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ABSTRAK 

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 di dalamnya. Disamping itu kelebihan dari radio 

siaran ini adalah bisa menjangkau kepada seluruh konsumen di daerah termasuk di 

daerah pedalaman, desa, yang jauh dari kota. Ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2002 serta  

syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPeradata. Tujuan penulis dari skripsi ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana bentuk dan isi perjanjian iklan di radio swasta di Surakarta, lalu 

untuk mengetahui pelaksanaan kontrak iklan di radio, serta untuk mengetahui tanggung 

jawab hukum apabila terjadi kesalahan berupa wanprestasi dan perbuatan melawan 

hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian hukum normatif merupakan metode dengan usaha mendekatkan masalah yang 

diteliti dengan sifat hukum yang normatif. 

 

Kata Kunci : Kontrak Iklan Radio Swasta 

 

ABSTRACT 

 

One of the advertising medium is radio, and therefore required good cooperation 

between producer and radio. Because the radio itself will not last long and will not pull 

the absence of an advertisement in it. Besides the advantages of the radio broadcast is 

able to reach out to all consumers in the region, including in rural areas, villages, far 

from the city. In terms of Law No. 32 of 2002 and the terms of Article 1320 

KUHPeradata agreement. The purpose of the author of this thesis is to determine how the 

form and content of agreements in the private radio ads in Surakarta and then to 

determine the execution of the contract in radio ads, as well as to know the legal liability 

in the event of a culpable breach of contract and tort. This research is a kind of study is a 

normative legal research method is a method to bring the problem under study effort with 

the normative nature of the law. This normative approach covers the principles of law, 

legal systematics, synchronization (adjustment) law. 
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PENDAHULUAN 

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. 

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.
1
 

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: 

                                                           
1
Joseph R Dominick, 2002, The Dynamics of Mass Communication, Media In The Digital Age, 

Seventh Edition, McGraw Hill, Boston 
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“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 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 

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) : 

“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 
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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.
2
 

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 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 

                                                           
2
Harley Prayudha, 2005, Radio Suatu Pengantar Untuk Wacana, Dan Praktik Penyiaran, Malang : 

Bayumedia Publishing, hal. 171. 
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memenuhi prestasi itu. Jadi dari suatu perjanjian menimbulkan perikatan 

diantaranya dua orang yang membuatnya
3
. 

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. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (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 ? 

Dan (3) Bagaimana tanggung jawab hukum  apabila terjadi kesalahan dari 

pelaksanaan kontrak pemasangan iklan produk jasa di radio-radio swasta di 

Surakarta ? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan 

isi perjanjian iklan di radio swasta di Surakarta. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan 

kontrak penyiaran iklan produk jasa di radio swasta di Surakarta. Dan (3) Untuk 

mengetahui tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan dari kontrak 

pemasangan iklan di radio swasta di Surakarta. 

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama ilmu hukum dalam hal 

pelaksanaan kontrak penyiaran iklan di radio. (2) Penulisan skripsi ini diharapkan 

                                                           
3
Septarina Budiwati, Dosen Fakultas Hukum, 2013. Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Kontrak, 

Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1. 
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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) 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. 

Metode 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 manusia 

untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 
4
 

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.
5 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. 

                                                           
4
Soerjono Soekanto, 1984,  Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta: UI Pres. Hal. 10. 

5
Hilman Hadikusuma, 2013, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung : 

Mandar Maju. Hal . 60. 
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Jenis kajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang 

bersifat Deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu 

bentuk penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-

fakta aktual dengan sifat populasi tertentu.
6
 

Metode Deskriptif ini Penelitian ini meneliti data yang seteliti mungkin 

tentang  gambaran pelaksanaan kontrak penyiaran iklan produk jasa di radio-radio 

swasta di kota Surakarta. Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah Solopos FM, Soloradio FM dan Metta FM yang mana sesuai 

dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian 

guna memperoleh data. 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer, 

merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung 

didapatkan melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari 

hasil penelitian lapangan yaitu di Solopos FM, Soloradio FM serta Metta FM. 

