
PELAKSANAAN PERJANJIAN IKLAN DENGAN 

STASIUN TELEVISI   

(Study Kasus di Stasiun TA TV) 

  

  

 

 

SKRIPSI 

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat 

Guna  Mencapai  Derajat  Sarjana  Hukum  Dalam  Ilmu  Hukum 

Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

   

Oleh : 

RISKA ARIYAN  PRASETYO 

C.100 040 102  

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH  SURAKARTA 

2010 



BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A.     Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara berkembang sedang melaksanakan 

pembangunan yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi 

materiil maupun spirituil. Pembangunan nasional ini dilaksanakan guna 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang seimbang baik dari segi jasmani 

maupun rohani.   

Dalam bidang penerangan, komunikasi dan media massa, pemerintah 

Indonesia telah menentukan kebijaksanaan pembangunan  yaitu bahwa 

pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa harus mampu 

menciptakan iklim yang dapat mendorong terjadinya interaksi timbal balik 

secara terbuka dan tanggung jawab antar dan antara sesama warga masyarakat 

dengan pemerintah dalam memperoleh informasi pembangunan dan hasil-

hasilnya sehingga makin meningkatkan kualitas, peranan, peran serta dan 

tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dalam rangka 

menumbuhkembangkan sikap kemandirian dan ketangguhan bangsa. 

Terlihat pemerintah memberi perhatian yang besar terhadap masalah 

penerangan dan media massa sebagai wahana informasi dan komunikasi yang 

diarahkan untuk mengembangkan komunikasi sosial serta menyalurkan aspirasi 

masyarakat dalam pembangunan. 



Salah satu bagian dari bidang penerangan, komunikasi dan media 

massa itu sendiri adalah masalah komunikasi. Setiap orang dalam kehidupannya 

sendiri selalu terlihat dalam masalah komunikasi. Terjadinya komunikasi tidak 

dapat terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang 

selalu memiliki sifat ingin berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya, maka dengan demikian pemerintah dalam rangka 

melaksanakan pembangunan selalu mengadakan komunikasi dengan 

masyarakat. Hal ini maksudnya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat 

mengenai pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.  

 Menurut Onong Uchjana effendi arti komunikasi adalah: 

Proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 

memberitahukan atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung 

secara lisan, maupun tidak langsung melalui media.
1
 

Untuk mengungkapkan pernyataannya manusia mempergunakan 

lambang. Lambang-lambang tersebut antara lain gerakan tubuh atau anggota 

badan, gambar, warna, bahasa dan sebagainya. Dari sekian banyak lambang, 

yang banyak digunakan dalam komunikasi adalah bahasa, karena bahasa dapat 

menunjukkan pernyataan seseorang mengenai banyak hal, apakah itu konkrit 

atau abstrak, baik yang terjadi saat ini, dahulu maupun yang akan datang. 

Keterbatasan kemampuan manusia maka diperlukan suatu alat atau 

media, yaitu sarana yang mendukung penyampaian pesan bila penerima pesan 
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jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Hal inilah yang disebut komunikasi 

bermedia atau disebut komunikasi tidak langsung.   

Komunikasi bermedia disebut juga komunikasi tak langsung, dan 

media tersebut bermacam-macam jenisnya. Ada yang menggunakan media 

modern seperti pers, radio, televisi, dan juga pertunjukan kesenian rakyat 

lainnya. 

Pada garis besarnya sarana atau media komunikasi yang ada dalam 

masyrakat dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk yaitu sebagai berikut: 

1. Media cetak, misalnya surat kabar, buku-buku, majalah, brosur dan 

sebagainya. 

2. Media elektronika, misalnya radio, televisi, telepon dan sebagainya. 

3. Media tradisional, seperti wayang, ketoprak dan lain-lain. 

Komunikasi tak langsung yang memanfatkan media ini dilakukan 

karena penerima pesan berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh dari orang 

yang memberi pesan. Media yang digunakan untuk hal tersebut dikenal dengan 

media masa. Keuntungan yang diperoleh dalam berkomunikasi dengan media 

massa ialah dapat menimbulkan keserempakan, artinya pesan dapat diterima 

jumlahnya relatif banyak, pada saat yang bersamaan. 

