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Istilah 
 

 

Rasa aman ontologis Keyakinan atau rasa percaya bahwa dunia alamiah dan dunia 

sosial adalah sebagaimana adanya, termasuk mengenai tolok 

ukur eksistensial mendasar akan identitas diri dan identitas 

sosial. 

Agen (pelaku) Seorang individu konkret, seorang manusia. 

Struktur Sejumlah aturan dan sumber daya, diterapkan terus-menerus 

dalam reproduksi sistem-sistem sosial. Struktur hanya ada 

sebagai jejak-jejak kenangan, basis organik dari keber-

pengetahuan manusia, dan terwujud dalam tindakan. Alih-

alih membatasi dan mengekang, struktur juga memampukan. 

(misal) Struktur memampukan kita untuk memahami 

mengapa orang harus berhenti ketika lampu lalu lintas 

menyala merah, atau mengapa orang harus punya Surat Izin 

Mengemudi sebelum dapat mengendarai mobil di jalanan. 

Semua tindakan kita tidak akan dapat dipahami oleh orang 

lain kecuali ada sebuah skema (schemata) spesifik yang hidup 

dalam masyarakat. 

Aturan-aturan Lihat Struktur 

Sumber daya Ada dua tipe sumber daya: sumber daya alokatif dan 

otoritatif. 

Sumber daya alokatif Berbagai sumber daya material yang terlibat dalam 

pembentukan kekuatan/kuasa, termasuk lingkungan alamiah 

dan berbagai artefak fisik; sumber daya alokatif adalah buah 

dominasi/penguasaan manusia atas alam. 

Sumber daya otoritatif Berbagai sumber daya non-material yang terlibat dalam 

pembentukan kekuatan/kuasa, diambil dari kemampuan 

mengasah kegiatan-kegiatan manusia; sumber daya otoritatif 

adalah buah dominasi/penguasaan sebagian aktor atas aktor 

lainnya. 

Dualitas struktur Struktur sebagai medium sekaligus hasil dari perilaku yang 

diorganisasikan secara terus-menerus; properti struktural dari 

sistem sosial tersebut tidak berada di luar tindakan, tapi 

terimplikasi secara kronikal dalam produksi dan 

reproduksinya. 

Agen berpengetahuan Seorang individu atau sebuah kelompok individu yang tahu 

apa yang mereka lakukan dan bagaimana melakukannya. 

Kemampuan refleksif Kemampuan untuk memikirkan secara mendalam atau 

mempertanggungjawabkan praktik, tindakan, dan 

pengalaman tertentu. 
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Kesadaran praktis Kesadaran praktis mengacu pada sejumlah pengetahuan yang 

tidak terartikulasikan mengenai berbagai kondisi sosial, atau 

gugus pengetahuan yang diandaikan. 

(misal) Melalui pengetahuan praktis, kita tahu bagaimana 

menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa terus-menerus 

mempertanyakan secara diskursif apa yang harus dilakukan 

atau alasan di balik segala tindakan kita. 

Kesadaran diskursif Kesadaran diskursif merujuk pada kemampuan para pelaku 

untuk "memberi alasan" (merasionalisasi) perilaku mereka. Di 

sini, para aktor mampu memberikan ekspresi verbal mengenai 

kondisi sosial dan/atau kondisi bagi tindakan-tindakan 

mereka. Kesadaran praktis bergeser menjadi kesadaran 

diskursif, jika dan hanya jika ada sebuah momen rasionalisasi. 
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Pohon keluarga 

 

Selama proses etnografi, kami tinggal bersama 12 keluarga di berbagai 

daerah. Guna melindungi privasi, seluruh nama partisipan etnografi 

dalam laporan ini telah kami samarkan. 
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Ringkasan eksekutif 

 

1 Kami mengajukan gagasan bahwa industri media Indonesia tidaklah terdiri 

dari aktor tunggal, melainkan merupakan kumpulan pelaku yang punya 

beragam andil dalam dinamika industri ini. Setiap pelaku punya seperangkat 

aturan dan sumber daya mereka sendiri, yang digerakkan untuk menciptakan 

konten. Gagasan ini muncul karena meski kami memperhitungkan kuatnya 

pengaruh modal (kapital) dalam membentuk kebijakan maupun praktik 

industri media, penelitian ini sejak semula menekankan peranan pelaku 

(agency) dalam mengatasi dominasi modal tersebut.  

2 Dalam latar ini, industri media kita jarang mempertimbangkan aspek inovasi 

atau pembaharuan. Alih-alih, para pelaku cenderung "mengukuhkan" aturan-

aturan signifikasi yang telah ada. Di tengah ketiadaan ide baru, para produser 

media hanya berinovasi di dalam batasan-batasan komersial tertentu – yang 

muncul dari sesat pikir  bahwa khalayak penonton tak lebih dari sekedar 

khalayak pasif dan rela mengonsumsi apa pun yang diproduksi menurut tolok 

ukur hasil konstruksi para pelaku dalam industri media. Para produser media 

melulu menggunakan rating (penilaian dari lembaga pemeringkat) dalam 

memperoleh umpan balik (feedback) dari khalayak penonton. Mereka jarang 

memiliki mekanisme penilaian tersendiri untuk memahami sudut pandang 

para penonton. Di titik inilah peran lembaga rating lantas menjadi penting, 

karena setiap pelaku di dalam industri bergantung pada lembaga pemeringkat 

tersebut agar bisa mengukur hasil pekerjaan mereka.  

3 Sementara itu, perusahaan-perusahaan produksi dan para pekerja kreatif 

yang tak punya "sumber daya alokatif" adalah pelaku yang paling tertekan di 

dalam industri ini. Mereka seolah terkungkung, sulit mengungkapkan 

ide/gagasan-gagasan mereka karena kinerja mereka diukur oleh angka-angka 

ilusif/khayalan dan bukan oleh suara nyata yang datang dari para penonton. 

Berhadapan dengan kondisi demikian, dibutuhkan lebih banyak aktor/pelaku 

yang lebih berpengetahuan (yakni, mereka yang mawas dan sadar akan makna 

dan dampak dari produk/program yang dihasilkan) untuk membentuk konten 

televisi yang lebih baik.  

4 Kami menemukan bahwa para penonton atau khalayak TV punya cara 

tersendiri dalam mengonsumsi media, masing-masing pun memiliki 

kemampuan untuk mencerna dan merefleksikan konten yang tersaji di 

hadapan mereka. Hal ini kami temukan setelah menghabiskan waktu bersama 

12 keluarga di Jabodetabek, di Jawa Barat, dan di Nusa Tenggara Timur. 

Kemampuan khalayak tersebut berbeda-beda, terutama bergantung pada tiga 

aspek berikut: 1) keragaman tingkat akses dan ketersediaan infrastruktur di 

sekitar wilayah tempat mereka tinggal, 2) perbedaan keberpengetahuan/wa-
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wasan pemahaman (knowledgeability) masing-masing orang, dan 3) jalinan 

nilai-nilai sosial yang mengikat cara mereka hidup.  

5  Khalayak nyaris tidak mempunyai saluran langsung untuk memberi umpan 

balik (feedback) kepada para produser konten. Hal ini menghambat produksi 

konten yang lebih beragam yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beragam 

khalayak tersebut. Secara lintas demografik, terlepas dari beragamnya profil 

masing-masing keluarga, para penonton memiliki refleksi atau pemikiran 

serupa mengenai mutu tayangan televisi yang mereka tonton. Mereka sadar 

bahwa identitas serta pandangan mereka terhadap dunia dibentuk oleh 

televisi, dan persis karena itulah, mereka melontarkan kritik dan komentar 

terhadap konten televisi. Sayangnya, khalayak seringkali tidak menemukan 

cara untuk menyalurkan kritik mereka kepada pihak industri.   

6 Melalui berbagai kelebihan yang dimiliki, para produser serta pekerja kreatif 

perlu lebih menghargai dan memahami khalayak penonton mereka, dan lantas 

berkomitmen untuk memperbaiki mutu konten. Pada tataran bisnis, para 

pencipta konten perlu memahami bagaimana memperlakukan gagasan dari 

masyarakat mengenai produksi konten sebagai sebuah unsur bagi proses 

demokrasi. 

7  Di tingkat individual dan komunitas, warga negara perlu memahami dan 

meyakini kemampuan media sebagai pendorong perubahan kultural. Dengan 

kata lain, warga berdaya bukan hanya dalam menggunakan media, melainkan 

juga dalam menciptakan konten alternatif bagi media. Singkatnya, warga 

dituntut agar menjadi lebih melek/sadar dalam menggunakan media.  

8  Di tingkat kebijakan dan tata kelola, ketersediaan akses terhadap teknologi 

dan infrastruktur media adalah mutlak. Sejalan dengan ini, juga perlu 

dilakukan advokasi dan dialog dengan lembaga-lembaga regulator media 

seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPI (Komisi Penyiaran 

Indonesia), dan Dewan Pers. 
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Produksi dan konsumsi  

konten media:  

Sebuah pengantar  

 

Masa depan televisi itu masa depan Indonesia juga kan, karena 

pengaruh pola pikir orang di Indonesia kan, jujur saja, 90 persen 

dipengaruhi oleh televisi. 

(Wishnutama, NET., wawancara, 18 Desember 2014) 
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Dalam satu dekade belakangan, industri media di Indonesia telah 

tumbuh begitu pesat. Kini, ada sepuluh stasiun televisi free-to-air 

(bebas mengudara) di Indonesia. Seperti tertulis dalam laporan 

kami sebelumnya, sepuluh stasiun televisi itu dimiliki oleh hanya 

segelintir oligarki (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2012). Televisi 

merupakan media dengan penetrasi terbesar di Indonesia. Pada 

2012, setidaknya 91,55% warga Indonesia berusia di atas usia 10 

tahun menonton televisi (Badan Pusat Statistik, 2012). 

Bandingkan dengan radio dan media cetak, yang hanya 

dikonsumsi oleh 18,6% dan 17,7% warga Indonesia. Dengan 

pengaruh sedemikian besar, televisi memiliki nilai tersendiri 

dalam memberi informasi, mendidik, dan menghibur para 

penonton. Namun, kini tumbuh kekhawatiran terhadap industri 

TV yang memproduksi konten bermutu rendah lantaran 

kebanyakan stasiun televisi hanya mengacu pada rating 

penonton dalam memproduksi konten siaran mereka. Meski 

program atau acara TV yang mencapai rating tertinggi selalu 

berubah-ubah, tapi bisa dipastikan acara tersebut berkutat 

seputar drama dan sinetron1  atau kompetisi musik, terutama 

dangdut. Acara-acara dengan rating tertinggi akan diproduksi 

lagi dan lagi, menghasilkan duplikasi (peniruan) konten. 

Rupanya, media yang ada cenderung bekerja dalam logika 

merekayasa hasrat atau keinginan masyarakat, lalu mengklaim 

bahwa keinginan hasil pabrikan (rekayasa) para pengelola media 

itu adalah cerminan kebutuhan masyarakat. 

Menggunakan studi kasus, penelitian ini akan menyorot proses 

produksi dan konsumsi konten media. Konten atau isi siaran 

sebuah media amatlah penting mengingat interaksi masyarakat 

tercermin dalam media. Dalam hal konstruksi atau penataan 

masyarakat, bagaimana cara konten diproduksi dalam media 

akan memengaruhi dinamika masyarakat. Sebagai media 

komunikasi massa yang dimiliki oleh swasta, bisnis media 

                                                      
1 Sinetron, dari gabungan kata “sinema” dan “elektronik”, biasanya merujuk 

pada tayangan drama seri di televisi. 
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bergerak berdasarkan logika profit atau mencari untung sebesar-

besarnya (McChesney, 1999) dengan cara seefisien mungkin. 

Rating dan pendapatan dari iklan-iklan telah menjadi satu-

satunya barometer ukuran sukses di industri televisi. Lebih jauh 

lagi, dalam industri media yang oligopolistik, cara konten 

diproduksi dan didistribusikan telah mengancam kohesi warga 

(Nugroho et al., 2013). Dalam tipe bisnis demikian, dinamika 

media telah berubah menjadi komodifikasi –di mana khalayak 

penonton diperlakukan hanya sebagai konsumen, alih-alih 

sebagai warga negara yang punya hak penuh atas media. 

Perkembangan terkini menunjukkan ada banyak aktor lain 

dalam industri TV. Misalnya, rumah-rumah produksi dan para 

pelaku lain yang memainkan peran penting dalam membentuk 

konten media dan menjadi bagian dari dinamika industri media. 

Penelitian ini akan menelaah interaksi di antara berbagai aktor 

ini dan bagaimana relasi tersebut turut membentuk produksi 

konten media. Di sisi lain, dengan memahami perilaku konsumsi 

media di daerah urban, suburban, dan rural, penelitian ini juga 

akan menelaah bagaimana konten media memengaruhi persepsi 

masyarakat dalam hidup keseharian. 

 

1.1. Mengapa meneliti pola konsumsi dan 

produksi? 

Saat ini, media telah menjadi bagian tak terelakkan dalam 

kehidupan masyarakat. Melalui media (berasal dari kata dalam 

bahasa Latin, medium-ii), berbagai informasi, gagasan, hiburan 

dan materi pendidikan yang memengaruhi perkembangan hidup 

masyarakat dipertukarkan. Kehidupan modern pun terkait erat 

dengan media, karena media telah mengambil tempat dalam 

hampir seluruh urusan kehidupan. Di tingkat individual, media – 

melalui kehadirannya dalam berbagai platform – telah berhasil 

memengaruhi pembentukan hidup keseharian kita secara 
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mendalam. Tufte (1996) pun mengemukakan pemikiran serupa, 

bahwa media massa memainkan peran fundamental dalam 

menjembatani ranah publik dengan ranah privat, antara tradisi 

dan modernitas, antara urban dan pedesaaan, serta antara yang 

individual dengan yang kolektif. 

Penelitian ini menyorot televisi sebagai media yang paling 

banyak dikonsumsi di Indonesia. Dalam hal ini, televisi haruslah 

dipahami dalam konteks rumah tangga dan keluarga, 

sebagaimana juga dalam konteks realitas sosial, politik, dan 

ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, televisi hadir dalam 

waktu bersamaan sebagai medium publik, sekaligus medium 

domestik yang esensial bagi produksi dan proliferasi 

(penyebarluasan) budaya (Morley dan Silverstone, 1993). 

Riset ini merupakan kelanjutan dari rangkaian riset sebelumnya 

mengenai lanskap media Indonesia (Report Series: Engaging 

Media, Empowering Society) yang menggunakan perspektif hak 

warga negara. Dalam laporan sebelumnya, kami menemukan 

bahwa konten media sangat Jakarta-sentris dalam hal lokasi 

geografis, Islam-sentris dalam hal orientasi keagamaan, dan Jawa-

sentris dalam hal identitas kesukuan. Konten dengan identitas 

geografis didominasi oleh 34,1% Jakarta (69,5% Jawa). Konten 

dengan kualitas religius didominasi 96,7% oleh identitas Islam. 

Dan, konten yang berkaitan dengan etnik dikuasai oleh identitas 

Jawa sebanyak 41%. Hal ini tak hanya mengisyaratkan adanya 

kekurangan besar dalam hal keragaman yang terbuka (open 

diversity), tapi juga menunjukkan bahaya adanya hyper-

impositions atau pemaksaan luar biasa konten yang memihak 

mayoritas di atas minoritas (Nugroho, Amalia, et. al, 2013). 

Ketika mayoritas media cenderung menyediakan konten dari 

Jawa, misalnya, maka Indonesia didefinisikan secara sangat 

sempit. Temuan kami menunjukkan bahwa keberagaman konten 

media kita hanyalah ilusi. Menanggapi gejala keseragaman 

konten dalam media Indonesia saat ini, sangatlah penting untuk 
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menyediakan konten-konten alternatif dan lebih beragam. 

Amatlah vital untuk menyediakan beraneka ragam narasi, karena 

memang sejak semula negeri ini adalah negeri yang amat kaya 

akan keberagaman (bhinneka). Jika Indonesia hendak 

menyediakan ruang bagi tiap-tiap warga negara tanpa 

membedakan sistem agama, orientasi seksual, gender dan 

kemampuan, pandangan politik, dan sebagainya, maka amatlah 

penting untuk menyediakan beraneka ragam narasi yang 

memiliki kemampuan untuk mengenali serta menampung 

kemajemukan. Aneka ragam narasi itu semestinya tercermin 

dalam berbagai praktik media.  

Sayangnya, dalam konteks Indonesia saat ini, para aktor utama 

demokrasi, seperti berbagai komunitas dan kelompok masyarakat 

madani, ternyata cenderung hanya menjadi konsumen. Hak 

untuk mengakses media, baik berupa infrastruktur maupun 

konten, sungguh sangat terbatas. Konten media saat ini 

diproduksi dalam cengkeraman logika rating. Akibatnya, konten 

yang dihasilkan sangat rendah kualitas keragamannya serta 

kurang memberadabkan. Media telah menempatkan warga 

negara dalam bebat bangku konsumen dan membiarkan mereka 

menikmati konten yang disediakan media nyaris tanpa kekuatan 

apa pun untuk turut membentuk konten. Sementara warga di 

wilayah-wilayah yang kurang berkembang berjuang untuk 

mendapatkan akses ke infrastruktur, kebanyakan warga yang 

telah memiliki akses ke berbagai media pun ternyata tak punya 

akses sama sekali untuk memengaruhi konten. Industri media 

kita saat ini tampaknya benar-benar tenggelam dalam tekanan 

komersial. Hal ini merupakan kegagalan media memenuhi janji-

janji demokratik mereka, yakni memberi informasi serta edukasi 

bagi masyarakat luas (Bourdieu, 1998). 

Meski media sebagai produser/pencipta konten tampak memiliki 

daya dan kuasa penuh untuk mengarahkan khalayak (para 

konsumen informasi), pada kenyataannya baik produser maupun 

khalayak punya pengaruh timbal balik satu sama lain. 
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Pendekatan ini tampak jelas dalam struktur dan agensi dari 

media, ketika berbagai pesan dijembatani melalui berbagai 

modalitas di antara pelaku dan struktur. Konten (yakni pesan) 

diproduksi oleh struktur (seperti, industri media dan periklanan: 

pencipta konten, rumah-rumah produksi, lembaga rating, agensi 

periklanan) untuk dikonsumsi oleh agen-agen (misalnya, 

khalayak media: para penonton TV, pendengar radio, pembaca 

koran), yang pada gilirannya juga memengaruhi produksi 

(melalui mekanisme umpan balik seperti rating). Dengan kata 

lain, struktur media–khalayak dikonstruksi dan direkonstruksi 

melalui produksi dan konsumsi konten.  

Media juga turut memengaruhi masyarakat, entah melalui 

pembentukan informasi, selera, norma-norma, atau bahkan 

kepercayaan. Dalam hal ini, konten adalah instrumen kunci. 

Konten merupakan modalitas antara struktur media dan warga: 

apa yang terjadi dalam masyarakat tercermin dalam konten 

media, sementara pada saat yang sama, konten juga menjadi alat 

bagi media untuk membentuk masyarakat. Namun demikian, 

karena hanya media yang mengendalikan konten, warga pun 

dibuat tak berdaya. 

Menyajikan kasus di Indonesia, riset ini bertujuan untuk 

menganalisis produksi konten media. Premisnya adalah bahwa 

pembaharuan (inovasi) dalam hal konten media memainkan 

peran besar dalam pembentukan masyarakat demokratis dan 

masyarakat informasi. 

  

1.2. Sasaran 

Riset ini bertujuan memahami dinamika produksi dan konsumsi 

konten media, yang secara garis besar kami bagi menjadi tiga 

gugus besar:  
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1. Produksi konten 

Riset pada bagian ini akan mencoba memahami proses 

produksi konten media, termasuk struktur para pemain 

industri dan peran masing-masing pemain industri, serta 

mekanisme dalam menghasilkan konten televisi. 

Hipotesisnya adalah bahwa ada beberapa pelaku yang 

terlibat, yakni dewan redaksi konten di setiap saluran 

televisi, lembaga rating, biro periklanan, serta rumah-

rumah produksi (production house). Sangatlah penting 

untuk memetakan saling silang (interaksi) permainan 

kuasa dari berbagai pelaku ini, karena interaksi tersebut 

mendasari pembuatan keputusan untuk memproduksi 

konten siaran tertentu. 

2. Konsumsi konten 

Bagian ini menelisik pemahaman atas perilaku para 

penonton dalam mengonsumsi konten media, khususnya 

televisi. Penelitian ini akan mengidentifikasi beragam 

faktor yang mewarnai cara khalayak berinteraksi di tingkat 

individual, komunitas, dan masyarakat. Hal ini sangat 

penting diperhatikan untuk memahami makna melek 

media di sisi publik. Di tengah segala perdebatan tentang 

apakah publik "menyukai" konten tertentu atau tidak, 

penelitian ini akan memperlihatkan betapa publik 

sesungguhnya bisa jadi partisipan aktif. 

3. Interaksi antara produksi dan konsumsi konten 

Menarik benang merah dari sistem produksi dan konsumsi 

di atas, penelitian ini akan membongkar cara kerja di balik 

proses produksi dan konsumsi media. Bagian ini akan 

menyelidiki peran dari para produser dan konsumen dalam 

membentuk konten media. 
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1.3. Pertanyaan dan rancangan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab gugus pertanyaan 

berikut: 

Untuk memahami struktur produksi konten media: 

Bagaimana konten media diproduksi? Apa saja prosesnya? 

