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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada masa sekarang ini sudah berkembang sekali teknologi serta 

informasi-informasi di Indonesia sendiri pun juga demikian. Peluang 

bisnis media pun berkembang pesat, hal ini dikarenakan semakin banyak 

peluang usaha yang diciptakan. Selain itu orang Indonesia juga menyadari 

bahwa media merupakan faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi 

bisnis mereka apabila sesorang ingin usaha nya maju dan berkembang. 

Dengan media massa, sebuah perusahaan bisa beriklan menawarkan 

produknya. 

Beberapa media massa yang saat ini ada yaitu : televisi, radio, surat 

kabar, dan internet. Radio siaran merupakan komponen media yang 

mempunyai peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam 

perkembangannya sampai saat ini radio siaran tidak harus memenuhi dan 

menciptakan selera publik tetapi juga mempunyai peran di dalam 

membentuk opini sosial, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: 

“Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi 

sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan 

perekat sosial”. 

 Dengan banyaknya fungsi radio tersebut, maka sudah seharusnya 

banyak radio bersaing dengan media massa lain untuk memperoleh posisi 
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yang kuat di dalam kehidupan masyarakat. Diawali oleh nuansa amatiran 

dilanjutkan dengan kuatnya posisi radio siaran sebagai sarana hiburan 

akhirnya berkembang memainkan peran cukup signifikan sebagai media 

massa, bila sebelumnya radio merupakan fungsi tunggal yaitu sebagai 

sarana hiburan semata, namun kini radio sudah berkembang menjadi 

kepentingan industri, setidaknya kini mempunyai 5 (lima) kepentingan 

industri yaitu : hiburan, informasi & penerangan, pendidikan, jurnalistik 

dan komersil.
1
  

Tahun 1926, perusahaan manufaktur radio berhasil memperbaiki 

kualitas produknya. Pesawat radio sudah menggunakan tenaga listrik yang 

ada di rumah sehingga lebih praktis, menggunakan dua knop untuk 

mencari sinyal, antenna dan penampilannya lebih baik menyerupai 

peralatan furnitur. Tahun 1925 sampai dengan tahun 1930, sebanyak 17 

juta pesawat radio terjual kepada masyarakat dan dimulailah era radio 

menjadi media massa.
2
 

 Dari masa lalu hingga kini radio sangat penting, misalnya di kota 

Surakarta kini banyak sekali berdiri stasiun-stasiun radio swasta yang 

menyiarkan bermacam-macam produk iklan, hiburan, informasi, serta 

pendidikan. Walaupun banyak media lain yang lebih canggih termasuk 

televisi, belum bisa menggeser peran dari radio. Radio siaran mempunyai 

beberapa karakteristik yaitu : pertama, Radio mempengaruhi imajinasi 

                                                           
1
H. Amnast Nasution, BA, Rabu 20 Juni 2012,Beberapa Profil Radio Swasta, dalam 

 https://radiotsm.wordpress.com/dokumen/potret-radio-iklan-radio-di-sumut/ diunduh Kamis, 06 

Maret 2014 pukul 17:45.  
2
Joseph R Dominick, 2002, The Dynamics of Mass Communication, Media In The Digital Age, 

Seventh Edition, McGraw Hill, Boston 
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pendengar. Kedua, Radio mampu melibatkan dan merangsang imajinasi, 

memiliki dimensi waktu dan ruang serta ide yang disampaikan oleh radio 

dapat dikembangkan. Ketiga, Radio juga memiliki kemampuan untuk 

mengilhami dan memotivasi. Semua keunggulan tersebut dapat diperoleh 

dari hasil program radio yang efektif. Keempat, Bersifat langsung, berarti 

tanpa melalui proses yang panjang, radio sudah dapat menyampaikan 

pesan secara langsung kepada pendengar. Kelima, Siaran radio tidak 

mengenal jarak dan rintangan (daya tembus) artinya radio memiliki daya 

tembus yang luar biasa ke segala arah tanpa memperhitungkan tempat, 

ruang, jarak, dan waktu. Keenam, Memiliki daya tarik yang kuat, sebagai 

media penyampai pesan, radio juga memiliki fungsi mendidik memberi 

informasi sekaligus menghibur. Disinilah letak daya tarik radio itu 

memiliki sifat yang hidup, karena radio melekat tiga unsur,yaitu: musik, 

kata-kata (siaran kata), efek suara (sound effect). Ketujuh, Memiliki daya 

pengaruh, artinya radio siaran mempengaruhi pendengar karena hiburan 

musiknya, suara penyiaranya dan acara-acara yang disiarkan oleh radio. 

