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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan televisi sebagai media massa tidak dapat dipungkiri 

telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi hampir seluruh lapisan masyarakat 

tanpa mengenal kelas sosial. Melalui televisi, masyarakat memperoleh 

beragam informasi dan peristiwa yang terjadi di berbagai tempat yang sulit 

dijangkau dengan mudah. Masyarakat dapat mengakses semua informasi 

tesebut dengan tampilan gambar dan suara (audio dan visual), sehingga 

secara tidak langsung akan membuat masyarakat terlibat dan merasakan 

langsung program siaran yang ditayangkan. Berbagai macam program 

siaran yang ditayangkan oleh televisi setiap harinya merupakan sebuah 

kebutuhan masyarakat akan informasi maupun hiburan, seperti program 

siaran berita, talk show, sinetron, reality show, variety show, dan 

sebagainya. 

Saat ini, perkembangan industri pertelevisian di Indonesia 

mengalami penurunan kualitas program siaran. Hal ini dapat dilihat melalui 

website kpi.go.id, terdapat banyak ekspresi ketidaksenangan dan 

ketidakpuasan masyarakat terhadap konten program siaran yang 

disampaikan dalam pojok aduan. Masyarakat banyak mengadukan konten 

isi siaran yang tidak pantas atau tidak layak dan keberatan atas beberapa 

cuplikan gambar yang ditayangkan. 
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Melihat hal itu, menonton tayangan televisi memang mudah dan 

praktis, tetapi bukan berarti lembaga penyiaran dapat sesukanya 

menayangkan program siaran ke masyarakat. Masyarakat dapat menuntut 

hak mereka untuk mendapatkan fungsi informasi, pendidikan, maupun 

hiburan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang 

penyiaran dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Penyiaran 

sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media 

infromasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial”. 

Menangani permasalahan seperti ini, regulasi penyiaran memang 

diperlukan untuk mengontrol kebebasan perilaku awak media, terlebih bagi 

kegiatan penyiaran di televisi. Regulasi ini bukan sebagai penghalang akan 

kebebasan kreatifitas awak media, tetapi digunakan untuk membatasi 

program siaran dalam memberikan tayangan yang mendidik dan informatif, 

serta tidak hanya mengedepankan eksistensi program siaran tersebut agar 

bertahan lama tanpa meningkatkan mutu dan kualitas konten siaran. Untuk 

itu, setiap lembaga penyiaran harus berpegangan dan mengacu pada 

peraturan-peraturan penyiaran yang telah ditetapkan.   

Dalam mengatur hal-hal terkait dengan penyiaran, Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) sengaja dibentuk sebagai wadah aspirasi untuk mewakili 

kepentingan masyarakat akan penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

ini terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang 

Penyiaran. KPI dalam menjalankan tugasnya, menggunakan peraturan-

peraturan untuk mengawasi jalannya kegiatan penyiaran yang dilakukan 
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oleh lembaga penyiaran saat ini, salah satunya adalah Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012. 

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 

tahun 2012 merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPI 

berupa batasan-batasan perilaku di dalam penyiaran yang diperbolehkan dan 

atau tidak diperbolehkan, serta digunakan lembaga penyiaran untuk 

mengetahui larangan dari isi suatu program siaran. Bagi program-program 

siaran yang dinilai tidak mengikuti dan memperhatikan ketentuan-ketentuan 

di dalam P3SPS, maka akan ditindaklanjuti oleh KPI dengan memberikan 

teguran dan peringatan tertulis, hingga penghentian siaran sementara dan 

pencabutan izin siaran. 

