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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMASANGAN IKLAN DI STASIUN 

TELEVISI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA (Studi Stasiun LOMBOK TV dan 

LPP TVRI NTB) 

 

Titin Sri Utami 

NIM : D1A114256 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perjanjian kerja sama pemasangan 

iklan distasiun televisi dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama pemasang iklan 

distasiun televisi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil 

penelitian terkait penerapan perjanjian kerja sama pemasangan iklan sudah sesuai dengan pasal 

1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. While the implementation of the 

cooperation agreement for the execution of installation of advertising on television station either 

from the station LOMBOK TV or the LPP TVRI NTB bahwa masih ditemukan hambatan dalam 

pelaksanaan perjanjian tersebut yakni dengan belum diaturnya secara jelas mekanisme 

pembayaran pemasngan iklan sehingga masih ada wanprestasi dari pihak pemesan iklan berupa 

keterlambatan dalam proses pembayaran tayangan iklan. 

Kata Kunci : “Perjanjian Kerjasama”, “Pemasangan Iklan” 

THE IMPLEMENTATION OF THE COOPERATION AGREEMENT FOR THE 

EXECUTION OF INSTALLATION OF ADVERTISING ON TELEVISION STATION BASE 

ON INDONESIA LAW (Study  Station Lombok TV and LPP TVRI Ntb) 

The purpose of this study is to investigate application of cooperation agreement for installation 

of advertisement at television station and to know the implementation of the cooperation 

agreement the advertiser at television station. Type of this research is normative-empirical. Posit 

on this results of research related application of cooperation agreement of advertising is 

accordance with article 1320 Civil Code about the terms validity of agreement. While the 

implementation of the cooperation agreement for execution of installation for advertising in the 

television station either from the station LOMBOK TV or the LPP TVRI NTB that still found 

obstacles in the implementation of the agreement as yet with the absence of a clear mechanism of 

payment of advertising so there is still a tort of the buyer of advertising in the form of delay in 

the payment process of ad impressions 

Keywords : "Cooperation Agreement", "Advertising" 
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I. PENDAHULUAN 

 

Lombok TV adalah stasiun televisi lokal pertama yang ada di daerah Nusa 

Tenggara Barat.Stasiun televisi ini menitikberatkan siarannya pada tayangan seputar 

kebudayaan daerah dan berita lokal.Lombok TV sebagai stasiun televisi lokal kebanggan 

masyarakat Pulau Lombok dan menjadi pilihan untuk mendapatkan referensi dalam hal 

berita maupun program-program menarik lainnya (seperti sasak tulen, koes plus night, 

online request & musik spesial) yang kami sajikan. Lombok TV sudah dapat dinikmati oleh 

sebagian besar masyarakat Pulau Lombok, yang meliputi Kota Mataram, Lombok 

Barat, Lombok Tengah dan sebagian Lombok Timur. Saat ini, Lombok TV juga melakukan 

proses pengembangan jaringan untuk dapat menjangkau Kabupaten 

Sumbawa, Bima dan Dompu. Dengan kekuatan pemancar sebesar 2000 KW di Bukit 

Ketejer serta 1300 KW yang masing-masing telah terpasang di Lombok Timur untuk 

menjangkau Sumbawa Barat dan 1300 KW di Lombok Utara. Dengan potensi yang miliki 

saat ini, Lombok TV merupakan salah satu media promosi yang efektif untuk memasarkan 

produk barang maupun jasa.
1
 

Salah satu lembaga penyiaran publik adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI).  

Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang merupakan lembaga penyiaran yang menyandang 

nama Negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditunjukan untuk 

kepentingan Negara. TVRI mengembang tugas sebagata televisi yang mengangkat citra 

bangsa melalu penyelenggaraan penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong 

kemajuan kehidupan masyarakat serta sebagai perekat sosial. 