Kedelapan, Dapat diterima oleh pihak manapun, baik yang berpendidikan 

tinggi manapun yang berpendidikan rendah.
3
 

Fungsi lain dari Radio adalah media untuk para produsen untuk 

memasarkan produk iklannya melalui penyiaran iklan di radio. Menurut 

Undang-Undang RI No.32 tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 1 ayat (6)  

                                                           
3
Bagoes Satria Legowo, Selasa 05 Maret 2013, Karakter Radio Swasta Untuk Dunia Penyiaran, 

dalam http://www.persmedia./2013/09/karakteristik-radio-siaran.html, diunduh Kamis, 06 Maret 

2014 pukul 17:45. 
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“Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui 

penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, 

memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang dan jasa  kepada 

khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan 

produk yang ditawarkan.” 

 

Seperti media massa lain, radio pun juga berkembang melalui iklan 

tersebut. Adapun hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang No 32 tahun 

2002 Pasal 19 tentang Penyiaran yang berbunyi :  

“Sumber Pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari : 

1. Siaran iklan ; dan/atau 

2. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan 

penyiaran.” 

Iklan merupakan salah satu bagian yang penting untuk membangun 

dan menciptakan merek. Maka dari itu, iklan muncul dengan berbagai 

ragam pengucapan  yang disesuaikan dengan kepribadian khalayak 

sasaran. Kreatifitas menjadi hal yang utama bagi biro iklan yang baik, 

tetapi kreatifitas tidak hanya satu-satunya yang dikejar pengiklan 

diperlukan strategi pemasaran dan kreatifitas iklannya. Ada empat hal 

yang membuat produk/merek/jasa menjadi tangguh yaitu : difresiansi, 

relevansi, esteem, dan pengetahuan (knowledge). Melalui iklan, 

kepribadian merek dan jasa  dapat dibentuk dan menjadi jaminan kualitas 

bagi konsumen untuk membeli merek atau memakai jasa produk tersebut.
4
 

Salah satu media beriklan adalah radio, maka dari itu diperlukan 

kerjasama yang baik antara produsen dengan radio. Karena radio sendiri 

tidak akan bertahan lama dan tidak akan menarik tanpa adanya suatu iklan 

produk jasa di dalamnya. Namun tanpa media radio, produsen juga tidak 
                                                           
4
Harley Prayudha, 2005, Radio Suatu Pengantar Untuk Wacana, Dan Praktik Penyiaran, Malang : 

Bayumedia Publishing,hal. 171. 
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dapat memasarkan produknya dengan leluasa dan tidak bisa optimal, 

karena kelebihan dari radio siaran ini adalah bisa menjangkau kepada 

seluruh konsumen di daerah termasuk di daerah pedalaman, desa, yang 

jauh dari kota. Iklan diperoleh dari jasa periklanan seperti : biro iklan, 

produsen, distributor, serta perusahaan dan pelaku usaha yang memerlukan 

promosi untuk produk jasa nya tersebut. Jadi ada kerjasama saling 

membutuhkan dan menguntungkan antara pemasang iklan dengan pihak 

radio. Lalu pemasangan iklan di radio lazimnya didahului dengan kontrak 

diantara para pihak. 

Kontrak adalah suatu perjanjian tertulis. Kontrak adalah suatu 

media atau piranti perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis seabagai 

suatu alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain 

kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian yang sengaja dibuat secara 

tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang membuat perjanjian 

tersebut. 

Arti pentingnya suatu kontrak yaitu: pertama, untuk mengetahui 

perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana kontrak tersebut 

dilakukan. Kedua, untuk mengetahui siapa-siapa yang saling mengikatkan 

diri dalam kontrak dimaksud. Ketiga, untuk mengetahui hak dan 

kewajiban para pihak. Keempat, untuk mengetahui syarat-syarat 

berlakunya kontrak. 

