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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Topik mengenai masalah seksualitas, erotika dan pornografi

belakangan ini kembali menarik perhatian dan menjadi bahan perbincangan

oleh banyak kalangan. Perdebatan mengenai batasan antara nilai-nilai moral

dan pendapat yang menempatkan seksualitas, erotika dan pornografi dalam

tataran seni tidak pernah habis dibahas. Walaupun hal ini bukanlah sesuatu

yang baru namun karena sifatnya yang timbul tenggelam, maka tema

perbincangan ini seolah tidak pernah berakhir. Hal ini sangatlah bergantung

pada fokus dan lokus dimana unsur erotika, seksualitas dan pornografi itu

muncul dalam tampilan yang beragam dari berbagai tayangan

telivisi. beberapa artis sampai aksi panggung artis yang dipandang terlalu

mengeksploitasi unsur sensualitas pada tubuh artis tersebut.

Dalam peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan

Standar Program Siaran (SPS) terdapat Bab tentang pelarangan program

siaran yang memuat adegan seksual, yakni di Bab XII Pasal 18. Selain tidak

boleh (b)menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/ atau

persenggamaan; juga (h) mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-

bagian tertentu seperti: paha, bokong, payudara, secara close-up dan/ atau

medium shot; (i) menampilkan gerakan tubuh dan/ atau tarian erotis; dan (k)

mengesankan ciuman bibir; dan/ atau (l) menampilkan kata-kata cabul.
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Di Bab XII Pasal 16 P3 pun termuat peraturan, “Lembaga penyiaran

wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/ atau pembatasan program

siaran bermuatan seksual“. Sementara di Pasal 22 peraturan SPS sudah diatur

tentang, “(1) Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan

mengenai masalah seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan

ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat

disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22:00-03:00 waktu setempat“.

Mister Tukul Jalan-jalan Merupakan suatu program acara yang

mengajak penonton untuk berjalan-jalan keseluruh pelosok atau daerah-daerah

Indonesia untuk berwisata mistik dengan mengunjungi tempat-tempat yang

angker dimana tempat tersebut dihuni oleh mahluk-mahluk Astral atau mahluk

yang tak kasat mata dan di percayai oleh warga-warga memiliki sesuatu hal

yang gaib. Hingga warga harus mengikuti apa yang terjadi di tempat angker

tersebut. Seperti mendo’akan leluhur, tidak boleh mengambil pusaka-pusaka

yang berada ditempat tersebut, membeli sesajen, dan ritual-ritual lainnya,

dalam program acara mister tukul jalan-jalan bukan hanya mengajak penonton

untuk berwisata mistik, tetapi juga mengungkap misteri yang terjadi di tempat

atau daerah Indonesia yang dianggap angker.

Program ini di tayangkan setiap dua minggu sekali yakni setiap hari

sabtu dan minggu jam 21.00-22.00 WIB di saluran televisi nasional, di

TRANS7. Program ini masih tentang sejarah tempat yang dianggap mistik

yang berada di Indonesia. Selain itu, konten dari program acara ini
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menghadirkan seperangkat alat untuk menggambar mahluk yang astral atau

tak kasat mata dan menghadirkan para ahli spiritual untuk mendeteksi

keberadaan mahluk gaib, menjelaskan keberadaannya mahluk gaib apa saja

yang ada di tempat angker tersebut, dan untuk mengetahui kenapa tempat

tersebut dianggap angker

Dalam materi pembahasan Format acara televisi. Program acara Mister

tukul jalan-jalan ini dikatagorikan pada format Reality show karena didalam

tubuh programnya terdapat adanya interaksi dan gambar mahluk gaib tersebut

yang membuat mahluk gaib itu nyata adanya. Jika melihat tayangan “mister

tukul jalan-jalan” yang menceritakan sebuah kondisi mistis disuatu tempat

angker dimana dihuni oleh mahluk-mahluk astral dan disitulah letak

menariknya bagi sebagian orang karena manusia bisa berinteraksi dengan

mahluk astral.

Hal demikian lah yang kemudian juga melambung tingkat ratting acara

tersebut, tercatat program ini selalu menunjukkan posisi 10 besar dalam

tayangan populer pada Televisi, dengan prosentase (“Mister tukul jalan-jalan”

Trans 7, TVR 3,1 SHARE 13,8%). Demikian juga beberapa tayangan yang

dishare kemedis sosial Youtube, jumlah viewer yang mengunjungi setiap

episode program tersebut selalu melambung tinggi, jika diamati keseluruhan

tayangannya yang diupload disitus Youtube sudah mencapai jutaan viewer.
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Gambar 1.

Contoh Talent “Mister tukul jalan-jalan”
(Sumber: Youtube}

Terlepas dari semua itu ada yang menjadi pertanyaan belakangan ini.

Kenapa disebutkan belakangan ini, karena sebelumnya tayangan ini tidak

menyuguhkan tontonan ‘wanita yang berpakaian seksi”. Meskipun ada sosok

wanita disana seperti halnya Citra, dimana dia berbusana sewajarnya, terlebih

situasinya malam hari. Tetapi berbeda halnya tayangan yang disuguhkan

belakangan ini, mister tukul jalan-jalan selalu didampingi oleh wanita-wanita

yang berpakaian seksi bahkan paranormalnya sendiri terkadang berpakaian

tidak pada tempatnya atau kurang tepat. Kondisi malam hari, wanita-wanita

ini terkadang menggunakan bahan transparan, celana yang sangat pendek.

Dari dasar Inilah kemudian Peneliti tertarik untuk mengamati tayangan

“Mister Tukul Jalan-Jalan” kedalam sebuah karya ilmiah atau penelitian yang

berjudul “Unsur Pornografi pada tayangan Mister tukul jalan-jalan Di trans 7”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari

penelitian ini adalah seberapa sering kemunculan “Unsur Pornofrafi pada

tayanganMister Tukul jalan-jalan DI trans 7 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami

seberapa sering kemunculan “Tayangan Pornofrafi pada acara Mister Tukul

jalan-jalan  Di trans 7.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitan yang dilakukan ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan

kepada mahasiswa  khususnya Jurusan Ilmu Komunikasi agar mengetahui

unsur kekerasan terutama Pornografi yang disampaikan atau yang terdapat

pada sebuah tayangan di media Televisi.

1.4.2 Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan gambaran

umum tentang analisis isi pada sebuah tayangan Televisi. Penelitian ini

juga diharapkan agar pembuat program acara pada televisi kususnya sineas

muda mampu menangkap realitas sosial sehingga kedepannya tayangan-
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tayangan TV di indonesia bisa lebih berkualitas dan pesan yang

disampaikan dapat diterima masyarakat umum.