Dan (2) Data sekunder, Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui 

pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang 

berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi. Dalam penelitian normatif 

mempunyai metode tersendiri, penelitan normatif hanya mengenal data 

sekunder saja.
7 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: (1) Studi 

kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan 

                                                           
6
 Beni Ahmad Saebani,  2008,  Metode Penelitian Hukum. Bandung : Pustaka Setia. Hal. 57. 

7
Amirudin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal 

30-31. 
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menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan 

yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya. (2) Studi lapangan 

(observasi), pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau 

tempat dimana objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan 

dengan sumber-sumber pada data kepustakaan dalam tahap awal. Dan (3) 

Wawancara, cara untuk memeperoleh informasi dengan  cara bertanya  

langsung pada  yang diwawancarai, dan  merupakan proses interaksi dan 

komunikasi.
8
  Wawancara yang dilakukan dengan Pihak  ketiga radio swasta 

tersebut. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bentuk dan Isi Perjanjian Penyiaran Iklan Di Radio Swasta 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenal istilah 

hukum perjanjian dan perikatan. Walaupun pada dasarnya KUH Perdata tidak 

memberikan definisi yang tegas dari perikatan, namun kata perjanjian dan 

perikatan merupakan istilah yang sering digunakan di dalam Kitab Undang-

Undang Perdata (KUHPerdata). Pembuat undang-undang  dalam Pasal 1313 

KUHPerdata mencoba memberikan perumusan tentang apa itu yng disebut 

perjanjian, tetapi ia sama sekali tidak menjelaskan kepada kita apa itu 

perikatan.
9
 

                                                           
8
 Ronny Hanitijo Soemitro,1998, Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri, Semarang: Ghalia 

Indonesia, hal. 57. 

9
J. satrio, 1992,  Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti,  hal. 18. 
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Untuk mencapai kata sepakat, pihak radio Solopos FM juga memberikan 

klarifikasi atau syarat-syarat untuk membuat MoU atau Memoranding Of 

Understanding. Atau lebih tepatnya kontrak media. Perjanjian yang sudah 

disepakati oleh kedua belah pihak akan dibuat dalam bentuk kontrak tertulis. 

Dalam perjanjian di radio ini para pihak harus saling sepakat agar perjanjian 

yang akan dibuat nantinya bisa sah dan sesuai dengan aturan hukum. Sebelum 

terjadi penanda tanganan dari kedua belah pihak maka syarat-syarat yang harus 

dilakukan oleh pihak distributor atau pihak pemasang iklan adalah sebagai 

berikut : 

a. Pemasang iklan harus menunjukkan informasi kepada biro iklan 

b. Biro iklan akan menentukan produk yang akan disiarkan pada radio 

swasta tersebut. Pihak penyiar iklan bisa menilai iklan produk jasa 

yang akan ditayangkan tersebut pantas atau tidak untuk diputar di 

radio. 

c. Distributor/biro iklan mengadakan kesepakatan dengan radio swasta 

yang akan di berikan pekerjaan olehnya. 

d. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka pihak radio dengan pihak 

distributor/biro iklan (pemasang iklan) mengadakan syarat-syarat agar 

suatu iklan dapat diputar di radio tersebut dengan pihak radio. 

e. Kemudian pihak pemasang iklan berhak melakukan tawar menawar 

harga yang sebelumnya diajukan oleh pihak dari radio. Setelah terjadi 

kesepakatan maka aka nada langkah berikutnya yang menyatakan 

bahwa kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengadakan 

kerjasama, yaitu : 
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1. Identitas pemasang iklan 

a) Nama pemasang iklan 

b) Alamat pemasang iklan 

2. Jenis Iklan 

a) Sosial 

Contoh iklan sosial seperti berita keluarga, kematian, atau 

kehilangan barang tidak dipungut biaya 

b) Ad Lips 

Yaitu iklan berupa catatan yang disiarkan dengan cara 

dibacakan secara langsung oleh penyiar. Dalam satu kali 

penyiaran, iklan ini berdurasi 30 detik dan dikenakan tariff 

Rp.30.000,00 

c) Spot 

Yaitu iklan yang berupa rekaman yang disisipkan sesekali 

dalam progam siaran. 

- 0 sampai 30 detik: Rp 150.000,00 

- 0 sampai 60 detik: Rp 200.000,00 

d) Sponsor 

Yaitu iklan dalam bentuk sebuah acara yang dalam acara 

tersebut hanya terdapat iklan tertentu yang harus diputar. 

3. Lama Waktu Siar 

Dalam surat perjanjian berapa lama waktu siaran dalam satu kali 

siar harus dicantumkan dengan jelas. 
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4. Periode Waktu Siar 

Dalam surat perjanjian periode waktu siar juga harus dijelaskan 

secara jelas, misal satu hari freukuensi penyiaran berapa kali. 