Pemahaman tentang kontrak dan perikatan. Kontrak adalah 

perjanjian yang tertulis. Perjanjian  adalah suatu perbuatan hukum dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan 
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dirinya pada satu orang atau lebih. Perikatan adalah suatu hubungan 

hukum antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas 

suatu prestasi dan pihak yang lainnya berkewajiban memenuhi prestasi itu. 

Jadi dari suatu perjanjian menimbulkan perikatan diantaranya dua orang 

yang membuatnya
5
. 

Seperti jual-beli pada umumnya, pemasangan iklan di radio juga 

membutuhkan adanya kontrak. Karena dengan perjanjian masing-masing 

pihak mempunyai dan memegang hak dan kewajibannya. Dalam hal ini 

kontrak di radio tersebut, tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus 

ditaati dan dijalankan bersama antara pengguna jasa dan dari pihak 

pengiklan radio. Hal ini agar menjadi tujuan bersama yaitu berlangsung 

dengan baik dan berhasil optimal. 

Dari uraian latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka 

penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang perjanjian iklan di radio-radio 

swasta di kota Surakarta untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi 

antara pihak pemasang iklan dengan pihak radio. Oleh karena itu 

selanjutnya penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul penelitian 

sebagai berikut : 

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN 

KONTRAK PENYIARAN IKLAN PRODUK JASA DI RADIO-

RADIO SWASTA (STUDI KASUS DI RADIO-RADIO SWASTA DI 

SURAKARTA)”. 

 
                                                           
5
Septarina Budiwati, Dosen Fakultas Hukum, 2013. Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Kontrak, 

Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1. 
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B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis 

memberikan batasan. Agar pembahasan tepat sasaran dan fokus pada 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini pembatasan masalah tersebut 

yaitu: 

1. Jenis atau macam yang di iklan kan di radio bermacam-macam, untuk itu 

dalam hal ini penulis membatasi nya dengan hanya meneliti kontrak iklan 

produk jasa saja. 

2. Radio-radio swasta di Surakarta ada banyak, untuk itu dalam hal ini 

penulis membatasi nya dengan mengambil lokasi penelitian di 3 (tiga) 

stasiun radio swasta di Surakarta. Yaitu Solo Radio FM, Metta FM, dan 

Solopos FM. 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana bentuk dan isi kontak iklan produk jasa di radio swasta di 

Surakarta ? 

2. Bagaimana pelaksanaan kontrak penyiaran iklan produk jasa  di radio 

swasta di Surakarta ? 

3. Bagaimana tanggung jawab hukum  apabila terjadi kesalahan dari 

pelaksanaan kontrak pemasangan iklan produk jasa di radio-radio swasta 

di Surakarta ? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan isi perjanjian iklan di radio 

swasta di Surakarta. 
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b. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak penyiaran iklan produk jasa di 

radio swasta di Surakarta. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum apabila terjadi 

kesalahan di kontrak penyiaran iklan di radio swasta Surakarta. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Penulis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan penulis terutama ilmu hukum dalam hal 

pelaksanaan kontrak penyiaran iklan di radio. 

2. Bagi Masyarakat 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan pembaca atau masyarakat di bidang hukum serta 

dapat membantu masyarakat mengetahui proses dimana kontrak 

penyiaran iklan di radio tersebut dilaksanakan. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap 

penulisan ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

hukum terutama hukum perdata yang menyangkut mengenai 

kontrak iklan yang ada di radio swasta. 

F. METODE PENELITIAN 

Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan metode  adalah 

suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu 

teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan 

suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh 
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manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan. 
6 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif. Pada metode penelitian hukum normatif ini, dimaksudkan 

sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang 

normatif. Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika 

hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum.
7
 Penulisan penelitian ini 

mengenai pelaksanaan kontrak penyiaran iklan produk jasa di radio swasta 

Surakarta yang didasarkan suatu kajian aspek hukum, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan 

berkembang di masyarakat agar tercipta suatu keteraturan hidup yang 

berdasarkan aturan hukum. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum 

terhadap pelaksanaan kontrak penyiaran iklan di radio swasta tersebut. 

