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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai salah satu komponen yang telah masuk prioritas utama 

di banyak rumah tangga, televisi dengan jangkauan siaran nasionalnya 

memiliki peran yang sangat besar dalam kancah periklanan. Karena 

pesawat televise bisa berada di ruang paling pribadi sekalipun (sampai 

kamar tidur atau hingga kamar mandi), pesan yang disampaikan 

pengiklan dapat sampai secara simultan ke banyak pemirsa dalam 

waktu yang bersamaan dan di tempat yang sangat variatif.
1
  

Jika melihat pada kemajuan industri teknologi saat ini, tentu 

masyarakat pada saat ini pasti akan sangat mudah untuk menemukan 

berbagai macam kebutuhan mulai dari sandang hingga papan 

sekalipun. Majunya teknologi pada dewasa ini juga turut membawa 

dampak kepada penikmat teknologi. Bentuk kreatifitas masyrakat 

dapat dipandang sebagai majunya teknologi saat ini. Bisa kita lihat 

bahwa, didalam keseharian manusia selalu tak lepas yang namanya 

teknologi. Tak pelak, perkembangan tersebut juga turut berdampak 

pada sektor penyiaran televisi di negara ini. 

Televisi sebagai bagian dari media masa yang muncul setelah 

berkembangnya media cetak dan radio. Sebagai Kotak Ajaib, televise 

lahir setelah adanya beberapa penemuan teknologi seperti telepon, 
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telegraf, fotografi serta perekam suara. Kini media televise dapat 

dibahas secara mendalam dari sisi pesan mau penggunaannya atau 

bahkan efeknya. Oleh karena itu televisi merupakan bagian media 

masa yang menghubungkan satu orang ke banyak orang (masa) dalam 

bentuk penyiaran.
2
 

Kehadiran televisi sebagai hasil kemajuan teknologi tidak bisa 

dihindari. Melalui berbagai macam acara, baik dari film anak-anak 

sampai film bagi orang dewasa yang bersifat eksen, termasuk juga 

sinetron, drama, maupun komedi, berusaha memberikan kepuasan 

kepada pemirsa atau penonton. Namun tidak jarang acara tersebut 

membawa dampak yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu keluarga 

sebagai lembaga inti masyarakat harus dapat bersikap, agar acara-

acara yang ditayangkan televisi yang memang menarik itu dapat 

dimanfaatkan secara positif.
3
  

Televisi sejatinya dapat dinikmati siapapun mulai dari balita 

hingga lansia. Tak mengenal batasan umur, profesi, ataupun jabatan. 

Namun, jika perilaku konsumtif konsumen terhadap televisi terlalu 

tinggi akan berdampak pada kehidupan sosiologisnya. Sering kali para 

penikmat televisi (dalam hal ini remaja) selalu menjadi sorotan karna 
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perilaku konsumtifnya didepan layar kaca televisi. Remaja sebenarnya 

adalah fase dimana seseorang sedang mengalami fase menanjak dalam 

hidupnya, atau lebih tepatnya sedang dalam masa puber. 

Perkembangan seorang remaja sangatlah ditentukan dari lingkungan 

sekitarnya. Maka tak heran jika remaja sangat mudah dipengaruhi, dan 

peran televisi dalam kehidupannya pun juga mempengaruhi 

perkembangannya. Ia seolah-olah tekun mengikutinya hari demi hari. 

Seluruh minat dan perhatiannya diarahkan pada pertumbuhan dan 

perubahan didalam dirinya, dan lebih cenderung menjadi “introvert”.
4
 

Media televisi merupakan audio visual yang berupa jaringan 

satu arah. Televisi digunakan untuk penyiaran pertunjukan, berita dan 

lainnya, bersifat realistis dengan menampilkan dan menggambarkan 

kejadian yang ada serta nyata juga dapat diterima pemirsa jarak jauh.
5
 

Pada dasarnya televisi bak seolah-olah pisau bermata dua. disatu 

sisi diingkan karna mempunyai banyak manfaat dalam segi positif 

seperti hiburan, publikasi, serta edukasi. Tetapi juga disisi lain 

membawa pengaruh yang tidak baik bagi penikmatnya. Banyak hal 

yang dapat dijadikan bahwa televisi mempunya pengaruh jelek, salah 

satunya muatan acara yang dibawa dalam sebuah acara terkadang 

berbau sensitive serta sarat akan yang namanya pornografi. Mengacu 
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pada pasal 48 ayat (4) point b dan e UU No. 32 tahun 2002 mengenai 