                                                             
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Lombok_TV 

https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mataram
https://id.wikipedia.org/wiki/Lombok_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Lombok_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Lombok_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lombok_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumbawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumbawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bima
https://id.wikipedia.org/wiki/Dompu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Lombok_Utara
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Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 1 ayat 

(4) :
2
 

“Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang 

menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara 

umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan 

berkesinambungan. 

 

Perjanjian pemasangan iklan antara pihak stasiun TV dan pihak pemasang iklan 

diawali denagn negosiasi harga untuk penyiaran iklan tersebut.Harga tersebut tentu saja 

ditentukan berdasarkan pertimbangan beberapa durasi atau panjang iklan, periode 

ataujangka waktu iklan tersebut disiarkan, frekuensi penyiaran iklan tersebut setiap hari, dan 

juga masalah materi iklan. Negosiasi antara pihak pemasang iklan dengan pihak stasiun TV 

harus mencapai kata sepakat, maka keduanya akan terikat dalam bentuk perjanjian. 

Perjanjian itu sendiri adalah perbuatan hukum antara kedua belah pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan 

kewajiban dari masing-masing pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat 

sahnya perjanjian adalah: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

 

Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau peristiwa yang 

terjadi diluar tanggung jawab para pihak, yang membuat perjanjian itutidak dapat 

dilaksanakan sama sekali. 

                                                             
2
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
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Wanprestasi dalam perjanjian penyiaran iklan bisa disebabkan karenap pihak 

stasiun TV tidak menyiarkan iklan tepat waktu sesuai dengan perjanjian dengan pihak 

pemasang iklan, atau juga disebabkan iklan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian hukum 

normatif empiris. Pada penelitian ini penyusun mengkaji norma-norma dan pendapat para 

ahli serta mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif 

empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan 

sosiologis 

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumentasi 

yaitu mengumpulkan literatur-literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan 

dokumen lain yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti serta data lapangan. 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisisis secara 

kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini 

kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
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II. PEMBAHASAN 

 

Penerapan Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan Di Stasiun TV LPP TVRI NTB dan 

Lombok TV 

 Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut: 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih”. Dengan demikian perjanjian merupakan kesepakatan antara 

dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari 

perjanjian.Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak 

yang saling membutuhkan. 

 Sedangkan perjanjian kerjasama sendiri tidak dikenal di dalam KUH Perdata 

sehingga digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (innominat), sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1319 KUH Perdata.Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tak bernama 

juga tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUH 

Perdata.Sehingga KUH Perdata berlaku juga dalam perjanjian kerjasama, disamping 

peraturan lain, agar perjanjian kerjasama tetap berlaku sah. 

 Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, 

tetapi tumbuh di masyarakat.Lahirnya perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan-

kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian 

pemasaran, perjanjian pengelolaan. 

 KUH Perdata memberi keleluasan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian 

untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar KUH Perdata itu sendiri.Peraturan 
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ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang tidak bertentangan 

dengan Undang-undang, Norma-norma kesusilaan yang berlaku. Dalam mengkaji prihal 

penyiaran akan terdapat empat substansi hukum yang berbeda, tetapi memiliki ketertautan 

satu dengan yang lainnya:
3
 1) Persoalan teknikal atau aspek teknologi 2) Aspek hukum 

perizinan penyiaran 3) Aspek hukum program siaran. 

 Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2002  Pasal 36 tentang penyiaran:
4
 1) Isi 

siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan 

intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, 

serta mengamalkan nilai-nikai agama dan budaya Indonesia. 2) Isi siaran dari jasa penyiaran 

televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran 

Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% ( enam puluh perseratus ) mata acara yang 

berasal dari dalam negeri. 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan 

kepada khalayak khusus,yaitu anak-anak dan remaja,dengan menyiarkan mata acara ada 

waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumka dan/atau menyebutkan 

klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan 

tidak boleh mengutamakan kepentingan golonganan tertentu. 5) Isi siaran dilarang: 

a.Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. Menonjolkan unsur 

kekerasan, cabul, perjudian,penyalah gunaan narkoba, dan obat terlarang; atau c. 

Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian,penyalah gunaan narkoba, dan obat 

terlarang; atau d. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. 6)  Isi siaran 

dialog memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, 

martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional.  

                                                             
3 Judhariksawan, Hukum Penyiaran, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.6-7 
4
 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 



 

 

vi 

Adapun berdasarkan hasil wawan cara penulis, bahwa terkait penerapan pemasangan 

iklan di stasiun TV baik LPP TVRI maupun LOMBOK TV harus tetap mengikuti 

psosedur ataupun ketentuan dalam peniklanan. Misalnya: 1) Larangan mengiklankan 

secara langsung poduk rokok; 2) Larangan mengiklankan sesuatu yang dapat 

menyinggung agama, ras, suku dan lain-lain; 3) Larangan mengiklankan seala bentuk 

pornografi maupun ponoaksi; 4) Serta segala larangan laina yang diatur dalam peraturan 

perundamg-undangan atau peraturan lainnya yang mengatur hal tersebut. 

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan Di Stasiun TV LPP TVRI NTB dan 

Lombok TV 

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah, apabila memenuhi 

empat syarat sebagai berikut :
5
 a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b.Kecakapan 

untuk membuat suatu perjanjian c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal. Adapun: 

Hak dan kewajiban stasiun LPP TVRI NTB dan pihak pemasang iklan, antara lain: 1. Pihak 

pemasang iklan. Adapun hak dari pihak pemasang iklan ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

hak utama dan hak tambahan : a) Hak utama, yaitu menerima hasil pesanan secara utuh dan 

sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam surat pesan iklan, maksud dari hasil 

pesanan, yaitu siaran iklan, telah disiarkan sesuai dengan keinginan pihak pemberi pesan 

sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak penerima pesanan dan telah diselesaikan 

sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. b) Hak tambahan adalah berupa 

mengetahui jalannya pelaksanaan perjanjian siaran iklan,dan mengadakan pemantauan jalan 

pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan apakah sudah sesuai dengan perjanjian atau tidak. 

                                                             
5  Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, CV. Nuansa 

Aulia, Bandung, 2007, hlm.91-95 
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Sedangkan kewajiban pemberi pesan dibagi menjadi dua yaitu: 1) Kewajiban utama, yaitu 

melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan 2) Kewajiban tambahan, yaitu memberi 

materi iklan yang akan disiarkan. 2. Stasiun LPP TVRI NTB: a) Hak utama menerima 

pembayaran sesuai kesepakatan dengan pihak pemasang iklan b) Hak tambahan 

mendapatkan materi iklan yang akan disiarkan. Sedangkan  Kewajiban LPP TVRI NTB, 

yaitu:  a) Kewajiban utama menyelsaikan pekerjaan yang telah disepakati dalam surat pesan 

iklan, yaitu menyiarkan iklan dari pihak pemasang iklan b) Kewajiban tambahan yaitu, 

mentaati dan melkasanakan ketentuan umumyang berlaku tentang perjanjian pada umumnya, 

mengadakan perencanaan yanng baik agar pelaksanaan siaran iklan pesanan dari pihak 

pemesan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat pada waktunya sesuai dengan 

kesepakatan, membuat laporan kepada pihak pemasang iklan apabila terjadi wanprestasi atau 

keadaan memaksa sehingga tidak dapat dilakukan penyiaran iklan.  

 Dilihat dari perjanjian yang dibuat antara para pihak maka disini terlihat adanya 

unsur perjanjian: 6 1.Adanya para pihak. 2.Adanya persetujuan dari para pihak 3. Adanya 

tujuan yang hendak dicapai 4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan 5. Adanya bentuk 

tertentu tulisan. 6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian. 3. Stasiun 

LOMBOK TV: 1. Prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasangan iklan: 1) 

Menjelaskan terlebih dahulu profil dari stasiun tv tersebut kepada pihak yang akan 

memasangkan iklan. 2) Membuat kesepakatan dengan pihak yang memasangkan iklannya 3) 