Dengan pendekatan ini, penelitian ingin mengetahui dan 

memperoleh kejelasan serta menyuluruh tentang pelaksanaan kontrak 

penyiaran iklan di beberapa radio-radio swasta (RRS) di Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

                                                           
6
Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres. Hal. 10. 

7
Hilman Hadikusuma, 2013. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung 

: Mandar Maju. Hal.  60. 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu 

bentuk penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan 

cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu.
8
 

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 

atau gejala – gejala lainnya. Penelitian ini meneliti data yang seteliti 

mungkin tentang  gambaran pelaksanaan kontrak penyiaran iklan produk 

jasa di radio-radio swasta di kota Surakarta. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian normatif mempunyai metode tersendiri, penelitan 

normatif hanya mengenal data sekunder saja
9 

a. Data Sekunder   

Dengan menggunakan bahan buku yang meliputi : 

1) Bahan Hukum Primer meliputi : 

a) KUHPerdata  

b) Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

2) Bahan Hukum Sekunder 

   Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku – buku bacaan, 

laporan – laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti yaitu Tinjauan Yuridis Tentang 

Pelaksanaan Kontrak Penyiaran Iklan Produk Jasa di Radio-

Radio Swasta di Surakarta. 

                                                           
8
Beni Ahmad Saebani, 2008,  Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia. Hal. 57. 

9
Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 

30-31. 
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3) Bahan Hukum tersier 

a) Kamus Hukum. 

b. Data  Primer 

Data  yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh 

secara langsung dari lokasi penelitian di radio-radio swasta di 

Surakarta yaitu Soloradio FM, Solopos FM dan Metta FM. 

4.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik 

sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan 

mempelajari bahan – bahan hukum baik bahan hukum primer,  bahan 

hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. 

b. Studi Lapangan 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara :  

1) Observasi 

 Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan 

tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku 

manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam 
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kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap 

mengenai kehidupan sosial manusia dan salah satu aspek.
10

 

2) Wawancara  (Interview)  

 Wawancara adalah cara untuk memeperoleh informasi dengan  

cara bertanya  langsung pada  yang diwawancarai, dan  merupakan 

proses interaksi dan komunikasi.
11

 Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data atau keterangan terhadaporang-orang yang 

dianggap mengetahui dan mengkinkan diperoleh data yang 

berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam 

peneletian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan 

pihak yang bertugas di bagian pengelola penyiaran iklan atau 

progam di radio-radio swasta di kota Surakarta. 

5. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu 

pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan 

mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai 

suatu yang utuh atau metode analisis. Di dalam penelitian ini literatur 

yang ada hubunganya dengan pelaksanaan kontrak penyiaran iklan di 

radio swasta dipadukan dengan pendapat responden ( orang yang di 

                                                           
10

Ibid. 
11

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri, Semarang: Ghalia 

Indonesia, hal. 57. 
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wawancarai ) di lapangan dan dianalisis secara kualitatif dan dicari 

pemecahanannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar skripsi ini dapat tersusun sesuai apa yang dikehendaki penulis, mala 

penulis memberikan sistematika sebagai berikut:  

  BAB I  Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran 

umum mengenai penulisan hukum yang mencakup Latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

  BAB  II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan mengenai 

pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, 

asas-asas dalam hukum perjanjian, macam-macam perjanjian, wanprestasi, 

risiko dalam perjanjian, hapusnya perjanjian, pengertian siaran iklan, 

macam-macam siaran iklan, pengertian perjanjian pemasangan iklan di 

radio, pihak-pihak dalam pemasangan iklan di radio, perjanjian pihak radio 

dengan biro iklan, hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab hukum 

apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. 

   BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan 

disajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasan mengenai deskripsi 

dari radio Solopos FM, Soloradio FM, dan Metta FM, proses perjanjian, 

bentuk dan isi kontrak penyiaran iklan serta pelaksanaan kontrak iklan di 

radio swasta, hubungan hukum dan hak kewajiban para pihak penyiaran 

iklan produk jasa di radio swasta, serta tanggung jawab hukum apabila 
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terjadi problematika atau kesalahan serta ganti rugi akibat kesalahan para 

pihak. 

   BAB IV Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesmpulan dan 

saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai 

jawaban terhadap pembahasan untuk menuju perbaikan sehingga 

bermanfaat bagi semua pihak. 


