dalam musik, penulis hoby 
bernyanyi, penulis mempunyai beberapa lagu ciptaan sendiri 
bisa di lihat , Google: Evan Aksara, Soundcloud: Evan Aksara, 
Youtube: Evan Aksara, revebnation : Evan aksara , untuk dapat 
menghubungi penulis bisa melalui Twitter: @Evan_Aksara, FB: 
Evan Aksara, Path: Evanaksara, Line: Evanaksara.

Kiki Rizki Pramanda, lahir di Tanjungpinang, 
Kepulauan Riau, 3 Juli 1993. Anak pertama dari 
dua bersaudara. Anak  dari Bapak Suria Amanda 
dan Ibu Nurmala. Mengawali pendidikan di 
SDN 004 Bukit Bestari Tg.pinang, kemudian 
SMP Negeri 1 Tg.pinang, dan melanjuti di SMA 
Negeri 2 Tg.pinang. Saat ini sedang menempuh 
pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta.

Ragil Susanto, lahir di Bogor, Jawa Barat, 6 Mei 
1994. Anak kedua dari dua bersaudara, anak 
dari Bapak Santo Winardi dan Ibu Rohyati. 
Mengawali pendidikan di SDN Batutulis 1 
Bogor, kemudian SMP Negeri 10 Bogor, dan 
dilanjutkan di SMA Negeri 4 Bogor. Saat 
ini sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu 
Komunikasi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta.
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Mohamad Kasyfi  Fitra (Lahir di Garut, 16 
Maret 1994), sangat bangga memilki orang tua 
bernama Engkus Kusnadi dan Iceu Ganeviati. 
Sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa 
jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Sering terlibat 
dalam beberapa pembuatan fi lm dan masih 
ingin mendapat arahan dari para fi lmmakers 
handal. TERIMAKASIH KARENA SUDAH MELUANGKAN 
WAKTU UNTUK MEMBACA BUKU KAMI. (@mksyfi  on twitter)

Nashwan Ihsan Fazil, yang biasa dipanggil 
akrab wawan, ataupun nashwan, adalah 
anak ketiga atau bungsu dari pasangan 
yang begitu istimewa, Djoko Sartono dan Sri 
Endah Yuliastani. Ia yang memiliki kedua 
orang tua asli dari Jawa Timur, lahir di 
Bekasi, 18 Agustus 1994 dengan normal dan 
sehat wal afi at. Dengan motto hidup, mencoba 
nyelo buat hidup & slalu mikir yang baik2. Ia 

selalu bersemangat dalam menjalani hidup yang penuh sandiwara 
ini, dan begitu misterius. Jenjang pendidikannya selalu diwarnai 
instansi pendidikan swasta yang bernuansa ‘islami’. Berawal dari 
TK Mutiara II, lalu SD YPI “45”, SMPIT Thariq Bin Ziyad, sampai 
dengan SMK Al-Muslim. Dari lulusan SMK dengan jurusan Teknik 
Komputer Jaringan. Dengan ketertarikannya dalam hal grafi s, 
komunikasi, dan multimedia, maka Ia memutuskan banting setir 
untuk terjun ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan 
mengambil prodi Ilmu Komunikasi. Dan sekarang Ia aktif di sebuah 
komunitas fi lm, CIKO (Cinema Komunikasi) dan pers media 
kampus (LPPM NUANSA) yang sekarang Ia jalani, serta beberapa 
komunitas di luar kampus. Bahkan Ia juga aktif di organisasi 
sosial, Circle Care, di kampungya. Karya audio visual yang sudah 
dibuat berupa, memutih, tanpa batas, bahagio, wes sudah, kebayang, 
literasi iklan : ketika sampah tak lagi mengenal rumahnya, dan lainnya. 
Ingin mengenal lebih jauh, tinggal follow up di @nashimaru , atau 
email nashi.maru@gmail.com . dan simak segala catatan penanya 
di www.nashimaru.wordpress.com
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Reza Dovi Saputrabiasa dipanggil Dovi, 
lahir di Demak pada tanggal 30 Januari 1994.  
Anak kedua dari dua bersaudara buah hati 
dari Sri Widodo dan Atika Islami. Telah lulus 
di SMA N 15 Semarang jurusan IPS pada 
tahun 2012. Sekarang sedang melanjutkan 
kuliah S1 diUniversitas Muhammadiyah 
Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi. 
Penulis sangat suka mendengarkan musik 

