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Kerja sama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
dengan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia: 

Universitas Sumatera Utara (Medan)

Universitas Andalas (Padang)

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Jakarta)

Universitas Padjadjaran (Bandung)

Universitas Diponegoro (Semarang)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta)

Universitas Negeri Surabaya (Surabaya)

Universitas Udayana (Denpasar)

Universitas Tanjungpura (Pontianak)

Universitas Hasanuddin (Makassar)

Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin)

Universitas Pattimura (Ambon)
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Negara
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Dalam satu forum Internasional 

tentang diseminasi hasil Riset 

Indeks Kualitas Program Siaran 

Televisi Periode II Tahun 2021 

terdapat  peserta yang mempertanyakan 

sekaligus menunjukkan  kecenderungan 

salah satu stasiun televisi dengan program 

siaran sinetron mendudukan rating sebagai 

pijakan pembuatan tayangan, sekalipun 

dengan cara melakukan imitasi tayangan luar 

negeri. Menurutnya, salah satu adegan dalam 

program siaran televisi di Indonesia mengikuti 

tren yang digemari oleh masyarakat semata, 

tanpa memperhatikan prinsip kekayaan 

intelektual dan minim kreatifitas.

Gambaran pengalaman di atas setidaknya 

menunjukkan beberapa hal. Pertama, stasiun 

televisi dengan program siaran sinetron masih 

menjadikan rating sebagai kiblat pembuatan 

tayangan. Kedua, membuka ruang perdebatan 

tentang perlu atau tidaknya kekayaan 

intelektual dimasukkan dalam penilaian 

kualitas siaran melalui Riset Indeks.

Penyelenggaraan Riset Indeks Kualitas 

Program Siaran Televisi  yang ditujukan untuk 

menyusun indeks kualitas program siaran 

berdasarkan kategori program sekaligus 

melakukan evaluasi setidaknya harus 

didudukkan pada posisi yang strategis dan 

menjadi pertimbangan dalam pembuatan 

program siaran televisi. Kenapa demikian? 

Hasil dari Riset Indeks sejak beberapa tahun 

lalu, menjadi data akurat terkait kualitas siaran 

stasiun televisi. Ia tidak memotret tayangan 

dari aspek kuantitas atau berapa banyak 

rating share sebuah tayangan. Tetapi, Riset 

Indeks juga dengan objektif menyajikan data 

kualitatif berupa kualitas siaran berdasarkan 

penilaian-penilaian akademis dan ilmiah. Data 

Riset Indeks ini menjadi barometer kualitas 

siaran untuk selanjutnya dijadikan saran dan 

masukan bagi stasiun televisi, termasuk juga 

bagi KPI dalam upaya meningkatkan kualitas 

siaran televisi.

Beberapa hal yang berkaitan dengan 

saran dan kritik sebagaimana disampaikan 

dalam gambaran di atas, tentu saja juga 

menjadi perhatian KPI untuk selalu terbuka 

dan memperbaiki desain penelitian agar 

mendapatkan hasil yang lebih utuh dan 

komprehensif. Atas saran dan kritik yang 

konstruktif dari masyarakat penyiaran akan 

menjadikan Riset Indeks ini semakin baik dari 

sebelum-sebelumnya.

Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran 

Televisi Periode II Tahun 2021 yang ada di 

tangan pembaca ini merupakan gambaran 

indeks program siaran televisi hasil kerja 

sama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 

dengan 12 Universitas di Indonesia. Terakhir, 

sebagai Ketua KPI Pusat, saya mengucapkan 

terima kasih tidak terhingga kepada Komisi 

I DPR RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, 

Kementerian Kominfo RI, Wakil Ketua dan 

Anggota Komisioner KPI Pusat, Sekretaris 

KPI Pusat serta stakeholder penyiaran terkait 

yang ikut serta mendukung kegiatan ini.

SAMBUTAN KETUA KPI PUSAT

AGUNG SUPRIO
KETUA KPI PUSAT
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KATA PENGANTAR 
PENANGGUNG JAWAB RISET

Komitmen Komisi Penyiaran Indo-

nesia untuk tetap mengawal dan 

terus mendorong terwujudnya 

kualitas program siaran televisi di 

Indonesia akan terus dijalankan KPI bersama 

publik—di tengah ekosistem penyiaran di 

Indonesia yang masih kuat dipengaruhi hasil 

riset kuantitatif, yakni mengukur jumlah 

penonton televisi di Indonesia. KPI dan kita 

semua sama-sama percaya bahwa selain 

jumlah penonton televisi, aspek kualitas dari 

suatu program siaran begitu penting atau 

bisa dikatakan sangat penting sehingga mutu 

program siaran televisi harus terus dijaga 

dan ditingkatkan, terlebih Indonesia akan 

memasuki fase baru dalam babakan sejarah 

penyiaran Indonesia, yaitu migrasi dari siaran 

analog ke siaran digital pada tahun 2022. 

Menyongsong era penyiaran digital dengan 

peningkatan kualitas program siaran televisi 

di negeri kita.

Potret kualitas program siaran televisi 

tercermin jelas melalui data-data objektif hasil 

riset KPI yang menggandeng 12 Perguruan 

Tinggi di Indonesia. Seperti apa dan 

sejauhmana kualitas program siaran televisi 

di negeri ini ditemukan dalam riset yang 

melibatkan para informan dari 12 provinsi yang 

telah memberikan analisa dan kesepakatan 

mereka. Memperoleh data kualitas yang 

berbasis pada hasil riset tentu bukan hal 

yang mudah, namun segala tantangan untuk 

mendapatkan data tersebut alhamdulillah 

berjalan dengan lancar. Sehingga diharapkan 

bersama temuan hasil riset kualitas KPI 

mampu mendorong perubahan dalam 

ekosistem penyiaran di Indonesia, baik itu 

stasiun televisi dalam membuat program 

siarannya, para pengiklan, biro iklan, 

akademisi, peningkatan literasi media di 

kalangan publik, dan seluruh pemangku 

kepentingan penyiaran di Indonesia, apalagi 

bagi KPI data riset ini memperkuat segala 

kebijakan, program, maupun agenda-agenda 

yang dijalankan regulator penyiaran ini dalam 

mewujudkan kualitas program siaran televisi 

di Indonesia memasuki era penyiaran digital. 

Temuan data riset bervariatif, sudah ada 

yang berkualitas namun pada program 

yang bergenre hiburan seperti infotainment, 

sinetron, dan variety show masih menjadi 

tugas bersama kita dalam merealisasikan 

kualitasnya. Bila kualitas program pada 

kategori ini memenuhi standar kualitas siaran 

di atas nilai 3.00 dalam riset-riset selanjutnya, 

maka hal itu menjadi sesuatu yang sangat 

dinanti dan tentu positif bagi realitas 

penyiaran kita. Dengan perkataan lain, kita 

memperoleh realitas baru dunia penyiaran 

Indonesia menyongsong masa penyiaran 

digital. 

Akhir kata, saya selaku penanggung jawab 

riset indeks kualitas program siaran televisi 

mengucapkan banyak terima kasih kepada 

seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan 

dan pelaksanaan riset ini sejak tahun 2015 

hingga tahun 2021. Kerja keras dan keyakinan 

yang besar oleh semua pihak yang terlibat 

mendorong terwujudkan kualitas program 

siaran televisi di Indonesia, kita yakin pasti 

akan bernilai ibadah. Maju terus penyiaran 

Indonesia, salam kualitas siaran.

YULIANDRE DARWIS, Ph.D
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PENGARAH KOMISIONER KPI PUSAT 
PERIODE 2019-2022
AGUNG SUPRIO

MULYO HADI PURNOMO

IRSAL AMBIA

YULIANDRE DARWIS

HARDLY STEFANO FENELON PARIELA

NUNING RODIYAH

MIMAH SUSANTI

MOHAMAD REZA

ASWAR HASAN

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA
UMRI

TIM PELAKSANA
MOHAMAD SAMSUDIN

IMAM WALUYO

SINARIA BELAWATI

TIM PENELITI
PINCKEY TRIPUTRA

ENDAH MURWANI

HARMONIS

MULHARNETTI SYAS

ISMA DWI FIANI

ANDI ANDRIANTO

MADE BRYAN PASEK MAHARARTA

TRI RAHAYU MAYASARI

KUSTANTI YUNI PRATIWI

TIM RISET INDEKS KUALITAS 
PROGRAM SIARAN TELEVISI TAHUN 2021
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
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SEKRETARIAT
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DWI NURMALASARI

AGUNG RAHMADIANSYAH
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ALIFIANTI
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LATAR BELAKANG
• Salah satu tugas Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) adalah melakukan 

pengawasan agar program televisi makin 

baik dan berkualitas.

• KPI perlu data tersendiri sesuai dengan 

misi, fungsi dan tugas KPI

• Data tersebut harus mencakup aspek 

kualitas siaran sehingga bisa menjadi 

bahan evaluasi bagi KPI dan lembaga 

penyiaran untuk memperbaiki mutu dan 

kualitas siaran televisi

TUJUAN
• Menyusun indeks kualitas program siaran 

televisi berdasarkan kategori program 

siaran secara periodik
• Mengevaluasi kualitas program acara televisi 

berdasarkan kategori program siaran secara 
periodik.

URGENSI

• Hasil penelitian diharapkan bisa diakses 

dan dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan yang memiliki perhatian 

kepada program siaran televisi : perguruan 

tinggi, LSM, kelompok masyarakat sipil dan 

sebagainya.

• Hasil penelitian  diharapkan  bisa menjadi 

fungsi pemberdayaan agar program acara 

televisi bisa lebih baik. Kegiatan ini lebih 

bersifat penilaian (assesment) terhadap  

program acara televisi, dengan harapan 

lembaga penyiaran bisa melakukan 

pembenahan. 

DESAIN PENELITIAN
• Riset ini dirancang secara periodik 

(longitudinal) dan menyertakan responden 

yang sama dari satu waktu ke waktu lain 

atau dikenal sebagai informan.
• Tujuan dari riset panel ini adalah 

membandingkan dari satu waktu ke waktu lain.
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• Penelitian ini bersifat evaluasi terhadap 

kualitas isi program siaran  televisi yang 

dilakukan oleh informan ahli.

• Penelitian menggunakan kuesioner yang 

berisikan butir-butir dari indikator penilaian 

kualitas program siaran televisi, yang 

memiliki poin sebagai alat pengumpulan 

data yang valid dan sahih pada program 

siaran yang ditayangkan oleh setiap 

lembaga penyiaran.

PENENTUAN SAMPEL PROGRAM TV
• Populasi dari penelitian ini adalah semua 

program siaran dari 8 kategori program 

yang ditayangkan di 15 stasiun televisi 

berjaringan pada rentang waktu pukul 

04.00 – 24.00 selama 3 bulan (Juni-Agustus 

2021).

• Penelitian ini akan menggunakan sampel 

program TV. Penarikan sampel tersebut 

akan dilakukan secara acak agar sampel 

bisa mewakili (merepresentasikan) populasi. 

• Pemilihan sampel menggunakan prosedur 

multistage sampling.

• Menentukan sumber konten 8 Kategori di 15 

Televisi Berjaringan

• Memilih tanggal dilakukan secara acak 

dengan tahapan: Bulan E Minggu E Hari

KONSEP DAN OPERASIONALISASI
• Kualitas yang dimaksud dalam penelitian 

ini merupakan kumpulan dari berbagai 

standar yang ditetapkan KPI dengan 

memperhatikan:

 •  UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

 • Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

 • Standar Program Siaran (SPS)

• Penelitian ini tidak masuk dalam ranah 

estetis (menilai kualitas suatu program 

acara dari aspek teknis artistik dari suatu 

acara)

METODE PEER REVIEW

Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 

menggunakan metode  peer review yang 

menggunakan informan ahli (expert) sebagai 

responden. Dengan kata lain, data dikumpulkan 

dari pendapat ahli yang mengetahui suatu isu 

atau persoalan. 
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HASIL RISET KUALITAS 
PROGRAM SIARAN TELEVISI 

PERIODE II TAHUN 2021
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B. HASIL INDEKS KUALITAS PROGRAM 
SIARAN TV PERIODE II TAHUN 2021

Grafik 1. 
Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV Periode II Tahun 2021 

(Sumber: Data Litbang KPI Pusat) 

Riset periode kedua tahun 2021 telah memenuhi 

standar KPI dengan perolehan hasil indeks 

keseluruhan kategori program sebesar 3.13. 

Adapun dari delapan kategori program 

menghasilkan sebanyak lima kategori program 

yang telah mencapai standar KPI (3.00) dengan 

indeks tertinggi untuk kategori program Wisata 

dan Budaya (3.62). Sementara keempat kategori 

program berikutnya, antara lain: kategori 

program Religi, Anak, Berita, dan Talkshow. 

Sedangkan ketiga kategori program dengan 

indeks terendah, yakni: kategori program 

Variety Show (2.92), Infotainmen (2.62) dan 

Sinetron (2.59).

A. PROFIL INFORMAN AHLI

Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 

Periode II Tahun 2021 melibatkan para Informan 

Ahli yang berasal dari 12 perwakilan Kota dengan 

dominasi jenis kelamin Perempuan sebesar 54% 

dan Laki-laki sebanyak 46%.

Sementara untuk latar belakang pendidikan para 

Informan Ahli dapat terbagi menjadi 3 (tiga) 

kelompok, dengan persentase sebagai berikut: 

12% lulusan S1, 54% lulusan S2 dan 34% lulusan 

S3.

Pendidikan

12%

54%

34%

Lulusan S1 Lulusan S2 Lulusan S3

Indeks Kualitas Program Televisi 
Periode II Tahun 2021

54%
PEREMPUAN

46%

Jenis Kelamin

3.13 3.00

Periode II 
Tahun 2021

Standar KPI
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Grafik 2. 
Hasil Riset Indeks Kualitas Per Kategori Program Siaran TV Periode II Tahun 2021

(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)

INDEKS KUALITAS PROGRAM TELEVISI PERIODE II TAHUN 2021

2.59

2.62

2.92

3.24

3.32

3.32

3.49

3.62

3.00

Infotainmen

Sinetron

Variety Show

Berita

Talkshow

Anak

Religi

Wisata dan Budaya

Standar KPI
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PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS 
PROGAM SIARAN TV TAHUN 2017-2021 
(PER KATEGORI) 
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Adapun dari hasil rata-rata indeks yang telah 

memenuhi standar KPI (3.00) adalah pada 

periode Januari-Maret tahun 2020 (3.14) dan 

terus meningkat pada periode Juni-Agustus 

tahun 2020 (3.21). Namun, hasil indeks pada 

PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS 
PROGRAM SIARAN TV TAHUN 2017-2021

 
Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran TV 

Tahun 2017 - 2021 (Sumber: Data Litbang)

periode Januari-Maret tahun 2021 (3.09) 

mengalami penurunan dan meningkat pada 

periode Juni-Agustus tahun 2021 (3.13).
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INDEKS KUALITAS 
PROGRAM BERITA
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Indeks Kualitas Program Berita pada periode II 

tahun 2021 adalah 3.24, indeks tersebut sudah 

mencapai standar program berkualitas yang 

ditetapkan KPI.

Grafik di bawah menunjukkan perbandingan 

Indeks Program Berita dari tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2021. Indeks yang paling tinggi 

tercatat pada periode Juni-Agustus tahun 2020. 

Sedangkan yang terendah yaitu pada periode 

Januari-Maret tahun 2019. Meskipun terdapat 

kenaikan yang cukup signifikan pada indeks 

periode Januari-Maret tahun 2020 dan terus 

meningkat hingga periode Juni-Agustus tahun 

2020, namun pada periode Juni-Agustus tahun 

2021 hasil indeks mengalami penurunan.

INDEKS KUALITAS PROGRAM BERITA

PERBANDINGAN INDEKS PROGRAM BERITA
TAHUN 2017 - 2021

Indeks Kualitas Program Berita
Periode II Tahun 2021

3.24 3.00

Periode II 
Tahun 2021

Standar KPI
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Masih banyak lembaga penyiaran yang 

menyajikan informasi berdasarkan berita 

viral di media sosial. Selain itu, media tidak 

berupaya untuk melakukan konfirmasi ulang 

terkait kebenaran informasi tersebut sebelum 

ditayangkan. Sebaiknya, jika media mengambil 

informasi yang sedang viral, tetap harus 

melakukan pengecekan. Perbedaan antara 

media massa dan media sosial adalah terdapat 

adanya proses pengecekan keakuratan 

informasi serta coverboth side yang dilakukan 

oleh media massa sedangkan media sosial 

tidak melakukan hal itu.

Terkait berita hukum dan kriminal, masih 

banyak sekali media yang membuka inisial 

/ membuka gambar pelaku secara jelas, 

sementara kasusnya masih terduga belum vonis 

hakim, sebaiknya media tetap mengutamakan 

azas praduga tidak bersalah dengan membuat 

inisial dan menyamarkan gambar pelaku.

Ada beberapa media yang membuka identitas 

anak yang terkait dengan kasus hukum secara 

jelas, dan gambar tidak diburamkan, seharusnya 

media tetap memperhatikan aturan Pedoman 

Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) di mana 

anak yang bermasalah dengan hukum baik 

sebagai pelaku ataupun korban tetap harus 

ditutup identitasnya, domisili anak hanya boleh 

dibuka tingkat kabupaten/kota dan gambar 

harus diburamkan.

ASPEK KUALITAS

DIMENSI 1
Akurat adalah Informasi yang disampaikan 

harus berdasarkan fakta, yaitu benar terjadi 

dan benar diucapkan oleh narasumber.

News
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DIMENSI 2
Adil, berimbang dan tidak berpihak adalah 

memberikan informasi dengan porsi dan 

kesempatan yang sama kepada semua 

pihak, berasal dari sumber berita kedua 

belah pihak, bisa ditambah dengan sumber 

berita yang netral, dengan durasi yang sama 

dan bermanfaat untuk publik bukan untuk 

kepentingan seseorang atau  kelompok 

tertentu.

DIMENSI 3
Tidak mencampuradukkan fakta dan opini 

pribadi adalah tidak menyajikan fakta 

bercampur dengan opini.

DIMENSI 4
Tidak mempertentangkan agama, ras suku, dan 

antargolongan adalah informasi yang disajikan 

tidak mengandung suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA).

DIMENSI 5
Tidak membuat berita bohong adalah semua 

informasi yang disajikan benar.

DIMENSI 6
Tidak membuat berita sadis adalah menyajikan 

yang tidak keji.

DIMENSI 7
Tidak membuat berita cabul adalah informasi 

yang disajikan tidak menyajikan audio dan 

visualisasi unsur pornografi.

DIMENSI 8
Menerapkan prinsip praduga tak bersalah 

adalah program siaran tidak menghakimi 

tersangka sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim.

Masih banyak stasiun televisi tidak memberikan 

kesempatan yang sama kepada para pihak 

yang terlibat dan tidak berimbang. Misalnya, 

dalam berita pembubaran kegiatan selama 

PPKM yang tidak mengakomodasi pernyataan 

dari pihak penyelenggara kegiatan yang 

dibubarkan, hanya ada wawancara dari pihak 

satgas Covid-19. Berita-berita yang sifatnya 

keluhan masyarakat juga kerap kali tidak disertai 

pernyataan dari pihak pemerintah sehingga 

menjadi tidak berimbang, seperti pemberitaan 

beras bantuan sosial yang tidak layak konsumsi 

tidak ada pernyataan dari Kementerian Sosial.

Beberapa stasiun televisi juga masih 

memberikan opini di dalam berita, biasanya 

ketika redaksi mengambil kesimpulan tertentu 

atas suatu kejadian tanpa meminta pendapat 

dari narasumber yang memiliki kapasitas. 

Misalnya, peristiwa kebakaran disimpulkan 

diduga akibat hubungan arus pendek dan 

tembok roboh diduga akibat kontur tanah 

yang tidak stabil dan konstruksi bangunan 

yang tidak bagus. Dalam kasus kebakaran, 

DIMENSI INDEKS

Dimensi 1 3.27

Dimensi 2 3.06

Dimensi 3  2.99

Dimensi 4 3.48

Dimensi 5 3.37

Dimensi 6 3.14

Dimensi 7 3.47

Dimensi 8 3.17

INDEKS 
RATA-RATA
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penyebab kebakaran biasanya disimpulkan 

oleh polisi setelah melakukan olah tempat 

kejadian perkara.

Opini juga kerap masuk dalam pemberitaan 

televisi ketika redaksi menggunakan kosakata 

yang sifatnya subjektif.Misalnya, “ironisnya”, 

“berlangsung dramatis”, “sayangnya”, “miris”, 

“kecelakaan maut” untuk menyebut kecelakaan 

yang menimbulkan korban jiwa, “tidak patut 

dicontoh”.

Masih ada pelanggaran Pedoman Pemberitaan 

Ramah Anak ketika program berita 

menyebutkan hal-hal yang bisa digunakan 

untuk melacak identitas anak, misalnya 

nama desa. Juga terdapat berita kejahatan 

jalanan yang menjadikan anak sebagai korban 

menyebutkan nama lengkap dan wajah anak 

secara jelas.

INDEKS PROGRAM 
BERITA BERDASARKAN DIMENSI

Dimensi 4 

Dimensi 7 

Dimensi 5 

Dimensi 1 

Dimensi 8 

Dimensi 6 

Dimensi 2 

Dimensi 3 

3.48 

3.47 

3.37 

3.27 

3.17   

3.14 

3.06 

2.99 

Grafik di bawah menunjukkan bahwa Indeks 

Program Berita berdasarkan dimensi masih 

ada yang belum mencapai standar KPI, yaitu 

mengenai fakta dan opini pribadi yang masih 

ditemukan adanya tayangan yang menyajikan 

fakta bercampur dengan opini. Sedangkan 

untuk indeks tertinggi adalah banyak program 

berita tidak menyajikan informasi yang 

mengandung unsur mempertentangkan suku, 

agama, ras dan antargolongan.
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DIMENSI 1
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui bahwa 

TVRI memperoleh nilai indeks kualitas program 

tertinggi (3.57) dibandingkan beberapa program 

berita televisi lainnya untuk dimensi akurat sebagai 

Informasi yang disampaikan harus berdasarkan 

fakta, yaitu benar terjadi dan benar diucapkan oleh 

narasumber.

