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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Net.Tv menghadirkan program baru yang edukatif dan seru. 

Bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Net.Tv 

mempersembahkan „86‟ yaitu sebuah reality show yang akan memberikan 

pandangan baru mengenai dunia polisi Indonesia. Masyarakat dapat melihat 

situasi lapangan dari kejadian sebenarnya yang dihadapi para polisi. Melalui 

program „86‟, masyarakat dapat mengikuti keseharian yang dihadapi para 

polisi dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari kegiatan ringan seperti 

pengaturan lalu lintas, aksi penggerebekan hingga kasus berat kepolisian. 

Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa melihat sisi lain dari kehidupan pribadi 

polisi sebagai manusia biasa serta hubungan dengan keluarganya. Reality 

show „86‟ tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 21.30 WIB di 

Net.TV. 

„86‟ sendiri merupakan kode sandi yang sering dipakai kepolisian 

negara dengan arti „dimengerti‟. Menurut Kepala Divisi Programming dan 

Produksi Net.Tv - Roan Y. Anprira, pada prinsipnya Net.Tv ingin selalu 

menghadirkan program yang inspiratif dan edukatif. “Melalui program „86‟, 

kami berharap masyarakat Indonesia dapat menyadari pentingnya mematuhi 

aturan-aturan yang berlaku, menghargai dan membantu pihak kepolisian. 

Caranya bisa dimulai dari mendisiplinkan diri kita sendiri terlebih dulu. 
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Harapan kami dengan menayangkan „86‟, masyarakat dapat lebih bijak dalam 

menentukan sikap terhadap peraturan-peraturan negara,” jelas Roan 

(Kapanlagi, 8 Agustus 2014). 

Di antara banyaknya program-program televisi di Indonesia, 

masyarakat harus pandai-pandai memilih program televisi yang tidak hanya 

menghibur, namun juga bersifat edukatif serta inspiratif. Net.TV dengan 

program terbarunya berjudul “86” yang merupakan acara reality show yang 

tidak hanya memberikan informasi, namun juga mengedukasi pemirsa di 

Indonesia tentang peran dan pekerjaan keseharian polisi Indonesia yang 

sering kali menjadi pertanyaan masyarakat. Tontonan segar yang 

memacu adrenaline ini tayang di Net.Tv setiap Sabtu dan Minggu pukul 

21:30 WIB.  

Dalam acara reality show ini, pemirsa dapat mengikuti aksi polisi ini 

dalam penggerebekan, menyaksikan kejadian yang sesungguhnya terjadi di 

lapangan serta melihat sedikit sisi lain dari kehidupan pribadi polisi sebagai 

manusia biasa dan kedekatan mereka dengan keluarganya. “86” 

memperlihatkan pekerjaan polisi Indonesia mulai dari kegiatan yang ringan 

seperti mendisiplinkan pengguna lalu lintas, sampai kasus berat kepolisian. 

Net.Tv dengan prinsipnya yang ingin selalu menghadirkan program yang 

inspiratif dan edukatif, menayangkan “86” dengan harapan agar masyarakat 

dapat lebih bijak dalam menentukan sikap terhadap peraturan-peraturan 

negara (Kapanlagi, 8 Agustus 2014). 
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Tayangan reality show 86 yang merupakan hasil kerjasama Net.Tv 

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berisi kerjasama antar 

personel polisi dalam mengungkap suatu kejahatan. Mulai dari kasus kecil 

seperti pelanggaran rambu lalu lintas, parkir sembarangan di bahu jalan hingga 

membongkar sindikat narkoba sudah pernah ditayangkan di acara ini. 

Menariknya lagi, pemirsa televisi dapat mengetahui apa yang terjadi di lapangan 

ketika Polisi mengejar penjahat hingga proses penyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran hukum tersebut di kantor polisi. Di samping itu, nilai edukatif dari 

tayangan ini tentu saja sangat banyak. Selain mengajarkan untuk lebih disiplin 

dalam mematuhi peraturan negara, reality show 86 ini juga menjadi semacam 

gambaran bahwa sewaktu-waktu setiap pelanggar hukum bisa saja menjadi 

sorotan mereka. Proses penindakan, himbauan, dan pendidikan terkait dengan 

hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tampak menonjol dari tayangan 

reality show 86. Hal ini dapat membantu memicu timbulnya kesadaran hukum 

bagi masyarakat yang diterpa tayangan tersebut.  

Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. 

Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran 

hukum. Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang 

memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang 

tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan 

kekuatan mengikat. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat 

kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk 

suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang 
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berlaku di sana adalah hukum alam. Di negara Indonesia masih banyak 

orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang 

sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal 

tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga 

menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-

sekolah (Rukka, 2013:174). 

Dengan adanya tayangan reality show 86 di Net.Tv kepada 

masyarakat maka diharapkan dapat menimbulkan kesadaran hukum pada 

masyarakat sehingga dapat mengurangi tindakan pelanggaran hukum yang 

terjadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh 

terpaan tayangan “86” terhadap kesadaran hukum pada mahasiswa. 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu adakah pengaruh terpaan tayangan “86” di Net.Tv terhadap kesadaran 

hukum pada mahasiswa angkatan 2014 Jurusan Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpaan 

tayangan “86” terhadap kesadaran hukum pada mahasiswa angkatan 2014 

Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang berguna bagi pengembangan ilmu komunikasi. Hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya untuk 

mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh lagi hasil temuan ini 

pada masalah yang sama. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

pihak kepolisian dan Net.TV dalam mengevaluasi dampak dari tayangan 

reality show 86 terhadap kesadaran hukum pada masyarakat selama ini, 

khususnya mahasiswa. 

 
 