5. Jam Siar 

Dalam perjanjian juga harus ditulis jam siar kapan, lalu berakhir 

kapan harus jelas. Misal : 

- Pukul 07.00 - 08.00: 1x siar 

- Pukul 12.00 – 13.00: 1x siar  

6. Biaya/Tarif Iklan 

Biaya ini dihitung dari: 

- Jenis iklan 

- Lama waktu siaran 

- Frekuensi penyiaran 

Dalam pelaksanaan penyiaran iklan produk jasa ini apabila dalam 

pelaksanaannya terdapat beberapa kendala atau menyebabkan iklan tersebut tidak 

dapat diputar pada saat itu juga, maka pihak radio akan mengganti jadwal siaran di 

jam berikutnya, atau pada hari berikutnya sesuai dengan perjanjian yang sudah di 

sepakati bersama pada waktu tanda tangan kontrak media. Agar pihak radio 

dengan klien tidak mengalami kerugian satu sama lain. Dalam hal ini konsekuensi 

di atas kurang sesuai dengan perjanjian yang ada, karena perjanjian yang sudah 

dibuat tidak dicantumkan apabila ada kendala atau masalah yang menyebabkan 

tidak terlaksananya penyiaran akan diundur atau ditunda. Namun hal ini sesuai 

dengan aturan Undang-Undang. Yaitu Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi : 
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“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, 

barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi 

perikatannya, tetap melalikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 

dilampaukannya.“ 

 

Dari ketentuan tersebut bahwa pihak Solopos melaksanakan kontrak media 

sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada awal sebelum iklan naik atau tayang di 

progam siaran Radio tersebut. Pelaksanaan kontrak penyiaran iklan produk jasa di 

Soloradio FM ini pada dasarnya seperti pelaksanan di radio swasta yang lain misal 

nya di Solopos FM, namun di Soloradio akan dijelaskan mengenai pelaksaan dari 

kontrak yang sudah dibuat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Prasetyo Yudi 

bahwa setelah iklan deal dengan klien atau produsen pemasang iklan produk jasa 

berarti iklan tersebut sudah siap tayang, artinya pihak Soloradio FM siap 

menyiarkan dan melaksanakan ketentuan yang sudah disepakati bersama di awal 

pembuatan kontrak media. Dalam penyiaran iklan pihak Soloradio akan 

melaksanakan apa yang dipekerjakan yang diberikan oleh Pihak Kedua, apabila  

pihak Kedua tidak ada saran atau complain masukan kepada Soloradio FM itu 

artinya iklan yang sudah ditayangkan sudah sesuai permintaan klien. Dari 

pelaksanan kontrak penyiaran iklan tersebut. Perjanjian tersebut menggambarkan 

bahwa perjanjian itu ada karena kesepakatan oleh kedua belah pihak yang 

mneyetujuinya dengan sah melalui kesepakatn dengan tanda tangan, hal ini sesuai 

dengan KUH Perdata Pasal 1315. Pasal 1315 berbunyi:“Pada umumnya tak 

seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya 

suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” 

Dari bentuk dan isi perjanjian kontrak media tersebut dapat dilihat bahwa 

kekuatan hukum perjanjian sangat mengikatkan diri antara pihak pertama dengan 
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pihak kedua. Menurut KUH Perdata bahawa perjanjian Kontrak Media tersebut 

sesuai dengan isi Pasal 1313 yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih”. 

Dalam hal ini yang disebut satu orang adalah Pihak dari Soloradio FM 

sebagai Pihak PERTAMA  yang menerima pekerjaan dari Pihak KEDUA yang 

disebut satu orang lain yaitu klien pemasang iklan produk jasa. Untuk alinea kedua 

di dalam kontrak tersebut juga dijelaskan dan tertulis bahwa pihak PERTAMA  

sepakat menerima pekerjaan dari Pihak KEDUA, hal ini sama dengan jenis-jenis 

perjanjian, salah satunya perjanjian melakukan jasa tertentu. 

 Untuk itu Pihak Soloradio pun berupaya agar pelayanan yang diberikan 

atau dipercayakan kepadanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Soloradio 

memperlakukan aturan pemasangan iklan tersebut sejak dahulu. Namun menurut 

bapak Prasetyo Yudi mengungkapkan bahwa hingga sekarang kepercayaan pihak 

klien kepada Soloradio sangat baik, mereka menyelesaikan administrasinya dan 

pihak Soloradio pun menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh klien, sampai 

sekarang belum ada yang memutus kontrak di tengah jalan yang baru dijalankan 

pekerjaan nya. Di Metta FM ketentuan serta kesepakatan penyiaran kontrak iklan 

di Radio Metta FM ini sebagian sudah tertera pada Pasal demi Pasal yang ditulis di 

kontrak perjanjian dengan pihak produsen. Pihak Metta FM dengan pihak 

pemasang iklan atau produsen sebelum pelaksanaan kontrak iklan tayang, bisa 

dilakukan penelitian kembali  mengenai konsep materi iklan yang akan disiarkan 

oleh pihak Metta FM. Pihak Metta FM yang sudah menerima kesepakatan pada 

hari itu ketika surat sudah ditanda tangani, maka iklan sudah siap tayang hari itu 
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juga. Tidak menutup kemungkinan iklan yang sudah siap tayang dari pihak klien 

yang menginginkan iklan tayang tidak hari itu, namun bisa besok, lusa, atau 

bahkan minggu depan. Itu tergantung dari pihak pemasang iklan meminta kepada 

pihak Metta FM kapan iklan akan ditayangkan. 