ber genre Electronic Dance Music (EDM) dan tertarik dibidang 
fotografi . Hobi memotret moment apa saja yang menarik didepan 
mata. Ada beberapa hasil karya foto yang dipublikasikan melalui 
sosial media instagram dengan user name @rezadovi.

Rifki Putri Mahbubati, lahir di Sleman 
24 Oktober 1994. Anak kedua dari 
empat bersaudara, buah cinta dari 
Bapak Muh. Ekhsan dan Ibu Iftiari 
Rochimawati. Mengawali pendidikan 
di SD Muhammadiyah Karangharjo, 
lalu di SMP Negeri 2 Berbah, kemudian 
melanjutkan di MAN Yogyakarta I. Saat ini 
sedang menempuh pendidikan S1 di Ilmu 
Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Selain aktivitas kuliah, 
penulis juga aktif di komunitas fi lm 
bernama Cinema Komunikasi (CIKO) Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Beberapa karya fi lm pendek yang sudah dihasilkan 
antara lain Dreamception, Di Balik Pintu, dan Bening. Penulis 
juga sangat tertarik dengan dunia seni pertunjukan, terbukti 
dengan aktif dalam sanggar Sekar Sari. Beberapa tarian klasik 
gaya Yogyakarta dan tari gaya baru pernah ditampilkan. Selain 
itu, penulis juga pernah menampilkan pertunjukan karawitan dan 
pagelaran kethoprak dengan lakon Joko Bandung. Motto hidup 
penulis adalah sekali melangkah jangan pernah menengok ke 
belakang untuk teruskan perjalanan mewujudkan impian, hiasi 
hidup dengan karya, dan have a day full of smile and love.
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AMEILIA ARISTA PUTRI, lahir dengan 
selamat di Sragen kota kecil daerah 
Jawa Tengan pada 31 mei 1994. Penulis 
merupakan putri dari pasangan bapak 
Suparyono dan ibu Suratmi. Mengenyam 
pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Gondang 
dan sekolah menengah pertama di SMP 
N 2 Gondang dan menyelesaikan sekolah 
menengah kejuruan di SMK N 7 Surakarta. 
Saat ini sedang menyelesaikan study nya di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta fakultas ilmu sosial dan 
politik, jurusan ilmu komunikasi, konsentrasi broadcasting 2012. 
Pernah menulis buku Literasi Media, dan aktif dalam Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Dapat 
dihubungi melalui email:  aristaameilia@gmail.com.

Sintha Puspitaningrum Danu Atmaja 
Anak ke 2 dari 4 bersaudara, dari 
pasangan Bapak Ir. Damin Danu 
Atmojo dan Ibu Nunuk Setijawati 
ini lahir di Kendari, pada tanggal 6 
januari 1994 telah berstatus menjadi 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, fakultas ilmu sosial politik 
di jurusan ilmu komunikasi.Sebelumnya 
sintha pernah menempuh pendidikan 
di SD Negeri 3 Poasia, SMP Negeri 