Faktor-faktor apa sajakah yang secara signifikan 

berdampak pada produksi konten dan bagaimana faktor 

tersebut memengaruhi produksi konten? Apakah peran 

inovasi dalam produksi konten dan bagaimana inovasi 

dikelola? 

Untuk memahami struktur konsumsi konten media: 

Bagaimana khalayak penonton mengonsumsi konten 

media? Apa saja faktor yang memengaruhi keputusan-

keputusan mereka dan bagaimana faktor tersebut 

memengaruhi konsumsi konten media? Apa implikasinya 

terhadap cara mereka berinteraksi di ruang privat dan di 

ruang publik? 

Tentang interaksi antara produksi dan konsumsi konten: 

Bagaimana kita memahami pertautan antara konsumi dan 

produksi konten media? Dengan cara-cara seperti apa 

konsumsi media dapat berdampak pada, dan juga 

terpengaruh oleh, produksi konten, dan mengapa? 

Seberapa jauhkah produksi memengaruhi proses 

konsumsi? 
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Sumber: Penulis. 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kombinasi 

dari beberapa metode dan instrumen riset kami gunakan, dengan 

menggabungkan pengumpulan data sekunder (misalnya, melalui 

studi pustaka untuk memetakan rumah-rumah produksi yang 

ada, para pelaku media, dan aktor-aktor lainnya sebagai materi 

analisis untuk menjawab pertanyaan pertama) dan pengumpulan 

data primer (misalnya, melalui wawancara mendalam yang 

dilaksanakan untuk mengenali berbagai faktor yang 

memengaruhi produksi konten media serta untuk memahami 

tautan antara konsumsi dan produksi konten media dalam gugus 

pertanyaan kedua dan ketiga). Pengambilan data ini 

dilaksanakan antara Agustus 2014 hingga Januari 2015. Dalam 

fase pra-penelitian, kami menganalisis data sekunder dan 

menggali sumber data dari statistik, berita, serta berbagai laporan 

yang ada. Kami melangkah lebih lanjut dengan melakukan 

serangkaian wawancara untuk mendapatkan berbagai kisah yang 

detail, penuh nuansa, serta mendalam. Pemaparan lebih rinci 

mengenai metode penelitian kami sajikan dalam Bab Tiga. 

 

1.4. Memahami pertautan konsumsi dan 

produksi: Sebuah ringkasan 

Proses produksi media seringkali dipandang amat terpengaruh 

oleh desakan suplai (supply-driven). Hal ini mungkin benar, 

Riset: Produksi

- Studi literatur

- Wawancara Mendalam

- Observasi langsung

Riset: Konsumsi

- Etnografi

- Eksperimen

Analisis Data

Maret Mei September MaretJanuari Juli

Analisis Kualitatif

- Analisis wawancara

- Analisis etnografi

Penulisan laporan

Pra-riset

2014 2015

Gambar 1. 

Proses riset 
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namun kami ingin memaparkan bagaimana aktor-aktor tertentu 

memengaruhi proses ini. Kami menelaah distribusi dan 

persaingan kuasa/kekuatan dalam dunia produksi konten di 

industri TV. Seperti telah kami sampaikan sebelumnya, ada 

aktor-aktor yang mungkin memainkan peran penting dalam 

proses produksi konten, namun, aktor-aktor ini seringkali 

dipandang remeh dalam berbagai pembahasan mengenai 

produksi konten. Temuan kami mengindikasikan bahwa aktor-

aktor seperti pengiklan, ahli strategi media, rumah-rumah 

produksi, dan lembaga rating, hingga batas tertentu, memiliki 

kuasa dalam membentuk/memengaruhi produksi konten. 

Penelitian ini menelaah bagaimana program/konten TV 

diproduksi, dilihat dari sudut pandang aktor-aktor tersebut. 

Analisis kami mengungkap bahwa pertautan di antara aktor-

aktor eksternal punya andil lebih besar dalam mewarnai 

dinamika internal industri media. Karena motif utama aktor-

aktor ini tampaknya adalah profit, maka media yang 

dipengaruhinya –secara langsung atau tidak langsung– kurang 

menaruh perhatian pada kualitas konten serta nilai-nilai moral 

yang mungkin termuat dalam konten tertentu. 

Para pekerja media pun mengalami pergulatan tersendiri karena 

mereka tak sepenuhnya sadar bahwa karya mereka telah secara 

tidak langsung berdampak pada kualitas konten media kita. 

Selain itu, mereka juga harus menghadapi sikap pragmatis para 

produser dan eksekutif TV yang umumnya cenderung enggan 

menciptakan konten yang berbeda.  

Sebagai akibat dari proses produksi ini, publik hanya memiliki 

sedikit – bahkan bisa dikatakan sama sekali tak punya– pilihan 

atas apa yang hendak mereka tonton di televisi. Hal ini terutama 

terjadi pada mereka (warga negara) yang tinggal di wilayah sub-

urban dengan akses terbatas pada media alternatif. Banyaknya 

jumlah acara TV bukan jaminan bahwa publik tak akan merasa 

jenuh. Dalam banyak situasi, publik dipaksa untuk menelan apa 
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pun yang ditayangkan oleh televisi. Terlihat jelas bahwa 

keterbatasan pilihan tak bisa diselesaikan hanya dengan 

mematikan televisi. Oleh karena tindakan menonton televisi 

telah merasuk dalam kesadaran praktis, konten media tak hanya 

berimbas pada imajinasi dan persepsi, tapi juga pada cara kita 

memandang dunia. 

Pemikiran tentang betapa besar implikasi/imbas dan pengaruh 

acara televisi rupanya tak terlalu jadi perhatian aktor-aktor yang 

terlibat dalam produksi konten. Kalaupun pemikiran semacam 

itu muncul, biasanya hanya berkutat di soal rating dan 

pendapatan, alih-alih mengenai dampak acara terhadap 

kehidupan budaya dan keseharian penonton. Hal ini 

menunjukkan betapa minimnya pemahaman produser, 

pengiklan, serta eksekutif TV tentang khalayak mereka. Terkait 

hal ini, dibutuhkan konten media yang lebih inovatif, konten 

yang tak hanya diproduksi demi kepentingan kapital, tapi juga 

menyampaikan pesan-pesan bernilai yang berhubungan dengan 

kepentingan masyarakat.  

 

1.5. Struktur laporan 

Penelitian ini kami sajikan dalam alur berikut: 

Dinamika antara produksi dan konsumsi konten media dalam 

Bab Satu. Bab Dua akan menggali lebih jauh beberapa perspektif 

teoretik yang dibutuhkan untuk memahami interaksi antar-aktor 

dalam proses produksi konten dan bagaimana proses itu 

memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Bab Tiga akan 

menyajikan paparan mengenai pendekatan dan metode yang 

digunakan dalam riset ini, termasuk, instrumen pengumpulan 

data serta metode-metode analisis, beserta batasan metodologis.  

Bab Empat dan bab-bab selanjutnya menampilkan berbagai 

temuan kami beserta data empirik dari penelitian ini. Kami akan 
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memulai pembahasan dinamika dalam produksi konten dengan 

menelisik aktor internal dan eksternal yang terlibat – baik 

langsung maupun tak langsung – dalam produksi acara televisi. 

Bab Lima mengulas pola konsumsi televisi di daerah urban. 

Adapun, pola konsumsi di wilayah suburban dan rural dikupas 

dalam Bab Enam. Terakhir, Bab Tujuh akan menyajikan sintesis 

antara proses produksi dan konsumsi, mengajukan kesimpulan 

beserta sejumlah implikasi dari hasil penelitian. 

 

 

 



13 

 

13 

2 

Beberapa perspektif teoretis 

 

Banyak orang memaki-maki sinetron yang dianggap sampah, tayangan 

klenik atau apa, tapi mereka marah-marahnya ke stasiun TV. Menurut 

saya, ya gimana, orang itu rating-nya tinggi. Tayangan-tayangan yang 

cuma lempar-lemparan tepung, yang nggak ada nilai edukasinya, tapi 

yang nonton banyak.  Karena [tampaknya tayangan semacam itu] yang 

nonton banyak, stasiun TV pun melakukan penilaian berdasarkan itu. 

Itulah sebabnya mereka seperti ada dalam situasi telur atau ayam. Tapi 

kalau saya harus shift the way [mengubahnya], saya mungkin harus 

bilang, bagaimanapun juga, audience [penontonlah yang punya 

kekuatan memutuskan]. Kalau audience lebih banyak bersuara, bahwa 

kami sudah cukup menonton tayangan sampah ini, ya stop nonton, 

kalau mereka mengurangi nonton juga stasiun TV akan sadar gitu [dan 

mungkin akan berpikir memproduksi konten yang lebih berkualitas]. 

(Anonim, Leo Burnett, wawancara, 4 Maret 2015) 
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Kemajuan industri dan teknologi media telah memperkuat fungsi 

media sebagai salah satu lembaga yang membentuk kehidupan 

publik. Beberapa pemikiran awal berpandangan bahwa dinamika 

internal dalam media berperan signifikan dalam proses produksi 

konten media (McChesney, 1999; Nugroho, 2012; Nugroho et al., 

2013). Namun, tinjauan yang lebih saksama terhadap struktur 

media yang ada menunjukkan bahwa produksi konten media 

ternyata jauh lebih rumit. Setiap aktor dalam proses produksi 

konten punya peran tersendiri, masing-masing aktor terlibat 

tarik-menarik relasi kuasa di dalam industri ini. Aktor-aktor 

tersebut mencakup agensi media, lembaga rating, agensi 

periklanan, dan rumah produksi.   

Meski demikian, pembentukan hidup bersama tidak melulu 

bergantung pada produser konten. Konsumen pun memiliki 

peran penting dalam reproduksi makna atas informasi yang 

mereka terima. Maka, baik produser maupun konsumen 

informasi memiliki kuasa atau kekuatan untuk memengaruhi 

satu sama lain. Pendekatan dualistik ini mencakup struktur dan 

pelaku dari media, diperantarai oleh modalitas. Aneka pesan 

dikirimkan melalui berbagai modalitas di antara struktur dan 

pelaku. Struktur media memproduksi pesan-pesan yang lantas 

dikonsumsi oleh para pelaku. Aneka pelaku ini nantinya 

memberi pengaruh timbal balik terhadap produksi melalui 

mekanisme feedback (umpan balik). Dengan kata lain, struktur 

media-khalayak akan dikonstruksi dan direkonstruksi melalui 

produksi dan konsumsi konten. Dalam struktur yang berada di 

luar media, seperti masyarakat, konten media berpotensi kuat 

membentuk interaksi (hubungan) antara para pelaku dan 

lingkungan mereka. Konsep ini diambil dari teori strukturasi 

Giddens (1984) yang berbicara mengenai bagaimana tindakan-

tindakan para pelaku diatur, ditata, atau distrukturkan.  

Dengan alur pemikiran ini, kami hendak membantah anggapan 

bahwa penonton televisi hanyalah khalayak pasif. Penonton 

televisi sesungguhnya merupakan warga negara yang mampu 
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mengambil sikap lebih aktif, lebih terlibat, serta lebih berdaya. 

Ketika mayoritas produser TV melulu tenggelam dalam tekanan 

untuk mengeruk laba, sudah waktunya para penonton untuk 

berpartisipasi aktif dalam perubahan media massa. Di sini, 

gagasan tentang khalayak aktif dari Fiske (1987) menjadi 

penting. Dengan gagasan tersebut, Fiske mengusulkan sebuah 

pendekatan yang memandang khalayak media bukan sekadar 

menerima informasi secara pasif, namun secara aktif terlibat, 

kendati seringkali secara tak sadar, untuk memaknai pesan 

media, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Singkatnya, 

Fiske berpandangan bahwa khalayak adalah produsen makna 

yang aktif, bukan sekadar konsumen yang menelan mentah-

mentah makna yang disodorkan media. 

Menyadari bahwa dalam kenyataannya setiap pelaku saling 

terkait, kami menggunakan perspektif strukturasi2 dalam kajian 

ini. Dengan perspektif ini, kami berupaya menelisik bagaimana –

dalam istilah Giddens– setiap pelaku menggerakkan sumber daya 

alokatif dan otoritatif mereka, serta bagaimana tindakan-

tindakan para pelaku itu membentuk praktik-praktik penciptaan 

konten dan sebaliknya, bagaimana penciptaan konten 

memengaruhi tindakan para pelaku tersebut. Ringkasnya, kami 

memanfaatkan konsep Giddens untuk memahami struktur 

produksi dan konsumsi konten media sekaligus saling silang 

(interaksi) relasi kuasa antara kedua hal tersebut.  

 

                                                      
2 Dengan istilah strukturasi, Giddens bermaksud menjelaskan bagaimana 

pembentukan struktur dari hubungan-hubungan sosial lintas waktu dan 

ruang terjadi melalui "dualitas struktur". 



16 

 

2.1. Strukturasi: Menyasar jantung 

perdebatan tentang dualisme 

2.1.1. Dualitas struktur  

Diskursus tentang struktur dan pelaku adalah salah satu wacana 

terpenting di jantung ilmu sosial. Para cendekia ilmu sosial 

setidaknya mengenali dua faktor yang memengaruhi gejala sosial, 

yakni: struktur sosial dan pelaku (tindakan manusia). Di antara 

keduanya, terdapat perdebatan panjang mengenai mana yang 

lebih menentukan, apakah pelaku atau struktur. Setidaknya ada 

tiga posisi dalam perdebatan tersebut.  

Posisi pertama diisi oleh kaum strukturalis, Marxis, dan 

fungsionalis yang menekankan bahwa gejala sosial dibentuk oleh 

struktur sosial. Dari sudut pandang ini, tindakan-tindakan 

manusia dapat dijelaskan sebagai akibat dari struktur tersebut. 

Bertentangan dengan pandangan tersebut adalah pandangan dari 

para sosiolog beraliran fenomenologi, kaum subjektivis, dan para 

penganut aliran interaksionis simbolik yang menekankan 

kemampuan individu untuk memproduksi dan mereproduksi 

makna. Para pendukung pandangan ini cenderung memberi 

perhatian eksklusif terhadap pelaku individual atau kelompok, 

tanpa mempertimbangkan konteks sosio-struktural sebuah 

tindakan. Mereka inilah yang menempati posisi kedua. 

Sementara itu, posisi ketiga mencoba membangun penjelasan 

yang lebih menyeluruh dan menekankan pengaruh timbal balik 

antara kedua posisi tersebut. Salah satu pencetus gagasan awal 

dalam posisi ketiga ini adalah Anthony Giddens. 

Konsep Giddens tentang strukturasi persis menyasar perdebatan 

panjang tentang apakah struktur atau pelaku yang lebih 

memengaruhi perilaku manusia. Alih-alih menjelaskan tindakan 

sosial melalui teori pelaku atau struktur saja, Giddens (1984) 

berargumen bahwa sebagaimana otonomi individual dipengaruhi 

oleh struktur, struktur juga dikukuhkan/dipelihara dan diubah 
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melalui berbagai praktik pelaku. Pendeknya, gejala sosial 

bukanlah produk struktur atau pelaku saja, melainkan hasil dari 

keduanya. Pelaku dan struktur, tidaklah bertentangan, 

melainkan malah saling mendukung. Karena struktur dan 

interaksi merupakan dualitas konstitutif (Giddens, 1979) yang 

setara, maka analisis yang hanya berfokus pada tataran mikro 

ataupun makro tidak akan memadai untuk memahami gejala 

sosial. 

Bagi Giddens, pelaku adalah seorang individu yang konkret; 

seorang manusia yang berada dalam "arus penyaluran terus-

menerus" (1979, hal. 55). Hal utama dalam perspektif ini adalah 

betapa para pelaku, melalui kemampuan mereka berefleksi, 

mampu mentransformasikan struktur sosial dengan melakukan 

berbagai tindakan melampaui batasan-batasan yang 

dipancangkan oleh struktur kepada sang pelaku. Melalui 

keberpengetahuan (knowledgeability)3 seorang pelaku, praktik-

praktik sosial tidaklah lahir dari kebetulan, melainkan dalam 

kesesuaian dengan hasil refleksi para pelaku atas keadaan yang 

mereka hadapi. Cara Giddens memahami para pelaku berbeda 

dari teori-teori sosial sebelumnya. Di mata Giddens, para pelaku 

adalah aktor aktif, seperti halnya struktur.  

Struktur, bagi Giddens, bukanlah kode tersembunyi seperti 

anggapan kaum strukturalis, bukan pula sebuah totalitas gejala. 

Giddens memahami struktur sebagai sebuah gugus "peraturan 

dan sumber daya", yang berlaku secara timbal balik dalam 

reproduksi sistem sosial. Struktur hanya ada sebagai jejak-jejak 

kenangan, basis organik dari keberpengetahuan manusia, dan 

                                                      
3 Knowledgeability atau keberpengetahuan adalah segala yang diketahui 

(dipercaya) oleh aktor mengenai berbagai keadaan dari tindakan dirinya 

dan orang lain. Kepercayaan dan pengetahuan itu dibentuk dari produksi 

dan reproduksi tindakan itu sendiri, mencakup pengetahuan personal dan 

tidak terumuskan (tacit knowledge) maupun pengetahuan diskursif yang 

tersedia (Giddens, 1984). Karena itu, dalam perspektif Giddens, struktur 

tidak memiliki stabilitas yang inheren (melekat dalam dirinya), mengingat 

tindakan manusia merupakan hasil dari konstruksi sosial. 
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diwujudkan dalam tindakan (Giddens, 1987). Alih-alih 

membatasi, struktur juga memampukan. Apa yang memampukan 

kita untuk memahami mengapa orang harus berhenti saat lampu 

lalu lintas menyala merah atau mengapa orang harus punya Surat 

Izin Mengemudi sebelum boleh mengendarai mobil di jalanan, 

itulah yang oleh Giddens disebut sebagai struktur. Tindakan kita 

tidak akan dapat dipahami oleh orang lain kecuali ada sebuah 

schemata (atau susunan skema) yang menetap dalam masyarakat. 

Skema (atau dalam arti tertentu “struktur") demikianlah yang 

membuat kita mampu melaksanakan sebuah tindakan. Susunan 

skema itu memberi kita sekumpulan aturan dan sumber daya.4   

Dualitas struktur dan agen terletak pada proses, di mana "sistem-

sistem sosial tidaklah berada di luar tindakan, melainkan secara 

kronik (dari waktu ke waktu) melekat dalam produksi dan 

reproduksi tindakan" (Giddens, 1984, hal. 374). Dengan 

demikian, sistem sosial bukanlah sekadar hasil, tapi juga sebuah 

arena, tempat berbagai praktik sosial terjadi secara serempak.5 

Dalam contoh-contoh di atas, dualitas struktur dan pelaku 

terletak dalam schemata sebagai pemungkin bagi terwujudnya 

tindakan dan, pada saat yang sama, merupakan hasil dari 

tindakan rekursif kita. Posisi ini juga menggarisbawahi betapa 

ruang dan waktu merupakan unsur sentral dalam teori Giddens. 

Lingkaran pelaku–struktur adalah produk dari praktik sosial yang 

berulang dan berpola lintas ruang dan waktu (recursive). 

                                                      
4 Menurut Giddens, ada dua macam sumber daya. (1) Sumber daya alokatif: 

berbagai sumber daya material yang terlibat dalam pewujudan 

kekuatan/kuasa, termasuk berbagai sumberdaya dari alam dan artefak-

artefak fisik. Sumberdaya alokatif bersumber pada penguasaan manusia atas 

alam. (2) Sumber daya otoritatif: sumber daya non-material yang terlibat 

dalam perwujudan kekuatan/kuasa, bersumber dari kemampuan untuk 

membentuk berbagai kegiatan manusia. Sumber daya otoritatif adalah hasil 

dari penguasaan atau dominasi sekelompok aktor atas aktor lainnya 

(Giddens, 1984: 73). 
5 Dalam terminologi strukturalisme, struktur sepadan dengan langue 

(mengatasi ruang dan waktu), sedangkan praktik-praktik sosial sepadan 

dengan parole (terikat oleh ruang dan waktu). 
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Giddens menganggap ruang dan waktu sebagai elemen 

konstitutif dan integral bagi teorinya, seperti halnya bagi ilmu-

ilmu sosial.    

Dalam rangka memberi jawaban atas pertanyaan mengenai 

faktor-faktor yang membentuk tindakan-tindakan manusia, 

Giddens menawarkan tiga gugus struktur dalam sebuah sistem 

sosial, yaitu: (1) struktur signifikasi, yang terdiri dari skema 

simbolik, wacana (diskursus), makna, dan penamaan; (2) struktur 

dominasi, yang terdiri dari skema penguasaan atau kontrol atas 

pribadi (kuasa politik) dan materi (kuasa ekonomi); dan (3) 

struktur legitimasi, yang terdiri dari skema normatif. Ketiga 

gugus struktur ini saling terhubung dalam praktik-praktik sosial. 