Pelaksanaan Kontrak Penyiaran Iklan Produk Jasa  di Radio Swasta di 

Surakarta 

Pelaksanaan kontrak penyiaran iklan pada Solopos FM, Soloradio FM, 

serta Metta FM. Dalam pelaksanaan nya pihak radio swasta merupakan proses 

dimana pihak radio menepati atau melaksanakan apa yang telah menjadi 

kesepakatan di kontrak media. Untuk radio Solopos FM seperti yang diungkapkan 

Ibu Wenny Tri Widyastuti pada wawancara pribadi, bahwa di Solopos FM ini 

setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pihak Pertama ( 

Solopos FM ) telah sepakat menerima pekerjaan dari klien pemasang iklan produk 

jasa, maka iklan tersebut siap disiarkan sesuai prosedur dan kontrak. Setelah itu, 

maka kontrak media akan dibuat rangkap 2 untuk bukti pihak pertama dan pihak 

kedua, kemudian pelaksanaannya pihak Solopos akan mengacu pada isi kontrak 

yang sudah ada. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang, pihak Solopos dan 

pihak pemasang iklan telah memenuhi ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata yang 

berbunyi: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia 

oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.” 

Untuk pelaksanaannya yang terkadang terdapat beberapa kendala atau 

permasalahan yang timbul, maka pihak dari Soloradio memberikan ketentuan yang 

tertera di dalam perjanjian tersebut, bahwa untuk pihak yang melakukan 

pembatalan perjanjian di tengah jalan atau yang sedang dilaksanakan, maka pihak 
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Soloradio FM memberikan charge sebesar 50%. Dalam perjanjian ini, 

pelaksanaanya pun sesuai, menurut data wawancara pribadi dengan bapak Yudi 

pihak produsen yang memutus kontrak iklan di tengah kontrak yang sedang 

berjalan dikenai biaya sebagai konsekuensi akibat pihak tersebut memutuskan 

kontrak dengan pihak radio, hal ini sesuai dengan peraturan yang ditulis pihak 

Soloradio FM di dalam kontrak media. Dari pelaksaanaan nya tersebut sesuai 

dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah Pihak. 

Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Kesalahan dari Masing-Masing 

Pihak Dalam Kontrak Pemasangan Iklan di Radio Swasta 

Di dalam penyiaran iklan radio ini ada hal yang mungkin menjadi penyebab 

tidak terpenuhinya perjanjian yang biasa disebut dengan wanprestasi. 

a) Wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban 

sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak 

tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Jadi, 

wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana salah satu pihak dalam 

perjanjian tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu 

perjanjian, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian pihak itu 

sendiri dan adanya keadaan memaksa (overmacht). 

b) Perbuatan melawan hukum 

Dalam Kitab undang – undang hukum perdata tidak mengatur pengertian 

perbuatan melawan hukum. Hanya dalam Pasal 1365 KUHPerdata 

ditentukan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan 

melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata  berbunyi: “Tiap  perbuatan 

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,  
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mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 

untuk menggantikan kerugian tersebut.” 

Sebagai contoh, ketika pihak radio menyiarkan iklan produk jasa yang 

melanggar tata aturan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, misalnya ketika 

iklan rokok yang memperagakan cara merokok, lalu iklan yang berbau unsur 

pornografi yang tidak layak untuk didengarkan oleh konsumen. Dengan demikian 

menurut hukum unsur-unsur perbuatan hukum itu sendiri diuraikan menjadi 3 

(tiga) hal yaitu:
10

 

Melanggar hak subjektif orang lain; Bertentangan dengan kewajiban 

hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang); atau Bertentangan 

dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian 

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga 

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. 

c) Ganti Rugi, ganti rugi merupakan hal yang harus dilakukan oleh pihak yang 

melakukan kesalahan. Unsur ini dilihat dari kesimpulan Pasal 1365 

KUHPerdata, mempunyai unsur-unsur: ada perbuatan melawan hukum, ada 

kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara kerugian 

dan perbuatannya.
11

 

 

 

 

 