5 Kendari, dan SMA Negeri 1 Kendari.Selama sintha menjadi 
mahasiswa UMY sintha telah mengikuti produksi fi lm sebanyak 4 
kali. Film pertamanya berjudul “No..No..No” yang hanya 1 scene 
saja ini menjadi sutradara, fi lm kedua yang berjudul “Memutih” dan 
fi lm ketiga yang berjudul “Director”, sintha menjadi crew lighting.
ketiga fi lm tersebut diproduksinya bersama Cinema Komunikasi 
UMY (CIKO). Film keempatnya yang berjudul “Dilema” sintha 
menjadi produser fi lm tersebut. Sekarang sedang menggarap fi lm 
documenter yang menjadi salah satu tugas konsentrasi broadcast 
di Ilmu Komunikasi UMY. Email: Jujupuspita@gmail.com.
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Afrian Irfani, anak pertama dari  dua 
bersaudara. Putra dari Bapak Bahrun 
Abbas dan Ibu Eni Haryanti yang 
lahir di Bantul 7 Juli 1993. Mengawali 
pendidikan dasar di SD Pesantren 
Asseruyaniyah, lalu pendidikan 
lanjutan di SMP Negeri 1 Kuala 
Pembuang, kemudian dilanjutkan 
di SMA Negeri 1 Kuala Pembuang 
dan sekarang sedang berusaha 
menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta.

Aisyah Aprilinda Rismiani, perempuan 
kelahiran 30 april 1994 di Sragen, merupakan 
anak pertama dari pasangan bapak Aris 
Suwardi dan ibu Rumini. Lulusan dari SMA N 2 
Sragen dan kini sedang menempuh pendidikan 
S-1 jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi 
Broadcasting, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta.  Memiliki hobby travelling, 
blusukan dan saat ini sedang menikmati belajar 
membuat fi lm. Film terbaru yang penulis 

dan teman-teman buat adalah fi lm pendek berjudul “singkat”. 
“Mencoba hal baru, mencari pengalaman dan ilmu dari siapa 
saja,  dimana saja dan kapan saja, orang lain bisa maka kita juga 
harus bisa” merupakan hal yang selalu menjadi motivasi penulis 
dalam kehidupannya. Penulis dapat dihubungi lewat email  
aisyahalinda124@gmail.com dan twitter @_aisyah124. 

HestiSusilowati atau akrab dipanggil Hesti 
adalah anak pertama dari pasangan Bapak 
Widada dan Ibu Sumirah, lahir di Boyolali 
pada 30 Agustus 1994. Mengawali pendidikan 
di SDN 024 Rambah Hilir, kemudian SMPN 2 
Rambah Hilir, lalu dilanjutkan SMAN 1 Imogiri 
dan saat ini sedang menempuh S1 jurusan Ilmu 
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Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain 
itu, penulis penyuka tantangan, penyuka hal baru juga senang 
berwisata alam dan sejarah. Motto penulis adalah “I have my own 
story. Others have their own stories”. Penulis dapat dihubungi melalui 
email hestisusi8@gmail.com atau twitter @hesti_128.

Mohamad Nurul Pamungkas, anak ke 4 
dari pasangan Suyoto dan Sri Dikasiana ini 
lahir 30 Desember 1992. Pendidikan Sekolah 
Dasar ditamatkan di SDN Negri Cibatok 
03 Bogor dan melanjutkan sekolahnya di 
Mahad Al-Zaytun International School 
Hingga Madrasah Aliyah ( SMA )  sedang 
menamatkan Pendidikan kuliah di Program 
Studi Ilmu Komunikasi UMY. Diluar 

Pendidikan Formal aktif juga diberbagai Organisasi , sewaktu SMA 
menjadi Wakil Mentri Departemen Olahraga Seni dan Budaya 
Al-Zaytun dan Kuliah menjadi badan pengurus Harian Cinema 
Komunikasi UMY 2014 . Aktif juga dalam perfi lman diantaranya 
pernah menjadi sutradara fi lm “Director” , produser “Keringat 
Jogja”, Produser “Private Number” Director of Photpgraph dan 
Editor “dibalik Pintu “ dan sekarang sedang menyelsaikan proyek 
Dokumenter. Aktif diberbagai kepanitian diantaranya menjadi 
ketua panitia Movie Land ciko 2014, Voulenter Festival Film Solo 
, Jogja all you can art. Selain  dibidang fi lm tertarik juga dibidang 
permusikan menjadi bass player di SSband, Twisted Transisitor, 
Phonetics dan membuat Side Project Bertiga sekarang sedang 
disibukan menjadi Sesion player diband UKM Musik UMY Rose.