INDEKS PROGRAM BERITA
BERDASARKAN STASIUN TV

TVRI 

KOMPAS TV 

METRO TV 

TRANS TV 

SCTV 

INDOSIAR 

TRANS 7 

GTV 

RTV 

RCTI 

INEWS 

TV ONE 

MNC TV 

3.54 

3.43 

3.30 

3.30 

3.30 

3.27 

3.20 

3.20 

3.19 

3.17 

3.15 

3.14 

3.13 

3.10 

DIMENSI 1

TVRI 

KOMPAS TV 

METRO TV 

TRANS TV 

RCTI 

INDOSIAR 

SCTV

GTV 

TRANS 7 

TV ONE 

MNC TV 

INEWS 

RTV

3.57 

3.47 

3.40 

3.33 

3.33 

3.30 

3.30 

3.27 

3.27 

3.23 

3.20 

3.13 

3.07 

2.97 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Program 

Berita di seluruh stasiun TV sudah mencapai standar 

yang ditetapkan KPI. Stasiun TV dengan indeks 

tertinggi pada periode ini adalah TVRI dengan indeks 

sebesar 3.54. Sementara untuk Stasiun TV dengan 

indeks tertinggi kedua pada kategori ini adalah 

Kompas TV, yaitu sebesar 3.43.
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat diketahui 

bahwa semua televisi sudah memenuhi standar 

indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 3.00 kecuali 

RTV (2.97). Itu artinya, bahwa semua program siaran 

berita sudah berdasarkan fakta, yaitu benar terjadi 

dan benar diucapkan oleh narasumber.

PERNYATAAN 1
Program siaran berita berdasarkan fakta, yaitu benar 

terjadi dan benar diucapkan oleh narasumber.

SCTV 3.30

RCTI 3.33

3.20

TV ONE 3.23

TRANS 7 3.27

INDOSIAR 3.30

TVRI 3.57

KOMPAS TV 3.47

RTV 2.97

METRO TV 3.40

INEWS 3.07

TRANS TV 3.33

MNC TV 3.13

GTV 3.27

DIMENSI 2
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.40) dibandingkan 

beberapa program berita televisi lainnya untuk 

dimensi adil, berimbang dan tidak berpihak 

adalah memberikan informasi dengan porsi 

dan kesempatan yang sama kepada semua 

pihak, berasal dari sumber berita kedua 

belah pihak, bisa ditambah dengan sumber 

berita yang netral, dengan durasi yang sama 

dan bermanfaat untuk publik bukan untuk 

kepentingan seseorang atau  kelompok 

tertentu.

DIMENSI 2

TVRI 

KOMPAS TV 

INDOSIAR 

TRANS TV 

SCTV 

METRO TV 

TRANS 7 

GTV 

INEWS 

TV ONE 

RTV 

MNC TV 

RCT1 

3.40 

3.23 

3.17 

3.13 

3.13 

3.07 

3.03 

3.03 

3.00 

2.97  

2.97 

2.93 

2.90 

2.83 
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat diketahui 

bahwa semua televisi belum memenuhi standar 

indeks kualitas KPI. Itu artinya, bahwa semua 

program siaran berita masih ada yang menayangkan 

informasi dengan porsi dan kesempatan yang belum 

sama kepada semua pihak, berasal dari sumber berita 

kedua belah pihak, maupun  untuk kepentingan 

seseorang atau kelompok tertentu.

PERNYATAAN 2
Program siaran berita berdasarkan fakta, yaitu benar 

terjadi dan benar diucapkan oleh narasumber.

SCTV 3.13

RCTI 2.83

3.03

TV ONE 2.97

TRANS 7 3.03

INDOSIAR 3.17

TVRI 3.40

KOMPAS TV 3.23

RTV 2.93

METRO TV 3.07

INEWS 2.97

TRANS TV 3.13

MNC TV 2.90

GTV 3.00

DIMENSI 3
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.33) dibandingkan beberapa 

program berita televisi lainnya untuk dimensi tidak 

mencampuradukkan fakta dan opini pribadi yaitu 

tidak menyajikan fakta bercampur dengan opini. 

DIMENSI 3

TVRI 

KOMPAS TV 

MNC TV 

METRO TV 

INDOSIAR 

TRANS TV 

SCTV 

GTV

INEWS 

RCT1 

RTV 

TV ONE 

TRANS 7 

3.33 

3.23 

3.13 

3.13 

3.07 

3.03 

3.00 

2.97 

2.90 

2.87 

2.87 

2.83 

2.80  

2.63 
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SCTV 3.00

RCTI 2.87

2.90

TV ONE 2.80

TRANS 7 2.63

INDOSIAR 3.07

TVRI 3.33

KOMPAS TV 3.23

RTV 2.83

METRO TV 3.13

INEWS 2.87

TRANS TV 3.03

MNC TV 3.13

GTV 2.97

3.63 

3.57 

3.57 

3.53 

3.53 

3.50 

3.50 

3.47 

3.47 

3.47 

3.40 

3.40 

3.37 

3.33 

DIMENSI 4

TVRI 

KOMPAS TV 

SCTV 

METRO TV 

TRANS 7 

TRANS TV 

INDOSIAR 

INEWS 

RTV

RCTI 

GTV 

TV ONE 

MNC TV 

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat diketahui 

bahwa semua televisi belum memenuhi standar 

indeks kualitas KPI. Itu artinya, bahwa semua program 

siaran berita masih ada yang menayangkan informasi 

dengan menyajikan fakta bercampur dengan opini.

PERNYATAAN 3
Program siaran berita tidak memuat opini 

redaksi.

DIMENSI 4 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.63) dibandingkan 

beberapa program berita televisi lainnya untuk 

dimensi tidak mempertentangkan agama, ras 

suku, dan antargolongan adalah informasi yang 

disajikan tidak mengandung suku, agama, ras, 

dan antargolongan (SARA). 
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DIMENSI 5 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.63) dibandingkan 

beberapa program berita televisi lainnya untuk 

dimensi tidak membuat berita bohong adalah 

semua informasi yang disajikan benar.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, yaitu 

lebih dari 3.00. Itu artinya, bahwa semua 

program siaran berita tidak mempertentangkan 

agama, ras suku, dan antargolongan adalah 

informasi yang disajikan tidak mengandung 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

PERNYATAAN 4
Program siaran berita tidak memperdebatkan suku, 
agama, ras, dan antargolongan.

SCTV 3.57

RCTI 3.47

3.40

TV ONE 3.37

TRANS 7 3.53

INDOSIAR 3.50

TVRI 3.63

KOMPAS TV 3.57

RTV 3.47

METRO TV 3.53

INEWS 3.47

TRANS TV 3.50

MNC TV 3.33

GTV 3.40

3.63

3.57

3.47

3.47

3.47

3.40

3.40

3.40

3.40

3.33

3.27

3.23

3.07

3.07

DIMENSI 5

TVRI

KOMPAS TV

GTV

TRANS TV

SCTV

METRO TV

INDOSIAR

TRANS 7

RCTI

TV ONE

RTV

MNC TV

INEWS
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, yaitu 

lebih dari 3.00. Itu artinya, bahwa semua 

program siaran berita disajikan secara benar. 

PERNYATAAN 5
Program siaran berita tidak memuat informasi 

bohong termasuk hoax dan fitnah.

SCTV 3.47

RCTI 3.40

3.27

TV ONE 3.33

TRANS 7 3.40

INDOSIAR 3.40

TVRI 3.63

KOMPAS TV 3.57

RTV 3.23

METRO TV 3.40

INEWS 3.07

TRANS TV 3.47

MNC TV 3.07

GTV 3.47

DIMENSI 6 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.67) dibandingkan 

beberapa program berita televisi lainnya untuk 

dimensi tidak membuat berita sadis adalah 

menyajikan yang tidak keji.

3.67 

3.43 

3.37 

3.27 

3.23 

3.17 

3.13 

3.13 

3.07 

2.97 

2.97 

2.93 

2.87 

2.80 

DIMENSI 6

TVRI 

KOMPAS TV 

RTV 

SCTV 

METRO TV 

TRANS TV 

INDOSIAR 

RCTI 

INEWS 

MNC 

TV TRANS 7 

GTV 

TV ONE 
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DIMENSI 7
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.67) dibandingkan 

beberapa program berita televisi lainnya untuk 

dimensi tidak membuat berita cabul adalah 

informasi yang disajikan tidak menyajikan 

audio dan visualisasi unsur pornografi. 

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas KPI. Itu 

artinya, bahwa semua program siaran berita 

memuat pemberitaan sadis dan tayangan yang 

keji.

PERNYATAAN 6
Program siaran berita tidak menyajikan 

tayangan yang keji.

SCTV 3.27

RCTI 3.13

2.87

TV ONE 2.80

TRANS 7 2.97

INDOSIAR 3.13

TVRI 3.67

KOMPAS TV 3.43

RTV 3.37

METRO TV 3.23

INEWS 3.07

TRANS TV 3.17

MNC TV 2.97

GTV 2.93

TVRI 

KOMPAS TV 

TRANS 7 

SCTV I

NEWS 

TRANS TV 

METRO TV 

INDOSIAR 

TV ONE 

RTV 

RCTI 

MNC TV 

GTV 

3.67 

3.60 

3.53 

3.53 

3.50 

3.47 

3.47 

3.47 

3.47 

3.43 

3.43 

3.40 

3.37 

3.23 

DIMENSI 7
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SCTV 3.53

RCTI 3.43

3.23

TV ONE 3.47

TRANS 7 3.53

INDOSIAR 3.47

TVRI 3.67

KOMPAS TV 3.60

RTV 3.43

METRO TV 3.47

INEWS 3.50

TRANS TV 3.47

MNC TV 3.40

GTV 3.37

TVRI 

KOMPAS TV 

TRANS TV 

RTV 

TRANS 7 

GTV 

INEWS 

METRO TV 

MNC TV 

TV ONE 

INDOSIAR 

SCTV 

RCTI 

3.43 

3.33 

3.30 

3.27 

3.23 

3.20 

3.20 

3.20 

3.13 

3.13 

3.10 

3.10 

2.87 

2.87 

DIMENSI 8

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, yaitu 

lebih dari 3.00. Itu artinya, bahwa semua 

program siaran berita tidak menyajikan audio 

dan visualisasi unsur pornografi.

PERNYATAAN 7
Program siaran berita tidak menyajikan audio 

dan visualisasi yang mengandung unsur 

pornografi.

DIMENSI 8 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.43) dibandingkan 

beberapa program berita televisi lainnya 

untuk dimensi menerapkan prinsip praduga 

tak bersalah adalah program siaran tidak 

menghakimi tersangka sebelum dijatuhkan 

vonis oleh hakim.
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SCTV 3.10

RCTI 2.87

2.87

TV ONE 3.13

TRANS 7 3.23

INDOSIAR 3.10

TVRI 3.43

KOMPAS TV 3.33

RTV 3.27

METRO TV 3.20

INEWS 3.20

TRANS TV 3.30

MNC TV 3.13

GTV 3.20

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas KPI. Itu 

artinya, bahwa semua program siaran berita 

menyajikan informasi yang menghakimi 

tersangka sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim.

PERNYATAAN 8
Program siaran berita tidak menyajikan 

informasi yang menghakimi tersangka sebelum 

dijatuhkan vonis oleh hakim.
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INDEKS KUALITAS 
PROGRAM TALKSHOW
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Indeks Kualitas Program Talkshow pada periode 

II tahun 2021 adalah 3.32, indeks tersebut sudah 

mencapai standar program berkualitas yang 

ditetapkan KPI.

Grafik di bawah menunjukkan perbandingan 

Indeks Program Talkshow dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021. Indeks yang 

paling tinggi tercatat pada periode saat ini 

Juni-Agustus tahun 2021. Sedangkan yang 

terendah yaitu pada periode Maret-April tahun 

2018. Meskipun terdapat kenaikan yang cukup 

signifikan pada program talkshow berita indeks 

periode Juni-Agustus tahun 2020 dan pada 

program talkshow non berita periode yang 

sama, namun pada periode Juni-Agustus tahun 

2021 hasil indeks mengalami peningkatan.

INDEKS KUALITAS PROGRAM TALKSHOW
PERIODE II TAHUN 2021

3.32 3.00

Periode II 
Tahun 2021

Standar KPI
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PERBANDINGAN INDEKS PROGRAM TALKSHOW TAHUN 2017 - 2021

Media penyiaran akan lebih baik jika 

memberikan program talkshow dengan 

beragam narasumber dan tidak terkesan 

hanya untuk mencari aman padahal tema yang 

dibicarakan sifatnya terkait isu yang pro kontra 

di kalangan masyarakat dan sebaiknya tidak 

menjadikan perempuan sebagai komodifikasi, 

mengeksploitasi fisik perempuan untuk 

menaikkan rating atau penonton.

Meskipun sudah berkualitas namun sampel 

kategori program talkshow tidak bisa 

diperbandingkan secara langsung karena ada 

talkshow berita (misalnya Mata Najwa dan Rosi), 

talkshow feature (misalnya Michael Tjandra 

Luar Biasa dan Kick Andy), talkshow komersial 

(seperti dalam salah satu acara Co«ee Break) 

dan talkshow infotainmen (misalnya Tukul 

Arwana One Man Show dan Rumpi No Secret). 

Pelanggaran lebih banyak ditemukan dalam 

program talkshow infotainment dan nilai pada 

talkshow  jenis ini juga belum berkualitas.

3.03 3.03 3.053.04

3.22 3.22 3.24

3.29

3.32

3.50

3.00

Standar
KPI

2021202020192018

Talkshow Talkshow Berita Talkshow Non Berita

2017

3.16
3.12

3.01
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ASPEK KUALITAS

DIMENSI 1 
Akurat adalah Informasi yang disampaikan 

harus berdasarkan fakta, yaitu benar terjadi 

dan benar diucapkan oleh narasumber. 

DIMENSI 2
Adil, berimbang dan tidak berpihak adalah 

memberikan informasi dengan porsi dan 

kesempatan yang sama kepada semua 

pihak, berasal dari sumber berita kedua 

belah pihak, bisa ditambah dengan sumber 

berita yang netral, dengan durasi yang sama 

dan bermanfaat untuk publik bukan untuk 

kepentingan seseorang atau  kelompok 

tertentu.

DIMENSI 3 

Tidak menghasut dan menyesatkan adalah 

informasi  yang tidak mengadu domba dan 

disajikan sesuai dengan fakta.

DIMENSI 4 

Tidak menonjolkan unsur kekerasan adalah 

informasi yang disajikan tidak mengandung 

kekerasan yang berlebihan

DIMENSI 5 

Tidak mempertentangkan agama, ras suku, dan 

antargolongan adalah informasi yang disajikan 

tidak mengandung suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA)
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DIMENSI 6 

Tidak membuat berita bohong adalah semua 

informasi yang disajikan benar.

DIMENSI 7 

Tidak membuat berita sadis adalah menyajikan 

yang tidak keji.

DIMENSI 8 

Tidak membuat berita cabul adalah informasi 

yang disajikan tidak menyajikan audio dan 

visualisasi unsur pornografi.

DIMENSI 9 

Kemampuan menggali informasi, bersikap 

netral dan tidak memihak, menguasai materi, 

bersikap adil, tidak memprovokasi atau 

menyudutkan narasumber, tidak beropini.

DIMENSI 10 

Kepentingan publik adalah informasi yang 

diperlukan oleh publik.

DIMENSI 11 

Norma kesopanan dan kesusilaan adalah suatu 

hal yang dijunjung oleh keberagaman khalayak 

baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/

atau latar belakang ekonomi.

DIMENSI 12 

Hak privasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap 

individu dimana segala sesuatu yang terkait 

dengan dirinya tidak ingin diketahui oleh publik

DIMENSI 13 

Menerapkan prinsip praduga tak bersalah 

adalah program siaran tidak menghakimi 

tersangka sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim.

DIMENSI 14 

Melecehkan orang dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu adalah merendahkan 

seseorang di depan publik.

DIMENSI 15 

Bincang-bincang seks adalah muatan yang 

membahas segala sesuatu berkaitan dengan 

masalah reproduksi, organ kelamin, hubungan 

intim, orientasi seks dan identitas gender.

DIMENSI INDEKS

Dimensi 1 3.37

Dimensi 2 3.14

Dimensi 3 3.32

Dimensi 4 3.41

Dimensi 5 3.53

Dimensi 6 3.31

Dimensi 7 3.55

Dimensi 8 3.41

Dimensi 9 3.32

Dimensi 10 3.14

Dimensi 11 3.36

Dimensi 12 3.16

Dimensi 13 3.36

Dimensi 14 3.32

Dimensi 15 3.15

INDEKS 
RATA-RATA
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Dalam beberapa tayangan program talkshow 

perlu pengklasifikasian pointer penilaian 

antara tayangan yang mengangkat isu-isu 

publik dengan tayangan yang mengangkat 

isu-isu privasi. Hal tersebut akan sulit untuk 

membandingkan antara netralitas tayangan 

Mata Najwa yang berpihak kepada publik 

dibandingkan dengan netralitas tayangan 

Rumpi No Screet atau Tukul Arwana Show 

yang membahas isu-isu selebritas. Selain 

pakaian co-host yang sangat sensual, acara 

Tukul One Man Show juga tidak memiliki nilai-

nilai edukasi yang penting untuk diketahui oleh 

banyak orang.

Sehingga, penilaian yang diperoleh dari 

sampel talkshow dengan konsep infotainment 

atau menampilkan sisi kehidupan selebritis 

lebih rendah dibandingkan sampel talkshow 

yang konteksnya bersifat pemberitaan. Media 

penyiaran juga diharapkan jika bermaksud 

menampilkan atau menyinggung isu 

terkait perbedaan gender sebaiknya turut 

menghadirkan pakar yang paham tentang 

SOGIESC (Sexual, Orientasi, Gender Identity, 

Expression, dan Sexual Characteristic), karena 

kalau tidak menghadirkan pakar ini akan dapat 

menyudutkan kelompok tertentu.
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ON AIR

Grafik di bawah menunjukkan bahwa Indeks 

Program Talkshow berdasarkan dimensi 

masih ada yang belum mencapai standar KPI, 

yaitu mengenai Hak privasi sebagai hak yang 

dimiliki oleh setiap individu dimana segala 

sesuatu yang terkait dengan dirinya tidak ingin 

diketahui oleh publik. Sedangkan untuk indeks 

tertinggi adalah banyak program talkshow 

tidak membuat berita sadis yaitu menyajikan 

yang tidak keji.

INDEKS PROGRAM 
TALKSHOW BERDASARKAN 

DIMENSI

Dimensi 7 

Dimensi 5 

Dimensi 1 

Dimensi 13 

Dimensi 4 

Dimensi 6 

Dimensi 8 

Dimensi 9 

Dimensi 3 

Dimensi 14 

Dimensi 11 

Dimensi 15 

Dimensi 2 

Dimensi 10 

Dimensi 12 

3.50 

3.48 

3.33 

3.33 

3.33 

3.30 

3.30 

3.25 

3.24 

3.23 

3.23 

3.21 

3.04 

2.93 

2.91 
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ON AIR
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BREAKING
NEWS

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks 

Program Talkshow di seluruh stasiun TV masih 

ada yang belum mencapai standar yang 

ditetapkan KPI. Stasiun TV dengan indeks 

tertinggi pada periode ini adalah TVRI dengan 

indeks sebesar 3.59. Sementara untuk Stasiun 

TV dengan indeks tertinggi kedua pada 

kategori ini adalah RTV, yaitu sebesar 3.57. 

DIMENSI 1 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.70) dibandingkan 

beberapa program talkshow televisi lainnya 

untuk dimensi akurat sebagai Informasi 

yang disampaikan harus berdasarkan fakta, 

yaitu benar terjadi dan benar diucapkan oleh 

narasumber.

INDEKS PROGRAM TALKSHOW
BERDASARKAN STASIUN TV

TVRI

RTV

METRO TV

KOMPAS TV

TRANS 7

INEWS

TV ONE

TRANS TV

INDOSIAR

3.59

3.57

3.51

3.49

3.46

3.37

3.23

2.87

2.82

TVRI 

METRO TV 

RTV 

TRANS 7 

KOMPAS TV 

INEWS 

TV ONE 

INDOSIAR 

TRANS TV 

3.70 

3.57 

3.57 

3.50 

3.47 

3.40 

3.23 

3.03 

2.90 

DIMENSI 1
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BREAKING
NEWS

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat diketahui 
bahwa semua televisi sudah memenuhi standar 
indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 3.00 kecuali 
Trans TV (2.90). Itu artinya, bahwa semua program 
siaran talkshow sudah berdasarkan fakta, yaitu benar 
terjadi dan benar diucapkan oleh narasumber.

PERNYATAAN 1
Program siaran talkshow berdasarkan fakta, yaitu 
benar terjadi dan benar diucapkan oleh narasumber.

TV ONE 3.23

TRANS 7 3.50

INDOSIAR 3.03

TVRI 3.70

KOMPAS TV 3.47

RTV 3.57

METRO TV 3.57

INEWS 3.40

TRANS TV 2.90
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TV ONE 3.03

TRANS 7 3.33

INDOSIAR 2.97

TVRI 3.43

KOMPAS TV 3.37

RTV 3.50

METRO TV 3.57

INEWS 3.33

TRANS TV 2.70

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas KPI. Itu 

artinya, bahwa semua program siaran talkshow 

Indosiar dan Trans TV belum memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua pihak. 

Dan juga pada program siaran talkshow Tv One, 

Indosiar dan Trans TV masih memuat taynagn 

yang berpihak pada kepentingan tertentu.

PERNYATAAN 2
Program siaran talkshow memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua pihak.

METRO TV 

RTV 

TVRI 

TRANS 7 

KOMPAS TV 

INEWS 

TV ONE 

INDOSIAR 

TRANS TV 

3.53 

3.48 

3.48 

3.38 

3.35 

3.22 

2.82 

2.57 

2.42

DIMENSI 2

DIMENSI 2 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.53) dibandingkan 

beberapa program talkshow televisi lainnya 

untuk dimensi adil, berimbang dan tidak 

berpihak adalah memberikan informasi dengan 

porsi dan kesempatan yang sama kepada 

semua pihak, berasal dari sumber berita kedua 

belah pihak, bisa ditambah dengan sumber 

berita yang netral, dengan durasi yang sama 

dan bermanfaat untuk publik bukan untuk 

kepentingan seseorang atau  kelompok tertentu.
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PERNYATAAN 3
Program siaran talkshow bermanfaat untuk 

publik tidak berpihak kepada kepentingan 

tertentu, tapi untuk kepentingan publik.

TV ONE 2.60

TRANS 7 3.43

INDOSIAR 2.17

TVRI 3.53

KOMPAS TV 3.33

RTV 3.47

METRO TV 3.50

INEWS 3.10

TRANS TV 2.13

TVRI 

RTV 

INEWS 

METRO TV 

KOMPAS TV 

TRANS 7 

TV ONE 

INDOSIAR 

TRANS TV 

3.63 

3.57 

3.50 

3.50 

3.47 

3.33 

3.23 

2.97 

2.70 

DIMENSI 3

DIMENSI 3 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.63) dibandingkan 
beberapa program talkshow televisi lainnya 
untuk dimensi tidak menghasut dan 
menyesatkan adalah informasi  yang tidak 
mengadu domba dan disajikan sesuai dengan 
fakta.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah 
memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 
Trans TV (2.70). Itu artinya, bahwa semua 
program siaran talkshow masih ada yang 
mengandung muatan mengadu domba dan 
tidak disajikan sesuai dengan fakta.

PERNYATAAN 4
Program siaran talkshow tidak mengadu 
domba dan disajikan sesuai dengan fakta.