Setiap tindakan manusia mengandung tiga dimensi struktur yang 

tak terpisahkan ini, yang digambarkan sebagai komunikasi, 

kuasa, dan sanksi. Instrumen penerjemahan struktur menjadi 

tindakan disebut sebagai modalitas (modality), yakni berbagai 

skema, fasilitas, dan norma penafsiran. Melalui modalitas, kita 

dapat memahami mengapa dan bagaimana interaksi dibentuk, 

seperti ilustrasi di bawah ini. 

Sumber: B. Hari Juliawan, Workshop Teori Strukturasi Giddens, 

6 Maret 2015. 

 Signifikasi Dominasi Legitimasi 

Struktur Aturan-aturan 
semantik 

 
Skema penafsiran 

Fasilitas, 
tingkat kuasa (atas 

materi dan orang/pribadi) 

Norma-norma, 
nilai, standar, 

hak-hak 

Tindakan/ 

aksi 

 

 

Wicara, gestur 
(sikap tubuh) 

Monopoli, dominasi, 
perlawanan 

Pengawasan, 
regionalisasi 

Lembaga/ 

institusi 

Kritikus mode, 
dewan kesenian, 

ruang-ruang publik 

Lembaga politik, 
lembaga ekonomi 

Lembaga legal 

Gambar 2. 

Apa yang 

membentuk 

tindakan manusia 

(tingkat makro). 
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Sementara penjelasan sebelum ini memberikan kita pandangan 

makro dari teori Giddens, pandangan mikro akan menunjukkan 

betapa pelaku memiliki kemampuan untuk mengaktifkan atau 

menghidupkan struktur, dan bagaimana pelaku memengaruhi 

sekaligus terpengaruh oleh struktur. Melalui pelaku 

berpengetahuan, Giddens menunjukkan betapa manusia mampu 

menjadikan pengetahuan terstruktur mereka menjelma dalam 

praktik/tindakan tertentu. Giddens sendiri mendefinisikan para 

pelaku "berpengetahuan" sebagai individu atau kelompok yang 

mengerti apa yang mereka kerjakan dan tahu bagaimana 

mengerjakannya. Lebih jauh lagi, Giddens (1976, hal. 161) me-

nekankan bahwa, "konsep struktur seharusnya tidak dilihat 

sebagai sekadar membatasi atau mengekang pelaku, tapi juga 

sebagai sesuatu yang memampukan para pelaku bertindak." 

 

2.1.2. Kesadaran dan kemampuan refleksif para pelaku 

Reproduksi sosial mengambil tempat pada berbagai praktik sosial 

berulang, dan seringkali terjadi tanpa para pelaku 

mempertanyakan proses tersebut. Cara berbagai tindakan dan 

praktik sosial kita membentuk struktur, bagaimana perubahan 

terjadi melalui transformasi secara periodik, dan bagaimana 

struktur membatasi sekaligus memampukan segala tindakan kita, 

semua dijelaskan melalui dinamika internal para pelaku itu 

sendiri. 

Dalam model stratifikasi, Giddens membagi organisasi internal 

setiap individu menjadi tiga tataran: sistem rasa aman yang 

paling mendasar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif.6 

Ketiga dimensi kepribadian ini melekat pada tingkat-tingkat 

yang saling bersilangan dari skema-skema penafsiran dan norma-

                                                      
6 Perbedaan di antara ketiga tataran tersebut hanya bisa dijelaskan secara 

konseptual untuk kepentingan analisis. Ketiganya secara kronologis tidak 

terbedakan. 



21 

 

 

norma yang digunakan oleh para aktor dalam bertindak 

(Giddens, 1984, hal. 42).  

Kesadaran praktis mengacu pada kumpulan pengetahuan tidak 

terungkapkan mengenai berbagai keadaan sosial, atau semacam 

pengetahuan yang diandaikan (taken for granted). Melalui 

pengetahuan praktis ini, kita tahu bagaimana melalui hidup 

sehari-hari kita tanpa secara diskursif selalu mempertanyakan 

apa yang harus dilakukan atau alasan di balik setiap tindakan 

kita. Karena itulah, gugus pengetahuan praktis ini juga 

merupakan sumber rasa aman ontologis7 dan rasa percaya kita 

(Giddens, 1984: 50). Dengan kata lain, hubungan-hubungan 

sosial direproduksi melintasi waktu oleh beraneka teknik yang 

implisit, yang tersimpan dalam timbunan kesadaran praktis, dan 

digunakan untuk memelihara rutin. Kesadaran praktis adalah 

kunci untuk memahami bagaimana tindakan-tindakan dan 

berbagai praktik sosial yang kita lakukan berubah menjadi 

struktur, dan bagaimana struktur memampukan sekaligus 

membatasi tindakan-tindakan kita. Reproduksi struktur-struktur 

tertentu telah dibentuk oleh berbagai kebiasaan kita. Tanpa 

pembiasaan demikian, kita akan terus menerus mempertanyakan 

semua tindakan berulang kita.  

Di sisi lain, kesadaran diskursif memberi para pelaku 

kemampuan/kapasitas untuk "memberikan alasan-alasan" (untuk 

merasionalisasi) berbagai perilaku mereka. Di sini, para aktor 

mampu memberikan ekspresi verbal mengenai berbagai kondisi 

sosial dan/atau berbagai kondisi dari tindakan-tindakan mereka 

sendiri. Kesadaran praktis lantas berubah menjadi kesadaran 

diskursif, jika dan hanya jika sebuah momen rasionalisasi hadir. 

Namun, garis batas antara kesadaran diskursif dan kesadaran 

praktis sesungguhnya tidak pernah kaku melainkan selalu luwes, 

                                                      
7 Dalam teori Giddens, rasa aman ontologis adalah semacam keyakinan atau 

rasa percaya bahwa dunia alamiah dan dunia sosial adalah sebagaimana 

tampaknya bagi kita, termasuk mengenai berbagai parameter eksistensial 

dari identitas diri dan identitas sosial. 
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baik di dalam pengalaman para pelaku individual maupun dalam 

perbandingan antar aktor dalam latar/konteks kegiatan sosial 

yang berbeda-beda (Giddens, 1984, hal. 4). Demikian, tidak ada 

batasan pasti antara keduanya (lihat Gambar 3).  

Pemantauan tindakan 

melalui refleksi

Rasionalisasi tindakan

Motivasi tindakan

Situasi/konteks tindakan 

yang tidak disadari

Konsekuensi tindakan 

yang tidak diharapkanKesadaran diskursif

Kesadaran praktis

Motif tak sadar

Represi: 

norma sosial, 

tekanan sosial

Sumber: Giddens, 1984. 

Melalui berbagai dinamika antara kesadaran praktis dan 

diskursif, Giddens menunjukkan bahwa perubahan adalah 

mungkin. Pada saat bersamaan, gagasan ini juga menepis 

anggapan bahwa fenomena hanyalah bentuk dari reproduksi 

sosial yang tetap. Dalam refleksi Giddens, perubahan memang 

ada dan hadir dalam strukturasi, betapapun kecil perubahan 

tersebut (1979, hal. 114). Perubahan, bagi Giddens, dimung-

kinkan oleh kemampuan para pelaku untuk mengambil jarak dan 

memantau tindakan mereka; kemampuan yang disebut Giddens 

sebagai "daya refleksi" (reflexivity). Perubahan, dalam hal ini 

terjadi ketika refleksi terhadap sebuah perilaku berkembang 

cukup luas, sehingga memadai untuk menghasilkan sebuah "de-

rutinisasi". Ketika de-rutinisasi tercapai, struktur lama menjadi 

usang (tidak lagi relevan), dan struktur baru pun lahir.    

 

Gambar 3. 

Dinamika 

kesadaran praktis 

dan kesadaran 

diskursif. 
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2.2. Strukturasi dan dinamika produksi-

konsumsi konten 

2.2.1. Konten: Gumpalan aturan dan sumber daya 

“Content is King” ("Konten adalah segalanya") merupakan 

sebuah ungkapan terkenal atas sebuah industri televisi yang 

selalu berubah. Mereka yang sepakat pada ungkapan itu percaya 

bahwa konten adalah sesuatu yang pada akhirnya menentukan 

rasa percaya para konsumen. Semenjak digitalisasi media, 

keyakinan ini tumbuh semakin kuat seiring semakin banyaknya 

kesempatan yang terbuka. Konten yang baik merupakan sumber 

daya penting bagi kesuksesan, baik sukses ekonomi maupun 

sukses secara kultural. Windeler dan Sydow berbagi pandangan 

serupa: 

Melihat pesatnya pertumbuhan jumlah kanal/saluran TV, yang bukan 
lagi sekadar medium melainkan juga imbas dari globalisasi, digitisasi, 
serta privatisasi industri ini, konten bukan hanya tetap akan menjadi 
elemen mahapenting, tetapi, kemungkinan besar, akan menjadi sumber 
daya yang jauh lebih penting lagi, penentu bagi kesuksesan secara 
ekonomi (dan, mungkin, secara kultural). Para produser, pada 
gilirannya, dituntut untuk memproduksi konten yang menghibur atau 
informatif (atau keduanya sekaligus), orisinal, inovatif, mampu mencuri 
perhatian, dan, tidak kurang pentingnya, disampaikan tepat pada 
waktunya (Windeler dan Sydow, 2001, hal. 2). 

Karena konten masih dianggap segalanya, tidaklah mengejutkan 

apabila para aktor di dalam industri media menilai tinggi konten 

sebagai unsur penjual utama. Mengingat proses aktual produksi 

konten mungkin lebih rumit pada industri yang berorientasi 

profit (Nugroho et al., 2013), maka membuka selubung proses 

produksi konten media akan menjadi sangat menarik, terutama 

untuk memahami bagaimana setiap aktor menggerakkan sumber 

daya mereka. Konten, dalam hal ini, dapat dilihat sebagai sumber 

daya alokatif (materi) yang dimiliki oleh para aktor terkait. 

Konten media sendiri lebih dari sekadar visualisasi yang 

menghibur mata kita. Ambillah contoh serial TV, iklan, atau 
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sinetron. Pesan-pesan dari setiap program merentang lebih jauh 

dari sekadar yang tampak pada layar TV kita, menyusup ke alam 

bawah sadar para penonton dengan membawa berbagai karakter, 

model, serta aturan yang implisit. Melalui konten inilah, 

kemampuan para penonton untuk melakukan penilaian dilucuti, 

dan segenap perhatian mereka teralihkan pada kuasa televisi. 

Sederhananya, televisi adalah arah utama dari epistemologi baru. Tidak 
ada khalayak yang terlalu muda untuk dijauhkan dari televisi. Tidak ada 
kemiskinan yang begitu malangnya sehingga harus rela hidup tanpa 
televisi. Tidak ada pendidikan yang begitu luhur sehingga tidak 
terpengaruh oleh televisi. Dan yang paling penting dari semua itu, tidak 
ada subjek dari kepentingan publik – entah itu politik, berita, pendidikan, 
agama, ilmu pengetahuan, olah raga – yang tidak menemukan jalan 
mereka ke televisi. Yang artinya, seluruh pemahaman publik akan 
berbagai subjek itu telah dibentuk oleh berbagai bias televisi. (Postman, 
1985, hal. 77-78)  

Dengan menekankan pandangan Postman tersebut, Fiske (1987) 

berpendapat bahwa sebuah peristiwa yang telah disiarkan televisi 

pastilah berisi kode-kode sosial tertentu. Mengikuti gagasan 

Bourdieu, Fiske membagi tiga tingkat penyandian (encoding) 

oleh televisi, yakni: "realitas", "representasi", dan "ideologi".  

Tingkat Satu: Realitas Tingkat Dua: Representasi Tingkat Tiga: Ideologi 

Realitas disamarkan dalam 

kode-kode sosial seperti 

penampilan, pakaian, riasan 

(make-up), perilaku, wicara, 

gestur, ekspresi, suara, dll. 

Realitas disandikan secara 

elektronik dengan kode-kode 

teknis seperti terlihat di Tingkat 

Dua. 

Contoh: 

Sebatang pohon yang 

terpantul di danau mungkin 

menjadi latar sebuah adegan 

romantik. 

Representasi disandikan 

dengan kode-kode teknis 

untuk menyampaikan realitas; 

seperti: sudut pengambilan 

gambar (angle), pencahayaan, 

penyuntingan, pembingkaian 

(framing) dan fokus, 

musik/suara, dll. 

Contoh: 

Sudut kamera mid-shot dan 

close-up membawa para 

penonton ke sebuah hubungan 

intim dengan sebuah karakter 

di layar. 

Ideologi dibentuk oleh 

representasi. 

Kode-kode representasional 

ditata agar koheren (padu) 

dengan nilai yang diterima 

secara sosial dalam kode-kode 

ideologis, seperti: 

individualisme, kelas sosial, 

kapitalisme, dst. Semua kode 

itu digabungkan untuk 

disandikan lagi untuk 

menampilkan makna yang 

mendukung ideologi tertentu. 

Sumber: Fiske, 1987. 

Tabel 1. 

Tingkat 

penyandian 

(encoding) oleh 

televisi.  
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Menurut Fiske, ketika kepingan realitas yang telah disandikan 

itu disiarkan televisi, maka kode-kode teknis dan konvensi 

representasional dari medium diberdayakan agar realitas tersebut 

(a) bisa disalurkan dengan mudah melalui teknologi yang ada, 

dan (b) menjadi sebuah teks kebudayaan yang layak bagi 

khalayak (1987, hal. 5). 

Sementara Fiske dan Boudieu menggagas teori tentang 

bagaimana televisi menyandikan sebuah peristiwa, teori 

strukturasi menawarkan perspektif yang lebih luas. Lapis-lapis S-

D-L (Signifikasi-Dominasi-Legitimasi) menyediakan gugus 

perangkat analitik. Gugus perangkat analitik ini mampu 

mengungkapkan penyandian makna dari praktik bahasa dan 

wacana (Signifikasi), juga mampu membuka selubung cara kerja 

kuasa diterapkan (Dominasi), sekaligus mengungkap bagaimana 

berbagai sudut pandang (perspektif) normatif melekat sebagai 

norma-norma sosial (Legitimasi). Dengan menggunakan lapis-

lapis S-D-L juga, akan sangat menarik untuk menelisik berbagai 

dinamika di dalam industri dan mekanisme mereka dalam 

melahirkan konten televisi. Dengan hipotesis bahwa ada 

sejumlah pelaku yang terlibat, termasuk dewan redaksi televisi, 

lembaga-lembaga rating, biro iklan, serta berbagai rumah 

produksi, maka pemetaan relasi saling silang antara aktor-aktor 

tersebut menjadi sangat penting dalam memahami proses 

pengambilan keputusan untuk menyiarkan (atau tidak 

menyiarkan) konten tertentu.  

Karena konten sebagai struktur dipertahankan dan diadaptasi 

melalui tindakan pelaku, maka penting juga untuk membekali 

para pelaku dengan kemampuan-kemampuan tertentu. Oleh 

karena kemampuan konten-konten untuk menyusup secara 

leluasa ke sekat-sekat personal, maka sungguh penting bahwa 

konten media dikonsumsi dengan penalaran kritis tertentu, 

melalui daya refleksif dan kemampuan untuk mawas diri. Lebih 

jauh lagi, kemampuan demikian kerapkali berkembang seiring 

dengan meningkatnya tingkat pendidikan, yang juga bergantung 
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pada tingkat kesejahteraan (Filmer dan Prichett, 2001). Secara 

kebetulan, sebagaimana diilustrasikan oleh makalah tersebut, 

pengukuran kesejahteraan itu sendiri dilakukan melalui beberapa 

pendekatan – salah satunya, dengan menjadikan televisi sebagai 

salah satu perkakas yang mengisyaratkan kepemilikan barang 

berharga sebuah rumah tangga. Di negara-negara berkembang 

dengan akses infrastruktur yang rendah, hal tersebut sungguh 

terasa ironis. Nilai sebuah televisi semestinya tidak hanya 

ditimbang secara kultural, tapi juga secara ekonomis dan politis 

(Briceno-Garmendia et al., 2004; Tufte, 1996). 

 

2.2.2. Konsumsi dan kemerdekaan bertindak  

Sungguh menarik untuk mengukur hubungan antara produksi 

konten dan konsumsi. Sementara kaum behaviourist ortodoks, 

strukturalis, modernis dan Marxis, memberi tekanan pada kuasa 

produksi material, banyak teori konsumerisme media 

menyodorkan gagasan bahwa khalayak yang kreatif serta aktif 

juga memiliki daya tawar terhadap konten. Dalam perspektif ini, 

produksi media juga dianggap sebagai alat/sarana untuk 

memberdayakan. Ada semacam dialektika tertentu antara teks 

atau produk media dan khalayak mereka. Produk-produk media 

mengandung makna, namun khalayak juga menciptakan makna-

makna tertentu dari konsumsi media mereka (McCracken, 1990).   

Setidaknya terdapat tiga pemikir penting yang membahas 

masalah konsumerisme media ini: Fiske, de Certeau, dan 

Silverstone, masing-masing dengan sudut pandang berbeda. Fiske 

cenderung menempatkan khalayak pada posisi memberontak 

kepada atau sama sekali steril dari industri media (para pelaku 

yang memproduksi konten). Dengan merujuk pada dua ekonomi 

televisi – ekonomi finansial8  dan ekonomi kultural9  – Fiske 

                                                      
8 Ekonomi finansial dari televisi komersial memusatkan diri pada produksi 

acara populer yang akan menarik khalayak dan meraih rating tinggi, dan 
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(1989, hal. 26-32) berpendapat bahwa perbedaan tipe ekonomi 

akan menghasilkan perbedaan tipe khalayak juga. Khalayak 

dalam ekonomi finansial tidak lebih dari sekadar komoditas 

untuk meraup keuntungan. Secara kontras, khalayak dalam 

ekonomi kultural adalah penghasil makna melalui bentuk-

bentuk pemberontakan yang menghindari dominasi (Laughley, 

2007, hal. 171). Dalam kaitan dengan penonton aktif, Fiske 

menggaris-bawahi bahwa khalayak tidak boleh hanya menerima 

informasi secara pasif (hanya menjadi konsumen bagi makna 

yang disajikan media), tapi juga harus secara aktif terlibat (walau 

seringkali secara tanpa sadar) dalam memahami pesan dalam 

konteks pribadi dan sosial mereka sendiri. De Certeau (1984), 

selain sama-sama percaya bahwa khalayak berada di sisi berontak 

kepada atau steril dari para pencipta konten, menekankan 

pentingnya melek media. Menurut De Certeau (1984), teks-teks 

media tidak secara mutlak akan memengaruhi khalayak.   

Silverstone, berkebalikan dengan pemikir lain, memper-

timbangkan kemampuan para penonton untuk menjadi produser. 

Ia menolak teori-teori strukturalis yang menyatakan bahwa 

produksi (atau proses penyandian teks) adalah penentu konsumsi 

(bagaimana teks diurai/decoding). Melalui "enam fase siklus 

konsumsi", Silverstone (1994) berupaya untuk memahami 

bagaimana dalam keseharian para konsumen itu mempraktikkan 

pemberian umpan balik kepada para praktisi produser, yang pada 

gilirannya akan menanggapi balik para konsumen. 

                                                                                                              
dengan demikian, akan menyerap pendapatan iklan dalam jumlah yang 

signifikan. 
9 Ekonomi kultural dari televisi berpusat pada konsumsi acara yang secara 

esensial akan menentukan acara mana yang menjadi populer dan acara 

mana yang hanya hidup sebentar. 
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Sumber: Silverstone, 1994. 

Gambar di atas menunjukkan siklus yang melibatkan enam fase. 

Jika di fase komodifikasi konsumen secara teratur memberikan 

umpan balik dengan menyuarakan pemikiran dan apa yang 

mereka rasakan kepada para produser, maka hal itu akan menepis 

teori yang menyatakan bahwa komoditas hanya punya fungsi 

ideologis, karena ternyata komoditas pun – hingga batas tertentu 

– dibengkokkan oleh nilai-nilai yang dianut para konsumen.  

Mengikuti gagasan Fiske, De Certeau, atau Silverstone, tampak 

bahwa perilaku penonton dalam mengonsumsi konten media, 

khususnya televisi, memang penting. Di tengah perdebatan 

tentang apakah publik "menyukai" konten tertentu atau tidak, 

penting bagi para penonton untuk turut menciptakan konten 

alternatif, selain untuk selalu bersikap kritis. Karena itu, melek 

media harus terus diupayakan untuk turut membentuk 

kebutuhan publik. Namun, karena dalam kenyataannya tidak ada 

garis batas jelas antara konsumsi dan produksi, ketiga pemikir 

tersebut agaknya terlalu menekankan kemampuan agen/pelaku 

Imajinasi

Apropriasi

ObjektifikasiInkorporasi

Konversi

Komodifikasi

 

Gambar 4. 

Enam fase siklus 

konsumsi. 
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sambil melupakan tekanan struktur. Di sinilah, konsep habitus 

dari Bourdieu (1977) mengisi kekosongan tersebut.  

Melalui konsep tersebut, Boudieu menekankan bahwa konsumsi, 

betapa pun beraneka ragam, selalu telah dibentuk oleh struktur 

sosial. Bagi Bourdieu, setiap habitus individu memproduksi dan 

mereproduksi "suatu cara yang khas bagi kelompok tersebut 

dalam memandang atau memaknai dunia sosial; dengan kata lain, 

ada moda konsumsi kultural yang sangat khusus" (Lee, 1993, hal. 