Saat ini, hampir setiap stasiun televisi di Indonesia mempunyai 

program siaran dengan format reality show. Reality show sendiri merupakan 

format acara televisi yang menggambarkan adegan yang seakan-akan benar-

benar terjadi tanpa skenario, dengan pemain umumnya masyarakat biasa, 

namun dapat ditambahkan aktor/aktris untuk menambah daya tarik dari 

program siaran tersebut. Beberapa reality show saat ini yang memiliki 

rating tinggi per 30 Maret 2018 melalui akun Instagram @rating_tv 

diantaranya, Karma di ANTV, Tercyduk di SCTV, Taubat di ANTV, 

Terangkanlah di ANTV, Bikin Mewek di ANTV, dan Uang Kaget di GTV. 
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Gambar 1.1  Daily rating TV Jum’at, 30 Maret 2018 

 Sumber: instagram.com 

 

Salah satu program reality show yang menarik perhatian adalah 

“Karma”. “Karma” merupakan program misteri reality show yang dipandu 

oleh Robby Purba sebagai pembawa acara dan Roy Kiyoshi sebagai 

paranormal. Program ini hadir sejak 24 Desember 2017 di stasiun televisi 

swasta ANTV. Layout program acara “Karma” mengadaptasi reality show 

asal Thailand berjudul “Secret of Number”, hanya saja konten dan konsep 

berbeda. Konten dan konsep acara ini adalah mengupas permasalahan yang 

dialami oleh partisipan dan bintang tamu yang terpilih berdasarkan angka 

kelahiran, kemudian paranormal akan menerawang dan memberikan solusi 

agar terhindar dari karma buruk menuju kehidupan yang lebih baik. 

Mengutip dari cnnindonesia.com, berdasarkan data perusahaan riset Nielsen, 

program ini disaksikan rata-rata 1,9 juta penonton setiap sekali tayang 
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dalam periode Maret – April 2018. Pada periode tersebut, “Karma” berada 

di urutan kedelapan acara televisi yang paling banyak ditonton di Indonesia. 

Berdasarkan hasil studi Remotivi dalam video “Karma di Balik 

Karma ANTV” mengatakan bahwa program ini seakan mengatakan 

mistisisme menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas 

kehidupan masyarakat Indonesia dengan menjadikan tingkat kepercayaan 

akan mistisisme satu tingkat lebih tinggi, sehingga dapat menurunkan 

kepercayaan khalayak sebelumnya. Untuk membuat kesan mistisisme 

semakin kuat, program ini memberikan latar suara yang mencekam, hingga 

close-up di adegan yang menegangkan. Melihat hal ini, dapat dikatakan 

bahwa penonton sebenarnya telah menjadi konsumen suatu produk dari 

acara yang ingin mengeruk profit dengan mengesampingkan nilai-nilai 

kepercayaan seseorang (youtube.com, 2018). 

Program reality show “Karma” membantu memberikan solusi dari 

masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh partisipan. Tak jarang, 

Roy Kiyoshi mencoba masuk ke dalam situasi tertentu yang dialami 

partisipan melalui kekuatan indigo yang dimilikinya untuk mengungkap 

permasalahan tersebut. Bahkan, Roy Kiyoshi juga melakukan kontak 

dengan makhluk gaib dan menggambar wujud makhluk gaib tersebut. 

Menurut peneliti, hal ini berhubungan dengan ketentuan yang ada di dalam 

Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Bab XVI Pasal 20 tentang program 

siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural dan berpotensi melanggar 

Standar Program Siaran tahun 2012 Bab XVI tentang pelarangan dan 
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pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural Pasal 

30 Ayat (1).  

Di dalam program ini, partisipan diharuskan menceritakan secara 

jujur permasalahan yang partisipan alami. Banyak partisipan yang bercerita 

tentang pengalaman tidak enak seperti pelecehan seksual, memiliki 

hubungan dengan makhluk gaib, menjadi orang ketiga dalam rumah tangga 

seseorang, dan lain sebagainya. Partisipan pun pernah disudutkan untuk 

mengakui kebenaran yang ada dipenerawangan sang paranormal. Hal 

tersebut dirasa kurang adanya rasa hormat terhadap hal pribadi seseorang 

yang menimbulkan traumatik bagi diri sendiri ataupun keluarga. Dengan 

kata lain, program ini dapat dikatakan mengeksplotasi persoalan pribadi atau 

aib seseorang sebagai nilai jual dengan bumbu-bumbu mistisnya. 