Nisa Akmala, akrab disapa Nisa atau 
Akmal adalah anak bungsu dari empat 
bersaudara pasangan Bapak Bambang 
Budiono, SE dan Ibu Sriwijihastuti. 
Lahir di Yogyakarta, 14 Desember 
1994, berdomisili di sebuah kota kecil 
bernama Purwodadi Provinsi Jawa 
Tengah. Sedang menempuh pendidikan 
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S1 Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Broadcasting Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis saat ini sedang menikmati 
kesibukannya di kegiatan Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
(KOMAKOM) UMY. 

Harris Sugiharto, lahir di Indramayu 
Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 
November 1994. Bermusik adalah 
minatnya sebagaimana drummer band 
Iming – Iming Kecil yang beraliran Classic 
rock dan Alternative . Ter-Infl uance 
Progressive, seperti drummer favoritnya 
Mike Portnoy. (Email: sugiharto_harris@
yahoo.com twitter: @Harrissugih)

AKHMAD MAULANA SUBKHI, 
adalah seorang pemuda yang lahir 
pada 6 Januari 1992 silam dimana saat 
ini sedang bergelut dengan semester 
akhir dalam studi Ilmu Komunikasi 
di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Ia terlahir sebagai putra 
pertama dari tiga bersaudara pasangan 
Bapak A. Syamsoedin dan Ny. 
Soetriyani. Bersepeda dan menikmati 
senja merupakan dua unsur yang tak bisa dipisahkan dari 
kehidupannya. Khusus senja, baginya, menikmati senja merupakan 
salah satu ibadah wajibnya dalam mensyukuri karunia serta nikmat 
Tuhan Yang Maha Esa. Semasa remaja, penulis yang beberapa 
minggu ini sedang giat menekuni alat musik biola menghabiskan 
waktu bersekolahnya di SDN Pesanggrahan 10 Jakarta, SMPN 235 
Jakarta, dan SMA Kartika X-1 Jakarta sebagai sekolah terakhirnya. 
Maulana begitu ia disapa,  pernah berpartisipasi dalam pembuatan 
karya fi lm pendek, seperti “Senja Kala” dan “Kopikoh”  bersama 
kelompok kecilnya.  Selain kuliah,  ia sering mengisi rutinitasnya 
untuk memotret bersama kamera analog kesayangannya. Maulana 
bisa dihubungi melalui email berakbrobot212@gmail.com. 
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Fathi Yakan Muntazari yang akrab 
disapa Tazar adalah anak pertama 
dari tiga bersaudara, putra dari H. 
Agus Sutisna, S.IP., M.Si dan Hj. 
Tati Mulyati, S.Pd yang lahir di 
Lebak, 21 Maret 1994. Mengawali 
pendidikan di SDN Bintangresmi II, 
SMP di Pondok Pesantren La-Tansa, 
SMAN 1 Rangkasbitung, dan saat 
ini sedang menempuh pendidikan 
S1 di Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 

Selain konsentrasi pada perkuliahan, penulis juga aktif di komunitas 
fi lm Cinema Komunikasi UMY(CIKO UMY). Minat pada bidang 
audio visual dan pernah menghasilkan beberapa karya antara lain: 
Cigarette is My Enemy, Naluri, Panggilan Tuhan, Cinta Dalam 
Sebungkus Permen, 140 Character, Kenyataan 22, Diss-Miss, Dua 
Kali Satu, Lucid Dreaming dll. Penulis percaya bahwa suatu saat 
“pasti ada celah di dalam kesempitan”. Penulis bisa dihubungi 
melalui email tazdiary@gmail.com dan twitter @tazarprakoso.
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