TV ONE 3.23

TRANS 7 3.33

INDOSIAR 2.97

TVRI 3.63

KOMPAS TV 3.47

RTV 3.57

METRO TV 3.50

INEWS 3.50

TRANS TV 2.70
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TV ONE 3.43

TRANS 7 3.37

INDOSIAR 2.83

TVRI 3.73

KOMPAS TV 3.50

RTV 3.67

METRO TV 3.53

INEWS 3.47

TRANS TV 3.17

DIMENSI 4 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.73) dibandingkan 

beberapa program talkshow televisi lainnya 

untuk dimensi tidak menonjolkan unsur 

kekerasan adalah informasi yang disajikan tidak 

mengandung kekerasan yang berlebihan.

TVRI 

RTV 

METRO TV 

KOMPAS TV 

INEWS 

TV ONE 

TRANS 7 

TRANS TV 

INDOSIAR 

3.73 

3.67 

3.53 

3.50 

3.47 

3.43 

3.37 

3.17 

2.83

DIMENSI 4

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

Indosiar (2.83). Itu artinya, bahwa semua 

program siaran talkshow masih ada yang 

menyajikan unsur kekerasan verbal dan non 

verbal secara berlebihan. 

PERNYATAAN 5
Program siaran talkshow tidak menyajikan 

unsur kekerasan verbal dan non verbal secara 

berlebihan.
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DIMENSI 5 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.77) dibandingkan 

beberapa program talkshow televisi lainnya 

untuk dimensi tidak mempertentangkan 

agama, ras suku, dan antargolongan adalah 

informasi yang disajikan tidak mengandung 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

TVRI 

RTV 

KOMPAS TV 

METRO TV 

TRANS 7 

TV ONE 

TRANS TV 

INEWS 

INDOSIAR 

3.77 

3.63 

3.63 

3.57 

3.57 

3.47 

3.43 

3.40 

3.30 

DIMENSI 5

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, yaitu 

lebih dari 3.00. Itu artinya, bahwa semua 

program siaran talkshow tidak ada tayangan 

yang mempertentangkan suku, agama, ras dan 

antargologan (SARA).

PERNYATAAN 6
Program siaran talkshow tidak 

mempertentangkan suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA).

TV ONE 3.47

TRANS 7 3.57

INDOSIAR 3.30

TVRI 3.77

KOMPAS TV 3.63

RTV 3.63

METRO TV 3.57

INEWS 3.40

TRANS TV 3.43
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TV ONE 3.00

TRANS 7 3.53

INDOSIAR 2.97

TVRI 3.47

KOMPAS TV 3.47

RTV 3.63

METRO TV 3.43

INEWS 3.43

TRANS TV 2.87

DIMENSI 6 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa RTV memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.63) dibandingkan 

beberapa program talkshow televisi lainnya 

untuk dimensi tidak membuat berita bohong 

adalah semua informasi yang disajikan benar.

RTV 

TRANS 7 

KOMPAS TV 

TVRI 

INEWS 

METRO TV 

TV ONE 

INDOSIAR 

TRANS TV 

3.63 

3.53 

3.47 

3.47 

3.43 

3.43

3.00 

2.97 

2.87 

DIMENSI 6

PERNYATAAN 7
Program siaran talkshow tidak membuat berita 

bohong adalah semua informasi yang disajikan 

benar.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, 

kecuali Indosiar (2.97) dan Trans TV (2.87). 

Itu artinya, bahwa semua program siaran 

talkshow masih ada yang membuat berita 

bohong atau tidak disajikan secara benar.
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TVRI 

RTV 

KOMPAS TV 

TRANS 7 

INEWS 

METRO TV 

TV ONE 

INDOSIAR 

TRANS TV 

3.67 

3.63 

3.63 

3.63 

3.57 

3.53 

3.53 

3.43 

3.30 

DIMENSI 7

DIMENSI 7 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.67) dibandingkan 

beberapa program talkshow televisi lainnya 

untuk dimensi tidak membuat berita sadis 

adalah menyajikan yang tidak keji.

TV ONE 3.53

TRANS 7 3.63

INDOSIAR 3.43

TVRI 3.67

KOMPAS TV 3.63

RTV 3.63

METRO TV 3.53

INEWS 3.57

TRANS TV 3.30

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, yaitu 

lebih dari 3.00. Itu artinya, bahwa semua 

program siaran talkshow tidak membuat berita 

sadis atau menyajikan yang tidak keji.

PERNYATAAN 8 

Program siaran talkshow tidak membuat berita 

sadis adalah menyajikan yang tidak keji.
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DIMENSI 8 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Kompas TV memperoleh nilai 

indeks kualitas program tertinggi (3.70) 

dibandingkan beberapa program talkshow 

televisi lainnya untuk dimensi tidak membuat 

berita cabul adalah informasi yang disajikan 

tidak menyajikan audio dan visualisasi unsur 

pornografi.

DIMENSI 9 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa RTV memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.59) dibandingkan beberapa 

program talkshow televisi lainnya untuk dimensi 

kemampuan menggali informasi, bersikap netral 

dan tidak memihak, menguasai materi, bersikap 

adil, tidak memprovokasi atau menyudutkan 

narasumber, tidak beropini.

 

TV ONE 3.27

TRANS 7 3.67

INDOSIAR 2.37

TVRI 3.57

KOMPAS TV 3.70

RTV 3.67

METRO TV 3.67

INEWS 3.60

TRANS TV 3.20

KOMPAS TV 

METRO TV 

RTV 

TRANS 7 

INEWS 

TVRI 

TV ONE 

TRANS TV 

INDOSIAR 

3.70 

3.67 

3.67 

3.67 

3.60 

3.57 

3.27 

3.20

2.37

DIMENSI 8

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, 

kecuali Indosiar (2.37). Itu artinya, bahwa 

semua program siaran talkshow masih ada 

yang menyajikan audio dan visualisasi unsur 

pornografi.

PERNYATAAN 9 

Program siaran talkshow tidak membuat 

berita cabul adalah informasi yang disajikan 

tidak menyajikan audio dan visualisasi unsur 

pornografi.
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

Trans TV. Itu artinya, bahwa program siaran 

talkshow Trans TV masih ada belum bersikap 

netral (2.90), menyudutkan narasumber (2.73), 

dan mengandung muatan provokasi (2.77).

PERNYATAAN 10 
Pembawa acara program siaran talkshow 

bersikap netral dan tidak memihak.

TV ONE 3.13

TRANS 7 3.20

INDOSIAR 3.13

TVRI 3.47

KOMPAS TV 3.40

RTV 3.60

METRO TV 3.47

INEWS 3.43

TRANS TV 2.90

TV ONE 3.30

TRANS 7 3.20

INDOSIAR 3.07

TVRI 3.60

KOMPAS TV 3.27

RTV 3.60

METRO TV 3.50

INEWS 3.40

TRANS TV 2.73

TV ONE 3.40

TRANS 7 3.27

INDOSIAR 3.20

TVRI 3.53

KOMPAS TV 3.37

RTV 3.57

METRO TV 3.50

INEWS 3.47

TRANS TV 3.17

RTV 

TVRI 

METRO TV 

INEWS 

KOMPAS TV 

TRANS 7 

TV ONE 

INDOSIAR 

TRANS TV 

3.59 

3.56 

3.48 

3.46 

3.36 

3.23 

3.23 

3.11 

2.89 

DIMENSI 9
PERNYATAAN 11 
Pembawa acara program siaran talkshow tidak 

menyudutkan narasumber.

 

PERNYATAAN 12 
Pembawa acara program siaran talkshow 

memberikan waktu yang cukup kepada 

narasumber untuk menjelaskan dan/atau 

menjawab.
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TV ONE 3.07

TRANS 7 3.27

INDOSIAR 3.03

TVRI 3.63

KOMPAS TV 3.40

RTV 3.60

METRO TV 3.47

INEWS 3.53

TRANS TV 2.77

PERNYATAAN 13 

Pembawa acara program siaran talkshow tidak 

memprovokasi.

 

DIMENSI 10
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.57) dibandingkan 

beberapa program talkshow televisi lainnya 

untuk dimensi kepentingan publik adalah 

informasi yang diperlukan oleh publik.

METRO TV 

RTV 

KOMPAS TV 

TRANS 7 

TVRI 

INEWS 

TV ONE 

INDOSIAR 

TRANS TV 

3.57 

3.57 

3.57 

3.57 

3.50 

3.27 

2.73

2.27 

2.23

DIMENSI 10

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

TV One (2.73), Indosiar (2.27), dan Trans TV 

(2.23). Itu artinya, bahwa semua program siaran 

talkshow masih ada yang menyajikan informasi 

yang tidak diperlukan oleh publik.

PERNYATAAN 14
Program siaran talkshow menyajikan informasi 

yang diperlukan oleh publik.

TV ONE 2.73

TRANS 7 3.57

INDOSIAR 2.27

TVRI 3.50

KOMPAS TV 3.57

RTV 3.57

METRO TV 3.57

INEWS 3.27

TRANS TV 2.23
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TVRI 

KOMPAS TV 

METRO TV 

RTV 

TRANS 7 

INEWS 

TV ONE 

TRANS TV 

INDOSIAR 

3.70 

3.63 

3.60 

3.60 

3.60 

3.47 

3.33 

2.77 

2.50

DIMENSI 11

DIMENSI 11 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.70) dibandingkan beberapa 

program talkshow televisi lainnya untuk dimensi 

norma kesopanan dan kesusilaan adalah suatu 

hal yang dijunjung oleh keberagaman khalayak 

baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau 

latar belakang ekonomi.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

Indosiar (2.50) dan Trans TV (2.77). Itu artinya, 

bahwa semua program siaran talkshow masih 

ada yang melanggar norma kesopanan dan 

kesusilaan.

PERNYATAAN 15 

Program siaran talkshow memberikan informasi 

yang tidak melanggar norma kesopanan dan 

kesusilaan.

TV ONE 3.33

TRANS 7 3.60

INDOSIAR 2.50

TVRI 3.70

KOMPAS TV 3.63

RTV 3.60

METRO TV 3.60

INEWS 3.47

TRANS TV 2.77
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DIMENSI 12 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.67) dibandingkan 

beberapa program talkshow televisi lainnya 

untuk dimensi hak privasi adalah hak yang 

dimiliki oleh setiap individu dimana segala 

sesuatu yang terkait dengan dirinya tidak ingin 

diketahui oleh publik.

TV ONE 3.40

TRANS 7 3.50

INDOSIAR 2.07

TVRI 3.67

KOMPAS TV 3.50

RTV 3.60

METRO TV 3.53

INEWS 3.20

TRANS TV 2.00

TVRI 

RTV 

METRO TV 

KOMPAS TV 

TRANS 7 

TV ONE 

INEWS 

INDOSIAR 

TRANS TV 

3.67 

3.60 

3.53 

3.50 

3.50 

3.40 

3.20

2.07 

2.00 

DIMENSI 12

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

Indosiar (2.07) dan Trans TV (2.00). Itu artinya, 

bahwa semua program siaran talkshow masih 

ada yang menyiarkan informasi tentang privasi 

seseorang.

PERNYATAAN 16 

Program siaran talkshow tidak menyiarkan 

informasi tentang privasi seseorang.



53KOMISI PENYIARAN INDONESIA

TVRI 

RTV 

METRO TV 

INEWS 

TV ONE 

KOMPAS TV 

TRANS 7 

INDOSIAR 

TRANS TV 

3.63 

3.60 

3.47 

3.40 

3.40 

3.33 

3.30 

3.17 

2.93 

DIMENSI 13

DIMENSI 13 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.63) dibandingkan 

beberapa program talkshow televisi lainnya 

untuk dimensi menerapkan prinsip praduga 

tak bersalah adalah program siaran tidak 

menghakimi tersangka sebelum dijatuhkan 

vonis oleh hakim.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

Trans TV (2.93). Itu artinya, bahwa program 

siaran talkshow Trans TV masih ada yang 

menghakimi seseorang sebelum ada bukti 

yang nyata.

PERNYATAAN 17 

Program siaran talkshow tidak menghakimi 

seseorang sebelum ada bukti yang nyata.

 

TV ONE 3.40

TRANS 7 3.30

INDOSIAR 3.17

TVRI 3.63

KOMPAS TV 3.33

RTV 3.60

METRO TV 3.47

INEWS 3.40

TRANS TV 2.93
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DIMENSI 14
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa RTV memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.60) dibandingkan 

beberapa program talkshow televisi lainnya 

untuk dimensi melecehkan orang dan/

atau kelompok masyarakat tertentu adalah 

merendahkan seseorang di depan publik.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

Indosiar (2.70. Itu artinya, bahwa program siaran 

talkshow Indosiar masih ada yang melecehkan 

orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

didepan publik.

PERNYATAAN 18 
Program siaran talkshow tidak melecehkan 

orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

didepan publik.

 

TV ONE 3.33

TRANS 7 3.53

INDOSIAR 2.70

TVRI 3.60

KOMPAS TV 3.53

RTV 3.60

METRO TV 3.43

INEWS 3.10

TRANS TV 3.07

DIMENSI 15 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.20) dibandingkan beberapa 

program talkshow televisi lainnya untuk dimensi 

bincang-bincang seks adalah muatan yang 

membahas segala sesuatu berkaitan dengan 

masalah reproduksi, organ kelamin, hubungan 

intim, orientasi seks dan identitas gender.

RTV 

TVRI 

KOMPAS TV 

TRANS 7 

METRO TV 

TV ONE 

INEWS 

TRANS TV 

INDOSIAR 

3.60 

3.60 

3.53 

3.53 

3.43 

3.33 

3.10 

3.07 

2.70

DIMENSI 14
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TV ONE 3.03

TRANS 7 3.20

INDOSIAR 3.07

TVRI 3.20

KOMPAS TV 3.17

RTV 3.13

METRO TV 3.17

INEWS 3.13

TRANS TV 3.13

TV ONE 3.13

TRANS 7 3.20

INDOSIAR 3.03

TVRI 3.20

KOMPAS TV 3.17

RTV 3.13

METRO TV 3.20

INEWS 3.13

TRANS TV 3.20

TVRI 

TRANS 7 

METRO TV 

TRANS TV 

KOMPAS TV 

INEWS 

RTV 

TV ONE 

INDOSIAR 

3.20 

3.20 

3.18 

3.17 

3.17 

3.13 

3.13 

3.08 

3.05 

DIMENSI 15

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, yaitu 

lebih dari 3.00. Itu artinya, bahwa semua 

program siaran talkshow menyajikan informasi 

tentang orientasi seks dan identitas gender 

yang berbeda secara santun, berhati-hati, 

dengan melibatkan pihak yang berkompeten 

dalam bidangnya sebelum pukul 22.00 waktu 

setempat.

PERNYATAAN 19 

Program siaran talkshow membicarakan 

masalah yang terkait dengan masalah 

reproduksi, organ kelamin, dan hubungan intim 

sebelum pukul 22.00 waktu setempat.

 

PERNYATAAN 20 

Program siaran talkshow menyajikan informasi 

tentang orientasi seks dan identitas gender 

yang berbeda secara santun, berhati-hati, 

dengan melibatkan pihak yang berkompeten 

dalam bidangnya.
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INDEKS KUALITAS 
PROGRAM INFOTAINMEN
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Indeks Kualitas Program Infotainmen pada 

periode II tahun 2021 adalah 2.59, indeks 

tersebut belum mencapai standar program 

berkualitas yang ditetapkan KPI.

Grafik di bawah menunjukkan perbandingan 

Indeks Program Infotainmen dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021. Indeks yang paling 

tinggi tercatat pada periode Juni-Agustus tahun 

2020. Sedangkan yang terendah yaitu pada 

periode Juli-Agustus tahun 2018. Meskipun 

terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada 

indeks periode Januari-Maret tahun 2020 dan 

terus meningkat hingga periode Juni-Agustus 

tahun 2020, namun pada periode Juni-Agustus 

tahun 2021 hasil indeks mengalami penurunan.

INDEKS KUALITAS 
PROGRAM 
INFOTAINMEN

INDEKS KUALITAS PROGRAM INFOTAINMEN
PERIODE II TAHUN 2021

Periode II Tahun 2021

Standar KPI
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PERBANDINGAN INDEKS PROGRAM INFOTAINMEN
TAHUN 2017 - 2021

2017 Standar
KPI

2018 2019 2020 2021
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2021

2,36 2,51 2,35 2,25 2,20 2,56 2,34 2,68 2,86 2,67 2,59 3.00

Program infotainmen perlu memperhatikan 

fakta informasi yang disiarkan. Program harus 

mampu untuk melakukan konfirmasi kepada 

sumber-sumber secara berimbang. Pemilihan 

isu yang rata-rata terpaku dengan kehidupan 

selebriti yang isu nya tidak memiliki muatan 

kepentingan publik seperti misalnya berita artis 

yang belanja harian ke swalayan, artis yang 

berseteru dengan teman dekatnya, juga berita 

perceraian, perselingkuhan dan lain-lain.

Pihak produksi infotainmen seperti tidak 

melakukan verifikasi atau wawancara 

dengan narasumber. Beberapa kabar yang 

belum dikonfirmasi kebenarannya dengan 

narasumber, tetapi sudah segera ditayangkan 

dengan narasi yang terkesean sensasional. 

Rekomendasi yang diajukan kepada KPI, 

perlu adanya edukasi etika jurnalistik kepada 

lembaga penyiaran yang memproduksi 

program infotainmen sehingga tidak jauh 

berjalan dalam pelanggaran tayangan.

ASPEK KUALITAS 

DIMENSI 1 

Akurat adalah Informasi yang disampaikan 

harus berdasarkan fakta, yaitu benar terjadi 

dan benar diucapkan oleh narasumber. 

DIMENSI 2 

Adil, berimbang dan tidak berpihak adalah 

memberikan informasi dengan porsi dan 

kesempatan yang sama kepada semua 

pihak, berasal dari sumber berita kedua 

belah pihak, bisa ditambah dengan sumber 

berita yang netral, dengan durasi yang sama 

dan bermanfaat untuk publik bukan untuk 

kepentingan seseorang atau  kelompok 

tertentu. 
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DIMENSI 3 

Tidak menghasut dan menyesatkan adalah 

informasi  yang tidak mengadu domba dan 

disajikan sesuai dengan fakta. 

DIMENSI 4 

Tidak mencampuradukkan fakta dan opini 

pribadi adalah tidak menyajikan fakta 

bercampur dengan opini. 

DIMENSI 5 
Tidak menonjolkan unsur kekerasan adalah 

informasi yang disajikan tidak mengandung 

kekerasan yang berlebihan. 

DIMENSI 6 

Tidak mempertentangkan agama, ras suku, dan 

antargolongan adalah informasi yang disajikan 

tidak mengandung suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA).

DIMENSI 7 

Tidak membuat berita bohong adalah semua 

informasi yang disajikan benar.

DIMENSI 8 

Tidak membuat berita sadis adalah menyajikan 

yang tidak keji. 

DIMENSI 9 

Tidak membuat berita cabul adalah informasi 

yang disajikan tidak menyajikan audio dan 

visualisasi unsur pornografi. 

DIMENSI 10 

Menerapkan prinsip praduga tak bersalah 

adalah program siaran tidak menghakimi 

tersangka sebelum dijatuhkan vonis oleh 

hakim. 

DIMENSI 11 

Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan 

antargolongan yang mencakup keberagaman 

budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan 

sosial ekonomi adalah tidak merendahkan atau 

melecehkan individu atau kelompok karena 

perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, 

usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial 

ekonomi. 

DIMENSI 12 

Norma kesopanan dan kesusilaan adalah suatu 

hal yang dijunjung oleh keberagaman khalayak 

baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/

atau latar belakang ekonomi. 

DIMENSI 13 

Menghormati etika profesi adalah muatan 

yang mengandung unsur profesi / pekerjaan 

tertentu ditampilkan secara baik agar tidak 

merugikan dan menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat. 

DIMENSI 14 

Hak privasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap 

individu dimana segala sesuatu yang terkait 

dengan dirinya tidak ingin diketahui oleh 

publik. 

DIMENSI 15 

Melindungi kepentingan anak-anak dan/atau 

remaja adalah sesuai dengan perkembangan 

psikologis anak-anak dan remaja. 

DIMENSI 16 

Adegan seksual adalah tayangan yang 

berhubungan dengan ketelanjangan dan/

atau penampakan alat kelamin; aktifitas seks 

dan/atau persenggamaan percakapan, suara 

tentang aktifitas seks; adegan ciuman bibir; 

eksploitasi bagian tubuh tertentu, gerakan 

tubuh erotis dan kata-kata cabul. 

DIMENSI 17 

Ungkapan kasar dan makian adalah muatan 

yang baik secara verbal maupun nonverbal 

mempunyai kecenderungan menghina 

atau merendahkan martabat manusia yang 
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bermakna jorok, mesum, cabul, vulgar dan/

atau menghina agama dan Tuhan dalam 

bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa 

asing. 

DIMENSI 18 

Gaya hidup konsumtif dan hedonistik adalah 

muatan yang mengedepankan status ekonomi 

seseorang berdasarkan kepemilikan barang 

maupun gaya hidup yang dianut secara 

berlebihan. 

DIMENSI 19 

Adegan mistik dan supranatural adalah gambar 

atau rangkaian gambar dan/atau suara yang 

menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, 

praktek spiritual magis, mistik atau kontak 

dengan makhluk halus secara verbal dan/atau 

nonverbal yang dikategorikan sebagai siaran 

klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada 

pukul 22.00-03.00 waktu setempat. 

DIMENSI INDEKS

Dimensi 1 2.44

Dimensi 2 1.97

Dimensi 3 2.16

Dimensi 4 2.00

Dimensi 5 2.70

Dimensi 6 3.28

Dimensi 7 2.63

Dimensi 8 3.05

Dimensi 9 3.15

Dimensi 10 2.84

Dimensi 11 3.13

Dimensi 12 2.39

Dimensi 13 3.05

Dimensi 14 1.51

Dimensi 15 1.55

Dimensi 16 3.15

Dimensi 17 3.01

Dimensi 18 2.19

Dimensi 19 3.09

INDEKS 
RATA-RATA
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Pola konten program infotainmen semua Stasiun 

TV hamper seragam, dikemas dengan isi yang 

sama karena dikelola dengan production house 

yang sama, seperti STARPRO (RCTI, INews TV, 

MNC, GTV) dan stasiun lain pun demikian juga. 

Konsentrasi penyiaran di tangan segelintir 

konglomerasi media menciptakan kesan bahwa 

jumlah Stasiun TV beragam, sementara isinya 

seragam.

Media tampak abai dengan esensi yang 

terkandung dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 

2002 mengenai “diversity of content”. Artis yang 

diliput hanya yang suka membuat kontroversi 

tanpa prestasi. Kontennya didominasi oleh 

cerita dari artis yang kontroversial. Dengan kata 

lain, program Infotainmen selalu didominasi 

oleh tayangan yang tidak produktif atau nihil 

dalam menceritakan prestasi seorang tokoh 

publik.