Selain itu, peneliti merasa program reality show “Karma” tidak 

konsisten dalam mengklasifikasikan program acara tersebut. Pada beberapa 

episode, Karma diklasifikasikan dalam program siaran R13+, tentu saja hal 

ini tidak sesuai dengan Standar Program Siaran tahun 2012 Bab XVI Pasal 

30 Ayat (2) dan Pasal 32. Progam reality show “Karma” akan menjadi 

masalah jika ditayangkan dengan klasifikasi R, karena terdapat muatan 

kehidupan pribadi yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, konflik 

keluarga, perselingkuhan, dan muatan yang mendorong remaja percaya pada 

kekuatan paranormal, supranatural dan mistis yang tidak seharusnya 

ditonton dan disaksikan remaja, terlebih tanpa adanya bimbingan dari 

orangtua, sebagaimana terdapat dalam Standar Program Siaran tahun 2012 

Bab XVII Pasal 37. 
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Program reality show “Karma” telah berhasil mencuri perhatian 

masyarakat. Di tengah maraknya sinetron dan program siaran lainnya, 

“Karma” hadir sebagai reality show yang berbeda. Namun, perbedaan itu 

tidak selamanya membawa hal baik. Program ini dianggap menjual cerita 

dan pengalaman yang seakan-akan benar terjadi dengan dalih “reality show” 

yang berbau mistik. Sehingga tidak sedikit yang meragukan kebenaran 

cerita yang ditayangkan program ini.  

Hal tersebut dapat dilihat melalui “Pojok Aduan” di website 

kpi.go.id. Beberapa komentar negatif dan aduan dari masyarakat untuk 

program reality show “Karma” menyangkut kebohongan publik, adegan 

mistis dan supranatural baik secara verbal maupun non verbal, mengajarkan 

kesesatan atau berbau syirik, mendorong penonton untuk percaya akan hal-

hal mistis atau menggeser keyakinan seseorang. 

 

Gambar 1.2 Beberapa aduan mengenai program reality show “Karma” 

Sumber: kpi.go.id 
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Selama program siaran “Karma” ini tayang, KPI tidak pernah 

memberikan teguran maupun peringatan tertulis, bahkan dengan adanya 

aduan-aduan yang masuk dari masyarakat untuk program acara ini. Untuk 

itu, peneliti tertarik untuk memilih program reality show “Karma” sebagai 

objek penelitian. Peneliti ingin mengamati dan mengkaji lebih dalam 

program siaran tersebut ke dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang 

berjudul “Pelanggaran P3SPS dalam Program Reality Show (Studi 

Analisis Isi terhadap Reality Show “Karma” di ANTV Episode 48 dan 

118)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Adakah pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 

Program Siaran (P3SPS) pada program reality show “Karma” di ANTV 

episode 48 dan 118? 

2) Seberapa sering kemunculan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada program reality 

show “Karma” di ANTV episode 48 dan 118? 

3) Bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi dalam program reality show 

“Karma” pada episode 48 dan 118? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Melalui rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1) Untuk mengetahui pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran 

dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada program reality show 

“Karma” di ANTV episode 48 dan 118. 

2) Untuk mengetahui seberapa sering kemunculan pelanggaran terhadap 

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada 

program reality show “Karma” di ANTV episode 48 dan 118. 

3) Untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi dalam 

program reality show “Karma” pada episode 48 dan 118. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lebih 

lanjut yang ingin melakukan penelitian sejenis mengenai 

pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 

Penyiaran (P3SPS). Selain itu, penelitian ini diharapkan berguna 

dalam menambah wawasan mengenai seperti apa program siaran 

yang mengandung unsur pelanggaran P3SPS yang ditetapkan oleh 

KPI. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan bagi setiap stasiun televisi untuk 

memperhatikan konten atau isi materi di dalam program-program 

siaran yang ditayangkan untuk masyarakat dan mengikuti ketentuan-
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ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPI sebagai acuan dalam 

menyiarkan sebuah program siaran yang berkualitas. Selain itu, 

diharapkan masyarakat dapat mengetahui batasan dari sebuah 

program siaran sehingga dapat ikut serta dalam mengawasi 

tayangan-tayangan di televisi agar tidak memberikan dampak negatif 

berkelanjutan. 