pedoman perilaku siaran yang diterapkan oleh KPI haruslah berkaitan 

dengan rasa hormat stasiun televisi terhadap penayangan hal-hal 

pribadi narasumbernya. Serta dapat menjamin perlindungan terhadap 

anak-anak, remaja, dan perempuan sebagai konsumen televisi.  

Melihat maraknya tayangan televisi semacam Reality Show di 

Indonesia, ada beberapa contoh Reality Show yang dianggap 

mempunyai dampak positif dari penayangannya tersebut, antara lain: 

Tolong, Bedah Rumah, Uang Kaget, serta beberapa acara Reality 

Show yang mempunyai dampak buruk bagi penontonya, yaitu: 

Termehek-Mehek, Take Me Out, Katakan Putus, Rafi dan Gita, 

Rumah Uya, dll. Seperti halnya sinetron, acara semacam Reality Show 

juga mempunyai dampak yang bervariasi. 

Lewat Reality Show, banyak hal bisa terungkap, di antaranya 

aspek kejujuran dan kemauan menolong orang lain. Namun, kelompok 

tayangan ini dapat menimbulkan efek yang kurang baik yang mungkin 

tidak pernah diperkirakan oleh pembuatnya dan stasiun televisi yang 

menayangkannya. Dampak itu adalah semakin besarnya harapan 

seseorang/sekelompok orang untuk menerima bantuan cuma-cuma 

dari orang lain, dalam hal ini oleh tayangan Reality Show. 
6
 

Kebanyakan acara televisi memutar acara yang berbau 

kekerasan, adegan pacaran yang semestinya belum pantas untuk 
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mereka tonton, tidak hormat kepada orang tua, gaya hidup yang hura-

hura dan masih banyak lagi.
7
 

Pada bulan Maret hingga April tahun 2015 lalu, Komisi 

Penyiaran Indonesia melakukan survey terhadap 810 respoden laki-

laki maupun perempuan yang terbagi 90 orang ditiap kota, dengan 

beragam latar belakang mulai dari jenjang pendidikan, serta profesi. 

Dari indeks hasil riset dapat tersebut, standar kualitas program acara 

dibagi skala dari 1 hingga 5. Yang pada hasilnya menunjukan bahwa 

Indeks kualitas program acara, rata-rata berada di indeks 3,25 yang 

berarti menunjukan bahwa kualitas didalam program acara setiap 

televise masih terdapat kekurangan dari berbagai kategori program 

siaaran televisi.
8
 

Televisi adalah salah satu bentuk teknologi yang dapat 

memeberikan solusi untuk memenuhi tuntutan zaman sekarang. 

Dibandingkan dengan media massa lain televisi memiliki beberapa 

kelebihan. Televisi dapat menguasai ruang dan jarak, mencapai sasaran 

yang sangat luas, memeliki nilai aktualitas terhadap suatu pemberitaan 

dan informasi yang sangat cepat, serta audiovisual sehingga 
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meningkatkan daya rangsang dan pemahaman seseorang terhadap 

informasi yang disajikan.
9
 

Menurut Hans W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen 

secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, 

kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang memadai 

kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan 

kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap 

kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).
10

 

Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan stasiun 

televisi terkait produk televisi yang dianggap masih jauh dari 

ketentuan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta UU UU No 

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Atas hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul:  HUKUM DAN KONSUMEN 

REMAJA (STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP ACARA REALITY SHOW DI TELEVISI) 

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Banyaknya cakupan dalam tayangan televisi, maka ruang lingkup 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi, yakni menganalisis bentuk 
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perlindungan konsumen televisi mengenai tayangan Reality Show 

yang berada di 4 (empat) stasiun televisi yang berbeda.  

2. Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut di atas maka dalam hal ini yang perlu diungkap 

adalah mengenai dampak yang timbul terhadap remaja atas acara 

Reality Show di televisi. Dengan beberapa stasiun televisi sebagai 

obyek kajian yaitu: Trans Tv, Trans 7, Global Tv, Net Antv. Dan 

berikut rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu sebagai 

berikut:  

a. Bagaimana profil tayangan Reality Show yang ditayangkan oleh Trans 

Tv, Trans 7, Global Tv,Antv, dan Net.? 

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen  remaja dalam 

tayangan Reality Show? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui profil serta diskripsi tentang tayangan 

Reality Show yang terdapat di Trans Tv, Trans 7, Global 

Tv, Antv, dan Net. 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen 

remaja dalam tayangan Reality Show. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penulisan ini dapat mempunyai manfaat, antara lain: 

a. Manfaat teoritis 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi manfaat 

untuk memberikan masukan sekaligus menambah wawasan 

serta ilmu pengetahuan mengenai konsumen televisi, agar 

mengetahui hak-hak sebagai konsumen televisi. 

b. Manfaat Praktis 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 

terhadap, antara lain: 

1) Para konsumen televisi agar mengetahui hak-hak yang 

seharusnya didapatkan sebagai penikmat dan konsumen 

televisi. 

2) Disamping itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai masukan kepada pemerintah dan 

pihak-pihak terkait penyiaran serta perlindungan 

terhadap konsumen televisi. 

D. Tinjauan Pustaka 

Dengan merebaknya pertumbuhan perusahaan penyiaran 

televisi/stasiun televisi, maka bertambah pula ragam program yang 

ditawarkan/disajikan. Masyarakat pemirsa tinggal memilih menu dan 

sajian mana yang pas dan cocok bagi mereka. Semakin lama semakin 

banyak alternatif yang dapat diminati dan dinikmati. Perlu diingat 
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bahwa tidak semua menu cocok dan layak untuk semua pemirsa dari 

segala umur. Dengan demikian, perlu diklasifikasikan dan spesialisasi 

sebuah program/ tayangan televisi. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa 

program televisi akan berdampak negatif pada pemirsa atau para 

penikmatnya.
11

 

  Menurut ilmu psikologi, anak usia antara 9-12 tahun belum 

mampu membedakan kenyataan dan fantasi. Usia ini masih rawan 

untuk menonton televisi sendirian. Akibat rangsangan ini, anak akan 

mengalami banyak benturan. Tak heran bila ada tayangan-tayangan 

yang amoral, bila diperkuat oleh realitas di lingkungan tempat dia 

tumbuh dan berkembang, bisa menjadi perilaku dan menanamkan 

pemahaman tentang apa yang ia lihat di televisi adalah benar.
12

 

  Bagi anak-anak umumnya, televisi memiliki daya pikat dan 

daya magis yang luar biasa untuk menariknya menjadi penonton setia 

di depan televisi. Dibandingkan dengan membaca, menonton televisi 

tidak menuntut usaha atau kegiatan mental. Dengan demikian 

pemahaman pesan melalui televisi dihayati ebih mudah dari pada 

melalui bahan bacaan. Kegiatan membaca memerlukan mental 

keingintahuan dan semangat dari pembacanya untuk memahami teks 

bacaannya. Sementara, kebanyakan program-program komersial di 

televisi membuat anak pasif duduk diam dan hanya menonton tanpa 
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berpikir dan melakukan sesuatu, padahal perkembangan kognisi 

sangat tergantung pada berapa sering daya imaginasinya terlatih.
13

 