Dalam program infotainmen juga sepertinya 

sudah bertambah fungsi, tidak hanya 

memberitakan kehidupan pribadi selebritas. 

Tetapi juga menampilkan cuplikan tayangan 

atau konten yang sedang viral di media sosial 

untuk kemudian diberikan komentar. Untuk itu, 

perlu ada regulasi khusus berupa penegasan 

apakah tayangan infotainmen tersebut telah 

memenuhi fungsi informasi atau lebih ke arah 

hiburan (terkait: fakta-opini), karena kalau 

disatukan, dikhawatirkan akan mengacaukan 

persepsi publik dalam membedakan mana 

fakta dan opini.

Grafik di bawah menunjukkan bahwa Indeks 

Program Infotainmen berdasarkan dimensi 

masih ada yang belum mencapai standar KPI, 

yaitu mengenai Hak privasi adalah hak yang 

dimiliki oleh setiap individu dimana segala 

sesuatu yang terkait dengan dirinya tidak ingin 

diketahui oleh publik. Sedangkan untuk 

indeks tertinggi adalah banyak program 

infotainmen tidak menyajikan informasi yang 

mengandung unsur mempertentangkan 

suku, agama, ras dan antargolongan.

INDEKS PROGRAM 
INFOTAINMEN BERDASARKAN 

DIMENSI

Dimensi 6 

Dimensi 16 

Dimensi 9 

Dimensi 11 

Dimensi 19 

Dimensi 8 

Dimensi 13 

Dimensi 17 

Dimensi 10 

Dimensi 5 

Dimensi 7 

Dimensi 1 

Dimensi 12 

Dimensi 18 

Dimensi 3 

Dimensi 4 

Dimensi 2 

Dimensi 15 

Dimensi 14 

3.28 

3.15 

3.15 

3.13 

3.09 

3.05 

3.05 

3.01 

2.84 

2.70 

2.63 

2.44 

2.39 

2.19 

2.16 

2.00 

1.97

1.55

 1.51
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Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks 

Program Infotainmen di seluruh stasiun TV 

belum mencapai standar yang ditetapkan KPI. 

Stasiun TV dengan indeks tertinggi pada periode 

ini adalah MNC TV dengan indeks sebesar 2.83. 

Sementara untuk Stasiun TV dengan indeks 

tertinggi kedua pada kategori ini adalah RCTI, 

yaitu sebesar 2.66. 

INDEKS PROGRAM BERITA
BERDASARKAN STASIUN TV

MNC TV

RCTI

INDOSIAR

TRANS TV

GTV

INEWS

SCTV

TRANS 7

2.83

2.66

2.61

2.60

2.55

2.53

2.47

2.47

DIMENSI 1 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (2.67) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi akurat sebagai Informasi 

yang disampaikan harus berdasarkan fakta, 

yaitu benar terjadi dan benar diucapkan oleh 

narasumber.

MNC TV 

RCTI 

TRANS TV 

INEWS 

INDOSIAR 

SCTV 

GTV 

TRANS 7 

2.67 

2.53 

2.50 

2.47 

2.47 

2.43 

2.23 

2.23 

DIMENSI 1
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TRANS  

RCTI 

TRANS 7 TV 

INDOSIAR 

MNC TV 

SCTV 

GTV 

INEWS 

2.10 

2.10 

2.05 

2.02 

1.97 

1.87 

1.83 

1.82 

DIMENSI 2

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas. Itu artinya, 

bahwa semua program siaran infotainmen 

belum berdasarkan fakta, yaitu benar terjadi 

dan benar diucapkan oleh narasumber. 

PERNYATAAN 1 

Program siaran infotainment harus berdasarkan 

fakta, yaitu benar terjadi dan benar diucapkan 

oleh narasumber.

SCTV 2.43

RCTI 2.53

TRANS 7 2.23

INDOSIAR 2.47

INEWS 2.47

TRANS TV 2.50

MNC TV 2.67

GTV 2.23

DIMENSI 2 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Trans 7 memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (2.10) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi adil, berimbang dan tidak 

berpihak adalah memberikan informasi dengan 

porsi dan kesempatan yang sama kepada 

semua pihak, berasal dari sumber berita kedua 

belah pihak, bisa ditambah dengan sumber 

berita yang netral, dengan durasi yang sama 

dan bermanfaat untuk publik bukan untuk 

kepentingan seseorang atau  kelompok 

tertentu.
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas. Itu artinya, 

bahwa semua program siaran infotainmen 

masih belum memberikan kesempatan yang 

sama kepada semua pihak dan mengandung 

unsur untuk kepentingan seseorang atau 

kelompok tertentu.

PERNYATAAN 2 

Program siaran infotainment memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua pihak.

 

DIMENSI 3 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (2.67) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi 

lainnya untuk dimensi tidak menghasut dan 

menyesatkan adalah informasi  yang tidak 

mengadu domba dan disajikan sesuai dengan 

fakta.

SCTV 2.03

RCTI 2.20

TRANS 7 2.13

INDOSIAR 2.17

INEWS 2.00

TRANS TV 2.27

MNC TV 2.17

GTV 2.00

SCTV 1.70

RCTI 2.00

TRANS 7 2.07

INDOSIAR 1.87

INEWS 1.63

TRANS TV 1.83

MNC TV 1.77

GTV 1.67

PERNYATAAN 3 

Program siaran infotainment bermanfaat untuk 

publik bukan untuk kepentingan seseorang 

atau kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan 

publik.

MNC TV 

RCTI 

INDOSIAR 

TRANS TV 

INEWS 

GTV 

TRANS 7 

SCTV 

2.67 

2.27 

2.17 

2.13 

2.10 

2.03 

2.00 

1.93

DIMENSI 3
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SCTV 1.93

RCTI 2.27

TRANS 7 2.00

INDOSIAR 2.17

INEWS 2.10

TRANS TV 2.13

MNC TV 2.67

GTV 2.03

MNC TV 

INDOSIAR 

TRANS 7 

RCTI 

GTV 

TRANS TV 

INEWS 

SCTV 

2.47 

2.07 

2.07 

2.00 

1.90 

1.90 

1.83 

1.73 

DIMENSI 4

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas. Itu artinya, 

bahwa semua program siaran infotainmen 

memuat tayangan yang mengandung unsur 

mengadu domba pihak terkait dan disajikan 

tidak sesuai dengan fakta.

PERNYATAAN 4 
Program siaran infotainment tidak mengadu 

domba pihak terkait dan disajikan sesuai 

dengan fakta.

DIMENSI 4 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (2.47) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi tidak mencampuradukkan fakta 

dan opini pribadi adalah tidak menyajikan fakta 

bercampur dengan opini.
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DIMENSI 5 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.03) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi tidak menonjolkan unsur 

kekerasan adalah informasi yang disajikan 

tidak mengandung kekerasan yang berlebihan.

SCTV 1.73

RCTI 2.00

TRANS 7 2.07

INDOSIAR 2.07

INEWS 1.83

TRANS TV 1.90

MNC TV 2.47

GTV 1.90

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas. Itu artinya, 

bahwa semua program siaran infotainmen 

masih ada yang mencampuradukkan fakta 

dengan opini.

PERNYATAAN 5 
Program siaran infotainment tidak men campur-

adukkan fakta dengan opini.

 

MNC TV 

TRANS TV 

INDOSIAR 

RCTI 

SCTV 

GTV 

INEWS 

TRANS7 

3.03 

2.83 

2.83 

2.70 

2.60 

2.57 

2.57 

2.43 

DIMENSI 5
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas, kecuali 

MNC TV (3.03). Itu artinya, bahwa semua 

program siaran infotainmen masih ada yang 

mengandung unsur kekerasan verbal dan non 

verbal secara berlebihan.

PERNYATAAN 6 

Program siaran infotainment tidak menyajikan 

unsur kekerasan verbal dan non verbal secara 

berlebihan.

SCTV 2.60

RCTI 2.70

TRANS 7 2.43

INDOSIAR 2.83

INEWS 2.57

TRANS TV 2.83

MNC TV 3.03

GTV 2.57

SCTV 3.30

RCTI 3.27

TRANS 7 3.27

INDOSIAR 3.30

INEWS 3.27

TRANS TV 3.23

MNC TV 3.33

GTV 3.30

MNC TV 

GTV 

INDOSIAR 

SCTV 

INEWS 

TRANS 7 

RCTI 

TRANS TV 

3.33 

3.30 

3.30 

3.30 

3.27 

3.27 

3.27 

3.23 

DIMENSI 6

DIMENSI 6 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.33) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi tidak mempertentangkan 

agama, ras suku, dan antargolongan adalah 

informasi yang disajikan tidak mengandung 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

 

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas, yaitu lebih 

dari 3.00. Itu artinya, bahwa semua program 

siaran infotainmen tidak mempertentangkan 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

PERNYATAAN 7 

Program siaran infotainment tidak mem-

pertentang kan suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA).
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DIMENSI 7 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (2.87) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi tidak membuat berita bohong 

adalah semua informasi yang disajikan benar.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum memenuhi 

standar indeks kualitas. Itu artinya, bahwa 

semua program siaran infotainmen masih ada 

yang memuat informasi bohong termasuk hoax 

dan fitnah.

PERNYATAAN 8 

Program siaran infotainment tidak memuat 

informasi bohong termasuk hoax dan fitnah.

MNC TV 

TRANS TV 

SCTV 

INDOSIAR 

RCTI 

INEWS 

TRANS 7 

GTV 

2.87 

2.70 

2.70 

2.63 

2.63 

2.53 

2.50 

2.47 

DIMENSI 7

SCTV 2.70

RCTI 2.63

TRANS 7 2.50

INDOSIAR 2.63

INEWS 2.53

TRANS TV 2.70

MNC TV 2.87

GTV 2.47
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DIMENSI 8 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.23) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi tidak membuat berita sadis 

adalah menyajikan yang tidak keji.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas, kecuali 

SCTV (2.97), RCTI (2.87), dan Trans 7 (2.80). 

Itu artinya, bahwa semua program siaran 

infotainmen masih ada yang memuat tayangan 

berita yang keji.

PERNYATAAN 9 

Program siaran infotainment tidak menyajikan 

berita yang keji.

INDOSIAR 

GTV 

MNC TV 

TRANS TV 

INEWS 

SCTV 

RCTI 

TRANS 7 

3.23 

3.20 

3.20 

3.17 

3.00 

2.97 

2.87 

2.80 

DIMENSI 8

SCTV 2.97

RCTI 2.87

TRANS 7 2.80

INDOSIAR 3.23

INEWS 3.00

TRANS TV 3.17

MNC TV 3.20

GTV 3.20
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DIMENSI 9 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.23) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi tidak membuat berita cabul 

adalah informasi yang disajikan tidak menyajikan 

audio dan visualisasi unsur pornografi.

 

MNC TV 

RCTI 

GTV 

INEWS 

SCTV 

TRANS 7 

TRANS TV 

INDOSIAR 

3.23 

3.23 

3.17 

3.17 

3.17 

3.13 

3.07 

3.00 

DIMENSI 9

TRANS 7

MNC TV

GTV

INDOSIAR

SCTV

RCTI

INEWS

TRANS TV

3.10

3.03

2.87

2.83

2.77

2.73

2.70

2.67

DIMENSI 10

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas, yaitu lebih 

dari 3.00. Itu artinya, bahwa semua program 

siaran infotainmen tidak mengandung unsur 

pornografi dalam bentuk audio dan visualisasi 

tayangan yang disajikan.

PERNYATAAN 10 

Program siaran infotainment tidak 

menyajikan audio dan visualisasi 

mengandung unsur pornografi.

 

SCTV 3.17

RCTI 3.23

TRANS 7 3.13

INDOSIAR 3.00

INEWS 3.17

TRANS TV 3.07

MNC TV 3.23

GTV 3.17

DIMENSI 10 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Trans 7 memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.10) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi menerapkan prinsip praduga 

tak bersalah adalah program siaran tidak 

menghakimi tersangka sebelum dijatuhkan 

vonis oleh hakim.
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MNC TV 

TRANS TV 

RCTI 

INDOSIAR 

TRANS 7 

INEWS 

SCTV 

GTV 

3.33 

3.23 

3.20 

3.17 

3.17 

3.00 

3.00 

2.93 

DIMENSI 11

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas, kecuali 

Trans 7 (3.10) dan MNC TV (3.03). Itu artinya, 

bahwa semua program siaran infotainmen 

masih ada yang menyajikan informasi yang 

menghakimi tersangka sebelum dijatuhkan 

vonis oleh hakim.

PERNYATAAN 11 

Program siaran infotainment tidak menyajikan 

informasi yang menghakimi tersangka sebelum 

dijatuhkan vonis oleh hakim.

SCTV 2.77

RCTI 2.73

TRANS 7 3.10

INDOSIAR 2.83

INEWS 2.70

TRANS TV 2.67

MNC TV 3.03

GTV 2.87

DIMENSI 11 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.33) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi menghormati perbedaan suku, 

agama, ras, dan antargolongan yang mencakup 

keberagaman budaya, usia, gender, dan/

atau kehidupan sosial ekonomi adalah tidak 

merendahkan atau melecehkan individu atau 

kelompok karena perbedaan suku, agama, 

ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau 

kehidupan sosial ekonomi.
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DIMENSI 12 
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (2.73) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi 

lainnya untuk dimensi norma kesopanan dan 

kesusilaan adalah suatu hal yang dijunjung oleh 

keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, 

budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas. Itu artinya, 

bahwa semua program siaran infotainmen 

masih ada yang mengandung muatan tentang 

norma kesopanan dan kesusilaan masyarakat.

SCTV 3.00

RCTI 3.20

TRANS 7 3.17

INDOSIAR 3.17

INEWS 3.00

TRANS TV 3.23

MNC TV 3.33

GTV 2.93

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas, kecuali GTV 

(2.93). Itu artinya, bahwa semua program siaran 

infotainmen masih ada yang mengandung 

muatan yang merendahkan atau melecehkan 

suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/

atau individu atau kelompok karena perbedaan 

suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, 

dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

PERNYATAAN 12 
Program siaran infotainment tidak mengandung 

muatan yang merendahkan atau melecehkan 

suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/

atau individu atau kelompok karena perbedaan 

suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, 

dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

MNC TV

GTV

INEWS

RCTI

TRANS 7

INDOSIAR

TRANS TV

SCTV

2.73

2.43

2.40

2.40

2.37

2.30

2.27

2.23

DIMENSI 12
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PERNYATAAN 13 

Program siaran infotainment menyajikan 

muatan tentang norma kesopanan dan 

kesusilaan masyarakat.

 

SCTV 2.23

RCTI 2.40

TRANS 7 2.37

INDOSIAR 2.30

INEWS 2.40

TRANS TV 2.27

MNC TV 2.73

GTV 2.43

SCTV 2.80

RCTI 3.00

TRANS 7 3.17

INDOSIAR 3.10

INEWS 3.20

TRANS TV 3.27

MNC TV 3.03

GTV 2.83

TRANS TV 

INEWS 

TRANS 7 

INDOSIAR 

MNC TV 

RCTI 

GTV 

SCTV 

3.27 

3.20 

3.17 

3.10 

3.03 

3.00 

2.83 

2.80 

DIMENSI 13

DIMENSI 13 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat 

diketahui bahwa Trans TV memperoleh 

nilai indeks kualitas program tertinggi 

(3.27) dibandingkan beberapa program 

infotainmen televisi lainnya untuk dimensi 

menghormati etika profesi adalah muatan 

yang mengandung unsur profesi / pekerjaan 

tertentu ditampilkan secara baik agar tidak 

merugikan dan menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas, kecuali 

SCTV (2.80) dan GTV (2.83). Itu artinya, bahwa 

semua program siaran infotainmen masih ada 

yang mengandung perkataan yang cenderung 

menghina dan atau merendahkan profesi atau 

pekerjaan tertentu.

PERNYATAAN 14 
Program siaran infotainment tidak memuat 

perkataan yang cenderung menghina dan atau 

merendahkan profesi atau pekerjaan tertentu.
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DIMENSI 14 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (1.93) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi hak privasi adalah hak yang 

dimiliki oleh setiap individu dimana segala 

sesuatu yang terkait dengan dirinya tidak ingin 

diketahui oleh publik.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas. Itu artinya, 

bahwa semua program siaran infotainmen 

masih mengandung muatan privasi seperti 

konflik rumah tangga, perceraian, hak asuh 

anak, konflik keluarga sehingga mencemarkan 

nama baik para pihak yang terlibat, konflik 

pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, 

keyakinan beragama, dan rahasia pribadi.

PERNYATAAN 15 

Program siaran infotainment tidak menyajikan 

muatan privasi seperti konflik rumah tangga, 

perceraian, hak asuh anak, konflik keluarga 

sehingga mencemarkan nama baik para pihak 

yang terlibat, konflik pribadi, perselingkuhan, 

hubungan asmara, keyakinan beragama, dan 

rahasia pribadi.

 

MNC TV 

TRANS 7 

GTV 

TRANS TV 

RCTI 

INDOSIAR 

INEWS 

SCTV 

1.93  

1.63 

1.60 

1.47 

1.47 

1.37 

1.33 

1.30 

DIMENSI 14 SCTV 1.30

RCTI 1.47

TRANS 7 1.63

INDOSIAR 1.37

INEWS 1.33

TRANS TV 1.47

MNC TV 1.93

GTV 1.60
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas. Itu artinya, 

bahwa semua program siaran infotainmen 

masih mengandung muatan yang tidak sesuai 

dengan perkembangan psikologis anak-anak 

dan remaja.

PERNYATAAN 16 

Program siaran infotainment menyajikan muatan 

yang sesuai dengan perkembangan psikologis 

anak-anak dan remaja.

 

SCTV 1.47

RCTI 1.47

TRANS 7 1.43

INDOSIAR 1.57

INEWS 1.37

TRANS TV 1.50

MNC TV 2.00

GTV 1.60

MNC TV 

GTV 

INDOSIAR 

TRANS TV 

RCTI 

SCTV 

TRANS 7 

INEWS 

2.00   

1.60 

1.57 

1.50 

1.47 

1.47 

1.43 

1.37  

DIMENSI 15

DIMENSI 15 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat 

diketahui bahwa MNC TV memperoleh 

nilai indeks kualitas program tertinggi 

(2.00) dibandingkan beberapa program 

infotainmen televisi lainnya untuk dimensi 

melindungi kepentingan anak-anak 

dan/atau remaja adalah sesuai dengan 

perkembangan psikologis anak-anak dan 

remaja.



KOMISI PENYIARAN INDONESIA78

DIMENSI 16 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa SCTV memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.30) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi adegan seksual adalah tayangan 

yang berhubungan dengan ketelanjangan dan/

atau penampakan alat kelamin; aktifitas seks 

dan/atau persenggamaan percakapan, suara 

tentang aktifitas seks; adegan ciuman bibir; 

eksploitasi bagian tubuh tertentu, gerakan 

tubuh erotis dan kata-kata cabul.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas, kecuali 

Trans TV (2.93). Itu artinya, bahwa semua 

program siaran infotainmen masih ada yang 

mengandung muatan adegan seksual yang 

berhubungan dengan ketelanjangan dan/atau 

penampakan alat kelamin; aktifitas seks dan/

atau persenggamaan percakapan, suara tentang 

aktifitas seks; adegan ciuman bibir; eksploitasi 

bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh erotis dan 

kata-kata cabul.

PERNYATAAN 17 

Program siaran infotainment tidak menyajikan 

muatan adegan seksual yang berhubungan 

dengan ketelanjangan dan/atau penampakan 

alat kelamin; aktifitas seks dan/atau 

persenggamaan percakapan, suara tentang 

aktifitas seks; adegan ciuman bibir; eksploitasi 

bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh erotis dan 

kata-kata cabul.

SCTV 

INEWS 

INDOSIAR 

TRANS 7 

MNC TV 

RCTI 

GTV 

TRANS TV  

3.30 

3.27 

3.17 

3.17 

3.13 

3.13 

3.10 

2.93 

DIMENSI 16

SCTV 3.30

RCTI 3.13

TRANS 7 3.17

INDOSIAR 3.17

INEWS 3.27

TRANS TV 2.93

MNC TV 3.13

GTV 3.10
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MNC TV 

RCTI 

INEWS 

INDOSIAR 

TRANS TV 

TRANS 7

GTV 

SCTV 

3.17 

3.17 

3.07 

3.07 

3.03 

2.97 

2.90 

2.70 

DIMENSI 17

DIMENSI 17 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.17) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi lainnya 

untuk dimensi ungkapan kasar dan makian 

adalah muatan yang baik secara verbal 

maupun nonverbal mempunyai kecenderungan 

menghina atau merendahkan martabat 

manusia yang bermakna jorok, mesum, cabul, 

vulgar dan/atau menghina agama dan Tuhan 

dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 

bahasa asing.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas, kecuali 

SCTV (2.70), Trans 7 (2.97), dan GTV 

(2.90). Itu artinya, bahwa semua program 

siaran infotainmen masih ada yang 

mengandung ungkapan baik secara verbal 

maupun nonverbal, yang bertujuan untuk 

menghina atau merendahkan martabat 

manusia dalam bahasa Indonesia, bahasa 

daerah, dan bahasa asing.

PERNYATAAN 18 
Program siaran infotainment tidak 

memuat ungkapan baik secara verbal 

maupun nonverbal, yang bertujuan untuk 

menghina atau merendahkan martabat 

manusia dalam bahasa Indonesia, bahasa 

daerah, dan bahasa asing.

SCTV 2.70

RCTI 3.17

TRANS 7 2.97

INDOSIAR 3.07

INEWS 3.07

TRANS TV 3.03

MNC TV 3.17

GTV 2.90
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MNC TV 

RCTI 

TRANS TV 

GTV 

INDOSIAR 

TRANS 7 

INEWS 

SCTV 

3.00 

2.73 

2.20 

2.03 

2.03 

2.03 

1.83 

1.67

DIMENSI 18

DIMENSI 18 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat 

diketahui bahwa MNC TV memperoleh nilai 

indeks kualitas program tertinggi (3.00) 

dibandingkan beberapa program infotainmen 

televisi lainnya untuk dimensi gaya hidup 

konsumtif dan hedonistik adalah muatan yang 

mengedepankan status ekonomi seseorang 

berdasarkan kepemilikan barang maupun gaya 

hidup yang dianut secara berlebihan.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas, kecuali MNC 

TV (3.00). Itu artinya, bahwa semua program 

siaran infotainmen masih mengandung muatan 

hedonistik yang mengedepankan status 

ekonomi seseorang berdasarkan kepemilikan 

barang maupun gaya hidup konsumtif yang 

dianut.

PERNYATAAN 19 

Program siaran infotainment tidak menyajikan 

muatan hedonistik yang mengedepankan status 

ekonomi seseorang berdasarkan kepemilikan 

barang maupun gaya hidup konsumtif yang 

dianut.