Dari berbagai media massa tersebut televisi merupakan media massa 

yang tepat untuk menyebarkan berbagai macam informasi, karena hampir setiap 

orang telah mempunyai televisi dan semakin banyaknya stasiun televisi 

didirikan sehingga berlomba-lomba menyebarkan beragam informasi yang 

menarik dan layak di jual kepada publik. 



Memperhatikan peran televisi yang begitu penting dalam proses 

penyebaran informasi, maka sudah selayaknya jika siaran televisi harus 

berfungsi sosial, yang dapat menjadi alat pendidik, alat penerangan dan alat 

hiburan, bukan untuk kegiatan politik.  

Dewasa ini, dengan semakin banyaknya produsen memproduksi 

berbagai jenis barang dan jasa, mengakibatkan adanya persaingan di antara  

para produsen untuk memasarkan hasil produksinya, yaitu melalui penyiaran 

iklan di televisi.  

Arti periklanan menurut Phil Astrid Susanto adalah sebagai berikut: 

"Semua kegiatan kalkulasi yang diarahkan kepada pemberian informasi kepada 

masyarakat ramai, tentang suatu produk ataupun jasa yang dapat diberikan oleh  

suatu organisasi/perusahaan/instansi".
2
 

Periklanan bagi suatu perusahaan mempunyai arti yang sangat penting 

untuk disebarkan secara luas dan diketahui, untuk selanjutnya dimiliki, dipakai 

atau digunakan atau barang dan jasa yang telah ditawarkan. Berkaitan dengan  

arti penting dari suatu kegiatan periklanan bagi produsen, William Spriegel, 

yang telah dikutip oleh Phil Astrid Susanto mengatakan bahwa : 

"Suatu kegiatan periklanan yang baik dengan kalkulasi dalam proporsi yang 

sebenarnya, dapat menghasilkan adanya penurunan dari harga penjualan, yaitu 

karena berkurangnya kegiatan : 

- Pengeluaran biaya usaha produksi. 

- Penurunan harga satuan produk. 

                                                 
2
 Tams Djajakusumah, Periklanan. Armico, Bandung, 1982, hal. 16 



Karena ternyata bahwa kegiatan periklanan yang baik telah menghasilkan calon 

konsumen sendiri mencari barang atau jasa yang diperlukan".
3
 

Ternyata bahwa kegiatan periklanan yang baik menghasilkan 

penurunan harga jual, yang selanjutnya diharapkan para konsumen akan lebih 

tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan karena dengan barang dan 

mutu yang sama dapat dibeli dengan harga yang rendah. Arti penting kegiatan 

periklanan ini tentu tidak dapat dipisahkan begitu saja dari keberadaan stasiun 

televisi sebagai media dari kegiatan tersebut. 

Penyiaran iklan di televisi akan lebih cepat dirasakan manfaatnya 

karena beberapa kelebihan yaitu sebagai berikut : 

 
1.  Penyiarannya lebih cepat. 

2.  Daya sebar atau pancarnya lebih cepat. 

3.  Dapat menjangkau pemirsa yang banyak karena sudah hampir setiap orang 

mempunyai televisi. 

Dalam memperkenalkan produksinya melalui iklan, pihak produsen 

akan menggunakan berbagai cara yang sekiranya dapat menarik perhatian para 

pemirsa televisi agar mereka dapat merasa tertarik membeli barang yang 

diiklankan atau setidaknya agar mereka mengetahui barang dan jasa yang 

diproduksinya tersebut, misalnya dengan cara membuat iklan yang menarik 

atau dengan cara menyiarkan iklan pada waktu-waktu tertentu di saat orang 

sedang menonton televisi. Sehingga dengan adanya penyiaran iklan tersebut, 

pihak produsen akan mendapatkan keuntungan. 