34). Ketika individu-individu mengembangkan habitus mereka 

sendiri, pada saat yang sama mereka juga dibentuk oleh habitus 

tersebut. Seperti dinyatakan Bourdieu (1977, hal. 72), habitus 

adalah sebuah "strategi memunculkan prinsip yang 

memampukan para pelaku untuk menghadapi beragam situasi 

yang tidak terduga dan kerap berubah". Habitus juga ditentukan 

oleh bagaimana para pelaku itu tumbuh dewasa. Singkatnya, 

habitus adalah sebuah skema yang membentuk selera individu.   

Konsep habitus sangat sesuai dengan teori strukturasi Giddens. 

Konsep tersebut bukan hanya menerangkan bagaimana struktur 

– dalam hal ini, artinya struktur media dan produksi kultural – 

menentukan pelaku, melainkan sekaligus juga menyediakan 

pemahaman bahwa praktik-praktik sosial direproduksi lintas 

waktu melalui beragam teknik implisit yang tercakup dalam 

timbunan kesadaran praktis dalam diri para aktor. 

 

2.3. Khalayak: Sebuah locus untuk 

memahami proses timbal balik 

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, karakter struktur media 

terwujud dalam pengaturan dan kepemilikan modal yang hadir 

berdampingan dengan aturan-aturan serta berbagai regulasi yang 

mengatur bisnis media. Demikian, berbagai perusahaan media, 

bersama dengan agensi media (ahli strategi media) serta lembaga 
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pemeringkat (rating) memang memiliki kemampuan untuk 

mengkonstruksi kehidupan publik melalui produksi konten 

media. Di sisi lain, para pelaku, yakni khalayak sebagai individu 

maupun sebagai sebuah kelompok, diberdayakan oleh 

kemampuan refleksif mereka.  

Teori strukturasi Giddens (1984) membantu kami memahami 

bagaimana khalayak membentuk berbagai rutin, sekaligus 

memahami berbagai kondisi yang memampukan mereka dalam 

mengekspresikan kemampuan refleksi mereka. Kendati 

demikian, terdapat sebuah struktur berpengaruh yang pada 

batasan tertentu memang menentukan tindakan menonton dan 

mengonsumsi konten media. Ringkasnya, hal ini merupakan 

sebuah proses berulang antara pelaku dan struktur, khususnya 

antara warga negara dan produser konten/sistem media. 

Sejalan dengan gagasan ini, adalah penting untuk membangun 

pemahaman mendalam mengenai bagaimana konstruksi rutin itu 

mengambil tempat dalam proses pembuatan keputusan dari 

masing-masing khalayak penonton. Pada akhirnya, khalayaklah 

yang secara langsung memengaruhi (baik secara positif maupun 

negatif) konten yang diproduksi. 

Televisi telah terintegrasi ke dalam rutinitas domestik secara halus. 
Dengan cara ini, televisi menciptakan sebuah ruang percakapan bagi 
anggota-anggota keluarga (Canclini dan Piccini, 1994, hal. 65). 

Sebagai tambahan, adalah vital untuk memahami bagaimana para 

khalayak berhubungan satu sama lain. Interaksi semacam ini 

sangatlah penting dalam rangka mengungkap dinamika penonton 

dan media. Hal ini karena sistem media sebagai struktur juga 

bergantung kepada para penonton untuk memproduksi konten 

yang "relevan". 
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3  

Mengungkap dinamika  

produksi dan konsumsi media:  

Metode dan data 

 

 Ideologinya beda-beda, tapi selalu ada di belakang kepala semua 

pekerja [media], - dari cameramen, penulis naskah, sutradara - itu apa 

yang diinginkan audience. Tapi apa yang diinginkan audience itu 

sebenarnya bayangan [pekerja media saja], jadi mereka tidak tahu 

audience-nya itu siapa. Bayangannya itu apa? Daerah abu-abu di antara 

apa yang tidak membuat orang berang, dan apa yang pasti menjual. 

(Inaya Rakhmani & Endah Triastuti,  

Universitas Indonesia, wawancara, 28 April 2014) 
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Berupaya meyingkap ranah konsumsi media dan proses 

produksinya bagaikan memasuki labirin data berlimpah yang 

menunggu dianalisis. Sesuai dugaan, tak mudah untuk 

menemukan data konsumsi televisi. Demikian pula, tak mudah 

memetakan rumah-rumah produksi dan pelaku media yang ada. 

Etnografi kami menghasilkan detail-detail (rincian) yang sangat 

bermanfaat untuk memahami proses konsumsi media, dan persis 

karena itulah kami harus sangat berhati-hati menangani data 

yang sangat kaya nuansa tersebut. 

Penelitian ini kami rancang dalam keketatan metodologis 

sekaligus menimbang aspek kepraktisannya, sehingga kami dapat 

menelisik logika produksi dan konsumsi konten di media 

Indonesia, khususnya televisi. Kami menggunakan instrumen 

pengumpulan data beserta  pendekatan yang sesuai untuk 

membahas kerumitan interaksi antara proses produksi dan 

konsumsi di televisi Indonesia. 

Berikut kami jelaskan secara ringkas strategi penelitian kami. 

 

3.1. Pendekatan 

Bertolak dari kasus televisi, penelitian ini hendak memahami 

proses produksi konten media dan dampaknya terhadap hak 

warga negara dalam mengakses informasi dan konten bermutu. 

Kami melihat pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang 

paling sesuai untuk mencapai tujuan ini. Pendekatan kualitatif 

memberi kami ruang untuk memperhatikan berbagai proses, 

mekanisme, dan detail kerja dalam proses produksi dan konsumsi 

televisi, sehingga kami mendapatkan pengetahuan dan 

pemahaman yang berarti (Cassel dan Symon, 2004). Kami juga 

ingin menawarkan penjelasan dan pemaknaan atas berbagai 

temuan kami. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif memberikan 

kelenturan yang kami perlukan dalam pengumpulan data. Alasan 
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mendasar lainnya adalah pendekatan kualitatif semacam ini 

mendukung penggunaan "perspektif orang dalam" (Bryman dan 

Bell, 2007) – misalnya, penjelasan mengenai suatu peristiwa 

sebagaimana peristiwa itu dicerap/dialami oleh seseorang – untuk 

dimasukkan ke dalam analisis. Ringkasnya, kami menemukan 

bahwa pendekatan kualitatif sangatlah berguna ketika meneliti 

subjek yang rumit. Dalam kasus kami, subjek tersebut adalah 

dinamika antara produksi dan konsumsi televisi di Indonesia.  

Konteks sangatlah penting dalam penelitian kualitatif. Konteks 

bersifat unik dan dinamis. Konteks punya pengaruh kuat dan 

berperan besar dalam membangun penjelasan dan pemaknaan 

mendalam terhadap temuan-temuan penelitian. Konteks jugalah 

yang menyebabkan studi kualitatif sukar ditiru begitu saja. 

Karena pemahaman atas konteks amatlah penting, maka  kami 

menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens dalam studi ini. 

Teori strukturasi memungkinkan kami menerapkan pendekatan 

"dualistik" untuk memahami bagaimana struktur dan pelaku 

media mengkonstruksi dan merekonstruksi produksi dan 

konsumsi konten, melalui modalitas tertentu di antara struktur 

dan pelaku. Teori ini juga menggarisbawahi betapa pentingnya 

ruang dan waktu sebagai unsur yang memampukan agen 

melakukan suatu tindakan dalam dualitas struktur.  

Kerangka pendekatan yang kami paparkan di atas semata untuk 

memastikan keketatan pendekatan, karena kami sangatlah sadar 

bahwa keberangkatan dari satu epistemologi yang berbeda 

hampir dipastikan akan menghasilkan tafsiran yang berbeda pula 

atas "kebenaran" dalam sebuah realitas (Cassel dan Symon, 2004). 

Kini, pendekatan tersebut kami jabarkan secara rinci dalam 

pilihan metode, strategi dan instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini. 
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3.2. Metode 

Pendekatan kualitatif menyediakan rentang metode yang kaya 

untuk pengumpulan data, mulai dari wawancara, diskusi 

kelompok terarah (focus group discussion), workshop, etnografi, 

pengamatan langsung (observasi), hingga studi pustaka (Cassel 

dan Symon, 2004; Creswell, 2003). Untuk tujuan penelitian ini, 

kami mengumpulkan data sekunder dari literatur, sementara data 

primer kami peroleh dari etnografi, wawancara mendalam semi-

terstruktur, serta pengamatan langsung. 

Kami menggunakan etnografi untuk mengungkap bagaimana 

televisi membentuk kehidupan masyarakat, dalam kerangka teori 

strukturasi. Kami merujuk etnografi sebagaimana ditulis oleh 

Hammersley dan Atkinson (2007, hal. 3):  

Etnografi biasanya menuntut keterlibatan sang etnografer untuk 
berpartisipasi, baik secara terang-terangan maupun secara samar, 
dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang diamati untuk jangka 
waktu tertentu, menyaksikan apa saja yang terjadi, menyimak apa saja 
yang dikatakan, dan/atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui 
wawancara formal maupun informal, mengumpulkan berbagai dokumen 
dan artefak – malah sebetulnya, mengumpulkan data apa pun yang 
tersedia agar bisa memahami isu-isu yang menjadi fokus sorotan 
penyelidikan.. 

Melalui pengalaman hidup bersama dengan beberapa keluarga 

terpilih dalam satu jangka waktu tertentu, kami dapat terlibat 

secara dekat dengan kehidupan sehari-hari keluarga, sambil 

mengamati bagaimana mereka mengonsumsi konten media 

dalam jalinan latar sosial yang kompleks. Dengan menerapkan 

strategi ini, kami memusatkan perhatian untuk mencari jawaban 

atas isu berikut: (i) bagaimana khalayak mengonsumsi konten 

media, (ii) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi berbagai 

keputusan mereka dan bagaimana faktor-faktor itu 

memengaruhi, (iii) dampak konten media terhadap interaksi 

keluarga  di ruang privat dan ruang publik. 
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Sementara perspektif teori strukturasi membekali kami dengan 

pemahaman bahwa perilaku dibangun oleh tindakan-tindakan 

pelaku (dalam kasus ini: para penonton) yang berulang-ulang 

lintas ruang dan waktu; ternyata, hidup bersama subjek etnografi 

memampukan kami juga untuk mengenali apakah dan sejauh 

mana konten media memengaruhi khalayak dalam cara mereka 

berinteraksi di tingkat individual, komunitas, dan masyarakat, 

serta proses terjadinya. Dengan kata lain, kami memusatkan 

perhatian pada struktur penonton-media dan ingin mengungkap 

modalitas dalam memperkuat, atau justru melemahkan struktur 

ini. Melalui analisis ini, kami ingin menangkap pola konsumsi 

media pada khalayak televisi di Indonesia. 

Kami juga melakukan wawancara dengan narasumber ahli 

seperti para praktisi televisi, para pemilik dan eksekutif bisnis 

media, agensi periklanan, para eksekutif rumah produksi, 

lembaga rating dan riset pasar, pengiklan, akademisi, dan juga 

aktivis masyarakat sipil (Civil Society Organisation) guna 

memperkaya pemahaman dengan rincian dan nuansa tentang 

bagaimana konten diproduksi dalam sebuah sistem televisi. Di 

sini, yang kami utamakan bukanlah soal keterwakilan, 

melainkan apakah subjek tersebut memiliki informasi atau 

pengalaman signifikan dalam peran mereka, atau apakah mereka 

memiliki keahlian yang relevan. Pertimbangan seperti ini 

merupakan hal yang wajar dalam sebuah penelitian kualitatif. 

Melalui pengamatan (observasi) langsung dengan menghadiri 

acara-acara TV tertentu yang disiarkan secara langsung (live), 

kami mencoba meresapi bagaimana rasanya berada di tengah 

sebuah proses produksi konten, sekaligus merasakan bagaimana 

mobilisasi kuasa dilakukan dalam proses ini. Bersama dengan 

pengamatan ini, berbagai wawancara semi-terstruktur juga 

dilakukan untuk menambah nuansa pemahaman akan bagaimana 

produser konten maupun khalayak penonton merefleksikan 

proses produksi di studio.  
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Analisis atas proses produksi dan konsumsi kemudian digunakan 

untuk menjawab pertanyaan ketiga mengenai interaksi antara 

konsumsi dan produksi konten media. Perhatian kami pusatkan 

pada bagaimana konsumsi media dapat memengaruhi dan juga 

dipengaruhi oleh produksi konten, dan mengapa hal itu bisa 

terjadi. Lebih jauh lagi, kami ingin mengungkap kondisi macam 

apa yang memungkinkan para konsumen media (dalam kasus ini: 

para penonton TV) dapat bertransformasi menjadi warga negara 

yang aktif dan berdaya. 

Sejalan dengan sumber-sumber data primer yang telah 

disebutkan tadi, pengumpulan data sekunder kami melalui studi 

kepustakaan juga diarahkan untuk menangkap dinamika umum 

dari produksi dan konsumsi di televisi. Hal ini mencakup proses 

produksi konten, cara kerja di dalam ruang editorial TV, 

bagaimana para penonton mengonsumsi konten televisi, dan 

pemetaan aksi/tindakan yang mungkin dilakukan warga dalam 

menanggapi dinamika tersebut.  Kami juga menggali data-data 

statistik dan kuantitatif yang telah ada, manakala mungkin, 

untuk memperkaya data kualitatif tersebut. Sebagai catatan, data 

statistik yang kami ambil mencakup informasi mengenai rating 

sebagai data yang digunakan stasiun-stasiun TV untuk 

mendukung – atau untuk tidak mendukung – program tertentu 

pada waktu tertentu.  

Berikut kami jabarkan strategi beserta instrumen yang kami 

gunakan untuk mengumpulkan data. 
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3.3. Strategi dan instrumen pengumpulan 

data 

3.3.1. Etnografi 

Kami memilih tiga wilayah di Indonesia sebagai kasus-kasus 

spesifik untuk etnografi kami. Jakarta dan sekitarnya 

(Jabodetabek) kami pilih sebagai titik tolak atau baseline, 

sebagaimana laporan penelitian kami sebelumnya (Nugroho, et 

al., 2013) membuktikan bahwa konten media nasional cenderung 

bias dan berkutat melulu di Jakarta. Klasifikasi lain mencakup 

wilayah maju dan kurang maju di Indonesia. Tujuannya adalah 

untuk menangkap berbagai isu tentang akses dan infrastruktur, 

serta dampaknya terhadap konsumsi media.  

Etnografi dilaksanakan dengan cara tinggal bersama warga lokal 

dan mengamati kebiasaan harian mereka dalam menonton 

televisi. Kami tinggal bersama dengan 12 (dua belas) keluarga 

selama periode etnografi tersebut, masing-masing selama tiga 

hingga enam minggu10.   

Pertama-tama, kami memilih dua keluarga dari setiap lokasi 

dengan tingkat akses media yang serupa. Seorang peneliti lantas 

tinggal bersama masing-masing keluarga. Salah satu keluarga 

akan menjadi kelompok terkontrol, dan yang lainnya kelompok 

tanpa-kontrol. Dalam kelompok terkontrol, kami melakukan 

beberapa intervensi  terhadap konsumsi media mereka. 

Sebaliknya, dalam kelompok tanpa kontrol, kami tidak 

melakukan intervensi11 apapun. Melalui pengamatan dari dekat, 

                                                      
10 Daftar subjek etnografi kami dapat dilihat pada Lampiran 3. Guna 

melindungi privasi, nama-nama keluarga yang menjadi subjek etnografi 

dalam penelitian ini kami samarkan. Catatan etnografi di masing-masing 

lokasi dapat diberikan apabila diminta. 
11 Intervensi merupakan tindakan sengaja etnografer untuk mengubah 

acara atau saluran TV yang sedang ditonton oleh anggota keluarga yang 

diamati. Hal ini biasanya dilakukan pada minggu kedua atau ketiga, saat 

kepercayaan anggota keluarga kepada etnografer sudah terbangun. 
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kami mencoba menemukan faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi preferensi masyarakat dalam hal konten media. 

Wawancara semi-terstruktur juga dilaksanakan untuk 

memperkaya nuansa pemahaman kami mengenai bagaimana 

masyarakat memanfaatkan televisi sebagai sebuah kanal media 

dan bagaimana mereka menerapkan kuasa atau kekuatan mereka 

dalam memengaruhi media.  

Karakter Wilayah Urban/Rural Periode Etnografi 

Baseline Jabodetabek Urban: Jakarta 20 Mei – 28 Juni 2014 

Suburban: Tangerang 20 Mei – 28 Juni 2104 

Maju Jawa Barat Urban: Bandung 8 Sept – 30 Sept 2014 

Rural: Karawang 12 Agustus – 4 September 2014 

Kurang 

Maju 

Nusa Tenggara 

Timur 

Urban: Kupang 8 Sept – 30 September 2014 

Rural: Ende 12 Agustus – 4 September 2014 

Sumber: Penulis. 

Selama periode ini, kami merekam perjalanan etnografi dalam 

berbagai bentuk dokumentasi, termasuk catatan harian (jurnal) 

etnografi, catatan-catatan tontonan TV, juga dokumen visual 

yang merekam kegiatan konsumsi media. Dokumen visual 

tersebut mencakup foto dan video, juga ilustrasi ataupun sketsa 

yang digambar dalam buku. Semua itu kami rasakan sungguh 

membantu kami memahami berbagai kebiasaan keluarga dalam 

konsumsi media. Catatan tontonan12 kami gunakan untuk 

memahami pola konsumsi TV sehari-hari dalam keluarga. Kami 

menggunakan catatan tontonan dari setiap keluarga sebagai 

materi analisis dasar tentang apa-kapan-bagaimana sebuah 

keluarga menonton TV. Demikian, kami memperoleh 

pemahaman lebih dalam mengenai kebiasaan keluarga dalam 

mengonsumsi televisi. 

 

                                                      
12 Contoh catatan tontonan masing-masing keluarga dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

Tabel 2. 

Klasifikasi area 

etnografi. 
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3.3.2. Wawancara mendalam 

Kami melakukan wawancara mendalam secara individual 

maupun wawancara berkelompok dengan para aktor kunci yang 

terlibat dalam bisnis media (yakni, para praktisi media, para 

pemilik atau eksekutif bisnis media), agensi iklan (yakni, agensi 

kreatif, ahli strategi media), para eksekutif rumah produksi, dan 

juga lembaga rating. Dengan strategi ini, kami berupaya mencari 

jawaban bagi pertanyaan mengenai: (i) proses produksi media, 

(ii) faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi produksi 

konten dan bagaimana ia berpengaruh, (iii) peran inovasi dalam 

produksi konten dan bagaimana inovasi itu dikelola, dan (iv) 

pemain kunci dalam bisnis media kita. Atas persetujuan para 

responden/narasumber, kami merekam seluruh wawancara. 

Seluruh rekaman tersebut lantas ditranskrip untuk analisis 

konten. Silakan lihat Lampiran 1 untuk protokol dan susunan 

pertanyaan wawancara. 

 

3.3.3. Observasi langsung 

Kami melaksanakan lima observasi langsung dalam pembuatan 

acara TV, empat di antaranya merupakan siaran langsung (live). 

Observasi langsung ini kami lakukan untuk mendapatkan sensasi 

rasa berada di tengah proses produksi konten. Kami mengunjungi 

lima lokasi: empat studio dan satu pasar modern selama periode 

ini. Beberapa wawancara semi-terstruktur juga kami lakukan 

untuk menambah nuansa pemahaman mengenai bagaimana 

produser konten maupun khalayak merefleksikan proses 

produksi.   
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Sumber: Penulis. 

Kelima pengamatan langsung ini bermanfaat dalam memberikan 
pada kami rasa yang nyata akan dinamika produksi konten di 
belakang layar. Oleh karena empat dari lima program di atas 
diproduksi dengan kehadiran penonton langsung, kami merasa 
beruntung dapat mengalami interaksi langsung dengan mereka 
yang berpartisipasi di belakang layar. Ini pun telah menambah 
nuansa analisis dalam laporan kami. 

 

3.4. Data: Profil subjek dan responden 

Seperti telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, data primer 

dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Kami 

mewawancarai 28 narasumber mengenai proses produksi konten 

di televisi. Di bawah ini adalah profil para narasumber yang  

kami wawancara. 

Narasumber Jumlah 

Praktisi media 9 

Rumah produksi 3 

Agensi iklan 6 

Pengiklan 2 

Agensi rating 1 

Penulis lepas 2 

Akademisi, khalayak, produser konten, aktivis media 5 

Total 28 

Sumber: Penulis. 

No. Nama Acara TV 
Tanggal 

pengamatan 
Lokasi 

1. 
Segelas Cerita Keluarga Kusuma 

(SCKK) – Metro TV 
Mei 2014 Studio Metro TV 

2. Pesbukers – ANTV Mei 2014 Studio 1 ANTV Epicentrum 

3. Dahsyat – RCTI Mei 2014 Studio RCTI Kebon Jeruk 

4. Inbox – SCTV Mei 2014 
PASPIN (Pasar Pondok 

Indah) 

5. Indonesia Lawak Klub – Trans 7 Desember 2014 Palm Studio 

Tabel 3. 

