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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media merupakan alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, 

televisi, film, poster, dan spanduk.
1
 Ada beberapa pakar psikologi memandang 

bahwa dalam komunikasi antarmanusia, media yang paling dominan dalam 

berkomunikasi adalah pancaindra manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-

pesan yang diterima pancaindra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia 

untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum 

dinyatakan dalam tindakan.
2
 Dengan demikian, media massa yang merupakan 

sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan 

pesan kepada masyarakat luas
3

 hadir dengan berbagai bentuk, untuk 

memfasilitasi kebutuhan bermedia. 

Salah satu dari media massa yang semakin mendominasi hampir semua 

waktu luang setiap orang adalah televisi. Televisi sangat banyak menyita 

perhatian masyarakat tanpa mengenal usia, pekerjaan, tempat tinggal, maupun 

pendidikan. Televisi memiliki sejumlah kelebihan, terutama kemampuannya 

dalam menyatukan antarfungsi audio dan visual, ditambah dengan 

                                                 
1
 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media, diakses tanggal 23 Februari 2017 

2
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) 

hal.123 
3
 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20massa, diakses tanggal 23 Februari 2017 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media
http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20massa
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kemampuannya memainkan warna. Penonton leluasa menentukan saluran mana 

yang mereka senangi.
4
 

Penonton atau pemirsa adalah sasaran komunikasi melalui televisi siaran 

yang karena heterogen masing-masing, mempunyai kerangka acuan (frame of 

reference) yang berbeda satu sama lain. Mereka berbeda bukan saja dalam usia 

dan jenis kelamin, tetapi juga dalam latar belakang sosial dan kebudayaan, 

sehingga pada gilirannya berbeda dalam pekerjaan, pandangan hidup, agama dan 

kepercayaan, pendidikan dan cita-cita, keinginan, kesenangan, dan lain 

sebagainya. Kegiatan pemirsa dalam menonton acara televisi merupakan 

kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi tujuan mereka, baik kebutuhan berupa 

informasi, maupun hiburan.
5
 

Kebebasan bermedia melahirkan format baru dalam dunia pertelevisian 

sehingga acara-acara yang disuguhkan lewat media televisi pun semakin 

beragam. Keragaman tersebut dapat dilihat mulai dari program berita hingga 

program dengan konten hiburan. Dalam dunia pertelevisian Indonesia, banyak 

program tayangan yang ditayangkan setiap hari, pada waktu yang sama, atau 

dalam istilah pertelevisian banyak disebut dengan istilah stripping. Sistem ini 

dianggap lebih efektif karena, acara televisi dengan sistem stripping 

menghasilkan keuntungan lebih banyak dan lebih cepat daripada acara televisi 

yang tayang hanya beberapa kali dalam seminggu bagi sebuah rumah produksi. 

Di samping itu, penonton tidak harus menunggu lama untuk menyaksikan 

kembali tayangan favoritnya. Umumnya, tayangan yang paling banyak diminati 

                                                 
4
 Hafied Cangara, Op.cit., hal. 142 

5
 Effendy dan Onong Uchjana, Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 1998) hal. 8 
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penonton berlangsung serempak di tiap stasiun televisi pada waktu prime time 

yaitu waktu dengan jumlah penonton atau pendengar terbesar dalam penyiaran 

radio atau pertelevisian
6
, yang mengudara sekitar pukul 18.00 hingga 23.00 

WIB.
7
 Saat Prime Time atau waktu utama adalah waktu dimana stasiun televisi 

banyak mendapatkan iklan yang kemudian akan menghasilkan keuntungan dari 

penyiarannya, maka diperlukan tayangan yang banyak diminati pemirsa agar di 

waktu prime time tersebut, penonton dapat menyaksikan tayangan favoritnya, 

namun di saat yang bersamaan iklan televisi pun turut ditayangkan pada saat 

commercial break berlangsung. Semakin banyak peminat stasiun televisi pada 

prime time, semakin banyak pula iklan yang berdatangan dan menghasilkan 

keuntungan. 

Untuk Indonesia, tayangan yang mengudara pada prime time di tiap stasiun 

televisi didominasi dengan sinetron. Sinetron atau Sinema Elektronik merupakan 

film yang dibuat khusus untuk penayangan di media elektronik, seperti televisi
8
. 