Membuat isi perjanjian dimana dalam isi perjanjian ini berisi jenis iklan, metode 

pembayaran, jangka waktu siaran dan lama waktu penyiaran. 4) Memeriksa isi materi dari 

iklan yang akan disiarkan 5) Siaran iklan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam 

                                                             
6 Broto suwiryo, Hukum Ketenagakerjaan, LaksBang, Surabaya,2017,Hlm 60-61 
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perjanjian 6) Memberikan bukti siaran kepada pihak pemasang iklan. Adapun Hak dan 

kewajiban pihak pemasang iklan dan pihak stasiun LOMBOK TV. Adapun Hak dan 

kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasangan iklan antara stasiun 

LOMBOK TV dengan pihak pemasang iklan, dimana dalam hal pelaksanaan hak dan 

kewajiban. Hak yang diterima oleh salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain. 

Pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan dalam perjanjian, perjanjian akan berakhir ketika masing-masing pihak telah 

menjalankan sesuai dengan kewajibannya. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak wira atmaja,adapun hak dan 

kewajiban dari masing-masing pihak yaitu:
7
 1) Hak stasiun LOMBOK TV : a. Menerima 

materi atau salinan iklan, yang akan disiarkan. b. Menerima pembayaran. 2) Kewajiban 

stasiun LOMBOK TV: a.Menyarkan iklan sesuai dengan pesanan iklan. b.Memberi bukti 

pesanan iklan. 3) Hak pemasang iklan: a. Meminta iklan disiarkan sesuai dengan  

perjanjian iklan yang sudah disepakati. b. Memperoleh bukti penyiaran iklan berupa 

rekaman maupun tertulis. 4) Kewajiban pemasang iklan: a. Menyerahkan materi iklan 

dengan jelas dan terperinci pada waktu yang telah ditentukan b. Membayar semua biaya atau 

tarif  iklan yang telah disepakati dalam perjanjian kepada pihak stasiun LOMBOK TV. 

 Salah satu sifat perjanjian adalah adanya asas mengikat (pacta sunt servanda) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)  KUH Perdata bahwa “ semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka hal 

ini mewajibkan bagi pihak pemasang iklan untuk melaksanakan kewajibannya secara baik, 

                                                             
7
 Wawancara dengan Bapak Wira Atmaja 
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sehingga tidak mengurangi hak yang sharusnya diterima oleh keduabelah pihak dalam 

perjanjian pemasangan iklan tersebut. 

  Pelaksananan perjanjian pengiklanan tersebut ada beberapa faktor penghambat 

pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasangan iklan hampir sama yaitu masalah 

pembayaran.Tetapi hambatan pembayaran ini sering kali terjadi apabila iklan sudah 

disiarkan, maksudnya pembayaran dilakukan pada saat iklan sudah diputar atau setelah iklan 

selesai disiarkan baik itu dari penyerah bukti tertulis maupun rekaman iklan yang diberikan 

oleh pemasang iklan, maka pihak stasiun TV akan melakukan penagihan dengan cara 

mengirimkan surat penagihan, telepon, atau langsung bertemu dengan pihak pemasang iklan.  

  Jika terjadi wanprestasi dari pihak stasiun TV sewajarnya memberi tahu kepada 

pihak pemberi pesan atau pihak pemasang iklan.Hal itu sesuai dengan asas itikad baik dalam 

perjanjian. Pemberitahuan wanprestasi dari pihak stasiun TV kepada pihak pemasang iklan 

sewajarnya juga disampaikan tanpa menunggu pihak pemasang iklan memberi teguran atau 

surat kepada pihak stasiun TV, karena dalam hal ini pihak pemasang iklan tidak selalu 

mengawasi apakah penyiaran iklan berjalan sebagaimana mestinya seperti yang telah 

diperjanjiakan oleh kedua belah pihak. 