Observasi 

langsung 

dalam proses 

produksi 

konten. 

Sume 

Tabel 4. 

Profil narasumber 

wawancara. 
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Sebagai tambahan, kami juga melaksanakan beberapa observasi 

atau pengamatan langsung dengan menghadiri empat acara TV 

live – Pesbukers, Dahsyat, Inbox, dan Indonesia Lawak Klub. 

Semua wawancara dan pengamatan ini berlangsung antara April 

2014 dan Maret 2015. Setelah perekaman dan pencatatan yang 

hati-hati, setiap wawancara berlangsung rata-rata sekitar 30 

menit, dengan durasi terpendek adalah 5 menit dan yang 

terpanjang adalah 162 menit. Secara total, kami merekam 21 jam 

18 menit wawancara, yang kemudian kami transkrip: 

menghasilkan kumpulan teks dengan 133.205 kata untuk kami 

analisis. 

Selama etnografi, kami tinggal bersama 12 keluarga di tiga 

wilayah di Indonesia. Dari jumlah ini, empat keluarga tinggal di 

daerah Jakarta dan sekitarnya, empat di Jawa Barat, dan empat di 

Nusa Tenggara Timur. Kami merekam perjalanan etnografi kami 

menggunakan buku harian (jurnal) etnografi, catatan tontonan 

TV, dan gambar-gambar. Dari catatan etnografi tersebut, kami 

punya teks dengan 91.932 kata untuk analisis kami. Kami juga 

memiliki 12 set data catatan tontonan TV dari setiap keluarga 

etnografi kami.  

Sementara itu, data sekunder kami kumpulkan dari beragam 

sumber, termasuk BPS, Nielsen dan Media Scene. Kami juga 

mengumpulkan rate card yang diterbitkan oleh 11 stasiun TV 

untuk memperoleh gambaran mengenai arus modal di dalam 

industri. 

 

3.5. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, kami melakukan analisis terutama terhadap 

data-data etnografi. Data etnografi tersebut menyediakan 

pengamatan yang kaya mengenai perilaku masyarakat di dalam 
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konteks kehidupan sehari-hari. Dalam upaya ini, kami menemui 

beberapa tantangan metodologis. 

Pertama, singkatnya waktu penelitian lapangan membuat kami 

berhadapan dengan dilema yang lazim dijumpai para etnografer 

pemula. Karena menonton TV dianggap sebagai kegiatan privat 

oleh sebagian anggota keluarga, maka ada tantangan praktis 

tersendiri dalam melakukan pengamatan secara langsung. Kami 

harus beradaptasi lebih cepat, mencatat aktivitas menonton 

secara sembunyi-sembunyi, dan pada saat yang sama, mencoba 

menggali percakapan tentang konsumsi media tanpa 

mengorbankan privasi keluarga yang menjadi partisipan 

penelitian kami.  

Kedua, walau setiap keluarga memiliki kekhasannya sendiri, 

keempat keluarga yang kami tempati selama etnografi adalah 

keluarga besar. Dua di antaranya bahkan memiliki lebih dari 

delapan anggota keluarga yang hidup bersama dalam satu atap. 

Hal ini memang jadi pengalaman yang sangat berharga bagi para 

peneliti, tapi juga menimbulkan hambatan selama penelitian 

lapangan karena kami harus menaruh perhatian sepenuh-

penuhnya pada dinamika dari masing-masing anggota keluarga. 

Mengenai wawancara, isu terkait konsumsi media ternyata 

merupakan topik percakapan yang mudah diterima oleh 

keluarga, khususnya dengan orangtua dalam keluarga tersebut. 

Mereka sangat menikmati kenangan-kenangan masa kecil saat 

mengonsumsi media. Lebih dari itu, berbagai diskusi tentang isu-

isu konsumsi media memungkinkan mereka merefleksikan 

kembali pertimbangan-pertimbangan mereka mengenai segala 

aturan dan norma yang diterapkan pada keluarga – sesuatu yang 

kemungkinan besar sukar diperoleh jika hanya ditanyakan secara 

langsung begitu saja. Namun demikian, percakapan-percakapan 

harian dan wawancara selama etnografi di Nusa Tenggara Timur, 

terbatasi oleh kendala bahasa.   
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Kini, mari kita beranjak masuk ke kasus kita: Memahami logika 

produksi dan konsumsi konten media di Indonesia: kasus televisi. 
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4  

Di balik gemerlap acara: 

Logika proses produksi konten 

 

Sumber: Penulis. 

Gambar 5. 

Set produksi Segelas 
Cerita Keluarga 

Kusuma (Metro TV). 
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Literatur terkini mengenai konten media di Indonesia 

mengatakan bahwa faktor-faktor internal seperti kepentingan 

pemilik, struktur di dalam media, serta para pekerja media secara 

langsung membentuk produk akhir dari media kita (Ishadi, 2014; 

Nugroho et al., 2012a; PR2Media, 2014; Nugroho et al., 2013). 

Meski demikian, berbagai temuan empirik ini cenderung 

mengabaikan peran aktor-aktor (pelaku) lain dalam struktur 

industri media. 

Sementara kepemilikan media semakin mengarah pada oligarki, 

menjadi lebih terpusat di tangan sekelompok kecil orang 

(Nugroho et al., 2012a), proses produksi konten bisa jadi lebih 

rumit dan terpecah-pecah. Semakin banyak pemain yang terlibat 

dalam proses produksi konten, dengan beberapa di antaranya 

menempati peran khusus sebagai akibat dari spesialisasi. Proses 

tersebut terjadi seiring dengan perkembangan model bisnis elama 

beberapa tahun belakangan.  

Bagian ini akan menelisik bagaimana kuasa – seiring dengan 

aliran uang atau modal – didistribusikan dan juga diuji di dunia 

produksi konten di dalam industri TV. Beberapa aktor yang 

selama ini kurang mendapat perhatian dalam berbagai studi 

media, bisa jadi mempunyai peran yang lebih penting dari yang 

dipahami studi-studi tersebut.  

Kami menyadari bahwa ide untuk mengkaji produksi konten 

bukanlah hal yang sama sekali baru. Beberapa peneliti dan 

penulis telah mencoba mengurai produksi televisi, khususnya 

dalam konteks Indonesia (Kitley, 2000, Arps dan Heeren, 2006, 

Heryanto, 2014). Tapi, umumnya kajian ini dilakukan dalam 

cakupan budaya dan tafsir tekstual dari program TV. 

Kenyataannya, ada banyak ragam pendekatan dalam 

menganalisis produksi media, dengan dua kubu mendominasi 

perdebatan yang ada. Pendekatan kajian budaya memusatkan 

perhatian pada pertanyaan-pertanyaan mengenai superstruktur 
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dan ideologi, sementara pendekatan ekonomi politik asyik 

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang 

kepemilikan, lembaga-lembaga, dan peraturan-peraturan. Hal ini 

akhirnya berujung pada dua pendekatan: pendekatan ekonomi 

politik kebanyakan digunakan untuk mempelajari produksi, 

sementara pendekatan kebudayaan dipusatkan pada persoalan 

teks dan resepsi (cerapan khalayak/penonton). Pendekatan lain 

ditawarkan oleh Jan Teurlings. Ia menyajikan Actor Network 

Theory (Teori Jaringan Aktor) ke dalam analisis media yang 

lebih kontemporer (Teurlings, 2013). 

Bagaimanapun juga, penelitian ini ingin menawarkan perspektif 

lain untuk memahami proses produksi media. Bab ini khususnya 

bertujuan untuk melihat dualitas atau kemenduaan struktur 

media dan bagaimana proses produksi niscaya akan menentukan 

proses konsumsinya, yakni menonton televisi. 

Data empirik bagi studi ini dikumpulkan antara bulan Mei 2014 

hingga bulan Maret 2015. Selama proses tersebut, kami telah 

mengamati lima acara TV, dengan empat di antaranya adalah 

siaran langsung. Lebih dari dua puluh individu telah 

diwawancara dalam kapasitas mereka sebagai eksekutif atau 

pekerja kreatif di dalam industri. Diagram berikut ini 

menggambarkan berbagai peran yang kami amati dan keterkaitan 

antara kuasa dan modal, yang kami percaya merupakan bagian 

penting untuk memahami proses produksi media. 
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Sumber: Penulis. 

Gambar di atas memperlihatkan bagaimana semua pelaku pada 

dasarnya saling terkait. Semua pelaku tersebut juga memiliki apa 

yang disebut oleh Anthony Giddens sebagai sumber daya alokatif 

dan sumber daya otoritatif yang selalu siap digerakkan. Boleh 

jadi, pertanyaan paling menarik adalah seberapa jauh kuasa 

(sumberdaya otoritatif) dapat berjalan beriringan dengan modal 

(sumberdaya alokatif). Cerita-cerita yang kami dapat meng-

ungkapkan bahwa modal ternyata bukanlah satu-satunya sumber 

daya yang menentukan tindakan para pelaku. Berbagai bentuk 

lain dari aturan-aturan juga digerakkan untuk membentuk 

berbagai praktik penciptaan konten. Pelaku pertama yang kami 

telaah di sini adalah pemilik modal terbesar: pengiklan. 

 

4.1. Pengiklan 

Para pengiklan memainkan peran sangat penting dalam produksi 

konten televisi. Tidak hanya menyumbang pemasukan sangat 

besar ke stasiun-stasiun TV, mereka juga memiliki kuasa yang 

cukup untuk menentukan struktur program di sebuah acara. 

Penelitian ini akan menyajikan pemahaman tentang cara kerja 

Gambar 6. 

Gambaran relasi 

antar-aktor dalam 

industri media. 

Penonton

TV

Rating Internal
PH Internal 

(Konten)

Ahli Strategi Media

PH Internal (Iklan)

Pengiklan

Lembaga Pemeringkat

(Rating Agency)

Rumah Produksi

(Production House – PH)

(Iklan)

Rumah Produksi

(Production House – PH)

(Konten)

Iklan Iklan Iklan

RatingRating
Iklan

Arus Kuasa

Arus Modal/Uang

Konten
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dari sebuah program TV dari sudut pandang seorang pengiklan. 

Hal tersebut tidak serta merta mencerminkan kepentingan 

publik, namun dapat membantu kita memahami logika yang 

mendasari produksi konten media dan dominasi prinsip-prinsip 

ekonomi di media kita. 

Dalam pengertian ini, Unilever sebagai salah satu pengiklan 

utama selalu memiliki hubungan istimewa dengan media. Selama 

bertahun-tahun, perusahaan consumer goods multinasional ini 

berhasil memupuk reputasi sebagai salah satu pembelanja iklan 

terbesar di Indonesia. Lewat berbagai medium, Unilever 

melakukan pendekatan yang meyakinkan dan inovatif dalam 

mempromosikan brand mereka sambil memastikan ter-

sampaikannya pesan-pesan utama mereka. Hal Ini bukan hanya 

menghasilkan pertumbuhan yang stabil bagi perusahaan 

tersebut, tapi juga memengaruhi dinamika industri media di 

Indonesia.   
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 Produk 

GRP % 

(Gross Rating 

Points) 

Jumlah Spot 

Mei 

Mie Sedap 4,002 2,253 

Susu Bendera 2,794 2,180 

Clear Anti Ketombe – Unilever 2,688 2,471 

Indosat 2,582 2,126 

Telkomsel 2,483 2,351 

Juni 

Marjan Syrup 11,937 8,374 

ABC Syrup 9,681 5,882 

Calon Presiden dan Wakil 5,435 4,156 

Indomie 3,101 2,646 

Bendera 2,687 2,455 

Juli 

Marjan Syrup 10,571 8,110 

ABC Syrup 10,305 5,685 

Excelcomindo XL 5,015 4,217 

Indomie 2,241 2,014 

Djarum Super Mild 1,864 1,162 

Agustus 

Indomie 4,157 3,931 

Pantene 2,816 2,372 

Aqua 2,579 2,496 

Mie Sedap 2,422 2,032 

Wall’s Paddle Pop 2,388 2,406 

September 

Indomie 7,780 6,600 

Teh Gelas 3,240 2,829 

Good Day White Cappuccino 2,875 1,797 

Vidoran Xmart 3 2,484 1,690 

Telkomsel Simpati 2,448 2,024 

Tabel 5. Iklan TV yang paling banyak ditonton antara Mei-September 2014. 

Sumber: Nielsen Newsletters, 2014. 
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4.1.1. Pengiklan dan agenda setting 

Setiap produk Unilever membawa sebuah pesan atau nilai 

khusus. Dalam ungkapan para eksekutif mereka, setiap produk 

Unilever memiliki "misi sosial" yang unik. Oleh karena itu, 

perusahaan ini memiliki perlakuan khusus bagi produk-produk 

mereka yang sejalan dengan kampanye perusahaan di tingkat 

global. Melalui brand mereka, perusahaan itu berupaya 

menanamkan nilai sosial seperti keberlanjutan, solidaritas, 

perhatian, dan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan. Unilever 

berhasil membukukan 12,2% pe-ningkatan peningkatan 

pendapatan selama 2014. Sebagian besar peningkatan pendapatan 

tersebut didapat dari kelompok makanan dan minuman serta dari 

kelompok produk perawatan rumah dan pribadi.13    

Perusahaan yang memiliki 39 brand ini mengakui bahwa 

produk-produk utama tertentu akan lebih mungkin menerima 

perlakuan istimewa. Dengan adanya misi sosial pada setiap 

brand, mengemas misi sosial itu ke dalam bentuk komunikasi 

yang mengena menjadi sebuah tugas penting. Unilever, 

sebagaimana perusahaan bisnis lainnya, beroperasi untuk 

mencapai tujuannya yaitu menghubungkan para konsumen 

dengan semua brand mereka. Hal ini ditegaskan oleh direktur 

pemasaran Unilever, Adeline A. Setiawan: 

Why people love the brand? Because the brand do something for you. 
Ya, we’re not talking to people like we’re talking to consumer, we’re 
talking to them as a people. Okay? Makanya itu ada yang bilang kita 
berbeda. We have to put  people first, not even consumer. – Kenapa 
masyarakat mencintai brand kami? Karena brand tersebut melakukan 
[sic] sesuatu [yang mengena] pada Anda. Kami mendahulukan 
masyarakat, manusianya. Bukan mendahulukan konsumen. (Adeline A. 
Setiawan, Unilever Regional Media Director, wawancara, 7 Agustus 
2014) 

Dengan demikian, setiap brand punya sasaran pasar tersendiri, 

dan karena itu juga memiliki khalayak sendiri. Adalah tugas ahli 

                                                      
13 “Kilas Ekonomi”, Harian Kompas, 9 Juni 2015, halaman 18 
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strategi media (media strategist) untuk menerjemahkan hal ini 

menjadi rangkaian komunikasi yang tepat sasaran. Para ahli 

strategi media ikut bekerja merancang strategi yang tepat untuk 

mendekati konsumen sesuai tujuan dari klien-klien mereka, 

dalam kasus ini, Unilever.  

Agar memperoleh informasi yang dapat dipercaya mengenai 

berbagai trend pasar saat ini serta perilaku konsumen, Unilever 

menggunakan jasa dari Millward Brown (CMI – Consumer 

Marketing Insight). Peran Millward Brown adalah untuk 

mengumpulkan data tentang perilaku konsumen dan berbagai 

pandangan untuk membantu mereka mengembangkan rencana 

komunikasi. Data yang dikumpulkan oleh Millward Brown 

membantu Unilever dan para ahli strategi media untuk 

memahami aspirasi pasar serta konsumen potensial mereka 

dengan lebih baik. Tujuan utama dari seluruh proses tersebut 

adalah untuk menciptakan iklan-iklan yang menyampaikan 

pesan-pesan secara subtil, namun mampu menarik para 

konsumen yang melek. 

Pada akhirnya, produser Metro TV, bersama dengan departemen 

pemasaran Unilever, perlu mengevaluasi kesuksesan komersial 

dari program dan acara TV mereka. Walau tidak menunjukkan 

ketergantungan terhadap rating atau besaran pasar, para produser 

mengakui bahwa mereka memang membutuhkan indikator-

indikator lain untuk mengevaluasi dampak positif dari 

penempatan sebuah produk (product placement) di dalam acara 

Segelas Cerita Keluarga Kusuma (SCKK). Evaluasi yang dilakukan 

mencakup dampak terhadap kesadaran akan brand dan ukuran 

pemasaran lain pada penonton. Jadi, rating, dalam kasus ini, 

tampaknya bukanlah faktor utama untuk mengukur dampak dari 

sebuah program. 
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Kita ada seperti PI (Performance Indicator) sendiri. Jadi, Unilever itu 
menggunakan research agency, Refukom namanya, semacam 
[lembaga] survei internasional dari Singapura, [jangkauannya] 
internasional, tapi markasnya di Singapura. Dia mengadakan survei 
sendiri, independen, tanpa melibatkan Unilever maupun Metro TV. Dan 
hasilnya dari situ positif, ada peningkatan, baik masalah awareness 
[kesadaran terhadap produk] maupun pembelian. Jadi, mereka 
[Unilever] ada peningkatan pembelian produk, dan itu salah satu alasan 
mereka melanjutkan [Segelas Cerita Keluarga Kusuma] ke season 
kedua. (Foppa, Pemasaran Metro TV, wawancara, 10 Mei 2014) 

Program TV tersebut akhirnya mencapai hasil yang diharapkan 

dan tim produksi sepakat untuk meanjutkan produksi season 

kedua. ANP melanjutkan produksi acara tersebut dan Unilever 

akhirnya memutuskan untuk melakukan pendekatan serupa 

untuk brand es krim andalan mereka, Magnum. Namun, untuk 

Magnum, seri TV akan ditayangkan di stasiun TV yang lain, 

dengan sasaran pasar yang serupa, yakni NET TV. 

Boks 1. Produksi Segelas Cerita Keluarga Kusuma (SCKK) 

Unilever punya kebiasaan mengundang stasiun-stasiun TV untuk mengunjungi 

perusahaan mereka selama waktu yang mereka sebut sebagai "hari media". Dalam 

kesempatan itu, biasanya perusahaan akan membiarkan stasiun TV menjual program-

program mereka, memberikan gambaran tentang penonton potensialnya, mengajukan 

tawaran harga, dan menggali berbagai kemungkinan kerjasama. Namun, kali ini mereka 

menukar peran. Unilever memberikan semua stasiun TV sebuah ringkasan gagasan 

perusahaan untuk sebuah acara TV. Mereka menyebut empat genre; kecantikan, olah 

raga, drama/komedi, dan musik. Dengan bantuan dari sebuah perusahaan ahli strategi 

media, Mindshare, mereka merancang khalayak sasaran mereka. Akhirnya, Metro TV 

maju dan mengusulkan sebuah mockumentary (sebuah film atau acara television yang 

menyajikan kejadian-kejadian fiktif dengan gaya dokumenter seperti yang sering 

dilakukan dalam parodi). Usulan itu disetujui oleh tim brand internal Unilever, dan 

proposal itu pun dilanjutkan menjadi acara TV. 

Langkah selanjutnya adalah menemukan tim kreatif untuk mengeksekusi ide mereka. 

Dibantu Mindshare yang juga menangani berbagai brand utama Unilever, perusahaan 

pun menghubungi Aris Nugraha dan tim produksi mereka. Aris Nugraha Production (ANP) 

terbilang sukses dengan seri Bajaj Bajuri yang tayang di Trans TV beberapa tahun silam. 

Timnya akan menulis naskah, memilih para aktor/karakter, serta mengedit keseluruhan 

seri untuk musim awal. Tim itu diberi kebebasan yang cukup untuk berimprovisasi dan 

menggali konten, asalkan pesan utama dari Unilever dan Metro TV tetap disampaikan 

secara baik. 
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4.1.2. Para pengiklan dan warna media kita 

Kasus SCKK memperlihatkan bagaimana kuasa belanja iklan 

Unilever memampukan mereka untuk memengaruhi, atau 

sampai batas tertentu, bahkan mendikte program-program TV. 

Inilah contoh nyata bagaimana kekuatan finansial dari sebuah 

perusahaan atau industri di luar TV ternyata sangat mungkin 

membentuk konten televisi kita. Sementara industri media itu 

sendiri sangatlah berorientasi profit (capital-driven), ternyata 

industri media juga rentan "kalah kuat" di hadapan para 

pengiklannya. Pemahaman atas mekanisme dasar ini membantu 

kita mengerti betapa kuasa tidak mutlak terkonsentrasi di tangan 

stasiun-stasiun TV dan grup-grup media yang memayungi 

mereka, namun lebih tersebar pada pelaku lainnya.  

Para pejabat Unilever mengakui bahwa TV semakin 

terfragmentasi dan beragam. Lebih jauh, TV juga terbelit dengan 

semakin banyaknya pelaku media yang muncul. Hal ini memberi 

tantangan baru bagi departemen pemasaran. Dengan absennya 

jaringan televisi yang terdesentralisasi, para pengiklan dituntut 

mengembangkan kampanye mereka dalam skala nasional. 

Sebagai tambahan, muncul pula kebutuhan untuk beriklan di TV 

Berbayar. Menurut Unilever, mempromosikan brand melalui TV 

lokal kadang terasa lebih mudah. Namun, melihat  lanskap media 

yang ada, pada akhirnya perusahaan harus merancang kampanye 

pemasaran yang bersifat nasional. 