 

SCTV 1.67

RCTI 2.73

TRANS 7 2.03

INDOSIAR 2.03

INEWS 1.83

TRANS TV 2.20

MNC TV 3.00

GTV 2.03

DIMENSI 19 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa RCTI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.38) dibandingkan 

beberapa program infotainmen televisi 

lainnya untuk dimensi adegan mistik dan 

supranatural adalah gambar atau rangkaian 

gambar dan/atau suara yang menampilkan 

dunia gaib, paranormal, klenik, praktek 

spiritual magis, mistik atau kontak dengan 

makhluk halus secara verbal dan/atau 

nonverbal yang dikategorikan sebagai siaran 

klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada 

pukul 22.00-03.00 waktu setempat.
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RCTI

GTV

MNC TV

INEWS

INDOSIAR

TRANS TV

SCTV

TRANS 7

3.38

3.33

3.30

3.20

3.20

3.17

3.08

2.07

DIMENSI 19

SCTV 3.13

RCTI 3.43

TRANS 7 2.17

INDOSIAR 3.23

INEWS 3.23

TRANS TV 3.27

MNC TV 3.37

GTV 3.37

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas, kecuali 

Trans 7 pada pernyataan 20 (2.17) dan 

pernyataan 21 (1.97). Itu artinya, bahwa 

program siaran infotainmen Trans 7 masih 

mengandung muatan mistik, horor, dan/atau 

supranatural yang menimbulkan ketakutan 

dan kengerian khalayak sudah dikategorikan 

sebagai siaran klasifikasi D dan tayang pada 

22.00-03.00 waktu setempat.

PERNYATAAN 20 
Program siaran infotainment tidak menyajikan 

muatan yang menampilkan dunia gaib, secara 

verbal/ non verbal, seperti: mayat bangkit 

dari kubur; mayat dikerubungi hewan; mayat/

siluman/hantu yang berdarah-darah; mayat/

siluman/hantu dengan pancaindera yang 

tidak lengkap dan kondisi mengerikan; 

orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, 

seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/

atau tanah; memotong anggota tubuh, seperti: 

lidah, tangan, kepala, dan lain-lain; dan/atau 

menusukkan dan/atau memasukkan benda ke 

anggota tubuh, seperti: senjata tajam, jarum, 

paku, dan/atau benang.
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PERNYATAAN 21 

Program siaran infotainment yang menyajikan 

muatan mistik, horor, dan/atau supranatural 

yang menimbulkan ketakutan dan kengerian 

khalayak sudah dikategorikan sebagai siaran 

klasifikasi D dan tayang pada 22.00-03.00 

waktu setempat.

 

SCTV 3.03

RCTI 3.33

TRANS 7 1.97

INDOSIAR 3.17

INEWS 3.17

TRANS TV 3.07

MNC TV 3.23

GTV 3.30
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News !
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INDEKS KUALITAS 
PROGRAM VARIETY SHOW
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Grafik di bawah menunjukkan perbandingan 

Indeks Program Berita dari tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2021. Indeks yang paling tinggi 

tercatat pada periode Juni-Agustus tahun 

2020. Sedangkan yang terendah yaitu pada 

periode Januari-Mei tahun 2017. Meskipun 

terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada 

indeks periode Januari-Maret tahun 2020 dan 

terus meningkat hingga periode Juni-Agustus 

tahun 2020, namun pada periode Juni-Agustus 

tahun 2021 hasil indeks mengalami penurunan.

2017 Standar
KPI

2018 2019 2020 2021
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2021

2.43 2.61 2.51 2.68 2.58 2.75 2.52 2.78 2.98 2.81 2.92 3.00

INDEKS KUALITAS 
PROGRAM INFOTAINMEN
PERIODE II TAHUN 2021

Periode II Tahun 2021

Standar KPI

Indeks Kualitas Program Variety Show pada 

periode II tahun 2021 adalah 2.92, indeks 

tersebut belum mencapai standar program 

berkualitas yang ditetapkan KPI.
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Kategori Variety show tidak terlalu memiliki 

perbedaan yang signifikan dengan program 

talkshow, dan salah satu program Variety 

Show menampilkan program pariwisata. Alih-

alih adegan muatan edukasi, yang ditampilkan 

justru adegan komedi yang bernuansa 

julid, eksploitasi kisah pribadi. Mengenai 

kejulidan host, kebiasaan berkomentar kasar 

bernada sentimen juga terdapat di media 

sosial seperti semakin diafirmasi oleh para 

lembaga penyiaran ini melalui tayangan yang 

didominasi oleh saling lempar candaan kasar, 

mengomentari postingan viral dengan nada 

penuh penghakiman.

Semestinya, dengan karakterikstik media 

siar yang merupakan public domain harus 

menempatkan hak warga negara sebagai 

prioritas utama. Artinya, warga negara 

mempunyai hak mendapatkan pelayanan 

penyiaran yang baik dan menjadi kewajiban 

negara untuk memenuhinya. Dapat disimpulkan 

bahwa konten tayangan TV kategori Variety 

show terkesan asal-asal jadi, tidak digarap serius, 

tidak memiliki muatan edukasi dan pengajaran, 

dan tidak sesuai amanah UU  Penyiaran No. 32 

tahun 2002, terkait kepentingan publik atau 

tidak mengakomodir kepentingan publik.

ASPEK KUALITAS 
INDEKS

DIMENSI 1 

Norma kesopanan dan kesusilaan adalah suatu 

hal yang dijunjung oleh keberagaman khalayak 

baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/

atau latar belakang ekonomi. 

DIMENSI 2 

Menghormati etika profesi adalah muatan 

yang mengandung unsur profesi / pekerjaan 

tertentu ditampilkan secara baik agar tidak 

merugikan dan menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat. 

DIMENSI 3 

Hak privasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap 

individu dimana segala sesuatu yang terkait 

dengan dirinya tidak ingin diketahui oleh 

publik. 

DIMENSI 4 

Melindungi kepentingan anak-anak dan/atau 

remaja adalah sesuai dengan perkembangan 

psikologis anak-anak dan remaja. 

DIMENSI 5 

Melecehkan orang dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu adalah merendahkan 

seseorang di depan publik. 

DIMENSI 6 

Adegan seksual adalah tayangan yang 

berhubungan dengan ketelanjangan dan/

atau penampakan alat kelamin; aktifitas seks 

dan/atau persenggamaan percakapan, suara 

tentang aktifitas seks; adegan ciuman bibir; 

eksploitasi bagian tubuh tertentu, gerakan 

tubuh erotis dan kata-kata cabul. 
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DIMENSI 7 

Ungkapan kasar dan makian adalah muatan 

yang baik secara verbal maupun nonverbal 

mempunyai kecenderungan menghina 

atau merendahkan martabat manusia yang 

bermakna jorok, mesum, cabul, vulgar dan/

atau menghina agama dan Tuhan dalam 

bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa 

asing. 

DIMENSI 8 

Adegan mistik dan supranatural adalah gambar 

atau rangkaian gambar dan/atau suara yang 

menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, 

praktek spiritual magis, mistik atau kontak 

dengan makhluk halus secara verbal dan/atau 

nonverbal yang dikategorikan sebagai siaran 

klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada 

pukul 22.00-03.00 waktu setempat. 

DIMENSI INDEKS

Dimensi 1 2.78

Dimensi 2 2.97

Dimensi 3 3.10

Dimensi 4 2.49

Dimensi 5 2.86

Dimensi 6 3.09

Dimensi 7 2.88

Dimensi 8 3.21

INDEKS 
RATA-RATA

Sebaiknya tayangan pada siang hari didominasi 

tayangan edukasi untuk anak dan remaja, sebab 

dalam   masa pandemi ini, banyak siswa yang 

masih belajar di rumah (bisa ditayangkan acara 

kuis seperti Ki Hajar, atau kuis pengetahuan 

umum). Beberapa candaan dengan cara me-

roasting bintang tamu dan melakukan prank 

yang kurang sopan.

Kondisi ini terjadi di dua stasiun televisi yaitu 

Trans TV dan Trans 7. Sementara pada 3 stasiun 

TV lainnya: NET, Metro TV dan RCTI masuk 

dalam kategori aman. Namun, masih ada 

beberapa catatan terkait candaan host bersifat 

menghina atau merendahkan kondisi fisik 

seseorang.

Program Variety show di Trans TV dan Trans 7 

perlu mengevaluasi muatan komunikasi verbal 

para talent seperti muatan kehidupan pribadi 

selebritis, merendahkan profesi lain misal 

tukang angkot dan tukang kebun dalam salah 

satu tayangan program Brownis dan Pagi-Pagi 

Ambyar. Mengenai identitas gender lain, host 

pria Pagi-Pagi Ambyar kerap berperan sebagai 

perempuan. Hal lain masih dalam program yang 

sama juga tampak merendahkan martabat 

manusia seperti mengatakan bintang tamu atau 

selebritis lain.
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Grafik di bawah menunjukkan bahwa Indeks 

Program Variety Show berdasarkan dimensi 

masih ada yang belum mencapai standar 

KPI, yaitu mengenai melindungi kepentingan 

anak-anak dan/atau remaja adalah sesuai 

dengan perkembangan psikologis anak-anak 

dan remaja. Sedangkan untuk indeks tertinggi 

adalah banyak program Variety Show tidak 

menyajikan adegan mistik dan supranatural 

adalah gambar atau rangkaian gambar dan/

atau suara yang menampilkan dunia gaib, 

paranormal, klenik, praktek spiritual magis, 

mistik atau kontak dengan makhluk halus 

secara verbal dan/atau nonverbal yang 

dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan 

hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 

waktu setempat.

INDEKS PROGRAM 
VARIETY SHOW

BERDASARKAN DIMENSI

Dimensi 8

Dimensi 3

Dimensi 6

Dimensi 2

Dimensi 7

Dimensi 5

Dimensi 1

Dimensi 4

3.21

3.10

3.09

2.97

2.88

2.86

2.78

2.49
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Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks 

Program Variety Show di seluruh stasiun TV 

masih ada yang belum mencapai standar yang 

ditetapkan KPI. Stasiun TV dengan indeks 

tertinggi pada periode ini adalah Metro TV 

dengan indeks sebesar 3.59. Sementara untuk 

Stasiun TV dengan indeks tertinggi kedua pada 

kategori ini adalah RCTI, yaitu sebesar 3.05.

INDEKS PROGRAM 
VARIETY SHOW BERDASARKAN 

STASIUN TV

METRO TV

RCTI

TRANS 7

TRANS TV

3.59

3.05

2.97

2.55

2.46

DIMENSI 1 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.60) dibandingkan 

beberapa program Variety Show televisi 

lainnya untuk dimensi norma kesopanan dan 

kesusilaan adalah suatu hal yang dijunjung oleh 

keberagaman khalayak baik terkait agama, 

suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang 

ekonomi.

METRO TV

RCTI

TRANS 7

TRANS TV

3.60

3.00

2.83

2.27

2.20

DIMENSI 1
METRO TV

RCTI

TRANS 7

TRANS TV

3.63

3.13

3.05

2.63

2.40

DIMENSI 2

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum memenuhi 

standar indeks kualitas KPI, kecuali RCTI (3.00) 

dan Metro TV (3.60). Itu artinya, bahwa semua 

program siaran Variety Show belum menyajikan 

muatan tentang norma kesopanan dan 

kesusilaan masyarakat secara baik. 

PERNYATAAN 1 

Program siaran variety show menyajikan muatan 

tentang norma kesopanan dan kesusilaan 

masyarakat.

TRANS TV 2.20

TRANS 7 2.27

2.83

RCTI 3.00

METRO TV 3.60

DIMENSI 2 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui bahwa 

Metro TV memperoleh nilai indeks kualitas program 

tertinggi (3.63) dibandingkan beberapa program 

Variety Show televisi lainnya untuk dimensi 

menghormati etika profesi adalah muatan yang 

mengandung unsur profesi atau pekerjaan tertentu 

ditampilkan secara baik agar tidak merugikan dan 

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

Trans TV (2.40) dan Trans 7 (2.63). Itu artinya, 

bahwa semua program siaran Variety Show 

masih ada yang memuat perkataan yang 

cenderung menghina dan atau merendahkan 

profesi atau pekerjaan tertentu.

PERNYATAAN 2 

Program siaran variety show tidak memuat 

perkataan yang cenderung menghina dan atau 

merendahkan profesi atau pekerjaan tertentu.

 

TRANS TV 2.40

TRANS 7 2.63

3.13

RCTI 3.05

METRO TV 3.63

DIMENSI 3 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.67) dibandingkan 

beberapa program Variety Show televisi 

lainnya untuk dimensi hak privasi adalah hak 

yang dimiliki oleh setiap individu dimana segala 

sesuatu yang terkait dengan dirinya tidak ingin 

diketahui oleh publik.

METRO TV

RCTI

TRANS 7

TRANS TV

3.67

3,27

3.16

2.97

2.43

DIMENSI 3

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 

standar indeks kualitas KPI, kecuali Trans TV 

(2.43) dan Trans 7 (2.97). Itu artinya, bahwa 

semua program siaran Variety Show masih ada 

yang menyajikan muatan privasi seperti konflik 

rumah tangga, perceraian, hak asuh anak, 

konflik keluarga sehingga mencemarkan nama 

baik para pihak yang terlibat, konflik pribadi, 

perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan 

beragama, dan rahasia pribadi.
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TRANS TV 2.43

TRANS 7 2.97

3.27

RCTI 3.16

METRO TV 3.67

METRO TV

RCTI

TRANS 7

TRANS TV

3.33

2.76

2.53

1.90

1.90

DIMENSI 4

PERNYATAAN 3 

Program siaran variety show tidak menyajikan 

muatan privasi seperti konflik rumah tangga, 

perceraian, hak asuh anak, konflik keluarga 

sehingga mencemarkan nama baik para pihak 

yang terlibat, konflik pribadi, perselingkuhan, 

hubungan asmara, keyakinan beragama, dan 

rahasia pribadi.

 

DIMENSI 4 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.33) dibandingkan 

beberapa program Variety Show televisi 

lainnya untuk dimensi melindungi kepentingan 

anak-anak dan/atau remaja adalah sesuai 

dengan perkembangan psikologis anak-anak 

dan remaja.

Sementara, dari  tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum memenuhi 

standar indeks kualitas KPI, kecuali Metro TV 

(3.33). Itu artinya, bahwa semua program siaran 

Variety Show menyajikan muatan yang kurang 

sesuai dengan perkembangan psikologis anak-

anak dan remaja.

PERNYATAAN 4 

Program siaran variety show menyajikan 

muatan yang sesuai dengan perkembangan 

psikologis anak-anak dan remaja.

 

TRANS TV 1.90

TRANS 7 1.90

2.53

RCTI 2.76

METRO TV 3.33
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DIMENSI 5 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.67) dibandingkan 

beberapa program Variety Show televisi 

lainnya untuk dimensi melecehkan orang dan/

atau kelompok masyarakat tertentu adalah 

merendahkan seseorang di depan publik.

TRANS TV 2.43

TRANS 7 2.37

2.87

RCTI 2.98

METRO TV 3.67

METRO TV

RCTI

TRANS TV 

TRANS 7

3.67 

2.98

2.87

2.43

2.37

DIMENSI 5

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum memenuhi 

standar indeks kualitas KPI, kecuali Metro TV 

(3.67). Itu artinya, bahwa semua program siaran 

Variety Show masih ada yang melecehkan 

orang dan kelompok masyarakat tertentu, 

seperti: a. pekerja tertentu: pekerja rumah 

tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki 

lima, satpam, dll; orang dengan orientasi seks 

dan identitas gender tertentu; lanjut usia, janda, 

duda; orang dengan kekurangan/kelainan fisik; 

orang pengidap penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; orang dengan masalah kejiwaan.

PERNYATAAN 5 

Program siaran variety show tidak melecehkan 

orang dan kelompok masyarakat tertentu, 

seperti: a. pekerja tertentu: pekerja rumah 

tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki 

lima, satpam, dll; orang dengan orientasi seks 

dan identitas gender tertentu; lanjut usia, janda, 

duda; orang dengan kekurangan/kelainan fisik; 

orang pengidap penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; orang dengan masalah kejiwaan.
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TRANS TV 2.73

TRANS 7 2.73

3.23

RCTI 3.16

METRO TV 3.60

METRO TV

RCTI

TRANS 7

TRANS TV

3.60

3.23

3.16

2.73

2.73

DIMENSI 6

DIMENSI 6 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.60) dibandingkan 

beberapa program Variety Show televisi lainnya 

untuk dimensi adegan seksual adalah tayangan 

yang berhubungan dengan ketelanjangan dan/

atau penampakan alat kelamin; aktifitas seks 

dan/atau persenggamaan percakapan, suara 

tentang aktifitas seks; adegan ciuman bibir; 

eksploitasi bagian tubuh tertentu, gerakan 

tubuh erotis dan kata-kata cabul.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 

standar indeks kualitas KPI, kecuali Trans TV 

(2.73) dan Trans 7 (2.73). Itu artinya, bahwa 

semua program siaran Variety Show masih 

ada yang menyajikan muatan adegan seksual 

yang berhubungan dengan ketelanjangan dan/

atau penampakan alat kelamin; aktifitas seks 

dan/atau persenggamaan percakapan, suara 

tentang aktifitas seks; adegan ciuman bibir; 

eksploitasi bagian tubuh tertentu, gerakan 

tubuh erotis dan kata-kata cabul.

PERNYATAAN 6 
Program siaran variety show tidak menyajikan 

muatan adegan seksual yang berhubungan 

dengan ketelanjangan dan/atau penampakan 

alat kelamin; aktifitas seks dan/atau 

persenggamaan percakapan, suara tentang 

aktifitas seks; adegan ciuman bibir; eksploitasi 

bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh erotis 

dan kata-kata cabul.
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TRANS TV 2.27

TRANS 7 2.50

3.03

RCTI 2.98

METRO TV 3.63

METRO TV

RCTI

TRANS 7

TRANS TV

3.63 

3.03

2.98

2.50

2.27

DIMENSI 7

DIMENSI 7 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.63) dibandingkan 

beberapa program Variety Show televisi 

lainnya untuk dimensi ungkapan kasar dan 

makian adalah muatan yang baik secara verbal 

maupun nonverbal mempunyai kecenderungan 

menghina atau merendahkan martabat manusia 

yang bermakna jorok, mesum, cabul, vulgar 

dan/atau menghina agama dan Tuhan dalam 

bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa 

asing.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

NET. (3.03) dan Metro TV (3.63). Itu artinya, 

bahwa semua program siaran Variety Show 

masih ada yang memuat ungkapan verbal 

maupun nonverbal yang bertujuan untuk 

menghina atau merendahkan martabat manusia 

dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 

bahasa asing.

PERNYATAAN 7 
Program siaran variety show tidak memuat 

ungkapan verbal maupun nonverbal yang 

bertujuan untuk menghina atau merendahkan 

martabat manusia dalam bahasa Indonesia, 

bahasa daerah, dan bahasa asing.
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TRANS TV 3.33

TRANS 7 3.00

2.80

RCTI 3.43

METRO TV 3.67

TRANS TV 3.23

TRANS 7 3.07

2.97

RCTI 3.17

METRO TV 3.47

DIMENSI 8 :
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.57) dibandingkan 

beberapa program Variety Show televisi 

lainnya untuk dimensi adegan mistik dan 

supranatural adalah gambar atau rangkaian 

gambar dan/atau suara yang menampilkan 

dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual 

magis, mistik atau kontak dengan makhluk 

halus secara verbal dan/atau nonverbal yang 

dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan 

hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 

waktu setempat.

METRO TV

RCTI

TRANS TV

TRANS 7

3.57

3.30

3.28

3.03

2.88

DIMENSI 8

 

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

NET. (2.80) pada pernyataan 8 dan pernyataan 

9 (2.97). Itu artinya, bahwa program siaran 

Variety Show NET. masih ada yang menyajikan 

muatan mistik, horor, dan/atau supranatural 

yang menimbulkan ketakutan dan kengerian 

khalayak sudah dikategorikan sebagai siaran 

klasifikasi D dan tayang pada 22.00-03.00 

waktu setempat.

PERNYATAAN 8 

Program siaran variety show tidak menyajikan 

muatan yang menampilkan dunia gaib, secara 

verbal/ non verbal, seperti: mayat bangkit 

dari kubur; mayat dikerubungi hewan; mayat/

siluman/hantu yang berdarah-darah; mayat/

siluman/hantu dengan pancaindera yang 

tidak lengkap dan kondisi mengerikan; 

orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, 

seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/

atau tanah; memotong anggota tubuh, seperti: 

lidah, tangan, kepala, dan lain-lain; dan/atau 

menusukkan dan/atau memasukkan benda ke 

anggota tubuh, seperti: senjata tajam, jarum, 

paku, dan/atau benang.

 

PERNYATAAN 9 

Program siaran variety show yang menyajikan 

muatan mistik, horor, dan/atau supranatural 

yang menimbulkan ketakutan dan kengerian 

khalayak sudah dikategorikan sebagai siaran 

klasifikasi D dan tayang pada 22.00-03.00 

waktu setempat.
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INDEKS KUALITAS PROGRAM 
SINETRON
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INDEKS KUALITAS PROGRAM 
SINETRON
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INDEKS KUALITAS PROGRAM SINETRON
Indeks Kualitas Program Sinetron pada periode 

II tahun 2021 adalah 2.62, indeks tersebut belum 

mencapai standar program berkualitas yang 

ditetapkan KPI.

Grafik di samping menunjukkan perbandingan 

Indeks Program Sinetron dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021. Indeks yang 

paling tinggi tercatat pada periode Juni-

Agustus tahun 2020. Sedangkan yang 

terendah yaitu pada periode Juli-Agustus 

2.62

3.00

Periode II Tahun 2021

Standar KPI

INDEKS KUALITAS PROGRAM SINETON PERIODE II TAHUN 2021

tahun 2018. Meskipun terdapat kenaikan yang 

cukup signifikan pada indeks periode Januari-

Maret tahun 2020 dan terus meningkat hingga 

periode Juni-Agustus tahun 2020, namun pada 

periode Juni-Agustus tahun 2021 hasil indeks 

mengalami penurunan.
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Masih dijumpai juga sinetron yang menampilkan 

Masih dijumpai juga sinetron yang menampilkan 

nilai-nilai hedonisme, ageism, dan sebagainya. 

Contoh dari hedonism adalah bagaimana 

tokoh-tokoh di sinetron penggambarannya 

sebagai anak atau keluarga dengan sosial 

ekonomi status kelas atas. Kondisi ini bisa 

berdampak pada pandangan penonton remaja 

untuk menginginkan kehidupan yang demikian. 

Bahkan ada potongan dialog dari sinetron 

TMTM yang viral dan ditirukan kembali di Tiktok 

yang berbunyi “lebih baik menangis di atas 

mobil mewah daripada tertawa di atas angkot”. 

Selain itu masih seringnya dijumpai kekerasan 

baik verbal dan non verbal dalam bentuk 

makian, gesture, mimik wajah, dan sebagainya.