Sebagai contoh, jadwal penayangan pada prime time untuk 2 stasiun televisi 

swasta pada tanggal 17 Oktober 2016 adalah sebagai berikut: 

1. RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia)
9
 

a. 19:30 - 20:30 WIB: Tukang Bubur Naik Haji  (sinetron) 

b. 20:30 - 22:30 WIB: Anugerah Cinta (sinetron) 

 

                                                 
6
 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prime-time, diakses tanggal 23 Februari 

2017 
7
 https://www.know.cf/enciclopedia/en/Prime_time, diakses tanggal 23 Februari 2017 

8
 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/artis, diakses tanggal 18 Oktober 2016 

9
 http://www.rcti.tv/schedule/, diakses tanggal 18 Oktober 2016 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prime-time
https://www.know.cf/enciclopedia/en/Prime_time
http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/artis
http://www.rcti.tv/schedule/
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2. SCTV (Surya Citra Televisi)
10

 

a. 19:30 - 21:00 WIB: Pangeran 2 (sinetron) 

b. 21:00 – 22:15 WIB: Cinta Yang Tertukar (sinetron) 

Contoh sinetron yang ditayangkan oleh stasiun televisi tersebut adalah 

sinetron yang ditayangkan stripping, dan berdurasi kurang lebih 60 menit 

termasuk commercial break. Dari contoh tersebut memberikan gambaran bahwa 

penonton atau pemirsa di Indonesia memang memiliki kecenderungan lebih 

menikmati tayangan sinetron pada prime time daripada tayangan televisi dengan 

konten lainnya, maka dari itulah stasiun televisi memilih tayangan sinetron 

untuk ditayangkan pada prime time.
11

 

Industri sinetron di Indonesia umumnya tidak menentukan target berapa 

episode yang akan diproduksi untuk satu judul sinetron, melainkan jumlah 

episode bergantung dengan rating atau peringkat sinetron itu sendiri 

dibandingkan acara televisi lainnya dihitung dari jumlah penonton. Selama 

sinetron yang diproduksi masih dalam peringkat yang tinggi, maka sinetron 

tersebut akan terus diperpanjang jumlah episodenya, begitu pula jika sinetron 

tersebut mendapat peringkat rendah atau kurang diminati penonton, maka 

sebuah sinetron akan tamat seketika. Hal inilah yang merupakan penyebab 

banyak sinetron yang terdiri dari ratusan bahkan  ribuan episode, tetapi ada juga 

sinetron yang hanya memiliki jumlah episode yang terbilang singkat. 

Sinetron yang juga sedang banyak diminati oleh banyak pemirsa televisi 

adalah produksi negara Korea Selatan, yang biasa disebut dengan drama Korea. 

                                                 
10

 http://www.sctv.co.id/schedule/, diakses tanggal 18 Oktober 2016 
11

 http://www.republika.co.id/berita/shortlink/34799, diakses pada tanggal 21 Mei 2017 

 

http://www.sctv.co.id/schedule/
http://www.republika.co.id/berita/shortlink/34799
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Lain halnya dengan sinetron produksi Indonesia, pada umumnya, drama Korea 

memiliki jumlah episode yang pasti sesuai dengan kesepakatan awal. Misalnya, 

dalam kontrak disebutkan drama yang akan diproduksi terdiri dari 100 episode, 

maka walaupun drama tersebut laris di pasaran dan mendapat rating tinggi, 

drama tersebut akan tetap selesai jika sudah mencapai 100 episode. Sehingga, 

drama Korea banyak ditayangkan hanya beberapa kali dalam seminggu, 

misalkan dari Senin sampai Jumat. Contohnya seperti drama Korea yang saat 

skripsi ini ditulis masih mengudara di stasiun televisi Korea KBS World, 

berjudul “The Unusual Family”, yang menurut situs KBS World, serial tersebut 

memiliki jumlah total 120 episode dan tayang setiap Senin sampai dengan Jumat 

setiap pukul 20:20 waktu Seoul dan berdurasi tayang 40 menit
12

 

Pada industri perfilman tentunya akan memperkerjakan seorang artis yaitu 

ahli seni; seniman, seniwati (spt penyanyi, pemain film, pelukis, pemain 

drama)
13

. Khususnya dalam sebuah sinetron, artis merupakan salah satu profesi 

utama sebagai seorang pelakon yang memainkan sebuah peran di dalam drama 

yang disuguhkan. Dewasa ini, profesi artis merupakan salah satu profesi yang 

diminati karena menjanjikan pengasilan yang cukup besar dibandingkan 

beberapa profesi lainnya dan sekaligus juga ketenaran. Hal ini merupakan faktor 

banyak orang yang berlomba-lomba untuk menempati posisi sebagai artis atau 

pelakon dalam sebuah film atau sinetron.  