Konsentrasi kepemilikan media merenggut kuasa kembali ke 

stasiun-stasiun TV (Nugroho et al., 2012a). Pandangan ini juga 

diamini oleh para pengiklan. Ketika ditanya tentang relasi kuasa 

dalam industri media, para pengiklan memandang stasiun-stasiun 

TV sebagai pemegang kendali. Namun, dalam realitas konteks 

kuasa pembelian atau kekuatan finansial, jika kita melihat aliran 

modal, jelaslah para pengiklan juga memiliki kemampuan, dan 

kebutuhan, untuk berada dalam posisi menentukan terhadap 

stasiun-stasiun TV.  
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Meski demikian, hal ini sangatlah tergantung pada skala atau 

besar kecilnya pengiklan. Tidak semua pengiklan punya 

kekuatan atau kuasa atas industri media. Dalam kasus Unilever, 

berbagai sumber daya finansial perusahaan tersebut membuat 

mereka mampu mendiktekan kebutuhan mereka, sehingga 

produser TV pun tunduk menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

Unilever. Hal ini mungkin tak bisa dilakukan oleh perusahaan 

kecil menengah yang tak punya ruang kebebasan untuk 

membentuk atau bahkan menciptakan program TV mereka 

sendiri. Dalam hal ini, kepemilikan sumber daya alokatif masih 

menjadi prasyarat utama untuk mengendalikan berbagai 

program/acara TV. Selain itu, para pengiklan juga perlu 

memahami karakter khalayak sasaran mereka dengan baik. Hal 

ini pada akhirnya memaksa pengiklan untuk mengendalikan 

bukan hanya stasiun-stasiun TV, tetapi keseluruhan rantai 

industri kreatif. Mengendalikan keseluruhan proses kreatif 

memungkinkan para pengiklan mengeksekusi berbagai gagasan 

mereka dengan leluasa.   

 

4.1.3. Pengiklan: Puncak rantai produksi media? 

Dalam gambaran yang lebih besar mengenai industri media, para 

pengiklan jarang dianggap sebagai aktor utama. Terlepas dari 

betapa gamblangnya pengaruh pengiklan, proses produksi media 

lebih sering dipandang sebagai ranah stasiun TV dan tim 

produksi mereka. Para pengiklan lebih sering dipandang sebagai 

entitas pasif, semata memanfaatkan program-program yang ada 

di TV untuk kepentingan ekonomis mereka. Tapi, kasus yang 

kami temui justru mencuatkan betapa keterlibatan "pemain luar" 

jauh lebih besar daripada yang terlihat. Inilah salah satu aspek 

yang jarang teramati tetapi mampu menjelaskan relasi kuasa 

antara para pengiklan dan stasiun-stasiun TV. Dominasi modal 

dalam menentukan isi sebuah program dibenarkan oleh seorang 

praktisi TV berikut: 
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Bisa. Misalnya gini, aku punya budget misalnya 1 M [satu milyar], tolong 
aku bisa pasang di mana? Biasanya aku akan tanya dulu: product lo apa 
nih, target audiensnya apa? Pada saat dia bilang target audience-nya 
misalnya, female 15 plus [dengan status sosio-ekonomi] ABC, aku akan 
running data, aku akan carikan datanya produk itu cocok dengan 
program apa, sesuai dengan [kriteria] tadi. Ternyata ada di program 
pagi, ada di prime time, ada di sore, sehingga aku akan bikinkan paket 
sesuai dengan [segmen] yang cocok tadi. (Apriyanti, Trans TV, 
wawancara, 14 Agustus 2014) 

Argumen ini juga diajukan oleh seorang ahli strategi media 

ternama, yang percaya bahwa para pengiklan memegang kendali 

terbesar dalam bisnis media. Ia melihat bahwa sirkulasi kapital 

dari pengiklan adalah sumber utama dominasi atas stasiun-

stasiun TV. 

Lingkaran setan antara audience sama media strategist, itu malah, 
selain di audience sendiri, audience menuntut, mereka pengen nonton 
apa, justru ada di advertiser [pengiklan], feeling saya. Kenapa di 
advertiser? Karena TV ini hidupnya dari advertiser. Follow where the 
money goes [Mengikuti aliran uang] kan, gitu. Sekarang gini, sebuah 
hypothetical scenario ya. Sebuah hypothetical scenario aja, sebuah 
acara nggak bermutu, nggak edukatif, tapi rating-nya tinggi saat ini, ini 
realita, misalkan. Tapi what if [bagaimana jika] para pengiklan yang 
idealis itu saling berkomunikasi, kita nggak bisa nih, rakyat nggak boleh 
mendapat materi macam ini, bagaimana jika kita sepakat untuk tidak 
menaruh iklan di acara sampah. The moment the money drains out 
[ketika aliran uangnya macet], TV-nya juga kalang kabut. Ya kan? Mau 
rating-nya tinggi, tapi kalau misalkan advertiser [bilang], “Sorry, ini 
against our principal [Maaf, ini bertentangan dengan prinsip kami]. Kita 
punya rasa tanggung jawab moral atau beban etika, saya tidak akan 
memasang iklan di acara yang sampah”. Itu akan put the pressure 
[memberikan tekanan], put the hit [menampar televisi] lho, menurut 
saya. Pertanyaannya sekarang, punya nggak will [kehendak] untuk 
melakukan itu? Karena pengiklan dikejar revenue target, dan cara untuk 
mengejar revenue target adalah menaruh iklan di acara yang ditonton, 
balik lagi ke lingkaran setan. (Anonim, Leo Burnett, wawancara, 5 Maret 
2015) 

Kutipan dari salah seorang eksekutif biro iklan bergengsi di atas 

menunjukkan bahwa sejumlah besar modal yang digerakkan oleh 

para pengiklan memang sebenarnya memengaruhi stasiun-

stasiun TV. Pada titik tertentu, hal ini juga menentukan program 

di sebuah kanal TV. Masalahnya, para pengiklan mengeksekusi 

strategi pemasaran mereka tidak dengan cara langsung men-
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datangi media. Para pengiklan memanfaatkan media melalui 

perantara lainnya, yaitu para ahli strategi media. 

 

4.2. Ahli strategi media (media strategist) 

Seperti telah disinggung dalam bagian sebelum ini, para ahli 

strategi media juga mungkin memainkan peranan yang lebih 

besar daripada yang biasanya dipaparkan dalam berbagai 

studi/penelitian media, khususnya penelitian mengenai produksi 

media. Selama ini mereka seringkali dipandang sebagai 

perantara, padahal para ahli strategi media adalah mata rantai 

yang hilang antara konsep dan eksekusi program televisi 

berbentuk apa pun, khususnya iklan-iklan di TV. Malah, 

belakangan ini, para ahli strategi media adalah bagian tak 

terpisahkan dari rantai produksi media.  

Dalam konteks Indonesia, peran dari para ahli strategi media atau 

agensi-agensi jelas telah berkembang lebih maju. Seiring 

pertumbuhannya dari segi jumlah dan besaran, satu demi satu 

industri jasa yang khas ini juga mengembangkan sejumlah 

keterampilan khusus. Pengembangan tersebut diperlukan untuk 

mengatasi dominasi industri media dan agar mereka tak terlalu 

bergantung pada patron pelaku industri media. Maka, sementara 

industri media telah tumbuh selama bertahun-tahun, agensi 

media juga telah melewati periode pertumbuhan pesat yang tak 

bergantung pada laju industri media yang ada.  

Sub-industri khusus ini telah mengembangkan peran sebagai ahli 

(specialist) tanpa mengorbankan kebutuhan untuk memelihara 

keterampilan umum di bidang media. Para ahli strategi media 

telah membangun gugus praktik mereka sendiri sekaligus 

memperluas pasar dan klien-klien mereka sambil tetap menjadi 

semakin terspesialisasi dalam memberikan jasa mereka. Pada 

awal era liberalisasi ekonomi sektor kreatif di Indonesia akhir 
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1980-an, para pemain lokal merupakan pemain utama dalam 

bisnis tersebut dan memiliki hubungan yang dekat dengan para 

pengiklan. Persaingan memang ada, tapi hanya terbatas pada 

sejumlah kecil pemain, tanpa gangguan dari perusahaan-

perusahaan asing.   

Model bisnisnya relatif sederhana: para agensi periklanan harus 

mengelola keseluruhan rantai produksi, mulai dari menciptakan 

ide, mengeksekusi, hingga menyunting hasil akhir dan 

menyalurkannya ke medium atau outlet yang dituju. Para 

pengiklan membayar uang muka, dan lalu membayarkan sisanya 

setelah pekerjaan selesai. Skema ini berubah seiring makin 

berkembangnya industri. Hal ini dikonfirmasi oleh seorang 

profesional dari industri jasa ini: 

Dulu itu sebenarnya ada yang namany full service agency. Dulu itu tidak 
pernah dijadikan seperti [sekarang] ini [layanannya terpecah-pecah], 
dulu itu semua satu. Dulu JWT [J. Walter Thompson] itu, dalam satu 
JWT tuh punya kreatif, punya apa, punya apa, punya apa, semua di-
handle satu [lembaga]. Tapi mulai tahun 2000-an itu mulai pecah, jadi 
mulai mengkhususkan diri. (Anonim, Mindshare, wawancara, 18 Maret 
2014) 

Sebagai akibat dari spesialisasi ini, pembagian kerja di dalam 

sektor bisnis strategi media telah berubah. Belakangan ini adalah 

semacam kesepakatan untuk membagi para ahli strategi media ke 

dalam dua kategori: 1) agensi kreatif (creative agency) dan 2) 

spesialis media (media specialist)14. Kedua peran ini muncul 

sebagai imbas dari meningkatnya tuntutan para pengiklan dan 

perubahan model bisnis di dalam industri media.  

Para agensi kreatif, atau biasa dikenal sebagai brand agency, 

sangatlah terkait dengan media specialist. Berbekal pemahaman 

atas pasar dan konteks lokal lainnya, agensi kreatif mengem-

bangkan dan menentukan sasaran utama pemasaran produk-

produk klien mereka. Para spesialis media di sisi lain, ber-

                                                      
14 Wawancara dengan mantan eksekutif Perhimpunan Perusahaan 

Periklanan Indonesia (P3I) executive, 6 Juni 2014. 
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tanggungjawab untuk menyalurkan konten iklan (misalnya, 

iklan TV, talkshow radio, iklan cetak, atau bahkan film panjang 

di bioskop) ke saluran yang relevan. Agensi medialah yang secara 

langsung terlibat menangani berbagai outlet media yang 

dibutuhkan. Mereka mewakili klien mereka, yakni para 

pengiklan, melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan 

kerjasama dengan para pelaku media. Kasus Unilever bisa 

menjadi contoh, di mana Mindshare bertindak sebagai agensi 

media dan membantu menfasilitasi produksi Segelas Cerita 

Keluarga Kusuma. Berikut ini adalah ringkasan sederhana 

pembagian peran antara agensi kreatif dan agensi media. 

Sumber: Penulis. 

 

4.2.1. Agensi kreatif/iklan 

Dengan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, tidak 

mengejutkan bahwa banyak dari agensi kreatif tumbuh dari 

divisi pemasaran in-house berbagai perusahaan besar. Lowe, 

misalnya, dulu adalah divisi periklanan in-house dari Unilever. 

Lowe Indonesia menganggap diri mereka sebagai sebuah agensi 

komunikasi pemasaran yang membuat perencanaan komunikasi 

dan iklan "through the line". Perusahaan itu dianggap sebagai 

salah satu agensi paling konsisten dan paling bergengsi di bisnis 

tersebut. Lowe Indonesia membanggakan dua ratus pekerja 

mereka dan jejaring kerja mereka yang tersebar di seluruh dunia.  

Agensi-agensi iklan seperti Lowe adalah pengguna sekaligus 

"perancang" konten media, khususnya iklan televisi. Namun, 

Ahli Strategi Media 

Agensi Kreatif/brand agency/ 
agensi periklanan 

Agensi/Spesialis media 

 Menciptakan pesan 
 Mengeksekusi gagasan artistik 
 Memproduksi iklan 

 Menentukan bagaimana dan di 
mana mengiklankan sebuah produk 

 Menangani transaksi untuk ruang 
iklan di media 

Tabel 6. 

Peran agensi 

kreatif dan 

agensi media.  
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dalam konteks televisi, mereka cenderung mengambil sikap yang 

lebih pasif dengan menerima berbagai kondisi yang telah ada 

dalam lanskap media. Lowe memilih untuk memberi perhatian 

lebih besar pada perubahan perilaku konsumen ketimbang pada 

ekonomi politik industri televisi dan industri media di Indonesia. 

Berhadapan dengan industri media yang sedang berubah, Lowe 

cenderung mengambil sikap pragmatis dan memusatkan 

perhatian hanya pada peluang-peluang yang ada terkait dengan 

perkembangan teknologi dan ekonomi sekaligus juga pada 

perkembangan kebijakan media dari pemerintah. Bahkan 

meningkatnya jumlah stasiun televisi dianggap sebagai hal biasa 

oleh perusahaan tersebut, dan lebih dipandang sebagai tantangan 

baru dalam hal merumuskan pesan-pesan untuk para konsumen. 

Kalau buat kita [buat daftar] plus minus [positif dan negatifnya], jadi plus-
nya itu bisa menjadi alat untuk pembentukan pemirsanya. Jadi buat kita 
semakin banyak TV-nya, makin banyak yang dicakup. Tapi semakin 
banyak TV-nya, kontennya gak masuk, jadi makin berat, istilahnya 
banyaknya message [pesan] yang pemirsanya harus terima dalam satu 
hari.  (Yusdina Fibriyanti, Lowe, wawancara, 22 Agustus 2014) 

Sikap apatis ini lahir dari fakta bahwa perusahaan tersebut harus 

berurusan dengan berbagai jenis media yang berbeda, tak hanya 

televisi. Bagi perusahaan, televisi hanyalah salah satu medium 

saja yang kebetulan memiliki cakupan terbesar dalam meraih 

konsumen. Apakah televisi lantas terbukti penting atau tidak 

bergantung pada jenis konsumen yang ingin mereka sasar. Hal 

ini bergantung pada arahan dari klien mereka. Strategi 

komunikasi yang akhirnya mereka bentuk bergantung 

sepenuhnya pada kebutuhan klien mereka.  

Sikap Ogilvy, salah satu pemain besar lainnya dalam cabang 

bisnis ini, tidak jauh berbeda dengan Lowe. Walau demikian, 

perusahaan tersebut agaknya lebih sadar akan konsentrasi 

kepemilikan media dan implikasi politisnya. Agensi ini juga 

mengakui relasi kuasa di antara berbagai pelaku yang berbeda 

dan bagaimana hal itu memengaruhi peran masing-masing dalam 

membentuk konten media. Dalam pandangan mereka, kuncinya 
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adalah mengakui kesalingtergantungan antara berbagai pelaku di 

dalam bisnis ini. 

Dilihat dari perspektif ini, TV memegang kunci penting dalam 

perannya untuk memberi legitimasi. Berbagai pesan yang 

disampaikan melalui TV seringkali dipandang memiliki otoritas 

dan bobot, di samping skala penyebarannya yang luas hingga 

kemampuannya “memaksa” masuk ke ruang privat. Seperti 

diungkapkan Giddens, relasi kuasa bersifat timbal balik 

(reciprocal) dan semua pelaku mampu menggunakan sumber 

daya alokatif dan otoritatif dalam kapasitas tertentu. Hal ini 

agaknya terbukti benar dalam kasus ketika agensi-agensi yang 

tak terlalu kuat pun memiliki pengaruh tertentu dalam 

menentukan konten TV, dengan cara memperluas kuasa para 

pengiklan melalui berbagai sumber daya alokatif.  

Di luar segala bantahan bahwa mereka memengaruhi dinamika 

industri televisi kita, agensi-agensi kreatif jelas punya peran 

penting dalam membentuk konten industri TV. Peran mereka 

jelas terlihat dalam kaitannya dengan iklan-iklan televisi, yang 

bergantung pada khalayak serta target pasar dari program-

program yang ada. Agensi-agensi tersebut berbagi perspektif 

yang sama dengan stasiun-stasiun TV dalam hal menganggap 

publik sebagai konsumen yang bisa dipilah/dikelompokkan ke 

dalam sejumlah kategori. 

 

4.2.2. Agensi-agensi media 

Sementara agensi-agensi kreatif bertanggungjawab untuk 

menyusun pesan-pesan kunci dalam iklan dan berbagai bentuk 

pemasaran di televisi, agensi media bertugas menyalurkan pesan-

pesan yang tepat ke medium yang tepat. Dalam hal bernegosiasi 

dengan stasiun TV mengenai harga, bentuk, serta waktu 

penempatan sebuah iklan, ahli strategi medialah yang berada di 
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garis depan. Merekalah mata rantai terakhir dalam produksi 

iklan yang kini bisa hadir dalam berbagai bentuk.   

Para ahli strategi media dipercaya oleh klien mereka untuk 

membeli slot (ruang iklan) paling strategis bagi iklan mereka. 

Penghitungan cermat dilakukan untuk memastikan peningkatan 

pendapatan bagi perusahaan. Agensi media memegang kunci 

berupa pengetahuan berbagai siasat pemasaran TV. Agar 

mendapatkan program-program terbaik dan, sebagai contoh, 

memegang sebuah acara prime time, para pengiklan perlu 

memastikan bahwa agensi media mereka memiliki pengetahuan 

mengenai perilaku menonton dan proses produksi program TV. 

Mencapai kesepakatan-kesepakatan dengan sebuah stasiun TV 

dilakukan dengan mekanisme tertentu yang dikendalikan oleh 

para ahli strategi media. Kuncinya adalah menemukan 

penawaran yang tepat, seperti tergambar dalam kutipan berikut: 

Sistem pembelian di TV itu ada dua, kalau di kita ada dua: reguler dan 
non-reguler. Reguler itu spot yang menyebar begitu saja, TVC 
(Television Commercial)-nya itu tersebar di mana pun. Kalau non-
regular berarti misalnya aku pilih satu acara, misalnya let’s say pilih 
satu.. saya maunya beriklan di Kick Andy, aku hanya beli khusus di Kick 
Andy. Ada juga sistem pembelian non-reguler lain, kalau kalian 
menonton infotainment terus ada produknya, ada info produk segala 
macam, dia sebagai part of programme [bagian dari acara], misalnya si 
artis sedang diliput, tiba-tiba dia pakai produk itu [yang diiklankan]. 
(Anonim, Mindshare, wawancara, 18 Maret 2014). 

 

4.3. Rumah produksi 

4.3.1. Profil rumah-rumah produksi 

Rumah-rumah produksi atau PH (Production House) sangat 

sukar dipetakan, sebagian karena derasnya arus modal dan 

banyaknya tenaga kerja lalu lalang, ditambah sifat dinamis 

industri di subsektor ini, termasuk perkembangan alat-alat 

produksi dan teknologi yang juga melaju cepat. Tak ada izin atau 
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sertifikasi khusus yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah 

rumah produksi. Walau diperlukan serangkaian keterampilan 

khusus untuk terjun dalam industri ini, kebanyakan pengetahuan 

akan keterampilan tersebut didapat dengan terjun langsung ke 

lapangan, learning by doing, dan karenanya cukup mudah 

ditularkan ke sesama pemain dalam industri ini.  

Maka dari itu, menangkap lanskap rumah-rumah produksi 

terbukti merupakan tugas yang sukar. Selama penelitian ini, 

kami berhasil berjumpa dengan beberapa pemain/rumah 

produksi yang telah melayani stasiun-stasiun TV di Indonesia. 

Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar 

wilayah rumah-rumah produksi yang telah mapan seperti 

SinemArt, MD Entertainment, atau Amanah Surga Production 

yang dianggap sebagai raksasa dalam bisnis penyediaan konten 

lokal saat ini. 

Ini unik juga, stasiun televisi yang sekarang tumbuh ini, mereka bekerja 
sama dengan production house tertentu. Kerja sama ini sebetulnya 
macam-macam polanya. Ada yang karena berdasarkan sejarah bahwa 
production house ini memberikan sumbangsih program yang positif 
sehingga mengangkat kinerja si stasiun televisi tersebut, sehingga si 
stasiun televisi tersebut mempunyai hubungan psikologis, hubungan 
khusus, sehingga akhirnya dia hanya memiliki program yang disuplai 
oleh production house tersebut. (Anonim, Starvision, wawancara, 12 
Februari 2015) 

Selama bertahun-tahun, para pemain baru seperti Amanah Surga 

Production atau Screenplay Production telah memasuki pasar 

dan dengan caranya sendiri mewarnai konten TV kita. Beberapa 

dari pendatang baru itu dengan cepat menjadi terkenal dan 

merebut perhatian perusahaan-perusahaan media serta para 

penonton. Pendatang baru lainnya membangun reputasi mereka 

dengan lebih dulu bekerja sebagai para produser in-house 

sebelum membangun perusahaan mereka sendiri dari nol. Dalam 

hal ini, cakupan atau skala operasi rumah produksi yang ada saat 

ini, tidaklah kecil. Sebuah rumah produksi kecil mungkin hanya 

terdiri dari lima orang pekerja resmi, sementara rumah produksi 

yang telah mapan mungkin memperkerjakan puluhan, atau 
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mungkin bahkan ratusan pekerja in-house dalam bangunan 

bertingkat mereka.  