E. Kerangka Pemikiran 

Siaran televisi biasanya merupakan paduan antara visualisasi 

gambar serta audio yang dikemas menjadi satu dan kemudian 

dipublikasikan kepada khalayak. Pada dasarnya televisi mempunyai 

fungsi sebagai media hiburan (entertainment) yang diantaranya 

sebagai sarana pendidikan hingga informasi-informasi penting lainnya 

yang dikemas dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Maka tak 

pelak dangan makin mudahnya akses teknologi sekarang, ternyata 

juga berpengaruh terhadap pada perilaku anak-anak mulai dari anak 

kecil hingga remaja. Banyak dari mereka mengikuti trend masa kini 

karena seiring dengan makin mudahnya arus informasi dan teknologi. 

Neil Postman dalam Amusing Ourselves to Death (1986) – 

merujuk pada kekuatan pengaruh telvisi terhadap modus 

penghukuman yang hampir menjadi kebiasaan. Ada perkataan yang 

keliru perihal iklan sebagai propaganda tatkala tidak ada satu pun  

penggunaan istilah yang tepat.
14
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Sikap-sikap menghukum hampir melekat dalam persoalan 

televisi bagi anak-anak, misalnya:
15

 

1. Televisi menghentikan anak membaca (yang sebaliknya 

telah ditunjukan) 

2. Televisi mengajarkan perilaku disfungsional (sehingga akui 

saja terus terang anda semua penonton Simpson!) 

3. Terlalu banyak menonton televisi tidak baik untuk anda 

(seperti halnya terlalu banyak latihan atau terlalu banyak 

makan) 

Hingga kini, pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen masih 

sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas keseharian. Kriteria untuk 

mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak 

konsumen, yaitu:
16

 

a) Norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen sebagai “undang-undang 

payung” dan 

b) Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang semula 

menempatkan perlindungan konsumen sebagai “sampiran” 

belaka, bukan ditunjukan sebagai instrument (hukum) 

perlindungan konsumen. Implementasi hak-hak konsumen 
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sangat bergantung pada ada tidaknya perumusan norma-

norma perlindungan hukum konsumen tersebut. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini, meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang 

dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini 

hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan 

diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. 

Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari 

lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.  Oleh karena itu 

pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan 

perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. 

Dari berbagai jenis metode pendekatan y normatif yang 

dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, 

inventarisasi  peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap 

penemuan hukum in-concreto. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Kajian yang akan digunakan penulis dalam hal ini bersifat 

deskriptif, hal tersebut digunakan, lantaran guna untuk 

memperjelas dan mendeskripsikan obyek kajian dengan mengamati 

lewat televisi.  Adapun yang menjadi obyek kajian yang berupa 
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tayangan Reality Show antara lain: Trans Tv, Trans 7, Global Tv, 

Net.dan ANTV. Serta penulis juga akan mendeskripsikan 

perlindungan konsumen televise terhadap remaja atas tayangan 

Reality Show. 

3. Jenis Data 

Yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang 

bersumber dari siaran televisi tentang Reality Show, yang disiarkan 

oleh Trans Tv, Trans 7, Global Tv, Antv, dan Net Tv 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini akan 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan cara mencari, mencatat, 

menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder. 

5. Metode Analisis Data 

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis 

dengan cara normatif kualitatif, yaitu dengan suatu pembahasan 

yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data 

yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, 

doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang telah ada 

kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari 

objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga pada 

tahap akhir dapat ditemukan hukum inconcreto-nya. 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat dari keseluruhan penelitian ini, 

maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan yang berisi tentang Latar belakang, 

Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, 

Sistematika Penulisan 

BAB II Tinjaun Pustaka yang menguraikan tentang Tinjaun Umum 

Perlindungan Konsumen, Tinjaun Umum Tentang Penyiaran 

Pertelevisian. 

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan 

menguraikan profil stasiun televisi yang menayangkan acara Reality 

Show di televisi, dan bentuk perlindungan hukum terhadap remaja 

sebagai konsumen televisi. 

BAB IV adalah Penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang 

ditarik berdasarkan hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 