Ungkapan-ungkapan verbal dan non verbal 

dengan tujuan menghina dan merendahkan 

martabat manusia masih sering terjadi. 

2.45
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2,55
2.41 2.36

2.53
2.48
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ASPEK KUALITAS
Dimensi 1
Norma kesopanan dan kesusilaan adalah norma 

yang dijunjung oleh kelompok masyarakat 

berdasarkan keberagaman khalayak baik 

terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau 

latar belakang ekonomi.

PERBANDINGAN INDEKS PROGRAM SIARAN SINETRON TAHUN 2017 - 2021

Terdapat program acara yang menceritakan 

tentang perselingkuhan yang mana termasuk 

konten dewasa tetapi muncul di bawah pukul 

21.30. Kemudian, adegan penculikan anak di 

depan anak-anak hal ini akan membuat anak 

lainnya dapat mengalami trauma tersendiri 

bagi seorang anak-anak.

3.00
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Dimensi 1 2.50

2.10

2.97

2.58

2.23

2.31

2.33

2.94

Dimensi 2

Dimensi 3

Dimensi 4

Dimensi 5

Dimensi 6

Dimensi 7

Dimensi 8

Dimensi Indeks

Indeks Rata-Rata

Dimensi 2
Melindungi kepentingan anak-anak dan/
atau remaja adalah kesesuaian terhadap 
perkembangan psikologis anak-anak dan 
remaja.

Dimensi 3
Lingkungan pendidikan adalah muatan yang 
berkaitan dengan lembaga pendidikan, aspek 
kesehatan, perilaku serta aktivitas anak-anak 
dan remaja.

Dimensi 4
Melecehkan orang dan/atau kelompok masya-
rakat tertentu adalah merendahkan seseorang 
di depan publik.

Dimensi 5
Adegan seksual adalah tayangan yang 
berhubungan dengan ketelanjangan dan/
atau penampakan alat kelamin; aktifitas seks 
dan/atau persenggamaan percakapan, suara 
tentang aktifitas seks; adegan ciuman bibir; 
eksploitasi bagian tubuh tertentu, gerakan 
tubuh erotis dan kata-kata cabul.

Dimensi 6
Adegan kekerasan adalah gambar atau 
rangkaian gambar dan/atau suara  yang 
menampilkan tindakan verbal dan/atau non-
verbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, 
psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan.

Dimensi 7
Ungkapan kasar dan makian adalah muatan 
yang baik secara verbal maupun nonverbal 
mempunyai kecenderungan menghina 
atau merendahkan martabat manusia yang 
bermakna jorok, mesum, cabul, vulgar dan/
atau menghina agama dan Tuhan dalam bahasa 
Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Dimensi 8
Adegan mistik dan supranatural adalah gambar 

atau rangkaian gambar dan/atau suara yang 

menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, 

praktek spiritual magis, mistik atau kontak 

dengan makhluk halus secara verbal dan/atau 

nonverbal yang dikategorikan sebagai siaran 

klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada 

pukul 22.00-03.00 waktu setempat.
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Beberapa adegan pelecehen terhadap 

perempuan masih sering terjadi untuk 

sinetron yang harus menampilkan klasifikasi 

tayangan semua umur (SU), Dewasa, 18+ atau 

Bimbingan Orang Tua (BO) tidak saja merujuk 

pada isi tayangan namun harus menganalisis 

secara komprehensif mengenai alur cerita 

secara keseluruhan dan isi dari cerita yang 

disampaikan.

Beberapa tayangan sinetron secara umum 

masih sama, dominan membahas tentang 

konflik dalam keluarga, yang “menjual” 

kesedihan seorang istri/perempuan. Sejauh 

ini belum ditemukan alur cerita yang menarik 

dengan menonjolkan nilai-nilai yang bisa 

dipetik dari program sinetron.

Beberapa lainnya program sinetron bergenre 

religi-komedi, tidak ditemukan pelanggaran, 

namun terkadang ada perilaku-perilaku 

yang kurang baik juga ditampilkan, seperti 

membentak, berkata sedikit kasar (nyablak) 

yang kurang sesuai dengan tema yang 

diangkat, yaitu religi-komedi. Adapula tayangan 

“Jodoh Wasiat Bapak-2” yang mengandung 

unsur mistis dan horror, mengandung unsur 

kekerasan seperti penyekapan, pembunuhan 

dan penodongan senjata tajam.

Pada tayangan sinetron yang ada di RCTI 

yakni Amanah Wali, Preman Pensiun dinilai 

memberikan tayangan yang memuat pesan 

moral walaupun di dalam sinetron tersebut 

perlu dikurangi lagi adegan premanisme. 

Sedangkan untuk sinetron lainnya dapat di 

tambahkan lagi pesan moral pada setiap 

tayangan atau menampilkan informasi penting 

untuk penonton.

Pada tayangan di MNC, tayangan Kun Anta 

dinilai memuat alur cerita yang bagus karena 

mengangkat cerita tentang anak-anak yang 

sedang di pesantren. Namun, alur cerita 

pesanteren yang ditampilkan dinilai sangat 

bertolak belakang dengan kenyataan yang 

ada di masyarakat dan terdapat beberapa 

adegan dimana anak-anak mentertawakan dan 

menjahili orang lain kemudian menganggap 

kejadian tersebut biasa saja. Jika hal ini 

terus ditayangkan maka dikhawatirkan akan 

dicontoh oleh anak-anak yang menyaksikan 

bahwa perilaku jahil tersebut wajar saja 

dilakukan. Sedangkan untuk sinetron lainnya 

hal yang mungkin perlu ditambahkan adalah 

pesan moral sinetron tersebut.

Program ANTV dinilai menayangkan Sinetron 

dengan alur yang serupa dengan SCTV 

dan INDOSIAR yakni seputar konflik rumah 

tangga dan hubungan percintaan. Kemudian 

pesan moral ataupun nilai informatif pada 

tayangan sinetron juga dinilai minim. Namun, 

pada tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak 

dinilai menyajikan alur cerita yang cukup 

memberikan pesan moral dimana pada setiap 

episode menampilkan pemeran yang memiliki 

karakter antagonis yang melakukan kejahatan 

atau kekerasan kemudian di akhir cerita 

mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. 

Hal yang mungkin perlu disesuaikan pada 

sinetron ini adalah terkait jam tayangnya yang 

mungkin bisa di atas jam 9 malam karena 

tayangan ini memuat unsur-unsur yang dinilai 

mistis.
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3.23

2.97

2.94

2.58

2.33

2.31

2.50

2.10Dimensi 2

DImensi 6

Dimensi 7

Dimensi 1

Dimensi 4

Dimensi 8

Dimensi 3

Dimensi 5

Indeks Program Sinetron Berdasarkan Dimensi

Grafik di bawah menunjukkan bahwa Indeks 

Program Sinetron berdasarkan dimensi masih 

belum mencapai standar KPI, yaitu mengenai 

melindungi kepentingan anak-anak dan/

atau remaja adalah kesesuaian terhadap 

perkembangan psikologis anak-anak dan remaja. 

Sedangkan untuk indeks tertinggi adalah banyak 

program Sinetron tidak menyajikan tayangan 

yang berhubungan dengan ketelanjangan dan/

atau penampakan alat kelamin; aktifitas seks 

dan/atau persenggamaan percakapan, suara 

tentang aktifitas seks; adegan ciuman bibir; 

eksploitasi bagian tubuh tertentu, gerakan 

tubuh erotis dan kata-kata cabul.
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Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks 
Program Sinetron di seluruh stasiun TV belum 
mencapai standar yang ditetapkan KPI. Stasiun 
TV dengan indeks tertinggi pada periode 
ini adalah RCTI dengan indeks sebesar 2.99. 
Sementara untuk Stasiun TV dengan indeks 
tertinggi kedua pada kategori ini adalah SCTV, 
yaitu sebesar 2.73. 

Dimensi 1
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa RCTI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (2.90) dibandingkan 
beberapa program Sinetron televisi lainnya 
untuk dimensi norma kesopanan dan kesusilaan 
adalah norma yang dijunjung oleh kelompok 
masyarakat berdasarkan keberagaman khalayak 
baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau 
latar belakang ekonomi.

Dimensi 2
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 
kualitas program tertinggi (2.50) dibandingkan 
beberapa program Sinetron televisi lainnya 
untuk dimensi norma melindungi kepentingan 
anak-anak dan/atau remaja adalah kesesuaian 
terhadap perkembangan psikologis anak-anak 
dan remaja.

Pernyataan 1
Program siaran sinetron menyajikan muatan 
yang sesuai norma kesopanan dan kesusilaan 
masyarakat.

Pernyataan 2
Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi belum 
memenuhi standar indeks kualitas KPI. Itu 
artinya, bahwa semua program siaran Sinetron 
masih ada yang menyajikan muatan yang tidak 
sesuai dengan perkembangan psikologis anak-
anak dan remaja.

2.99

2.73

2.68

2.53

2.18ANTV

INDOSIAR

MNC TV

SCTV

RCTI

2.70

2.47

2.37

2.07ANTV

INDOSIAR

SCTV

MNCTV

RCTI

2.47

2.90

2.70

2.07

2.37

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR

2.50

2.43

2.03

1.87

1.67ANTV

INDOSIAR

SCTV

RCTI

MNC TV

2.03

2.43

2.50

1.67

1.87

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR

Indeks Program Sinetron 
Berdasarkan Stasiun TV

2.90
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Dimensi 3
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa RCTI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.22) dibandingkan beberapa 

program Sinetron televisi lainnya untuk dimensi 

norma lingkungan pendidikan adalah muatan 

yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, 

aspek kesehatan, perilaku serta aktivitas anak-

anak dan remaja.

Sementara, dari tabel di samping ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

untuk pernyataan 3 mengenai pelecehan 

lembaga pendidikan. Itu artinya, bahwa semua 

program siaran Sinetron masih ada yang 

menampilkan konsumsi rokok dan NAPZA, 

makian dan kata-kata kasar, serta aktivitas 

berjudi dan/atau tindakan kriminal lainnya di 

lingkungan pendidikan.

3.04

3.22

2.69

2.84

2.79ANTV

INDOSIAR

SCTV

MNCTV

RCTI

Pernyataan 3
Program siaran sinetron tidak menyajikan 

muatan melecehkan lembaga pendidikan.

3.20

3.37

3.13

3.27

3.23

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR
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Dimensi 4
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa RCTI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.10) dibandingkan 

beberapa program Sinetron televisi lainnya 

untuk dimensi norma melecehkan orang dan/

atau kelompok masyarakat tertentu adalah 

merendahkan seseorang di depan publik.

Pernyataan 5
Program siaran sinetron tidak menampilkan 

makian dan kata-kata kasar;

Pernyataan 6
Program siaran sinetron tidak menampilkan 

aktivitas berjudi dan/atau tindakan kriminal 

lainnya di lingkungan pendidikan.

Pernyataan 4
Program siaran sinetron tidak  menampilkan 

konsumsi rokok dan NAPZA (narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman 

beralkohol;  

3.57

3.40

3.40

3.07

2.73

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR

2.13

2.93

2.33

1.77

2.07

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR

3.27

3.17

2.97

3.07

3.33

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR

2.80

3.10

2.63

2.43

1.93ANTV

INDOSIAR

MNC TV

SCTV

RCTI
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Pernyataan 7
Program siaran sinetron tidak melecehkan 

orang dan kelompok masyarakat tertentu, 

seperti: a. pekerja tertentu: pekerja rumah 

tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki 

lima, satpam, dll; orang dengan orientasi seks 

dan identitas gender tertentu; lanjut usia, janda, 

duda; orang dengan kekurangan/kelainan fisik; 

orang pengidap penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; orang dengan masalah kejiwaan.

Dimensi 5
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa MNC TV memperoleh nilai indeks 

kualitas program tertinggi (3.40) dibandingkan 

beberapa program Sinetron televisi lainnya 

untuk dimensi norma adegan seksual 

adalah tayangan yang berhubungan dengan 

ketelanjangan dan/atau penampakan alat 

kelamin; aktifitas seks dan/atau persenggamaan 

percakapan, suara tentang aktifitas seks; 

adegan ciuman bibir; eksploitasi bagian tubuh 

tertentu, gerakan tubuh erotis dan kata-kata 

cabul.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi sudah 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

ANTV (2.97). Itu artinya, bahwa semua 

program siaran Sinetron masih ada yang 

menyajikan muatan adegan seksual yang 

berhubungan dengan ketelanjangan dan/

atau penampakan alat kelamin; aktifitas seks 

dan/atau persenggamaan percakapan, suara 

tentang aktifitas seks; adegan ciuman bibir; 

eksploitasi bagian tubuh tertentu, gerakan 

tubuh erotis dan kata-kata cabul.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 

RCTI (3.10) Itu artinya, bahwa semua program 

siaran Sinetron masih ada yang melecehkan 

orang dan kelompok masyarakat tertentu, 

seperti: a. pekerja tertentu: pekerja rumah 

tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki 

lima, satpam, dll; orang dengan orientasi seks 

dan identitas gender tertentu; lanjut usia, janda, 

duda; orang dengan kekurangan/kelainan fisik; 

orang pengidap penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; orang dengan masalah kejiwaan.

2.80

3.10

2.63

1.93

2.43

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR

INDOSIAR

ANTV

MNCTV

SCTV

RCTI

3.13

3.30

3.40

3.37

2.97
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Dimensi 6
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa RCTI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (2.83) dibandingkan 

beberapa program Sinetron televisi lainnya 

untuk dimensi adegan kekerasan adalah 

gambar atau rangkaian gambar dan/atau 

suara  yang menampilkan tindakan verbal dan/

atau nonverbal yang menimbulkan rasa sakit 

secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban 

kekerasan.

Pernyataan 8
Program siaran sinetron tidak menyajikan 

muatan adegan seksual yang berhubungan 

dengan ketelanjangan dan/atau penampakan 

alat kelamin; aktifitas seks dan/atau 

persenggamaan percakapan, suara tentang 

aktifitas seks; adegan ciuman bibir; eksploitasi 

bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh erotis 

dan kata-kata cabul.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 

diketahui bahwa semua televisi belum 

memenuhi standar indeks kualitas KPI. Itu 

artinya, bahwa semua program siaran Sinetron 

masih ada yang memuat adegan kekerasan 

secara detail peristiwa kekerasan, seperti: 

tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, 

penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, 

pengrusakan barang-barang secara kasar 

atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/

atau bunuh diri; menampilkan manusia atau 

bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-

potong dan/atau kondisi yang mengenaskan 

akibat dari peristiwa kekerasan; menampilkan 

peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; 

menampilkan adegan memakan hewan dengan 

cara yang tidak lazim.

3.37

3.30

3.40

2.97

3.13

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR

2.40

2.83

2.13

2.10

2.07INDOSIAR

ANTV

MNCTV

SCTV

RCTI

Pernyataan 9
Program siaran sinetron tidak memuat adegan 

kekerasan secara detail peristiwa kekerasan, 

seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, 

perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, 

terorisme, pengrusakan barang-barang secara 

kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, 

dan/atau bunuh diri; menampilkan manusia atau 

bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-

potong dan/atau kondisi yang mengenaskan 

akibat dari peristiwa kekerasan; menampilkan 

peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; 

menampilkan adegan memakan hewan dengan 

cara yang tidak lazim.

2.40

2.83

2.13

2.10

2.07

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR
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Pernyataan 10
Program siaran sinetron tidak memuat adegan 
kekerasan secara detail peristiwa kekerasan, 
seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, 
perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, 
terorisme, pengrusakan barang-barang secara 
kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, 
dan/atau bunuh diri; menampilkan manusia atau 
bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-
potong dan/atau kondisi yang mengenaskan 
akibat dari peristiwa kekerasan; menampilkan 
peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; 
menampilkan adegan memakan hewan dengan 
cara yang tidak lazim.

Dimensi 7
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa RCTI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (2.73) dibandingkan 
beberapa program Sinetron televisi lainnya 
untuk dimensi ungkapan kasar dan makian 
adalah muatan yang baik secara verbal 
maupun nonverbal mempunyai kecenderungan 
menghina atau merendahkan martabat manusia 
yang bermakna jorok, mesum, cabul, vulgar 
dan/atau menghina agama dan Tuhan dalam 
bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa 
asing.

Dimensi 8
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 

bahwa RCTI memperoleh nilai indeks kualitas 

program tertinggi (3.38) dibandingkan 

beberapa program Sinetron televisi lainnya 

untuk dimensi adegan mistik dan supranatural 

adalah gambar atau rangkaian gambar dan/

atau suara yang menampilkan dunia gaib, 

paranormal, klenik, praktek spiritual magis, 

mistik atau kontak dengan makhluk halus 

secara verbal dan/atau nonverbal yang 

dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan 

hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 

waktu setempat.

2.47

2.73

2.43

2.23

1.80ANTV

INDOSIAR

SCTV

MNC TV

RCTI

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi belum 
memenuhi standar indeks kualitas KPI. Itu 
artinya, bahwa semua program siaran Sinetron 
masih ada yang memuat ungkapan verbal/non 
verbal yang bertujuan untuk menghina atau 
merendahkan martabat manusia dalam bahasa 
Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

2.43

2.73

2.47

1.80

2.23

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR

3.28

3.38

3.27

2.62

2.13ANTV

MNC TV

INDOSIAR

SCTV

RCTI
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Pernyataan 11
Program siaran sinetron tidak menyajikan muatan 
yang menampilkan dunia gaib, secara verbal/ 
non verbal, seperti: mayat bangkit dari kubur; 
mayat dikerubungi hewan; mayat/siluman/
hantu yang berdarah-darah; mayat/siluman/
hantu dengan pancaindera yang tidak lengkap 
dan kondisi mengerikan; orang sakti makan 
sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, 
binatang, batu, dan/atau tanah; memotong 
anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, 
dan lain-lain; dan/atau menusukkan dan/atau 
memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti: 
senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang.

Pernyataan 12
Program siaran sinetron yang menyajikan 
muatan mistik, horor, dan/atau supranatural 
yang menimbulkan ketakutan dan kengerian 
khalayak sudah dikategorikan sebagai siaran 
klasifikasi D dan tayang pada 22.00-03.00 
waktu setempat.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah 
memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 
MNC TV dan ANTV. Itu artinya, bahwa program 
siaran Sinetron di MNC TV dan ANTV masih 
ada yang menyajikan muatan mistik, horor, dan/
atau supranatural yang menimbulkan ketakutan 
dan kengerian khalayak sudah dikategorikan 
sebagai siaran klasifikasi D dan tayang pada 
22.00-03.00 waktu setempat.

2.43

2.07

3.37

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR

3.20

3.33

2.80

2.20

3.17

SCTV

RCTI

MNC TV

ANTV

INDOSIAR

3.37

3.34
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Indeks Kualitas Program Anak pada periode II 

tahun 2021 adalah 3.32, indeks tersebut sudah 

mencapai standar program berkualitas yang 

ditetapkan KPI.

Grafik di bawah menunjukkan perbandingan 

Indeks Program Anak dari tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2021. Indeks yang paling 

tinggi tercatat pada periode Juni-Agustus 

tahun 2021. Sedangkan yang terendah yaitu 

pada periode Mei-Juni tahun 2018. Meskipun 

terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada 

indeks periode Januari-Maret tahun 2020 dan 

terus meningkat hingga periode Juni-Agustus 

tahun 2021.

Saat menonton televisi, pada anak pun terjadi 

interaksi parasosial, anak akan mengidentifikasi 

dirinya seperti tokoh yang ia saksikan di televisi. 

Jika karakter ataupun tokoh yang ditampilkan 

baik, maka anak akan mengidentifikasi dan 

‘berteman’ dengan tokoh-tokoh tersebut. Kritik 

terhadap tayangan anak adalah pada area 

belum terwakilinya anak-anak dengan kondisi 

disabilitas ataupun dengan kondisi intellectual 

impairment. Anak-anak dengan kondisi 

seperti disebutkan tentu juga memiliki hak 

untuk bisa menikmati tayangan televisi yang 

mengakomodir kebutuhan mereka.

Program tayangan yang disajikan tidak ada 

konten lokal, kedepan diharapkan ada konten-

konten lokal atau tayangan yang diproduksi 

oleh anak negeri. Program tayangan yang 

menjadi sampling terdapat beberapa muatan 

yang tidak sesuai dengan perkembangan 

psikologis anak diantaranya soal ungkapan, 

adegan perkelahian, adegan bullying, termasuk 

terkait dengan percintaan. 

3.32

3.00

Periode II Tahun 2021

Standar KPI
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Anak Tahun 2017 - 2021

Indeks Kualitas Program Anak
Periode II Tahun 2021
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PROGRAM ANAK
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ASPEK KUALITAS
Dimensi 1
Norma kesopanan dan kesusilaan adalah norma 

yang dijunjung oleh kelompok masyarakat 

berdasarkan keberagaman khalayak baik 

terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau 

latar belakang ekonomi.

Dimensi 2
Melindungi kepentingan anak-anak dan/atau 

remaja adalah sesuai dengan perkembangan 

psikologis anak-anak dan remaja.

Dimensi 3
Melecehkan orang dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu adalah merendahkan 

seseorang di depan publik.

Dimensi 4
Adegan seksual adalah tayangan yang 

berhubungan dengan ketelanjangan dan/

atau penampakan alat kelamin; aktifitas seks 

dan/atau persenggamaan percakapan, suara 

tentang aktifitas seks; adegan ciuman bibir; 

eksploitasi bagian tubuh tertentu, gerakan 

tubuh erotis dan kata-kata cabul.
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Dimensi 5
Adegan kekerasan adalah gambar atau 

rangkaian gambar dan/atau suara  yang 

menampilkan tindakan verbal dan/atau 

nonverbal yang menimbulkan rasa sakit 

secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban 

kekerasan

Dimensi 6
Ungkapan kasar dan makian adalah muatan 

yang baik secara verbal maupun nonverbal 

mempunyai kecenderungan menghina 

atau merendahkan martabat manusia yang 

bermakna jorok, mesum, cabul, vulgar dan/

atau menghina agama dan Tuhan dalam bahasa 

Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Dimensi 1

3.39

3.57

3.02

3.31

3.34

3.43

Dimensi 2

Dimensi 3

Dimensi 4

Dimensi 5

Dimensi 6

Dimensi 7

Dimensi 8

Dimensi Indeks

Indeks Rata-Rata

Dimensi 7
Program siaran mengandung muatan yang 

bertujuan untuk membina watak dan jati diri 

bangsa dengan memenuhi kebutuhan akan 

nilai-nilai inovatif, kreatif dan inspiratif.

Dimensi 8
Program siaran mengandung muatan yang 

informatif dan edukatif dengan memberikan 

hiburan yang sehat, mengasah daya penalaran 

anak dalam membangun kesadaran kontrol 

dan perekat sosial.