Perusahaan media semakin keras berupaya memaksimalkan 

sumber daya mereka dengan cara terlibat dalam berbagai 

aktivitas bisnis dan berjejaring. Dengan kata lain, sudah jadi 

praktik umum untuk melakukan outsource (alih daya) produksi 

konten ke agen-agen lain. Hal ini juga menjadi praktik lazim di 

berbagai negara, seperti Jerman (Windeler & Sydow, 2001). 

Dalam kasus demikian, moda produksi tidak bergantung pada 

jumlah staf yang diperkerjakan. Rumah-rumah produksi 

mengandalkan jaringan lepas mereka untuk menyelesaikan 

berbagai pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan itu diselesaikan 

melalui kesepakatan-kesepakatan berorientasi proyek yang 

fleksibel. Beberapa menyebut strategi ini dengan istilah "farming 

out the production content”, atau mengalihkan produksi konten 

ke pihak luar (outsource), dan telah sukses meningkatkan jumlah 

rumah-rumah produksi (Windeler &Sydow, 2001).  

Lebih dari lusinan rumah produksi besar telah berhasil 

mengembangkan bisnis mereka terlepas dari berbagai kerumitan 

tipu daya stasiun TV. Selama bertahun-tahun, banyak stasiun TV 

memproduksi program/acara sendiri; biasa dikenal sebagai in-

house production. Hal ini pada dasarnya melanggar peraturan15, 

yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional maupun oleh 

peraturan domestik. Berbagai aturan itu tak pernah ditegakkan di 

sini, dan akibatnya praktik melanggar hukum itu pun jadi 

kebiasaan di antara banyak stasiun TV.  

Praktik lain yang jelas menguntungkan stasiun TV adalah 

pembelian konten hasil karya rumah-rumah produksi. Dalam 

dekade lalu, volume total produksi konten meningkat pesat, 

                                                      
15 Wawancara kami dengan eksekutif rumah produksi mengkonfirmasi 

bahwa stasiun TV sebetulnya tidak boleh melakukan produksi in-house, 

tapi praktik tersebut tampaknya telah diterima luas. 
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seiring dengan meningkatnya jumlah rumah produksi 

(production house). 

 Perusahaan produksi Didirikan Pembeli Utama 

1. Multivision Plus 1979 -- 

2. Soraya Film 1982 -- 

3. Starvision 1990 SCTV 

4. Rapi Film 1994 Indosiar 

5. Genta Buana Paramita 1996 SCTV, Indosiar 

6. Citra Sinema 1997 SCTV 

7. MD Entertainment 2003 MNC TV 

8. Sinemart 2003 RCTI 

9. Frame Ritz 2004 SCTV (FTV) 

10. Screenplay Production 2012 SCTV 

11. Amanah Surga Production 2012 SCTV 

Sumber: Penulis 

 

4.3.2. Peran rumah produksi 

Rumah-rumah produksi secara harfiah adalah orang-orang yang 

berada di belakang layar. Kebanyakan rumah produksi yang ada 

dibangun dari keahlian seseorang, entah itu seorang sutradara, 

produser, atau eksekutif berpengalaman dari TV atau industri 

film.  

Dalam kasus Aris Nugraha, keberhasilannya dalam beberapa 

sitcom (situation comedy) hasil karyanya memungkinkan ia 

membangun rumah produksi dan brand komedi tersendiri. Ia 

berhasil mempertahankan perusahaannya tetap eksis di dalam 

industri dengan strategi double track, sebagaimana yang ia 

jelaskan: 

 

 

 

Tabel 7. 

Profil rumah 

produksi. 
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Kami punya dua jenis program, yang pertama itu kita istilahkan boutique, 
satu konveksi. Ada boutique, ada konveksi, jadi saya punya 50 penulis. 
Kalau boutique mau pesan berapa, eh kalau konveksi mau shooting 
besok boleh, mau stripping boleh, tapi kalau boutique saya minta weekly 
[dalam hitungan minggu] gitu. Satu, weekly. Yang kedua, saya akan 
menulis sendiri, kemudian saya juga akan buat yang spesial, yang 
khusus konsep khusus. Tapi kalau yang konveksi biasanya itu sitkom 
saja sudah, lucu-lucuan umum lah. Jadi yang itu misalkan untuk TV-TV 
yang segmen penontonnya juga rata-rata C. Nah itu biasanya masal, 
saya bisa satu produksi melibatkan misalkan 10 penulis atau apa, 
karena kan kebutuhannya mendesak dan cepat ya. Jadi, shooting, jadi, 
shooting dan itu biasanya kan lebih mengejar ke lucunya. (Aris Nugraha, 
ANP, wawancara, 10 Mei 2014) 

Selama bertahun-tahun, Aris Nugraha telah membangun reputasi 

baik di kalangan stasiun TV yang ada. Sambil tetap memenuhi 

kebutuhan praktis TV, ia juga berhasil mempertahankan 

idealismenya dalam menciptakan konten yang bermutu. Hal ini 

telah memberinya posisi tawar yang cukup kuat ketika berurusan 

dengan para produser dan eksekutif TV lainnya.  

Kebanyakan TV ya, sebetulnya TV, ber-partner dengan PH juga sering, 
jadi kita joint production [kerja sama produksi]. Tapi kebanyakan dengan 
TV. TV memang, misalkan ada satu TV yang -sudah jadi kebiasaan- 
kalau lagi ada masalah pasti telepon. Biasanya kan gitu ya, misalkan 
begini mas kita ada jam jurang misalkan begitu. Misalkan mereka jam 5 
sampai jam 6 bagus, jam 6 sampai jam 7 nih anjlok, nanti mulai bagus 
lagi di jam ini. Jadi mereka terang-terangan [bilang], sudah fair  jadi kita, 
karena apa, saya juga bicaranya pasti fair ke mereka, jadi tidak ada 
yang sok-sokan gengsi gitu kan, ini kita masalah, kita butuh apa segala 
macam tidak, kita memang fair. (Aris Nugraha, ANP, wawancara, 10 Mei 
2014) 

Demikian, agar bisa bertahan dalam kepadatan bisnis produksi 

konten, yang dibutuhkan bukan hanya keterampilan teknis dan 

praktis, tapi juga ketegasan, terutama jika si pebisnis ingin 

mempertahankan idealismenya hingga level tertentu. Aris 

Nugroho menunjukkan bagaimana rumah produksi perlu 

berpikir strategis dalam bekerjasama dengan stasiun-stasiun TV. 

Nah itu kan sebetulnya kan [mem-]buat konsep acara, bagi saya bukan 
sekedar konten, tapi ada strategi bagaimana dia bisa bertarung dengan 
program lain. Nah bertarung itu bukan soal lucu mana, atau ramai mana 
tidak, kita bisa ambilnya penontonnya siapa gitu. (Aris Nugraha, ANP, 
wawancara, 10 Mei 2014) 
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Rumah-rumah produksi seringkali hanya dianggap sebagai 

tukang ketimbang perajin. Imaji tersebut muncul dari fakta 

bahwa mereka hanya membuat produk pesanan sesuai 

kebutuhan produser TV. Gambaran itu kadang ada benarnya, 

karena para pekerja media seringkali terlalu tunduk pada 

pesanan, baik mereka yang sadar ataupun yang tak menyadari 

peran mereka sebagai agen/pelaku dalam sebuah struktur 

ekonomi yang penuh ujian. Akibatnya, para pekerja media 

seringkali diperbudak oleh para eksekutif TV tanpa menyadari 

bahwa pilihan mereka secara tak langsung berdampang pada 

kualitas konten media kita. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

mengenai relasi kuasa antara berbagai rumah produksi dan 

stasiun TV.   

PH nggak punya power [kekuatan] sama sekali sebenarnya, kita nggak 
punya bargaining power [daya tawar]. Sebetulnya, kalo kita bicara jujur, 
kita nggak punya bargaining position. Bargaining position kita hanya 
satu, kita berkarya yang bagus, ya kan. (Anonim, Starvision, wawancara, 
12 Februari 2015) 

Individu-individu yang bekerja keras menciptakan sebuah cerita 

baik bagi para penonton seringkali harus menanggung pergulatan 

kekuasaan terus-menerus. Mereka seringkali punya ide dan jalan 

cerita orisinal, tapi harus berhadapan dengan karakter pragmatis 

para produser atau eksekutif TV yang enggan mengembangkan 

program-program dengan muatan pesan yang bermakna atau 

pelajaran moral. Hal ini diungkapkan oleh seorang penulis 

skenario lepas yang beberapa kali menuliskan cerita untuk 

rumah produksi besar.  

Sebenarnya, dari akunya sih, aku ingin sekali sih kalau misalnya aku 
buat FTV itu dikenang sekali sama penonton. Tapi sepertinya selama 
nanti proses penilaian di lokasinya itu masih sama, masih sama dibuat 
seperti sinetron atau seperti yang itu ya tidak akan pernah bisa. Tapi 
kalau misalnya sutradara sama artisnya masih kejar tayang, buat seperti 
sinetron, acting sembarangan, ya mau aku buat cerita seperti apa juga 
percuma gitu. Makanya tuh kenapa aku ingin buat PH sendiri itu ke 
depannya itu, semoga apa yang aku tulis sama apa yang aku judge di 
lokasi sesuai dengan keperluan. (Happy Camarillo, penulis skenario 
lepas, wawancara, 28 November 2014) 
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Penulis skenario lepas lainnya mengungkapkan pandangan 

serupa. Dia mengakui bahwa mencari uang merupakan motif 

utama bukan hanya para eksekutif TV, tapi juga para pekerja 

kreatif di balik layar. Hanya sedikit kasus yang menunjukkan 

perkecualian.  

Ide akan diterima apabila dinilai unik, menjual dan belum pernah 
diproduksi. Yang mana, nyaris tidak pernah terjadi. Kompromi, tentunya 
setiap saat dan setiap waktu. Baik soal ide maupun eksekusi. Jujur, 
apabila berhubungan dengan program televisi, saya rasa kata yang 
tepat bukan 'kompromi', melainkan mengikuti 'kehendak dan arahan' 
rating. (Anonim, penulis skenario lepas wawancara, 17 December 2014) 

Kami mengalami kesulitan menemukan orang yang 

mengembangkan skenario atau alur cerita sinetron. Baik karena 

rumah produksi tak punya waktu untuk melakukan wawancara, 

atau mereka semata-mata menolak ambil bagian dalam penelitian 

ini. Menurut para produser, mereka jarang melakukan riset 

untuk mencari tahu preferensi atau selera para penonton. Alih-

alih, mereka mengandalkan rating yang didapat stasiun TV 

untuk membandingkan penghargaan publik terhadap sebuah 

program. Hasilnya, para produser seringkali tersandera dalam 

keterkungkungan. Padahal, para pekerja kreatif dan produser 

sebetulnya punya kemampuan menentukan permainan, hanya 

memang tak punya sumber daya otoritatif untuk mengubah 

permainan yang ada.   

 

Rumah produksi nan mapan 

Berbagai perusahaan produksi yang telah mapan juga 

menyimpan sejarah yang sama. Starvision dan Rapi Films, 

contohnya, memulai usaha mereka dari industri hiburan. Sejarah 

Rapi Films dimulai dengan mendistribusikan film-film impor 

pada 1968, sebelum mulai memproduksi film mereka sendiri 

pada 1971. Starvision juga salah satu pelopor dalam bisnis media, 

memulai usaha dengan beralih dari bisnis membuat film bioskop 

menjadi pembuat berbagai drama TV laris.  
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Bangkitnya bisnis produksi konten terjadi bersamaan dengan 

menjamurnya televisi swasta di Indonesia. Dengan munculnya 

berbagai saluran TV baru, rumah produksi menerima lebih 

banyak tuntutan, sembari pasar mereka pun tumbuh sesuai 

tuntutan tersebut. 

Ya, memang lebih baik kalau nggak jual-putus, lebih bagus. Tapi kalau 
TV-nya nggak mau beli, memang mereka kan minta putus (jual-putus), 
ya kita “no choice”, tidak ada opsi lain. (Anonim, Rapi Films, wawancara, 
6 Maret 2015) 

Bisnis produksi konten mulai tumbuh sekitar awal tahun 2000-

an. Inilah periode ketika stasiun-stasiun free-to-air bermunculan 

dan memicu tingginya tuntutan ketersediaan konten (apa pun 

jenisnya). Semua stasiun TV, kecuali Metro TV, bernafsu untuk 

menyediakan program-program hiburan, dan ingin menawarkan 

kepada publik berbagai konten yang berbeda, tanpa menyadari 

seutuhnya seberapa "beda" acara mereka bisa diterjemahkan ke 

dalam praktik. Rumah-rumah produksi yang ada, yang 

mengkhususkan diri pada pembuatan konten untuk layar perak, 

mengambil jalan pintas dengan memproduksi sinetron, yang 

mudah diproduksi dan relatif disukai masyarakat.   

Setelah satu dekade dalam milenium baru, stasiun-stasiun TV 

mulai tersegmentasi. Walau pasarnya masih tetap terbuka tanpa 

hambatan khusus untuk masuk, hubungan antara rumah 

produksi dan stasiun TV telah menjadi versi komersial dari 

hubungan patron dan klien. Saat ini agaknya ada semacam 

penerimaan umum di antara rumah produksi bahwa, misalnya, 

RCTI hanya memesan konten ke SinemArt, sedang MNC TV 

punya perjanjian istimewa dengan MD Entertainment.  

Walau tak cukup mengindikasikan bahwa telah terjadi oligopoli 

dalam bisnis ini, keadaan tersebut tentu saja telah mengubah apa 

yang seharusnya jadi prasyarat dari sebuah persaingan yang 

sehat. Ketika ditanya tentang "aturan main" dan potensi adanya 

oligopoli dalam pasar, dua sosok senior dalam bisnis media 
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mengakui bahwa stasiun TV tertentu dan perusahaan produksi 

tertentu memang telah memiliki hubungan bisnis yang istimewa. 

Dibutuhkan bukti lebih lengkap untuk menentukan apakah 

kerjasama semacam itu merupakan sebentuk kolusi yang tak adil 

atau bukan. 

[Konglomerasi] saat ini nggak terlihat secara langsung, tetapi kadang-
kadang kan orang berpikiran begini, daripada saya kasih ke dia, dia 
dapat untung, kenapa nggak gue kerjain, untungnya buat gue. Nah 
kadang-kadang kan pemikiran seperti itu, menurut saya, itu yang tidak 
membangun sebuah industri dengan baik, tapi itu kan setiap orang 
punya pemikirannya sendiri. (Anonim, Starvision, wawancara, 12 
Februari 2015)  

Namun, pengamatan lebih dekat terhadap pasar mengindikasikan 

bahwa subsektor ini tidaklah seterbuka seperti tampaknya. 

Walau jumlah pemain telah bertambah selama beberapa tahun 

belakangan, pengaruh terbesar masih dipertahankan oleh para 

pemain besar yang lama, kecuali Screenplay Production dan 

Amanah Surga Production. Tapi, kedua rumah produksi itu 

sebetulnya juga perusahaan dibawah grup EMTEK, yang 

mengendalikan SCTV dan Indosiar. Dengan demikian, secara 

teknis, kedua rumah produksi itu diberi mandat untuk mencipta 

konten bagi SCTV.  

Rumah-rumah produksi tak pernah benar-benar bebas memilih. 

Sementara jumlah stasiun TV bertambah selama beberapa tahun 

belakangan, ironinya justru adalah menurunnya pilihan bagi 

rumah-rumah produksi untuk menawarkan produk mereka. Hal 

ini dinyatakan oleh seorang produser eksekutif Rapi Films: 

Kami membuat film bioskop dan FTV, kalau sinetron pun bersedia, tapi 
cuma slot-nya nggak ada, mau putar di mana? TV juga kita ajukan, 
mereka bilang nggak ada slot-nya. Nggak ada slotnya semua. TV lagi 
putar, SCTV sama RCTI sudah ada slot [untuk menayangkan produksi 
dari PH lain]. (Anonim, Rapi Film, wawancara, 6 Maret 2015) 

Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan tawar-menawar bagi 

perusahaan produksi yang ada. Mereka bukan hanya terbatas 

ssecara finansial, tapi juga tak mampu memasarkan produk 
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mereka secara bebas. Dilihat dari sudut pandang hubungan 

antara stasiun-stasiun TV dan rumah produksi, pasarnya adalah 

demand-driven (tergerak oleh tuntutan TV). Rumah-rumah 

produksi harus memastikan bahwa apa pun yang ingin dilihat 

produser TV terpenuhi.  

Berdasarkan argumen ini, kami dapat mengasumsikan bahwa 

rumah-rumah produksi adalah yang pertama dan utama 

membutuhkan stasiun TV. Walau pun otak kreatif jarang 

kehabisan ide untuk menciptakan cerita orisinal, sikap pragmatis 

para produser dan eksekutif TV seringkali menghambat proses 

inovasi dan perbaikan. Di dalam industri, atau di dalam struktur 

ekonomi media, rumah-rumah produksi jarang dilihat dari segi 

inovatif mereka; alih-alih, mereka dilihat dalam mengukuhkan 

atau melestarikan aturan-aturan yang telah ada. Mereka 

cenderung hanya memproduksi, bukan berkreasi. Alih-alih 

menampilkan representasi realitas sosial Indonesia, rumah 

produksi lebih sering dituding menciptakan berbagai stereotipe 

dan tidak mendidik publik – terbukti dari produksi tak habis-

habis sinetron atau film pendek yang jarang menggambarkan 

kekayaaan budaya dan masyarakat Indonesia.  

Namun demikian, premis ini tak selamanya benar. Industri TV 

Indonesia juga menyaksikan para pendatang baru yang berani 

menantang aturan main yang ada. Keterampilan berkarya dan 

keberanian dari para inovator adalah syarat untuk menawarkan 

sesuatu yang baru bagi penonton TV. Bagian berikut mengupas 

seberapa jauh industri TV menawarkan ruang bagi perubahan 

positif. 
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4.4. Stasiun-stasiun TV 

TV itu menarik karena mereka  yang punya lapaknya, tapi mereka gak 

punya merchandise-nya. Nah merchandise-nya itu diisi oleh advertiser 

[pengiklan]. Jadi masing-masing stasiun di Indonesia itu yang 

memenuhi konten. Idealnya pengiklan itu sangat memengaruhi konten. 

Jadi semua melihat sudut pandang masing-masing bahwa mereka yang 

paling powerful. (Ruby Sudoyo, Ogilvy, wawancara, 22 Agustus 2014) 

 

4.4.1. “Business as usual”: Para pemain besar 

RCTI adalah stasiun TV swasta pertama yang mengudara di 

Indonesia. Ketika itu, RCTI dimiliki oleh anak ketiga Soeharto, 

Bambang Trihatmodjo. Lahirnya RCTI kemudian diikuti oleh 

TPI dan belakangan oleh SCTV, pada awal 1990-an. Selama 

beberapa dekade belakangan, industri TV Indonesia tumbuh dari 

sekadar sebuah produk kapitalisme kroni menjadi sektor bisnis 

yang sangat berpengaruh pada lanskap politik negeri ini, dan 

begitu pula sebaliknya.  

Kini, industri TV Indonesia bukan hanya dikendalikan oleh dua 

belas grup media (Nugroho et al., 2012a), tapi juga berkawan 

sangat dekat dengan para pelaku politik. Hal ini memengaruhi 

agenda setting (penentuan agenda) dari setiap stasiun dan juga 

berdampak pada konten serta sudut pandang yang ditawarkan 

dalam program-program mereka, khususnya dalam hal produksi 

berita (Nugroho et al., 2013a, Putri et al., 2014). Pemusatan 

kepemilikan juga telah berakibat pada "sentralisasi konten" yang 

menyajikan ruang sangat terbatas bagi ekspresi keberagaman dan 

refleksi akan kehidupan bersama (Nugroho et al., 2013a). 

Kendati demikian, satu perkembangan positif dari liberalisasi 

media dalam konteks Indonesia, adalah bahwa para pemain baru, 

yang dalam arti tertentu juga inovatif, telah memasuki pasar dan 
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memberikan percikan kreativitas baru dan segar bagi industri 

TV. Dalam dua tahun terakhir, dua saluran TV baru telah 

mengudara, dan demikian memperluas industri TV. Pendatang 

terbaru adalah NET. dan Rajawali TV. 

Dalam penelitian terhadap industri TV, kami telah 

mengumpulkan data observasi dari tangan pertama dan 

melakukan berbagai wawancara. Semua metode tersebut 

menawarkan pemahaman mengenai logika yang melatari proses 

kerja dan penciptaan karya di stasiun-stasiun TV beserta sasaran 

mereka melakukan itu semua.  

 

Melayani arus utama? 

