
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Televisi sebagai media massa memiliki batasan yang “blur” terkait dengan 

konsep ranah privat, melalui program siaran di stasiun televisi.  Menurut 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), menjelaskan bahwa hak privasi adalah hak 

atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek atau suatu program 

siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik1. Tayangan yang 

dianggap tidak memberikan manfaat kepada publik sebagai pemilik utuh 

frekuensi diabaikan, dimana dalam ruang publik sendiri harus dijaga semua 

pihak. Dalam hal ini KPI telah mengatur bagaimana frekuensi digunakan 

secara baik dan bijaksana sehingga dalam prosesnya pun terikat dengan aturan 

hukum yang berlaku. 

 Dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengatur 

bagaimana frekuensi digunakan secara baik sehingga dalam prosesnya pun 

terikat dengan aturan hukum yang berlaku. UU No 32 Tahun 2002 Pasal 1 

ayat 2 tentang penyiaran menjelaskan bahwa: 

 Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 

pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan 

menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media 

                                                             
1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran hal ini 

tertuang pada BAB 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 no 24, mengatur bagaimana hak 
privasi adalah hak atas kehidupan pribadi seseorang  dalam objek atau subjek suatu 
program siaran yang tidak brkaitan dengan kepentingan publik. 
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lainnya dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan 

perangkat penerima siaran.   

 Dalam setiap pemakaian frekuensi tersebut harus sesuai dengan tanggung 

jawab industri yang mengacu pada peraturan perundangan yang telah diatur 

oleh pemerintah. Karena dalam pemakaian yang telah diatur tersebut inilah 

akan menjaga nilai-nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan 

kualitasnya suatu sumber informasi yang diterima masyarakat luas. Dengan 

adanya perbedaan informasi, televisi merupakan media komunikasi massa 

dapat menimbulkan perpecahan masyarakat sebagai media yang mampu 

membentuk opini publik tentang suatu program acara yang tak sesuai dengan 

kebutuhan publik. 

 Oleh sebab itu, pengaruh yang ditimbulkan televisi bagi permirsa juga 

beraneka ragam, bisa berpengaruh ke arah yang positif dan sebaliknya bisa 

juga berperan negatif, hal tersebut tergantung kepada seleksi pemirsa dalam 

memilih dan mempergunakan informasi yang disampaikan televisi. Berbagai 

permasalahan muncul dalam perkembangan media televisi. Berbagai bentuk 

materi siaran, apalagi berjenis hiburan seperti sinetron, kuis, infotaiment, atau 

reality show sering lepas dari norma-norma kepatuhan sebuah karya kreatif, 

yang semestinya juga bertangung jawab pada tumbuhnya eksplorasi 

masyarakat sebagai penonton. 

 Munculnya berbagai kritikan dan keluhan sebagaian masyarakat mengenai 

kualitas tayangan program televisi di Indonesia. Salah satunya stasiun televisi 

swasta RCTI yang mendapatkan teguran terkait dengan program reality show 

ekskluif berjudul “Anakku Buah Hati Anang Ashanty”. Terlihat bahwa acara 
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persalianan ini terbagai menjadi 2 bagian, yang pertama disiarkan pada 

tanggal 11-12 Desember 2014 pukul 13:30 WIB dan 15 Desember 2014 pukul 

14:00 WIB. Sementara untuk program utama yang merupakan proses 

persalinan ini ditayangkan secara Live pada tanggal 14 Desember 2014 pukul 

13:00 WIB2. 

 Acara ini pun banyak respon dari berbagai pihak salah satunya adalah dari 

KPI yang menilai program reality show ini tidak memiliki manfaat untuk 

publik. Secara resmi surat terbuka KPI pun merilis surat teguran tersebut 

melalui situs KPI.go.id pada tanggal 15 Desember 2014. Dalam surat itu pun 

KPI memberikan penjelasan mengenai pelanggaran yang terjadi dengan 

penayangan Anakku Buah Hati Anang dan Ashanty. Menurut KPI program 

yang ditayangkan selama kurang lebih dari 4 jam ini menilai dimanfaatkan 

bukan sebagai kepentingan publik. 

Hal inilah menjadikan dasar KPI melayangkan surat teguran terhadap 

program yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI. Dalam UUD Penyiaran 

No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran , pengaduan masyarakat , pemantau dan 

hasil analisis Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 

dan SPS) Tahun 2012 Bab 1 Pasal 11 Ayat (1) Serta SPS KPI Tahun 2012 

Bab 1 Pasal 11 Ayat (1). 

                                                             
2. http://entertainment.kompas.com/read/2014/12/17/122721210/KPI.Tegur.Pihak.TV.dan.

Anang.Hermansyah.atas.Tayangan.Persalinan.Ashanty (diakses pada 15 Mei  2015 pukul 
14:32 WIB). 

http://entertainment.kompas.com/read/2014/12/17/122721210/KPI.Tegur.Pihak.TV.dan.Anang.Hermansyah.atas.Tayangan.Persalinan.Ashanty
http://entertainment.kompas.com/read/2014/12/17/122721210/KPI.Tegur.Pihak.TV.dan.Anang.Hermansyah.atas.Tayangan.Persalinan.Ashanty
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Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang 

Pedoman Perilaku Penyiaran Ayat (1) bahwa dalam rangka pengaturan 

perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang 

wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang 

merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk 

kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya3. Dalam hal ini media teleivisi 

bukanlah saluran yang bebas. Media bukanlah seperti yang digambarkan, 

memberikan apa adanya, cermin dari realitas. Media televisi seperti kita liat, 

justru mengkonstruksi sedemikian rupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3. Sumber: www.kpi.go.id dalam sebuah PDF P3 dan SPS hal 1 tahun 2012. Diakses pada 

tanggal 15 Mei  2015. Pada pukul 23:23 WIB 

http://www.kpi.go.id/
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1.2  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

menarik rumusan masalah adalah bagaimana ranah privasi selebritis 

dikonstruksi oleh RCTI terkait dengan program acara persalinan ashanty 

“Anakku buah hati Anang Ashanty”. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini adalah untuk 

mengungkap bagaimana stasiun televisi RCTI dalam hal ini mengkonstruksi 

selebritis pada ranah privat dalam sebuah tayangan program acara persalinan 

Ashanty. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan diatas, maka peneliti mengaharapkan dari hasil penelitian dapat 

memberikan konstribusi positif, antara lain: 

 

a. Manfaat Akademis 

  Secara akademis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan keilmuan serta memperkarya refrensi bagi 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam menginterpretasikan analisis wacana 

dalam ranah privat dalam frekuensi publik berdasarkan program acara di 

stasiun televisi. 
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b. Manfaat Praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada masyarakat ataupun mahasiswa khususnya pada Studi Ilmu 

Komunikasi, bahwa bagaimana pentingnya memahami frekuensi publik 

yang terdapat pada suatu program acara di media massa dan memberikan 

wacana baru tentang pesan kritik dan saran dalam sebuah program acara 

yang ditayangkan sebuah stasiun televisi sehingga dikemudian hari bisa 

menjadi tolak ukur baiknya dalam menayangkan produksi program acara 

yang bermanfaat bagi khalayak luas. 

 