3.25

3.24
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Tayangan anak di stasiun TVRI, Upin Ipin, Si 

Bolang, Si Otan sangat dekat dengan budaya 

kita dan sangat baik dalam mengedukasi anak-

anak, bahkan juga menyinggung aspek menjaga 

kebersihan, kesehatan, nutrisi, dan sebagainya. 

Tayangan seperti di atas bagus dan sebaiknya 

diperbanyak, setidaknya untuk mengimbangi 

tayangan anak yang mengandung unsur 

monster, transformasi, magis, kekerasan serta 

pertarungan.

Anak-anak biasanya akan mengingat hal-hal 

berikut dari sebuah tayangan, yaitu: aksi yang 

dilakukan oleh tokoh cerita, karakter dengan 

penampilan yang colorful, serta melodi atau 

lagu (soundtrack) yang ceria. Salah satu ciri 

perkembangan pada diri anak-anak adalah 

mereka belum bisa membedakan antara fantasi 

dengan realitas. Apabila yang mereka saksikan 

di media terkonfirmasi dengan yang mereka 

liat di lingkungan, budaya dan keyakinan/nilai-

nilai yang sudah mereka dapatkan sebelumnya, 

maka mereka akan mempersepsikan apa yang 

ada di media sebagai realitas yang sebenarnya. 

Padahal seperti yang kita ketahui bahwa apa 

yang ditampilkan di media adalah realitas 

bentukan (pseudo-reality). 

Program anak, dalam indikator atau pernyataan 

nomor 2 yakni “Program siaran anak menyajikan 

muatan yang sesuai dengan perkembangan 

psikologis anak-anak dan remaja” hal ini dinilai 

membuat informan cukup kesulitan melakukan 

penilaian karena secara psikologis anak dan 

remaja memiliki kebutuhan perkembangan 

yang berbeda. Sehingga dalam melakukan 

penilaian akan membuat pemaparan lebih 

panjang. Kedepannya mungkin dapat dipindah 

antara tayangan anak dan remaja, karena tidak 

semua tayangan kartun ditujukan untuk anak. 

Misalnya tayangan kartun di NET TV, Global 

TV, dan ANTV yang dinilai lebih sesuai untuk 

remaja tidak untuk anak-anak. Perlu lebih 

memperhatikan konten/isi tayangan yang 

cocok untuk perkembangan psikologis anak 

dan remaja.

Masih ditemukan tayangan yang mengandung 

unsur horor, mistis dan adegan perkelahian, 

kekerasan dan penodongan senjata tajam di 

tayangan anak. Hal ini dapat ditemukan pada 

tayangan Shinbi’s House, NET. Ditemukan 4 

tayangan yang semua mengandung unsur 

horor (Boneka Kematian Dzianshi, Terkuaknya 

Perjanjian Kuno, Terror Roda Belpnegar & 

Geumbi si Pemutar Waktu). Untuk tayangan 

yang mengandung kekerasan, perkelahian, 

pengeroyokan terhadap anak kecil dan 

penodongan senjata tajam ditemukan pada 

tayangan Shiva, ANTV. Dalam tayangan 

tersebut secara jelas dipertontonkan berbagai 

adegan-adegan kekerasan yang sangat tidak 

cocok untuk perkembangan psikologis anak 

dan remaja. 
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Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks 
Program Anak di seluruh stasiun TV masih ada 
yang belum mencapai standar yang ditetapkan 
KPI. Stasiun TV dengan indeks tertinggi pada 
periode ini adalah TVRI dengan indeks sebesar 
3.78. Sementara untuk Stasiun TV dengan 
indeks tertinggi kedua pada kategori ini adalah 
MNC TV, yaitu sebesar 3.63. 

Indeks Program Anak
 Berdasarkan Stasiun TV

Indeks Program Anak
Berdasarkan Dimensi

3.57

3.43

3.39

3.34

3.25

3.24

3.31

3.02Dimensi 5

DImensi 2

Dimensi 1

Dimensi 6

Dimensi 7

Dimensi 3

Dimensi 8

Dimensi 4

GTV

NET.

ANTV

RCTI

RTV

TRANS 7

MNC TV

TVRI 3.78

3.63

3.47

3.59

3.27

3.00

2.99

2.82

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, kecuali NET. (2.80), 
ANTV (2.97) dan GTV (2.77). Itu artinya, bahwa 
semua program siaran Anak masih ada yang 
menyajikan muatan tidak sesuai dengan tentang 
norma kesopanan dan kesusilaan masyarakat.

Dimensi 1
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.73) dibandingkan 
beberapa program Anak televisi lainnya untuk 
dimensi norma kesopanan dan kesusilaan 
adalah norma yang dijunjung oleh kelompok 
masyarakat berdasarkan keberagaman khalayak 
baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau 
latar belakang ekonomi.

GTV

NET.

ANTV

RCTI

RTV

TRANS 7

MNC TV

TVRI 3.73

3.60

3.53

3.50

3.10

2.97

2.80

Grafik di bawah menunjukkan bahwa Indeks 
Program Anak berdasarkan dimensi sudah 
mencapai standar KPI, yaitu mengenai 
tayangan yang berhubungan dengan 
ketelanjangan dan/atau penampakan 
alat kelamin; aktifitas seks dan/atau 
persenggamaan percakapan, suara tentang 
aktifitas seks; adegan ciuman bibir; eksploitasi 
bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh erotis 
dan kata-kata cabul. Sedangkan untuk indeks 
terendah mengenai gambar atau rangkaian 
gambar dan/atau suara  yang menampilkan 
tindakan verbal dan/atau nonverbal yang 
menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, 
dan/atau sosial bagi korban kekerasan. 

2.77
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, kecuali NET. (2.83), 
ANTV (2.90), dan GTV (2.57). Itu artinya, 
bahwa semua program siaran Anak masih ada 
yang menyajikan muatan tidak sesuai dengan 
perkembangan psikologis anak-anak dan remaja 
(tema, gaya penceritaan, dsb).

Dimensi 2
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.73) dibandingkan beberapa 
program Anak televisi lainnya untuk dimensi 
melindungi kepentingan anak-anak dan/atau 
remaja adalah sesuai dengan perkembangan 
psikologis anak-anak dan remaja.

Pernyataan 1
Program siaran anak menyajikan muatan tentang 
norma kesopanan dan kesusilaan masyarakat.

Pernyataan 2
Program siaran anak menyajikan muatan yang 
sesuai dengan perkembangan psikologis anak-
anak dan remaja (tema, gaya penceritaan, dsb).

MNCTV 3.53

2.80

ANVT 2.97

GTV 2.77

RTV 3.60

TVRI 3.73

RCTI 3.10

TRANS7 3.50

GTV

NET.

ANTV

RCTI

RTV

TRANS 7

MNC TV

TVRI 3.73

3.63

3.47

3.47

3.30

2.90

2.83

2.57

MNCTV

ANVT

GTV

RTV

TVRI

RCTI

TRANS7

Dimensi 3
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.70) dibandingkan 
beberapa program Anak televisi lainnya untuk 
dimensi melecehkan orang dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu adalah merendahkan 
seseorang di depan publik.

GTV

ANTV

NET.

RCTI

TRANS 7

RTV

MNC TV

TVRI 3.70

3.70

3.57

3.53

3.37

3.13

3.10

3.03

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 
3.00 Itu artinya, bahwa semua program siaran 
Anak tidak melecehkan orang dan kelompok 
masyarakat tertentu, seperti: a. pekerja 
tertentu: pekerja rumah tangga, hansip, pesuruh 
kantor, pedagang kaki lima, satpam, dll; orang 
dengan orientasi seks dan identitas gender 
tertentu; lanjut usia, janda, duda; orang dengan 
kekurangan/kelainan fisik; orang pengidap 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan; orang 
dengan masalah kejiwaan.

3.63

2.83

2.90

2.57

3.47

3.73

3.30

3.47
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Dimensi 4
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.70) dibandingkan 
beberapa program Anak televisi lainnya untuk 
dimensi melecehkan orang dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu adalah merendahkan 
seseorang di depan publik.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 3.00. 
Itu artinya, bahwa semua program siaran Anak 
tidak menyajikan muatan adegan seksual yang 
berhubungan dengan ketelanjangan dan/atau 
penampakan alat kelamin; aktifitas seks dan/
atau persenggamaan percakapan, suara tentang 
aktifitas seks; adegan ciuman bibir; eksploitasi 
bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh erotis dan 
kata-kata cabul.

Pernyataan 3
Program siaran anak menyajikan muatan yang 
sesuai dengan perkembangan psikologis anak-
anak dan remaja (tema, gaya penceritaan, dsb).

Pernyataan 4
Program siaran anak tidak menyajikan muatan 
adegan seksual yang berhubungan dengan 
ketelanjangan dan/atau penampakan alat 
kelamin; aktifitas seks dan/atau persenggamaan 
percakapan, suara tentang aktifitas seks; adegan 
ciuman bibir; eksploitasi bagian tubuh tertentu, 
gerakan tubuh erotis dan kata-kata cabul.

MNCTV 3.70

3.13

ANVT 3.10

GTV 3.03

RTV 3.57

TVRI 3.70

RCTI 3.37

TRANS7 3.53

GTV

NET.

ANTV

RCTI

RTV

MNC TV

TVRI

TRANS7 3.73

3.73

3.73

3.70

3.57

3.47

3.33

3.30

MNCTV 3.73

3.33

ANVT 3.47

GTV 3.30

RTV 3.70

TVRI 3.73

RCTI 3.57

TRANS7 3.73

Dimensi 5
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.73) dibandingkan beberapa 
program Anak televisi lainnya untuk dimensi 
melindungi kepentingan anak-anak dan/atau 
remaja adalah sesuai dengan perkembangan 
psikologis anak-anak dan remaja.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah 
memenuhi standar indeks kualitas KPI, kecuali 
NET. (2.57), ANTV (2.27), dan GTV (2.43). Itu 
artinya, bahwa semua program siaran Anak 
masih ada yang memuat adegan kekerasan 
secara detail peristiwa kekerasan, seperti: 
tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, 
penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, 
pengrusakan barang-barang secara kasar atau 
ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau 

ANTV

GTV

NET.

RCTI

RTV

TRANS 7

MNC TV

TVRI 3.83

3.50

3.37

3.20

3.00

2.57

2.43

2.27
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Dimensi 6
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.83) dibandingkan beberapa 
program Anak televisi lainnya untuk dimensi 
ungkapan kasar dan makian adalah muatan 
yang baik secara verbal maupun nonverbal 
mempunyai kecenderungan menghina atau 
merendahkan martabat manusia yang bermakna 
jorok, mesum, cabul, vulgar dan/atau menghina 
agama dan Tuhan dalam bahasa Indonesia, 
bahasa daerah, dan bahasa asing.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, kecuali GTV (2.77). 
Itu artinya, bahwa semua program siaran Anak 
GTV memuat ungkapan verbal maupun non 
verbal yang bertujuan untuk menghina atau 
merendahkan martabat manusia dalam bahasa 
Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Pernyataan 5
Program siaran anak tidak memuat adegan 
kekerasan secara detail peristiwa kekerasan, 
seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, 
perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, 
terorisme, pengrusakan barang-barang secara 
kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, 
dan/atau bunuh diri; menampilkan manusia atau 
bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-
potong dan/atau kondisi yang mengenaskan 
akibat dari peristiwa kekerasan; menampilkan 
peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; 
menampilkan adegan memakan hewan dengan 
cara yang tidak lazim.

MNCTV 3.50

NET 2.57

ANVT 2.27

GTV 2.43

RTV 3.20

TVRI 3.83

RCTI 3.00

TRANS7 3.37

GTV

NET.

ANTV

RTV

RCTI

MNCTV

TRANS 7

TVRI 3.83

3.60

3.60

3.27

3.23

3.10

3.10

2.77

bunuh diri; menampilkan manusia atau bagian 
tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong 
dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat dari 
peristiwa kekerasan; menampilkan peristiwa dan 
tindakan sadis terhadap hewan; menampilkan 
adegan memakan hewan dengan cara yang 
tidak lazim.

Pernyataan 6
Program siaran anak tidak memuat ungkapan 
verbal maupun non verbal yang bertujuan untuk 
menghina atau merendahkan martabat manusia 
dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 
bahasa asing.

MNCTV 3.60

3.10

ANVT 3.10

GTV 2.77

RTV 3.23

TVRI 3.83

RCTI 3.27

TRANS7 3.60

Dimensi 7
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.90) dibandingkan 
beberapa program Anak televisi lainnya untuk 
dimensi program siaran mengandung muatan 
yang bertujuan untuk membina watak dan jati 
diri bangsa dengan memenuhi kebutuhan akan 
nilai-nilai inovatif, kreatif dan inspiratif.
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Pernyataan 7
Program siaran anak mengandung muatan yang 
memenuhi kebutuhan akan nilai-nilai inovatif, 
kreatif dan inspiratif.

Dimensi 8
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.90) dibandingkan beberapa 
program Anak televisi lainnya untuk dimensi 
program siaran mengandung muatan yang 
informatif dan edukatif dengan memberikan 
hiburan yang sehat, mengasah daya penalaran 
anak dalam membangun kesadaran kontrol dan 
perekat sosial.

GTV

ANTV

NET.

RCTI

RTV

MNC TV

TRANS7

TVRI 3.90

3.70

3.60

3.43

3.27

3.03

3.00

2.77

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, kecuali GTV (2.77). 
Itu artinya, bahwa semua program siaran Anak 
GTV mengandung muatan yang memenuhi 
kebutuhan akan nilai-nilai inovatif, kreatif dan 
inspiratif.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat diketahui 
bahwa semua televisi sudah memenuhi standar 
indeks kualitas KPI kecuali, NET. (2.83) dan GTV 
(2.53) pada pernyataan 8 dan pernyataan 9 
NET. (2.97) dan GTV (2.70). Itu artinya, bahwa 
semua program siaran Anak mendidik, memberi 
pelajaran dan bimbingan yang baik bagi anak, 
mengandung muatan yang mengasah daya 
penalaran anak dan mengandung muatan 
mengajak anak berinteraksi dan bersosialisasi 
dengan lingkungan sosial, mengurangi rasa 
individualistik. 

MNCTV 3.60

3.03

3.00

GTV 2.77

RTV 3.43

TVRI 3.90

RCTI 3.27

TRANS7 3.70

GTV

ANTV

NET.

RCTI

RTV

MNC TV

TRANS7

TVRI 3.90

3.70

3.60

3.43

3.27

3.03

3.00

2.77

Pernyataan 8
Program siaran anak mendidik, memberi 
pelajaran dan bimbingan yang baik bagi anak.

MNCTV 3.67

2.83

ANVT 3.07

GTV 2.53

RTV 3.67

TVRI 3.90

RCTI 3.13

TRANS7 3.67

ANTV
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Pernyataan 9 Pernyataan 10
Program siaran anak mengandung muatan 
mengajak anak berinteraksi dan bersosialisasi 
dengan lingkungan sosial, mengurangi rasa 
individualistik.

Program siaran anak mengandung muatan yang 
mengasah daya penalaran anak.

MNCTV 3.67

2.97

ANVT 3.03

GTV 2.70

RTV 3.50

TVRI 3.73

RCTI 3.10

TRANS7 3.77

MNCTV 3.77

NET 3.33

ANVT 3.40

GTV 3.13

RTV 3.67

TVRI 3.87

RCTI 3.43

TRANS7 3.83
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INDEKS KUALITAS
PROGRAM RELIGI
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INDEKS KUALITAS
PROGRAM RELIGI
Indeks Kualitas Program Religi pada periode II 

tahun 2021 adalah 3.49, indeks tersebut sudah 

mencapai standar program berkualitas yang 

ditetapkan KPI.

Grafik di bawah menunjukkan perbandingan 

Indeks Program Anak dari tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2021. Indeks yang paling tinggi 

tercatat pada periode Juni-Agustus tahun 2021. 

Sedangkan yang terendah yaitu pada periode 

Mei-Juni tahun 2018. Meskipun terdapat 

kenaikan yang cukup signifikan pada indeks 

periode Januari-Maret tahun 2020 dan terus 

meningkat hingga periode Juni-Agustus tahun 

2021.

Perbandingan Indeks Program Siaran 
Religi Tahun 2017 - 2021

Indeks Kualitas Program Religi
Periode II Tahun 2021

3.49
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Secara umum program siaran religi sudah 

mengakomodir berbagai agama yang ada 

antara lain: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan 

Budha. Bahkan sudah mengakomodir aliran 

kepercayaan yaitu Kong Hu Chu. Namun agama 

Islam masih dominan sebagai agama mayoritas 

di Negara Indonesia. Secara topik yang dibahas, 

program siaran religi banyak membahas soal 

ibadah, perbaikan perilaku sehari-hari, menjadi 

pengikut agama yang lebih baik, dan tentang 

tokoh Nabi sebagai suri teladan. Pembahasan 

agama yang menyangkut perbedaan agama, 

membahas tentang etika antar agama, nyaris 

kurang mendapatkan porsi pembahasan.

Keberagaman da’i pada program siaran televisi 

harusnya diperhatikan. Usahakan tidak ada 

pendakwah yang mengisi dua acara berbeda 

seperti Ustad Das’ad Latif di SCTV dan juga TV 

One. Indosiar (Mamah & Aa Beraksi), TVOne 

(Rumah Mamah Dedeh). Kesannya pendakwah 

agama di Indonesia hanya itu-itu saja.

ASPEK KUALITAS
Dimensi 1
Norma kesopanan dan kesusilaan adalah norma 

yang dijunjung oleh kelompok masyarakat 

berdasarkan keberagaman khalayak baik 

terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau 

latar belakang ekonomi.

Dimensi 2
Materi agama mengandung muatan yang 

saling mengajarkan kebaikan, menghargai etika 

hubungan antaragama secara adil, berimbang 

dan tidak berpihak serta menjunjung tinggi 

toleransi beragama.
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Belum adanya porsi yang seimbang bagi siaran 

Religi dari agama yang diakui di Indonesia. 

Mayoritas stasiun televisi hanya menyajikan 

dari Agama Islam, dan hanya beberapa stasiun 

televisi yang cukup proporsional menayangkan 

siaran religi. Materi tentang seksualitas dikemas 

dengan sangat bagus sehingga tidak terkesan 

porno dalam menyampaikannya. Contoh-

contoh dalam setiap tayangan Religi dapat 

menjadi upaya untuk pembinaan watak dan jati 

diri bangsa.

Dimensi 1 3.56

3.35

3.54

3.39

3.61

Dimensi 2

Dimensi 3

Dimensi 4

Dimensi 5

Dimensi Indeks

Indeks Rata-Rata

Dalam program religi agama Islam masih ada 

yang mengandung unsur mistik dan dominan 

dibandingkan isi dari ceramah keagamaannya. 

Selain itu, diharapkan stasiun TV juga dapat 

memperhatikan narasumber yang dihadirkan 

benar-benar mempunyai kredibilitas sebagai 

seseorang yang memiliki pengetahuan agama 

yang baik bukan hanya sekedar populer saja. 

Ada narasumber di salah satu program siaran 

religi di MNC seorang ibu berpasangan dengan 

Irfan Hakim, namun dianggap tidak pantas 

menjadi narasumber, karena penampilan terlalu 

nge pop (tidak pantas) karena dianggap terlalu 

gaul, nyaris sama seperti penampilan host di 

infotainmen.

Terdapat 4 pengklasifikasian menurut salah 

satu informan ahli mengenai program siaran 

religi, antara lain: konvensional formal, dimana 

topik-topik yang diangkat sangat mendasar 

terkait topik tentang ibadah, doa, amalan-

amalan, yang berdasar Quran dan Hadist. Cara 

penyampaiannya juga sangat formal dimana 

penggunaan bahasa resmi dengan cara 

berdiskusi antara dua orang. Ada pihak yang 

bertanya dan ada yang menjawab. Contoh: 

SCTV. Modern Formal, dimana program 

siaran mengangkat topik kehidupan kekinian 

menyangkut soal etos kerja muslim dalam 

konteks membangun muslim yang kuat. Hanya 

saja penyampaian dalam program siaran ini 

masih formal dalam bentuk diskusi tanya jawab. 

Contoh: Metro. Modern – Informatif (ngepop), 

yakni program siaran religi mengangkat topik 

kekinian seperti flora fauna, peristiwa hangat 

sekarang namun dikaitkan dengan pandangan 

ajaran agama Islam serta disampaikan dengan 

cara ngepop (menghibur). Contoh: Trans 7. 

Selanjutnya, Konvensional  Ngepop, yaitu 

program siaran Religi mengangkat topik yang 

Dimensi 3
Adegan mistik dan supranatural adalah gambar 

atau rangkaian gambar dan/atau suara yang 

menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, 

praktek spiritual magis, mistik atau kontak 

dengan makhluk halus secara verbal dan/atau 

nonverbal yang dikategorikan sebagai siaran 

klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada 

pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

Dimensi 4
Materi agama mengandung muatan 

seksualitas disajikan secara santun dan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam konteks nilai-

nilai ajaran agama.

Dimensi 5
Program siaran mengandung muatan yang 

bertujuan untuk membina watak dan jati diri 

bangsa yang beriman dan bertakwa.

3.49
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lama atau bersejarah seperti soal ibadah, 

menjadi muslim yang baik, berdasarkan Al 

Quran dan hadist. Tapi penyampaiannya 

dilakukan secara santai dan ringan. Contoh: 

Trans TV. 

Grafik di bawah menunjukkan bahwa Indeks 

Program Religi berdasarkan dimensi sudah 

mencapai standar KPI, yaitu mengenai program 

siaran mengandung muatan yang bertujuan 

untuk membina watak dan jati diri bangsa yang 

beriman dan bertakwa.

Indeks Program Religi
Berdasarkan Dimensi

3.61

3.56

3.54

3.39

3.35Dimensi 2

Dimensi 4

Dimensi 3

Dimensi 1

Dimensi 5
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, kecuali NET. (2.80), 
ANTV (2.97) dan GTV (2.77). Itu artinya, bahwa 
semua program siaran Anak masih ada yang 
menyajikan muatan tidak sesuai dengan tentang 
norma kesopanan dan kesusilaan masyarakat.

Pernyataan 1
Program siaran religi tidak mengandung muatan 
yang merendahkan atau melecehkan suku, 
agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau 
individu atau kelompok karena perbedaan suku, 
agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/
atau kehidupan sosial ekonomi.

Dimensi 1
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.80) dibandingkan beberapa 
program Religi televisi lainnya untuk dimensi 
menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan 
antargolongan yang mencakup keberagaman 
budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan 
sosial ekonomi adalah tidak merendahkan atau 
melecehkan individu atau kelompok karena 
perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, 
usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial 
ekonomi.