                                                 
3
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Penyiaran iklan di televisi selain menguntungkan pihak produsen juga 

akan menguntungkan pihak televisi itu sendiri, karena penyiaran iklan 

merupakan salah satu sumber yang cukup besar yang dapat menunjang 

kelangsungan hidup atas jalannya televisi tersebut, yaitu dengan adanya 

pembayaran biaya penyiaran iklan oleh para pemasang iklan. Dengan demikian 

pihak televisi akan berusaha untuk memperbanyak siaran iklannya, dan 

tentunya juga berusaha untuk menarik lebih banyak pemirsa untuk melihat 

siaran televisinya dengan cara mengemas acara-acara siarannya semenarik 

mungkin. 

Dalam penyiaran iklan ditelevisi, maka pihak televisi harus berhati-

hati dalam memilih iklan yang akan disiarkan, dan pihak produsen harus 

membuat iklan yang baik, jangan sampai iklan itu menimbulkan akibat yang 

negatif bagi siapa saja yang melihatnya.  Apa  yang  dijanjikan  dalam  sebuah   

iklan   harus   dipenuhi  dan hendaknya jangan membuat iklan yang terlalu 

berlebihan, sehingga akan merugikan pihak konsumen atau pemirsa siaran 

televisi. 

Adanya penyiaran iklan di televisi merupakan suatu hal yang menarik, 

karena untuk dapat disiarkan suatu iklan, harus di buat suatu perjanjian terlebih 

dahulu antara pihak televisi dan pihak pemasang iklan. Dalam hal ini pihak 

pemasang iklan tidak harus selalu pihak produsen, tetapi juga bisa biro iklan 

yang telah dipercaya oleh produsen. Meskipun telah ada kesepakatan dalam 

pelaksanaan perjanjian iklan televisi yang dikuatkan dengan adanya perjanjian 

secara tertulis namun tidak menutup kemungkinan timbulnya suatu 



permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut. Permasalahan 

dalam pelaksanaan perjanjian antara lain adalah adanya wanprestasi seperti 

pendapat dari Subekti meliputi tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat 

dalam melakukan prestasi, salah atau keliru dalam melakukan prestasi, maupun 

melakukan sesuatu yang menurut isi perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Wanprestasi merupakan salah satu permasalahan yang sering timbul dalam 

pelaksanaan perjanjian pada umumnya dan juga dapat terjadi pada pelaksanaan 

perjanjian iklan pada televisi, apabila terjadi hal demikian maka akan terdapat 

pihak yang dirugikan oleh pihak lain sehingga harus diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dan juga peraturan hukum yang berlaku. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

jauh tentang pelaksanaan perjanjian iklan dengan stasiun televisi yaitu TA TV 

Surakarta, permasalahan-permasalahan yang timbul beserta penyelesaian 

terhadap permasalahan yang timbul tersebut.  

  

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian terarah ke tujuan 

yang ingin dicapai dan untuk menghindarkan pembahasan yang menyimpang. 

Penelitian ini dibatasi  pada pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan pada stasiun 

televisi swasta di Surakarta. 

  

 

 



C. Perumusan Masalah 

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah pelaksanaan  perjanjian iklan pada stasiun televisi swasta di 

Surakarta ? 

b. Hak dan kewajiban apa saja yang timbul dari perjanjian  iklan tersebut ? 

c. Masalah-masalah apakah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian iklan 

tersebut?  

  

D.   Tujuan Penelitian  

Penulisan hukum ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai 

berikut:  

a. Mengetahui pelaksanaan perjanjian iklan pada stasiun televisi swasta di 

Surakarta.  

b. Mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang timbul akibat perjanjian  

iklan tersebut.  

c. Mengetahui permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian 

iklan.  