Dalam menjalankan profesinya, seorang artis  sinetron tentu terikat 

dengan sebuah hubungan kerja dengan rumah produksi, dan kemudian terlibat 

                                                 
12

 http://kbsworld.kbs.co.kr/programs/program_view.php?pg_seq=1026&lang=e, diakses pada 

tanggal 18 Oktober 2016 
13

 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/artis, diakses tanggal 18 Oktober 2016 

http://kbsworld.kbs.co.kr/programs/program_view.php?pg_seq=1026&lang=e
http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/artis
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dalam perjanjian kerja atau kontrak yang artinya adalah perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak, dan kewajiban para pihak
14

, dari rumah produksi atau production 

house yang memproduksi suatu film atau sinetron. Lahirnya sebuah perjanjian 

kerja antara rumah produksi dan artis yang dipekerjakan, tentunya harus tunduk 

terhadap hukum Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, seperti yang 

disebutkan dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yaitu “Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

 Umumnya, dalam perjanjian kerja artis sinetron terhadap sebuah rumah 

produksi, tidak diatur mengenai waktu kerja, melainkan hanya hari kerja, 

dikarenakan profesi artis sinetron memiliki waktu kerja yang berbeda dengan 

pekerjaan formal lainnya, yang memiliki waktu pasti kapan memulai dan 

mengakhiri kerja dalam setiap harinya. Waktu kerja profesi artis fleksibel 

dikarenakan sistem calling, yang artinya didasarkan pada panggilan sesuai 

dengan kebutuhan skenario. Namun, berakhirnya waktu kerja artis pun 

umumnya tidak menentu. Ketika ada pada suatu set lokasi shooting, 

pengambilan gambar dan pengaturan latar lokasi membutuhkan waktu, belum 

lagi pengambilan gambar dilakukan secara bergantian scene demi scene dengan 

latar yang berbeda-beda sesuai skenario. Hal tersebutlah yang kemudian banyak 

menyita waktu dalam proses shooting.  

                                                 
14

 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15 
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 Dalam sinetron yang menganut sistem stripping, yang artinya tayang 

pada tiap harinya pada waktu yang sama, mengakibatkan pengambilan gambar 

menjadi kejar tayang, dimana proses shooting sering kali diburu-buru agar dapat 

masuk dalam proses editing kemudian siap ditayangkan pada esok harinya. 

Durasi sinetron stripping pada tiap episode pun tidak singkat, rata-rata mencapai 

40 menit atau lebih, belum termasuk durasi commercial break. Sehingga, artis 

sinetron stripping dalam satu hari dapat bekerja rata-rata lebih dari 10 jam, agar 

dapat menghasilkan satu episode sinetron tiap harinya. Di sisi lain, dalam 

praktik kerja di lapangan memungkinkan jika seorang artis mendapat panggilan 

kerja di saat hari libur seperti hari minggu, maupun hari libur resmi seperti hari 

besar agama.  

 Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.”, maka bunyi pasal tersebut berlaku pula terhadap perjanjian kerja. 

Dalam hal dibentuknya sebuah perjanjian kerja, maka perjanjian tersebut 

dianggap sebagai hukum yang berlaku bagi para pihak yang menjadi subjek 

dalam perjanjian. Begitu pula, perjanjian kerja antara artis sinetron dan rumah 

produksi. Namun dalam hal ini, sesuai dengan asas lex superior derogat legi 

generali yang artinya hukum yang sifatnya khusus yaitu perjanjian kerja, dapat 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang merupakan UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, jika hukum yang khusus 

tidak mengatur sebuah klausul seperti waktu kerja, maka sepatutnya dalam 

hubungan kerja tersebut mengenai waktu kerja mematuhi ketentuan UU No. 13 
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan dalam pasal 77 ayat (1) 

dan (2), yaitu: 

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 

minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 

minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

Bekerja untuk waktu yang panjang bukan hanya menyebabkan 

kelelahan, tetapi banyak juga dampak yang lebih serius seperti penyakit jangka 

panjang yang disebabkan oleh pekerja cenderung untuk memaksakan diri 

secara fisik dan mental contohnya seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, 

sampai penyakit mental seperti depresi. Hal ini berkaitan dengan yang telah 

diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai 

Keselamatan Kerja pada pasal 86, yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas: 

a. keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. moral dan kesusilaan; dan 

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 

nilai-nilai agama. 