                                                           
10

Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Prenada Media, hal. 121 

11
 Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 186. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Bentuk dan isi kontrak penyiaran iklan produk jasa di radio-radio swasta di 

Surakarta adalah sebagai berikut: Pertama, dari hasil penelitian dan pembahasan 

seperti di atas, bahwa bentuk dan isi kontak iklan produk jasa di radio swasta di 

Surakarta adalah sebagai berikut: PertamaDalam bentuk dan isi perjanjian kotrak 

iklan atau kontrak media telah sesuai dengan Undang-Undang KUH Perdata Pasal 

1320 tentang perjanjian. Lalu untuk isi kontrak nya yang menyatakan bahwa 

kontrak tersebut akan menyiarkan iklan yang disepakati sesuai dengan Pasal 43 

Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  

Kedua, setelah perjanjian atau kesepakatan terjadi, sesuai kehendak 

masing-masing pihak. Maka akan segera dilakukan pengesahan surat kontrak 

media dengan tanda tangan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 

KUH Perdata.  

Ketiga, untuk kontrak yang telah sah bertanda tangan maka akan segera 

dilakukan penyiaran iklan tersebut ke media radio sesuai dengan isi kontrak, 

menurut kontrak ada beberapa jadwal penyiaran serta jam tayang. Pihak radio 

melaksanakan menurut isi kontrak tersebut.  

Keempat, bentuk kontrak media pada umumnya berisi bagan-bagan dimana 

pihak Kedua selaku produsen memesan iklan produk nya tersebut pada pihak 

Pertama, di dalam kontrak terdapat jumlah pembayaran, jumlah siaran iklan 

diputar, jadwal tayang iklan itu diputar serta durasi iklan.  



17 
 

Kelima, setelah pekerjaan selsesai, maka pihak Radio swasta mendapatkan 

pembayaran karena jasa nya memutarkan iklan yang dipesan oleh pihak Kedua, 

bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002. 

Adapun Pelaksanaan Bahwa Kontrak media atau kontrak perjanjian 

penyiaran iklan di Radio swasta tersebut dilaksanakan oleh pihak Pertama. 

Pelaksanaan nya pun di lakukan oleh pihak marketing, progam manager, atau local 

sales manager radio swasta tersebut. Untuk pemesanan iklan sebelum 

dilaksanakan bisa dilakukan sebelum iklan naik atau ikaln diputar. Kontrak yang 

sudah jadi, atau kontrak yang siap tayang akan segera dikonfirmasi oleh 

programmer radio, setelah itu iklan disiarkan. Jika suatu ketika terdapat kesalahan 

dalam materi iklan, pihak Radio akan meralat kembali iklan tersebut untuk di edit 

kembali, bahwa apa yang dilakukan pihak radio ini telah sesuai dengan Pasal 44 

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Adapun tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kontrak pemasangan 

iklan produk jasa di radio-radio wasta di Surakarta Ganti rugi merupakan bentuk 

tanggung jawab pihak yang dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak 

lainnya sedangkan ganti rugi yang lazim digunakan dengan menganti dengan uang. 

Segala kerugian yang diderita oleh para pihak akan diganti sesuai dengan apa yang 

pantas digantinya.  

 

Saran 

 Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, kontrak 

media penyiaran iklan merupakan hal yang paling penting untuk melakukan 

pemasangan iklan di sebuah radio swasta, apabila kontrak tersebut dapat 
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dilaksanakan dengan baik dan benar maka kedua belah pihak akan merasa saling 

menguntungkan. Dari kontrak media yang penulis teliti maka penulis menyarankan 

agar selalu mengedepankan kejujuran serta konsekuensi bagi kedua pihak agar 

tercipta suasana pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama, dalam hal 

ini agar kontrak tersebut benar-benar terlaksana tanpa ada pihak yang dirugikan. 

 Saran penulis yang kedua, menjaga selalu alat-alat pendukung di radio, 

misalnya microphone, speaker, antenna, pemancar serta alat yang lain yang 

mendukung siaran di radio tersebut agar alat selalu terawat usia pemakaiannya pun 

relatif bisa panjang serta tidak menjadi penghambat penyiaran radio apabila 

mengalami kerusakan. Saran penulis yang ketiga, para produsen pemasang iklan 

produk jasa sebaiknya mentaati semua peraturan dan ketetapan dari radio swasta, 

untuk hal pembayaran alangkah baiknya apabila produsen membayar lunas uang 

jasa iklan tersebut di muka, artinya pelunasan terlebih dahulu lalu iklan siap 

ditayangkan agar tidak terjadi penagihan atau pihak radio menelpon pihak kedua 

untuk meminta tanggungan yang harus dibayarkan. 
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