 

 

 

 

 



E.     Manfaat Penelitian 

1.    Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini hasilnya berguna bagi para pembaca untuk mengetahui 

masalah yang timbul dari perjanjian penyiaran iklan pada stasiun 

televisi. 

b. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan dan masukan bagi 

ilmu hukum pada umumnya dan bidang Hukum Perdata pada 

khususnya di bidang perjanjian iklan.  

2.  Manfaat Praktis 

a. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang telah ada untuk menunjang mata kuliah Hukum 

Perdata. 

b. Menyusun Skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

F.     Metode Penelitian 

Metode penelitian sering disebut dengan metodologi merupakan suatu 

tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau 

merupakan cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur. Pada hakikatnya 

metodologi memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan 

mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang 

dihadapi. 



1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dimana yang diteliti 

pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian terhadap data primer di lapangan.
4
  

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis  

karena ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan pada 

stasiun televisi pada TA TV di Surakarta beserta cara penyelesaian 

permasalahan yang muncul dalam praktek dikaji dari  norma atau 

perundang-undangan yang ada yaitu KUHPerdata. 

2. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan penelitian dengan jenis deskriptif yaitu 

penelitian yang bermaksud memberikan data seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya.
5
 

Pada umumnya persamaan sifat dari segala bentuk penyelidikan 

deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya 

tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap 

yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang bekerja, kelainan yang 

muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan 

sebagainya. 

                                                 
4
  Soerjono Soekanto,  1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Pers,  hal.52 

5
  Ibid, hal.10 



 Sesuai dengan jenis penelitian dekriptif maka dalam penelitian ini 

penulis ingin memperoleh data yang seteliti mungkin tentang perjanjian 

penyiaran iklan pada stasiun televisi swasta di Surakarta. 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh, antara lain 

diperoleh melalui: 

a. Sumber data primer 

1. Bersumber dari keterangan pimpinan stasiun televisi pada TA TV 

Surakarta atau petugas yang ditunjuk atau yang berwenang. 

2. Pihak pemasang iklan. 

b. Sumber data sekunder 

Bersumber dari buku literatur peraturan perundang-undangan, dan 

dokumen resmi, arsip terutama yang berhubungan dengan obyek yang 

diteliti. 

4. Metode/Teknik Pengumpulan Data 

a.  Penelitian Kepustakaan 

Studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan suatu alat 

pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 

melakukan identifikasi secara obyektif dan sistematis terhadap sifat-

sifat yang khas dari pesan-pesan yang tertulis. 

 

 

 



b. Penelitian Lapangan  

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti melalui cara-cara sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung 

bagaimana keadaan sebenarnya obyek yang akan diteliti dan 

sebanyak mungkin data dikumpulkan.  

2. Interview 

Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data melalui proses tanya jawab secara lisan dan langsung 

sehingga memberi kemungkinan bagi penulis untuk mengadakan 

komunikasi secara langsung dengan para responden. Wawancara 

dapat berbentuk: 

a.  Wawancara Berencana 

b. Wawancara tidak berencana dibedakan menjadi wawancara 

berfokus dan wawancara bebas. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara 

berfokus, dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan dan kerangka 

untuk wawancara.  

5. Metode Analisa Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengumpulkan 

data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 



ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. 

Dalam pengolahan data diperlukan teknis analisis data tersendiri. 

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data secara deskriptif  

yaitu dengan jalan mengadakan suatu perbandingan hasil-hasil yang 

diperoleh ke dalam penelitian dengan teori-teori yang ada. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu dari apa 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta perilaku 

nyata yang dipelajari dan diteliti secara utuh, yang selanjutnya akan ditarik 

kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif yaitu mengambil 

kesimpulan yang berlaku umum dari pernyataan yang berlaku khusus. 

Tahap berikutnya adalah reduksi data, yang dilakukan dengan 

disusun pilah-pilah sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki, yang 

diselaraskan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian 

dari hasil reduksi data dapat ditarik suatu kesimpulan. 
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