  Keadaan memaksa atau lebih dikenal dengan overmacht, dalam sebuah perjanjian 

kurang lebih mempunyai arti peristiwa yang terjadi diluar dugaan atau kemampuan baik 

oleh pihak stasiun TV atau pihak pemasang iklan, dimana peristiwa tersebut berada diluar 

kekuasaan manusia yang berakibat tidak dapat dilaksanakan pemenuhan prestasi oleh 

salah satu pihak. Sesuai dengan ajaran keadaam memaksa, dikenal 2 teori : 1) Teori 

mutlak ( terus menerus ), yaitu dimaksud adalah benda yang menjadi objek perikatan 
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musnah diluar kesalah debitur dalam hal ini adalah pihak stasiun TV. Dalam perjanjian 

penyiaran iklan, bisa saja benda yang menjadi objek perikatanyang ada di tangan pihak 

stasiun TV, seperti terkena kebakaran, banjir, dan gempa bumi sehingga menyebabkan 

materi iklan hancur. Hancurnya materi iklan tersebut menyebabkan iklan tidak bisa 

disiarkan. 2) Teori relatif ( sementara ), yaitu dimaksud karena menyangkut perbuatan 

debitur sendiri, yaitu pihak stasiun TV. Bisa saja iklan dari pihak pemasang iklan tidak 

bisa disiarkan misalnya karena ada perintah dari pemerintah untuk dengan segera 

mengumumkan adanya keadaan perang, epidemi penyakit, atau PEMILU. 

  Pada saat terjadinya keadaan memaksa atau overmacht pada perjanjian siaran 

iklan tersebut, maka piahak stasiun TV harus membuktikan kepada pihak pemasang iklan 

bahwa telah terjadi keadaan memaksa atau overmacht tersebut.Jika pihak pemberi pesan 

berhasil memberikan bukti timbulnya keadaan tersebut, maka akan terhindar dari tuntutan 

pihak pemasang iklan, baik hukuman untuk memenuhi perjanjian dan tututan ganti rugi. 

Artinya dalam keadaan memaksa ini debitur atau pihak stasiun TV tidak dapat di 

persalahkan, karena timbulnya diluar kemauan dan kemampuan pihak debitur. 

  Jika keadaan memaksa berbentuk sementara maka perjanjian penyiaran iklan 

masih bisa dilaksanakan yaitu dengan mengganti waktu siaran iklan. Tetapi pergantian 

waktu penyiaran itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pemasang iklan, 

bahwa telah terjadi keadaan memaksa atau overmacht,sehingga iklan tidak dapat 

disiarkan sesuai dengan perjanjian dan akan diganti dihari lain. 
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III. PENUTUP 

Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja 

sama pemasangan iklan di stasiun TV berdasarkan hukum Indonesia. Maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan: 1) Penerapan perjanjian kerjasama pemasang iklan di LPP TVRI 

maupun di Lombok TV konsepnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu  dan atau formatnya 

oleh pihak syasiun TV. Adapun  pelaksanaannya penayangan iklan harus tetap mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada serta larangan-larangan dalam 

pengiklanan itu sendiri. 2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasangan iklan baik di 

stasiun TV LPP TVRI NTB maupun di Lombok TV  sudah dilaksanakan cukup baik, akan 

tetapi masih dijumpai faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasang iklan 

di stasiun LOMBOK TV dan LPP TVRI NTB . Permasalahan pembayaran iklan dan 

keadaan memaksa atau overmacht yang sifatnya sementara yang waktu siarannya akan 

digantikan pada hari itu atau sesuai kesepakatan bersama. 

Saran  

  Saran yang penulis dapat sampaikan dalam skripsi ini sebagai berikut: 1) Untuk 

menghindari adanya wanprestasi dari kedua belah pihak perlu adanya regulasi dari 

pemerintah yang lebih rinci dan mendasar. 2) Agar tetap digunakan perjanjian yang sudah 

disepakati oleh para pihak maka dalam regulasi tersebut harus dicantumkan hak dan 

kewajiban keduanya secara lebih detail. 
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