(2)  Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 

produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

(3)  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Dari ketentuan pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelas 

bahwa Pengusaha memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan 

kesehatan kerja pekerja/buruh, dengan melaksanakan ketentuan kerja yang tidak 
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk 

mengenai waktu kerja. 

Umumnya, seorang artis sinetron tidak mempermasalahkan waktu kerja 

yang tidak pasti tersebut karena imbalan yang diperoleh cukup menjanjikan. 

Contohnya, Y menurut kontraknya dengan rumah produksi dibayar dengan upah 

Rp 2.000.000,00 tiap episode, jika episode yang tayang dalam sebulan adalah 30 

episode, dan menampilkan Y dalam tiap episodenya, maka penghasilan Y pada 

bulan itu adalah Rp 2.000.000,00 dikalikan dengan 30 episode yaitu Rp 

60.000.000,00. Selain itu, artis sinetron juga lebih mudah mendapatkan 

ketenaran dibandingkan artis film layar lebar atau artis yang bergerak dalam 

industri hiburan lainnya, sebab wajah artis sinetron ditayangkan di televisi setiap 

harinya. 

Selain itu, persaingan di dunia keartisan merupakan persaingan yang 

terbilang cukup ketat. Sehubungan dengan banyaknya peminat profesi artis, 

maka sebuah rumah produksi bisa saja menggantikan sebuah posisi artis dalam 

suatu peran dengan artis lainnya pada sebuah sinetron dengan mudah, jika 

seorang artis bersikap tidak fleksibel termasuk mengenai waktu kerja. 

Persaingan ini pula yang kemudian membuat seorang artis sinetron harus 

mempertahankan posisinya dan sulit mengajukan banyak keberatan.  

Melihat fakta tersebut, pada akhirnya mengakibatkan rumah produksi 

sebagai pemberi kerja sering kali mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku seperti pentingnya pembatasan waktu kerja bagi pekerja/buruh demi 

perlindungan keselamatan kerja yang dalam hal ini adalah artis sinetron.  
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Berdasarkan uraian latar belakang, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Tinjauan Yuridis Waktu Kerja Artis Sinetron Stripping di 

Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah mengulas latar belakang permasalahan, selanjutnya peneliti 

merumuskan masalah pokok sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan waktu kerja artis sinetron stripping Indonesia jika 

ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

2. Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap waktu kerja artis sinetron 

stripping Indonesia di lapangan agar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah disebutkan, peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui sistem kerja artis sinetron stripping berkaitan dengan 

waktu kerjanya di lapangan. 

2. Untuk menemukan pengaturan yang ideal terhadap waktu kerja artis sinetron 

stripping Indonesia 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dapat diperoleh dari penelitian 

hukum ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

hukum pada umumnya, terutama dalam bidang hukum Ketenagakerjaan. 

b. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam 

menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, 

pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.  

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 

di bidang karya ilimah dalam dunia kepustakaan mengenai  waktu kerja 

bagi pekerja/buruh yang dalam hal ini adalah artis sinetron. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk mengembangkan penalaran, dan meningkatkan kemampuan 

peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.  

b. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak – pihak yang membutuhkan pokok 

bahasan yang dikaji. 

c. Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi 

mengenai waktu kerja artis sinetron stripping. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian 

yang akan dilakukan, perlu dibuat sistematika penulisan dalam laporan 

penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian hukum ini terbagi atas lima bab 

yaitu:  

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab kedua ini peneliti membahas mengenai landasan teori dan 

konseptual.  

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ketiga berisikan tentang metode-metode yang digunakan peneliti 

guna memperoleh data dalam melakukan penelitian hukum ini. 

BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

Bab keempat membahas hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan 

masalah dalam penelitian ini.  

BAB V : Penutup 

Bab kelima merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan 

hasil penelitian yang telah dibahas dan saran sebagai suatu masukan 

ataupun perbaikan dari hal - hal yang telah didapatkan selama 

dilakukannya penelitian ini. 