SCTV

INDOSIAR

MNC TV

TRANS 7

TV ONE

TRANS TV

INEWS

RCTI

KOMPAS TV

RTV

METRO TV

TVRI 3.80

3.70

3.63

3.63

3.60

3.60

3.80

3.57

3.47

3.43

3.37

3.33

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks 
Program Religi di seluruh stasiun TV sudah 
mencapai standar yang ditetapkan KPI. Stasiun 
TV dengan indeks tertinggi pada periode 
ini adalah TVRI dengan indeks sebesar 3.68. 
Sementara untuk Stasiun TV dengan indeks 
tertinggi kedua pada kategori ini adalah RTV, 
yaitu sebesar 3.57. 

Indeks Program Religi
Berdasarkan Stasiun TV

MNC TV

SCTV

INDOSIAR

TRANS TV

TV ONE

TRANS 7

KOMPAS TV

INEWS

RCTI

METROTV

RTV

TVRI 3.68

3.57

3.54

3.54

3.52

3.51

3.49

3.48

3.47

3.45

3.37

3,28
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 3.00) 
kecuali pada pernyataan 4 mengenai program 
siaran religi memberikan kesempatan yang 
sama pada berbagai agama. Itu artinya, bahwa 
semua program siaran Religi sudah menyajikan 
materi yang tidak membandingkan perbedaan 
pandangan agama, menghargai etika hubungan 
antaragama dan tidak membandingkan antar 
agama.

Dimensi 2
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.64) dibandingkan 
beberapa program Religi televisi lainnya untuk 
dimensi materi agama mengandung muatan 
yang saling mengajarkan kebaikan, menghargai 
etika hubungan antaragama secara adil, 
berimbang dan tidak berpihak serta menjunjung 
tinggi toleransi beragama.

SCTV

TV ONE 3.57

TRANS 7 3.47

INDOSIAR 3.37

TVRI 3.80

KOMPAS
TV 3.63

RTV 3.63

METRO
TV 3.70

INEWS 3.60

TRANS
TV 3.57

MNC TV 3.43

RCTI 3.60

TV ONE

SCTV

TRANS 7

INEWS

TRANSTV

METRO TV

KOMPAS TV

RCTI

MNC TV

RTV

INDOSIAR

TVRI 3.64

3.56

3.48

3.44

3.42

3.33

3.28

3.27

3.24

3.23

3.19

3.17

Pernyataan 2
Program siaran religi menyajikan materi yang 
tidak membandingkan perbedaan pandangan 
agama.

Pernyataan 3
Program siaran religi menyajikan materi yang 
menghargai etika hubungan antar agama.

3.57

3.57

3.50

KOMPAS
TV

3.70

RCTI 3.70

INEWS 3.73

TRANS
TV

3.63

TV ONE 3.70

TRANS 7 3.60

MNC TV 3.67

INDOSIAR 3.63

SCTV 3.57

SCTV

TV ONE

TRANS 7

INDOSIAR

TVRI

KOMPAS
TV

RTV

METRO
TV

INEWS

TRANS
TV

MNC TV

RCTI

3.33
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Pernyataan 4
Program siaran religi memberikan kesempatan 
yang sama pada berbagai agama.

Pernyataan 5
Program siaran religi tidak membandingkan 
antaragama.

2.27

2.20

2.37

2.47

3.60

SCTV

TV ONE

TRANS 7

INDOSIAR

TVRI

KOMPAS
TV

RTV

METRO
TV

INEWS

TRANS
TV

MNC TV

RCTI

3.53

3.50

3.57

3.60

3.73

3.70

3.63

3.53

3.60

3.63

3.63

3.53

SCTV

TV ONE

TRANS 7

INDOSIAR

TVRI

KOMPAS
TV

RTV

METRO
TV

INEWS

TRANS
TV

MNC TV

RCTI

Dimensi 3
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.73) dibandingkan beberapa 
program Religi televisi lainnya untuk dimensi 
adegan mistik dan supranatural adalah gambar 
atau rangkaian gambar dan/atau suara yang 
menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, 
praktek spiritual magis, mistik atau kontak 
dengan makhluk halus secara verbal dan/atau 
nonverbal yang dikategorikan sebagai siaran 
klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada 
pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

MNC TV

TRANS TV

RCTI

METRO TV

KOMPAS TV

INDOSIAR

INEWS

TV ONE

7

RTV

SCTV

TVRI 3.73

3.70

3.67

3.67

3.67

3.63

3.63

3.60

3.57

3.50

3.50

2.63

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, kecuali MNC TV 
(2.63). Itu artinya, program siaran religi MNC TV 
masih ada yang memuat unsur mistik horor dan 
supranatural.

3.37

3.17

2.40

2.30

2.33

2.97

3.20

TRANS
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Pernyataan 6
Program siaran religi tidak memuat unsur mistik 
horor dan supranatural.

Dimensi 4
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.50) dibandingkan 
beberapa program Religi televisi lainnya untuk 
dimensi materi agama mengandung muatan 
seksualitas disajikan secara santun dan dapat 
dipertanggungjawabkan dalam konteks nilai-
nilai ajaran agama.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 3.00. 
Itu artinya, semua program siaran religi yang 
berkaitan dengan seksualitas disajikan secara 
santun. 

3.70

3.67

3.67

3.63

3.73

3.60

3.67

3.57

3.63

3.50

3.63

3.50

SCTV

TV ONE

TRANS 7

INDOSIAR

TVRI

KOMPAS
TV

RTV

METRO
TV

INEWS

TRANS
TV

MNC TV

RCTI

3.50

3.50

3.47

3.43

3.43

3.40

3.40

3.40

3.37

3.33

3.23

3.23

Pernyataan 7
Program siaran religi yang berkaitan dengan 
seksualitas disajikan secara santun.

3.23

3.33

3.50

3.23

3.50

3.40

3.43

3.40

3.40

3.37

3.47

3.43

SCTV

TV ONE

TRANS 7

INDOSIAR

TVRI

KOMPAS
TV

RTV

METRO
TV

INEWS

TRANS
TV

MNC TV

RCTI

Dimensi 5
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 
kualitas program tertinggi (3.77) dibandingkan 
beberapa program Religi televisi lainnya untuk 
dimensi program siaran mengandung muatan 
yang bertujuan untuk membina watak dan jati 
diri bangsa yang beriman dan bertakwa.

SCTV

MNC TV

INDOSIAR

TRANS 7

KOMPAS TV

RTV

TV ONE

TRANS TV

INEWS

TVRI

RCTI

METRO TV 3.77

3.73

3.73

3.70

3.67

3.67

3.63

3.57

3.57

3.47

3.40

3.37

TVRI

TRANS 7

MNC TV

RTV

METRO TV

TRANS TV

RCTI

INEWS

KOMPAS TV

INDOSIAR

TV ONE

SCTV
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Pernyataan 8
Program siaran religi mengandung muatan yang 
mengarah pada pembentukan dan pembinaan 
watak serta jati diri bangsa yang beriman dan 
bertakwa.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 
3.00. Itu artinya, semua program siaran religi 
mengandung muatan yang mengarah pada 
pembentukan dan pembinaan watak serta jati 
diri bangsa yang beriman dan bertakwa.

3.37

3.67

3.57

3.47

3.73

3.57

3.63

3.77

3.70

3.67

3.40

3.73

SCTV

TV ONE

TRANS 7

INDOSIAR

TVRI

KOMPAS
TV
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INDEKS KUALITAS
PROGRAM WISATA
DAN BUDAYA
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INDEKS KUALITAS
PROGRAM WISATA
DAN BUDAYA
Indeks Kualitas Program Religi pada periode II 
tahun 2021 adalah 3.49, indeks tersebut sudah 
mencapai standar program berkualitas yang 
ditetapkan KPI.

Grafik di bawah menunjukkan perbandingan 
Indeks Program Anak dari tahun 2017 sampai 
dengan tahun 2021. Indeks yang paling tinggi 
tercatat pada periode Juni-Agustus tahun 
2021. Sedangkan yang terendah yaitu pada 
periode Mei-Juni tahun 2018. Meskipun terdapat 
kenaikan yang cukup signifikan pada indeks 
periode Januari-Maret tahun 2020 dan terus 
meningkat hingga periode Juni-Agustus tahun 
2021.

Secara umum, program siaran wisata budaya 
masih dalam kategori aman, tidak mengandung 
muatan merendahkan atau melecehkan SARA 
maupun kehidupan sosial ekonomi. Sebagian 
besar menampilkan keunikan suatu buaya 
namun konsennya lebih kepada acara jalan-
jalan. Konsep budaya sejarah masih sangat 
sedikit. Kuliner khas Indonesia sebenarnya bisa 
dikulik lebih lanjut. Sebaiknya ke depan semakin 
kreatif dengan mengangkat wisata budaya yang 
tidak mainstream dan merupakan gagasan lokal, 
misalnya desa wisata.

Program wisata budaya lebih banyak 
menonjolkan unsur wisata saja, tetapi unsur 
budaya masih belum banyak ditonjolkan. Hanya 
TVRI yang konstan menampilkan unsur budaya 
khususnya budaya local yang ada di Indonesia. 
Disamping itu sebagian di program tayangan 
Jejak Petualangan di Trans 7. Penampilan Host 
kebanyakan menampilkan gaya anak muda 
dan terlalu berlebihan (penampilan berlebihan 
ini menganggu karena terlihat sibuk dan tidak 
professional). Ada iklan terselip dalam tayangan 
perjalanan seperti Hotel dan kendaraan.

Perbandingan Indeks Program 
Wisata Dan Budaya
Tahun 2017 - 2021

Indeks Kualitas Program 
Wisata Dan Budaya
Periode II Tahun 2021

3.62
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ASPEK KUALITAS
Dimensi 1
Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan 
antargolongan yang mencakup keberagaman 
budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan 
sosial ekonomi adalah tidak merendahkan atau 
melecehkan individu atau kelompok karena 
perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, 
usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial 
ekonomi.

Dimensi 2
Keunikan suatu budaya yang dapat mengganggu 
kenyamanan penonton perlu ditampilkan 
melalui gambar longshot atau disamarkan dan/
atau tidak dinarasikan secara detail.

Dimensi 3
Norma kesopanan dan kesusilaan adalah suatu 
hal yang dijunjung oleh keberagaman khalayak 
baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau 
latar belakang ekonomi.
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Dalam setiap tayangan wisata dan budaya 
di semua stasiun televisi sudah tidak terlihat 
adanya unsur yang merendahkan terutama 
berkaitan dengan tampilan yang membutuhkan 
biaya besar, sedangkan kemampuan ekonomi 
penontonya sangat beragam. Jalan-Jalan 
ditayangkan lebih kearah keunikan di daerah 
yang dikunjungi. Host sudah menggunakan 
pakaian yang sopan meskipun host harus 
bermain air. Keunikan daerah yang dikunjugi 
lebih menonjol dalam setiap tayangan di stasiun 
televisi.

Format penyiaran dalam bentuk dokumentasi 
dan perjalanan sudah memberikan informasi 
dan hiburan yang menarik. Jika dikaitkan dengan 
KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) 
yang menargetkan 10 destinasi baru, tidak ada 
program yang meliput kepada kawasan tersebut, 
seperti kawasan Toba, Borobudur-Yogyakarta-
Prambanan, Bromo-Tengger-Semeru, Lombok, 
Labuan Bajo, dan Wakatobi. Program Wisata 
dan Budaya untuk Lembaga Penyiaran 
perlu diberikan akses bekerja sama dengan 

Dimensi 1 3.74

3.57

3.57

3.68

3.65

3.51

Dimensi 2

Dimensi 3

Dimensi 4

Dimensi 5

Dimensi 6

Dimensi Indeks

Indeks Rata-Rata

Dimensi 4
Adegan seksual adalah tayangan yang 
berhubungan dengan ketelanjangan dan/atau 
penampakan alat kelamin; aktifitas seks dan/
atau persenggamaan percakapan, suara tentang 
aktifitas seks; adegan ciuman bibir; eksploitasi 
bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh erotis dan 
kata-kata cabul.

Dimensi 5
Program siaran mengandung muatan yang 
informatif dan edukatif dengan memberikan 
hiburan yang sehat, mengasah daya penalaran 
anak dalam membangun kesadaran kontrol dan 
perekat sosial

.Dimensi 6
Program siaran mengandung muatan yang mengarah 
pada transfer budaya dan nilai-nilai bangsa serta 
kearifan lokal.

Pemerintah (Kementerian dan Lembaga) dan 
Pemerintah Daerah, sehingga terjadi sinergi 
antara pembangunan destinasi pariwisata 
dengan promosi wisata melalui program acara.

Grafik di bawah menunjukkan bahwa Indeks 
Program Wisata dan Budaya berdasarkan 
dimensi sudah  mencapai standar KPI, yaitu 
mengenai menghormati perbedaan suku, 
agama, ras, dan antargolongan yang mencakup 
keberagaman budaya, usia, gender, dan/
atau kehidupan sosial ekonomi adalah tidak 
merendahkan atau melecehkan individu atau 
kelompok karena perbedaan suku, agama, 
ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau 
kehidupan sosial ekonomi.® 
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3.74

3.68

3.65

3.57

3.57

3.51

Dimensi 5

Dimensi 6

Dimensi 4

Dimensi 3

Dimensi 2

Dimensi 1

Indeks Program Wisata Dan Budaya
Berdasarkan Dimensi

Indeks Program Wisata Dan Budaya
Berdasarkan Stasiun TV

KOMPAS TV

TRANS 7

METRO TV

TVRI

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks 
Program Wisata dan Budaya di seluruh stasiun 
TV sudah mencapai standar yang ditetapkan 
KPI. Stasiun TV dengan indeks tertinggi pada 
periode ini adalah TVRI dengan indeks sebesar 
3.81. Sementara untuk Stasiun TV dengan indeks 
tertinggi kedua pada kategori ini adalah Metro 
TV, yaitu sebesar 3.75. 

Dimensi 1
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 
kualitas program tertinggi (3.83) dibandingkan 
beberapa program Wisata dan Budaya televisi 
lainnya untuk dimensi menghormati perbedaan 
suku, agama, ras, dan antargolongan yang 
mencakup keberagaman budaya, usia, gender, 
dan/atau kehidupan sosial ekonomi adalah 
tidak merendahkan atau melecehkan individu 
atau kelompok karena perbedaan suku, agama, 
ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau 
kehidupan sosial ekonomi.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 
3.00. Itu artinya, bahwa semua program siaran 
Wisata dan Budaya tidak mengandung muatan 
yang merendahkan atau melecehkan suku, 
agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau 
individu atau kelompok karena perbedaan suku, 
agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/
atau kehidupan sosial ekonomi.

3.67

3.67KOMPAS TV

TRANS 7

TVRI

METRO TV

3.44

3.47

3.47

3.81

3.83

3.80
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Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 3.00. 
Itu artinya, bahwa semua program siaran Wisata 
dan Budaya sudah menampilkan keunikan suatu 
budaya yang tidak mengganggu kenyamanan 
penonton.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 3.00. 
Itu artinya, bahwa semua program siaran Wisata 
dan Budaya menghormati norma kesopanan 
dan kesusilaan (tato dan sebagainya).

Pernyataan 1
Program siaran wisata dan budaya tidak 
mengandung muatan yang merendahkan 
atau melecehkan suku, agama, ras, dan/
atau antargolongan; dan/atau individu atau 
kelompok karena perbedaan suku, agama, 
ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau 
kehidupan sosial ekonomi.

Pernyataan 2
Program siaran wisata dan budaya sudah 
menampilkan keunikan suatu budaya yang tidak 
mengganggu kenyamanan penonton.

Pernyataan 3
Program siaran wisata dan budaya menghormati 
norma kesopanan dan kesusilaan (tato dan 
sebagainya).

Dimensi 2
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui bahwa 
TVRI memperoleh nilai indeks kualitas program 
tertinggi (3.83) dibandingkan beberapa program 
Wisata dan Budaya televisi lainnya untuk dimensi 
keunikan suatu budaya yang dapat mengganggu 
kenyamanan penonton perlu ditampilkan melalui 
gambar longshot atau disamarkan dan/atau tidak 
dinarasikan secara detail.

Dimensi 4
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.77) dibandingkan beberapa 
program Wisata dan Budaya televisi lainnya 
untuk dimensi adegan seksual adalah tayangan 
yang berhubungan dengan ketelanjangan dan/
atau penampakan alat kelamin; aktifitas seks 
dan/atau persenggamaan percakapan, suara 
tentang aktifitas seks; adegan ciuman bibir; 
eksploitasi bagian tubuh tertentu, gerakan 
tubuh erotis dan kata-kata cabul.

Dimensi 3
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 
kualitas program tertinggi (3.77) dibandingkan 
beberapa program Wisata dan Budaya televisi 
lainnya untuk dimensi norma kesopanan dan 
kesusilaan adalah suatu hal yang dijunjung oleh 
keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, 
budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.

3.67

3.67

KOMPAS TV

TRANS 7

TVRI

METRO TV

KOMPAS TV

TRANS 7

METRO TV

TVRI

3.30

3.40

KOMPAS TV

TRANS 7

TVRI

METRO TV

3.77

3.77

3.47

3.27KOMPAS TV

TRANS 7

TVRI

METRO TV

3.47

3.27

3.77

3.77

KOMPAS TV

TRANS 7

TVRI

METRO TV

3.80

3.83

3.83

3.73

3.40

3.30

3.83

3.73
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3.73

3.77

3.57TRANS 7

METRO TV

KOMPAS TV

TVRI

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 
3.00. Itu artinya, bahwa semua program siaran 
Wisata dan Budaya tidak menyajikan muatan 
adegan seksual yang berhubungan dengan 
ketelanjangan dan/atau penampakan alat 
kelamin; aktifitas seks dan/atau persenggamaan 
percakapan, suara tentang aktifitas seks; adegan 
ciuman bibir; eksploitasi bagian tubuh tertentu, 
gerakan tubuh erotis dan kata-kata cabul.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 3.00. 
Itu artinya, bahwa semua program siaran Wisata 
dan Budaya sudah mengandung muatan yang 
mengarah pada transfer budaya dan nilai-nilai 
bangsa termasuk juga kearifan lokal.

Sementara, dari tabel di bawah ini dapat 
diketahui bahwa semua televisi sudah memenuhi 
standar indeks kualitas KPI, yakni lebih dari 
3.00. Itu artinya, bahwa semua program siaran 
Wisata dan Budaya menyajikan hal-hal baru dan 
tambahan informasi tentang wisata dan budaya.

Pernyataan 4
Program siaran wisata dan budaya tidak 
menyajikan muatan adegan seksual yang 
berhubungan dengan ketelanjangan dan/atau 
penampakan alat kelamin; aktifitas seks dan/
atau persenggamaan percakapan, suara tentang 
aktifitas seks; adegan ciuman bibir; eksploitasi 
bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh erotis dan 
kata-kata cabul.

Pernyataan 5
Program siaran wisata dan budaya menyajikan 
hal-hal baru dan tambahan informasi tentang 
wisata dan budaya.

Dimensi 5
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa Metro TV memperoleh nilai indeks 
kualitas program tertinggi (3.77) dibandingkan 
beberapa program Religi televisi lainnya untuk 
dimensi program siaran mengandung muatan 
yang bertujuan untuk membina watak dan jati 
diri bangsa yang beriman dan bertakwa.

Dimensi 6
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui 
bahwa TVRI memperoleh nilai indeks kualitas 
program tertinggi (3.78) dibandingkan beberapa 
program Wisata dan Budaya televisi lainnya 
untuk dimensi program siaran mengandung 
muatan yang mengarah pada transfer budaya 
dan nilai-nilai bangsa serta kearifan lokal.

3.73

3.57

3.77

3.63
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TRANS 7

TVRI

METRO TV

3.80
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TRANS 7
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3.33

3.53

3.93

3.80
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3.75
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3.37
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3.63
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Pernyataan 6
Program siaran wisata dan budaya menyajikan 
hal-hal baru dan tambahan informasi tentang 
wisata dan budaya.

Pernyataan 7
Program siaran wisata dan budaya mengandung 
kearifan lokal.

3.17

3.33

3.70

3.70

KOMPAS TV

TRANS 7

TVRI

METRO TV

3.13

3.40

3.87

3.80

KOMPAS TV

TRANS 7

TVRI

METRO TV
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Meskipun masih perlu perbaikan agar sesuai dengan 
standar kualitas KPI, 3.00, dalam 4 tahun pelaksanaan 
riset (2017-2021), indeks keseluruhan dalam setiap 
periode berbeda-beda namun beberapa program 
siaran menunjukan trend perubahan ke arah lebih 
baik meskipun beberapa program juga mengalami 
penurunan. Pada tahun 2017, indeks periode pertama 
2.84 dan periode kedua 2.88. Tahun 2018, periode 
pertama 2.84, periode kedua 2.87, dan periode ketiga 
2.81. Tahun 2019, periode pertama 2.93 dan periode 
kedua 2.90. Tahun 2020, periode pertama 3.14 dan 
periode kedua 3.21. Untuk hasil indeks kualitas periode 
pertama tahun 2021 sebesar 3.09 dan periode kedua 
3.13.

Meskipun pada tahun sebelumnya (2020) telah 
mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan 
dan menurun pada periode pertama tahun 2021, 
namun pada periode kali ini hasil indeks kualitas 
program siaran televisi mengalami peningkatan indeks 
di beberapa kategori program.

Adapun dari delapan kategori program, 5 kategori 
program telah mencapai standar KPI (3.00) dengan 
indeks tertinggi untuk kategori program Wisata dan 
Budaya (3.62), kemudian program Religi (3.49), Anak 
(3.32), Talkshow (3.32) dan Berita (3.24). Sedangkan 
ketiga kategori program dengan indeks rendah, 
antara lain: kategori program Variety Show (2.92), 
Infotainmen (2.62) dan Sinetron (2.59).

Untuk kategori program Variety show, ada beberapa 
catatan penting, yaitu mengenai perlindungan 
perkembangan psikologis anak-anak dan remaja pada 
peringkat indeks terendah. Sedangkan untuk indeks 
tertinggi adalah banyak program Variety Show tidak 
menampilkan adegan mistik, horor dan supranatural 
dibawah pukul 22.00-03.00 waktu setempat 
(klasifikasi D).

Untuk kategori program Infotainmen, ada beberapa 
catatan penting, yaitu mengenai perlindungan hak 
privasi dan perkembangan psikologis terhadap anak-
anak dan/atau remaja pada peringkat indeks terendah. 
Sedangkan untuk indeks tertinggi adalah banyak 
program infotainmen tidak menyajikan informasi yang 
mengandung unsur mempertentangkan suku, agama, 
ras dan antargolongan.

Untuk kategori program Sinetron, ada beberapa 
catatan penting, yaitu mengenai perlindungan 
perkembangan psikologis terhadap anak-anak 
dan/atau remaja pada peringkat indeks terendah. 
Sedangkan untuk indeks tertinggi adalah banyak 
program sinetron tidak menyajikan adegan yang 
mengandung aktifitas seks dan/atau persenggamaan 
percakapan, suara tentang aktifitas seks; adegan 
ciuman bibir; eksploitasi bagian tubuh tertentu, 
gerakan tubuh erotis dan kata-kata cabul.

PENUTUP
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