Selama tujuh tahun terakhir, siaran langsung musik bertajuk 

Dahsyat telah menjaring penggemar setia dan secara logis, juga 

menjaring berbagai perjanjian bisnis yang menguntungkan bagi 

RCTI, karena konsisten meraih rating tinggi. Produksi acara itu 

didukung oleh sebuah logika yang sederhana dan kukuh: 

Musik Indonesia itu sedang tidak bagus sekarang. Band-band banyak 
yang tenggelam, tidak terlalu terdengar, sekarang justru yang bagus itu 
yang paling disukai di Indonesia itu dangdut biasanya, dangdut gitu kan, 
mayoritas di Indonesia lebih senang dangdut. Sedang top sekali tuh 
dangdut-dangdut seperti itu. Ya gitu karena memang penonton 
Indonesia kan rata-rata apa namanya kelasnya kelas C, kelas D, eh 
kelas C lah, kelas C, kelas D, ada kelas E juga. Nah masing-masing tuh 
C D E yang paling banyak penonton TV itu diambil sama dangdut 
biasanya gitu karena kelas A kelas B itu ya biasanya jarang menonton 
TV, menonton lebih menonton kabel segala macam. (Abdar, Staf 
produksi Dahsyat, wawancara, 22 Mei 2014) 
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Sumber: Penulis. 

Dalam nafas yang serupa, ANTV (stasiun TV milik Bakrie) dan 

SCTV pun melakukan manuver sama di arus utama. Keduanya 

punya program siaran langsung yang mirip dengan Dahsyat dan 

menerapkan metode yang sama untuk menarik penonton serta 

pengiklan. Pesbukers, sebuah program yang awalnya dikenalkan 

untuk mengisi waktu sahur16, cukup konsisten menarik pemirsa 

luas walau seringkali mendapat kritik oleh Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI). Momen Ramadhan, dalam hal ini, adalah 

contoh bagaimana para produser media mengambil untung besar 

dari perilaku dan kebiasaan menonton masyarakat. Jumlah 

penonton selama Ramadhan biasanya naik tiga kali lipat dari 

periode normal. Tahun 2014, misalnya, persentase penonton 

meningkat dari 12% menjadi 13% dari populasi penonton total 

(berusia 5 tahun ke atas dari 11 kota di Indonesia). Hal ini terjadi 

di semua kota, kecuali Denpasar. 

                                                      
16 Sahur adalah saat makan sebelum subuh selama bulan Ramadhan. Selama 

bulan Ramadhan, prime time televisi seringkali bergeser ke waktu sahur, 

ketika para penonton seringkali menyalakan televisi sambil makan bersama 

keluarga. 

Gambar 7. 

Proses shooting 
(pengambilan 

gambar) siaran 

langsung 

Dahsyat, RCTI 
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Boks 2. Produksi Indonesia Lawak Klub 

Indonesia Lawak Klub (ILK) merupakan pertunjukan komedi yang ditayangkan oleh 

Trans7. Formatnya menyerupai ILC (Indonesia Lawyers Club) besutan Karni Ilyas yang 

tayang di TV One. Dengan pengaturan tempat layaknya dalam perjamuan makan malam, 

para tamu - yang notabene adalah pelawak/komedian - berdiskusi membahas suatu topik 

dengan penuh canda. Slogan ILK, “mengatasi masalah tanpa solusi”, adalah plesetan 

slogan Pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah”. Sesuai dengan slogannya, ILK 

memang hanya berisi canda, sama sekali tidak memberikan solusi atau pemecahan 

masalah atas topik apapun. 

ILK seringkali disiarkan secara langsung (live). Produser ILK membuka kesempatan 

kepada publik untuk berpartisipasi sebagai penonton dalam acara ini. Mereka yang ingin 

menonton ILK, bisa mendaftarkan diri dengan menghubungi Trans7 melalui telepon 

ataupun media sosial. Pada satu kesempatan, para penonton yang hadir sebagai “tim 

hore” di dalam studio terdiri dari  rombongan mahasiswa dan penonton yang dibayar 

untuk memeriahkan acara. 

Rombongan mahasiswa sudah hadir di studio sekitar satu jam sebelum pengambilan 

gambar (shooting) dilakukan. Mereka tampak kompak mengenakan jas almamater 

kampus masing-masing. Rombongan mahasiswa ini ditempatkan pada deretan terdepan 

bangku penonton yang memanjang di sisi kiri dan kanan studio agar langsung terlihat 

kamera. Sedangkan  penonton bayaran diposisikan pada barisan bangku belakang atau di 

pojok kanan dan pojok kiri.  

Sebelum shooting dilakukan, para talent (figuran) dan penonton di studio memperoleh 

briefing dari salah satu anggota tim produksi, yaitu Floor Director. Floor Director inilah 

yang mengatur dan menjelaskan aturan main ketika shooting berlangsung. Ia memberi 

penjelasan singkat tentang topik yang diangkat dalam episode ini, apa yang akan 

dilakukan oleh bintang tamu, apa yang harus dilakukan oleh talent (figuran) yang duduk di 

meja bintang tamu, lantas menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh rombongan 

penonton studio. Para penonton diimbau untuk senantiasa (tampak) antusias. Antusiasme 

penonton harus diekspresikan dalam tepuk tangan yang keras diiringi senyum nan lebar, 

tawa terbahak-bahak, dan suara penuh semangat saat meneriakkan slogan ILK 

“Mengatasi masalah tanpa solusi!”. Ada sesi latihan bertepuk tangan, tertawa, dan 

meneriakkan slogan ILK selama kira-kira 15 menit sebelum shooting dimulai. Mereka 

yang duduk bangku paling depan harus selalu terlihat antusias.  

Setelah penonton siap, barulah para komedian yang menjadi bintang tamu episode ini 

keluar dari ruang rias dan mengambil tempatnya. Masing-masing memegang kertas 

skenario (script) yang telah disusun oleh tim kreatif. Script ini menjadi acuan bagi 

komedian dalam memainkan peran dan melakukan improvisasi. 
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Pesbukers, Dahsyat dan Inbox adalah contoh program yang 

ditujukan kepada "massa", atau porsi terbesar dari khalayak 

penonton di Indonesia. Diakui bahwa itulah "mayoritas" yang 

seringkali ada dalam benak para eksekutif TV ketika menyusun 

jadwal program TV. Angka-angka yang disediakan Nielsen 

melalui layanan rating berfungsi untuk melegitimasi cara 

pandang itu. Rating dimanfaatkan untuk mengukuhkan aturan-

aturan itu. Berikut ini rating dari Juni 2014, bertepatan dengan 

etnografi kami serta beberapa minggu sebelum Ramadhan dan 

pemilihan presiden (Pilpres). 

 

 

 

Setiap kali mendekati saat pengambilan gambar (shooting), salah satu anggota tim 

produksi selalu memberi aba-aba dengan hitungan mundur. Tiap segmen ILK dibuka 

dengan musik/penggalan lagu dari kelompok musik, lalu disambut dengan sorak-sorai dan 

tepuk tangan para penonton studio. Deni sebagai pembawa acara akan melontarkan 

kalimat pembuka, lalu penonton menyambut penuh semangat dengan meneriakan slogan 

ILK. Para penonton studio juga diminta tertawa-tawa riang ketika komedian melemparkan 

lelucon. Intinya, para penonton studio harus tampak antusias, riang, dan ramai di depan 

kamera. Penonton studio bebas berekspresi hanya pada jeda segmen ketika iklan 

ditayangkan. Sesi untuk iklan berlangsung sekitar lima hingga enam kali dengan durasi 5-8 

menit di setiap sesinya. 

Selama shooting berlangsung, produser eksekutif mengawasi jalannya setiap segmen 

melalui sejumlah layar di dalam studio. Di akhir acara, Kang Maman, yang dalam ILK 

dikenal dengan sebutan “No Tulen”, bangkit dari duduknya di area meja bundar paling 

belakang, lalu membacakan kalimat-kalimat penutup yang disusunnya secara kilat ketika 

shooting berlangsung. Kalimat penutup ini merupakan rangkuman topik ILK episode saat 

itu. 

ILK sendiri berawal dari ide Kang Maman yang ingin membuat acara komedi dengan 

nuansa yang berbeda dari acara komedi lainnya. Gayung bersambut. Bang Ucok – saat ini 

produser eksekutif ILK – mengundang Kang Maman untuk berdiskusi dan merumuskan 

konsep acara, hingga lahirlah konsep pertunjukan komedi dalam format diskusi dan debat 

layaknya Indonesia Lawyers Club (TV One) yang telah lebih dulu populer. Bagi Kang 

Maman dan Trans 7, ILK merupakan terobosan pertunjukan komedi di TV.  
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Kanal TV Rating Share 

SCTV 2.0 16.1 

RCTI 1.7 13.4 

ANTV 1.6 12.9 

INDOSIAR 1,4 11 

TRANS TV 1.2 9.2 

MNC TV 1.1 8.5 

TRANS 7 1.0 7.4 

TV ONE 0.8 6.6 

GLOBAL TV 0.7 5.7 

METRO TV 0.4 3.2 

Sumber: Nielsen, 2014. 

Dengan rating memberi legitimasi popularitas sebuah acara TV, 

para eksekutif pemasaran mendapat dukungan bukti kuat saat 

bernegosiasi soal slot komersial dengan agensi iklan. Mengambil 

contoh Pesbukers, acara TV yang punya rating stabil serta 

khalayak sasaran yang jelas, berpotensi menarik para pengiklan 

dan sponsor. Hal ini terbukti dalam data Remotivi mengenai 

jumlah iklan yang muncul selama acara Pesbukers. 

  
Sumber: Remotivi, 2015. 

Tabel 8. 

Rating TV pada 

Juni 2014. 

Gambar 8. 

Iklan yang muncul 

selama Pesbukers, 
ANTV. 



78 

 

4.4.2. Membawa perubahan atau melanggengkan struktur? 

Seiring terbukanya industri media di Indonesia, banyak pemain 

baru bergabung dalam pasar dan mencoba untuk menawarkan 

produk baru. Salah satunya adalah Metro TV, yang hadir dalam 

skema industri TV kita pada awal milenium sebagai saluran 

pertama di Indonesia yang khusus menjadi saluran berita. Stasiun 

ini sengaja menyasar kelompok pasar yang berbeda dan memiliki 

sasaran pasar yang jelas dalam benak mereka maupun dalam 

perencanaan bisnis mereka.  

Fokus pada berita dan informasi, Metro TV memiliki pasar yang 

terbatas tapi sangat spesifik dan terus tumbuh. Mereka menyasar 

kelas A dan B, yang jelas memiliki daya beli tinggi serta 

cenderung mampu memilah nilai penting suatu berita. 

Dengan rating? Metro TV kan memang unik. Dari awal dia berdiri 
dengan target segmennya dan rating sendiri tidak, walaupun dia [rating] 
itu dijadikan untuk ya “bahan jualan” dari TV lain, atau media lain. Kalau 
Metro TV memang, kita jualannya lebih ke target segmen yang dituju. 
Rata-rata audiens Metro TV sendiri di A, B 20+, dan kita sadar bahwa 
presentase dari penduduk Indonesia yang di segmen tersebut memang 
tidak sebesar dari target segmen yang lain, dan kita cukup bangga 
bahkan pada awalnya itu hanya Metro TV, pada waktu awal kita berdiri 
itu hanya Metro TV yang memang target segmen di A, B 20+ tersebut. 
(Foppa, Staf Pemasaran Metro TV, wawancara, 10 Mei 2014) 

Memilih hanya segmen penonton tertentu dan memusatkan 

perhatian pada kelas menengah adalah sebuah langkah berani. 

Keberanian ini terbayar perlahan. Sisi lain dari pilihan ini adalah 

bahwa dalam kerangka pemasaran, stasiun ini tak perlu mengacu 

rating, karena tujuannya memang bukan untuk menciptakan 

produk bagi pasar massal, tapi hanya berfokus pada pasar A-B.  

Biasanya sih mengejarnya rating, karena menurut mereka kan semakin 
besar rating, semakin besar audiens, nah produknya mereka semakin 
banyak dilihat, kan begitu. Ada juga beberapa produk yang tidak hanya 
mengejar rating, contoh itu adalah produk-produk yang kelas  A-B. 
(Apriyanti, Trans TV, wawancara, 14 Agustus 2014) 
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Stasiun lain yang membawa gagasan baru ke industri adalah 

Trans TV. Sejak awal berdirinya, stasiun ini mencari pasar yang 

berbeda yang siap untuk menikmati pengalaman menonton yang 

berbeda. Trans TV menyasar pasar yang lebih terdidik, yang 

hanya sedikit menaruh minat pada sinetron, tayangan andalan 

para pemain lama untuk menjaring massa. Hal ini dijelaskan oleh 

para eksekutif mereka: 

Kita tidak pernah bergerak di lower-market misalnya. […] 
Konsekuensinya di upper-market itu memang market-nya lebih kritis ya, 
lebih demanding [menuntut] gitu karena secara edukasi mereka lebih 
bagus. Pemirsa sinetron kebanyakan lower-market, middle-market, yang 
upper-market jarang untuk sinetron, kalau mereka menonton itu karena 
mereka tidak ada pilihan lain. (Probo Susanto, Trans TV, wawancara, 4 
November 2014) 

Jadi, TV itu kan industri kreatif ya. Kalau teman-teman lihat di layar 
kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya tidak sederhana sekali ya. Jadi 
biasanya kita mempelajari dulu apa yang disukai orang, apa yang 
disukai dari market, Indonesian market itu ya. Dan itu tidak mudah 
karena kita tidak masuk dalam mainstream. Mainstream itu sinetron, 
drama, FTV, film India, dan sebagainya, itu mainstream. Nah kita keluar 
dari situ. (Probo Susanto, Trans TV, wawancara, 4 November 2014) 

Lepas dari rencana awal mereka untuk menyajikan program-

program bermutu sebagai alternatif bagi konten arus-utama, 

belakangan Trans TV semakin sering dikritik publik. Sikap 

publik ini kentara dalam kasus Yuk Keep Smile17 yang 

menyiarkan adegan-adegan kontroversial dan karenanya 

mendapat teguran serta dipaksa menghentikan siarannya oleh 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Trans TV rupanya memilih 

tunduk pada motif mencari laba kendati program yang dibuat 

bertentangan dengan nilai dan prinsip mereka. 

 

 

                                                      
17 Petisi online untuk menghentikan acara ini, misalnya, bisa dilihat di:  

https://www.change.org/p/transtv-corp-segera-hentikan-penayangan-yks 
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Pertama, kita [stasiun TV] adalah business entity [entitas bisnis], jadi 
yang kita buat harus mempertimbangkan aspek bisnisnya. Ini bisa dijual 
atau tidak, ini bisa menarik atau tidak, itu ya. Yang kedua, ini bisa 
menarik pemirsa atau tidak. Pemirsa, ya penonton karena dua hal ini 
sangat berkaitan. Jadi seperti triangle [segitiga], di sini ada TV, di sini 
ada pengiklan, di sini ada penonton. This triangle has to be in sinergy 
[Segitiga ini harus sinergis]. (Probo Susanto, Trans TV, wawancara, 4 
November 2014) 

Hal ini terjadi hampir bersamaan dengan mundurnya salah satu 

eksekutif Trans TV, Wishnutama. Pasca pengunduran diri, ia 

membuat saluran TV baru. Maka, sejak 2013, kita menyaksikan 

NET. memasuki gelanggang pasar TV sebagai buah kreasi 

Wishnutama. NET. didukung oleh Indika Group, yang juga 

memiliki beberapa stasiun radio di Indonesia.  

Berbekal pengalaman mendirikan Trans TV, Wishnutama 

mengarahkan NET. menjauhi konten arus utama, sebagaimana 

positioning Trans TV di awal berdiri mereka, yakni menyasar 

kelas menengah dan atas sebagai khalayak penonton mereka. 

Penonton NET. mungkin lebih sedikit dari penonton TV lain, tapi 
penontonnya NET. very specific [sangat spesifik], [yaitu] mereka punya 
buying power [daya beli]. Ada penonton yang hanya menonton power 
saja gitu ya kan. Banyak [yang] menonton, tapi [daya] menonton itu [lalu] 
mau [apa?]. Sekarang pertanyaan saya simpel. Kalau mereka hanya  
penonton power kamu mau beriklan, [produk] kamu tidak akan terbeli. 
Tapi kalau audience yang punya buying power itu mampu beli gitu. 
[Lahirnya] NET. itu untuk mengejar kualitas daripada kebutuhan mereka 
tersebut. Jadi ini kalau ditanya, saya [biasa] ditanyai waktu 
mempresentasikan konsep jaringan kami, ada beberapa advertiser 
menghampiri saya mengatakan, “Kamu sok idealis nih?” Oh tidak, tidak, 
saya realistis.  (Wishnutama, NET., wawancara, 18 Desember 2014) 

Sebagai nakhoda stasiun televisi ini, Wishnutama mengikuti 

beberapa prinsip khusus seperti: tidak merujuk rating untuk 

mengevaluasi program. Sebagai pengganti, ia harus menciptakan 

indikator khusus untuk meyakinkan para pengiklan terhadap 

potensi NET. Di titik inilah, idealisme perusahaan akan diuji oleh 

aturan-aturan pasar. Walau para pendatang baru seperti NET. 

mencoba untuk menambahkan warna baru ke dalam industri 

media, pada titik tertentu mereka pasti akan menghadapi ujian 
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bagi kekuatan sumber daya mereka. Hal ini diakui oleh 

Wishnutama sendiri: 

Memang sebuah televisi akan aman, dari segi bisnis kalau revenue 
mereka itu per bulan itu sudah di atas 70 milyar. 70 sampai 100 milyar 
per bulan itu. Karena ya cost, pengeluarannya segala macam itu 
[banyak], [jadi pemasukannya] harus di atas itu lah. Itu akan dianggap 
baru aman ya belum menguntungkan ya, gitu baru aman. Sebagai 
gambaran Metro TV hari  ini itu, per hari ini tuh sales-nya per bulan 
mungkin ya sekitar 20 miliar, 20, tidak sampai 30 lah. Kalau TV One 
mungkin untuk sekarang sekitar 40-an ya per bulan. 40 sampai 50. Kira-
kira saya ya perkiraan saya ya. (Wishnutama, NET., wawancara, 18 
Desember 2014) 

Pada akhirnya, upaya menjinakkan dominasi sistem rating yang 

nyaris tanpa kompromi merupakan ujian besar bagi siapa pun 

yang berani berinovasi di tengah ortodoksi modal. Metro TV, 

Trans TV, dan NET. adalah sekadar tiga contoh pelaku di dalam 

struktur media.  

Di samping TV swasta terestrial, TV Berbayar adalah saluran lain 

yang juga telah membentuk industri TV pada tahun-tahun 

belakangan ini. Saat ini, populasi TV berbayar di Jakarta dan 

wilayah sekitarnya telah menggaet 3,3 juta orang atau kira-kira 

11,3% populasi total (Nielsen, 2014). Jumlah ini terus meningkat 

dalam enam tahun ini, dari awalnya hanya 300 ribu orang, dan 

tercermin pula dari pertambahan angka operator, dari hanya 

lima atau lebih menjadi 10 (Nielsen, 2014 Bulletin). 

Para aktor/pelaku berpengetahuan, adalah pemain penting dalam 

mobilisasi berbagai bentuk aturan dan sumber daya yang berbeda 

maupun yang baru. Para pelaku ini memiliki kemampuan untuk 

mengubah struktur, dengan secara aktif melakukan apa yang 

disebut sebagai tindakan refleksif dan selalu memantau industri 

melalui kemampuan refleksi tersebut. Hal ini bisa dilakukan 

dengan secara sadar membuka kemungkinan terhadap program 

alternatif dan tidak menyerah tunduk pada aturan legitimasi 

dominan yang dpaksakan oleh para pelaku lain dalam skema 

industri ini.  
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Hal ini membawa kita kembali ke topik mengenai para pekerja 

kreatif dan preferensi mereka sendiri terhadap konten. Adalah 

paradoks bahwa para produser TV sendiri jarang menonton acara 

yang mereka buat, seperti seringkali diakui oleh mereka sendiri.18 

Apa yang membedakan para produser televisi Indonesia, seperti 

dicatat oleh Barkin, adalah persis latar belakang mereka yang 

memang berbeda dari para penonton mereka. Jadi, tegangannya 

adalah antara televisi berfungsi menjembatani (memediasi) ideal 

kemanusiaan dan realitas kemanusiaan yang seringkali jauh dari 

ideal, atau televisi sekadar memberi penonton apa yang dirasa 

cocok oleh para eksekutifnya (Hobart, 2006).  

Meminjam perspektif Giddens tentang tindakan manusia, 

tampaknya para pekerja media pun seringkali hanyut dalam 

kesadaran praktis, dan jarang sekali mengambil jarak untuk 

merefleksikan tindakan mereka sendiri. Para petinggi Trans TV 

dan NET. Mungkin bisa dilihat sebagai perkecualian, mengingat 

perusahaan mereka secara sadar memilih pendekatan serta 

strategi yang berbeda dalam memproduksi serta menyampaikan 

produk mereka. 

 

4.5. Lembaga rating 

Rating masih memegang peran penting dalam setiap industri 

televisi, tidak hanya di Indonesia. Rating menentukan harga jual 

sebuah slot iklan dan pada akhirnya, seluruh nilai dari sebuah 

program TV. Bagi para produser dan pencipta konten, rating 

telah menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menilai kesuksesan 

komersial acara yang dibuat.  

Namun demikian, kehadiran rating seringkali dilihat dari sisi 

yang penuh kritik. Di tengah ketiadaan kompetisi sehat dalam 

                                                      
18 Seperti dinyatakan oleh Zulfiani Lubis selama diskusi media di Salihara, 

19 December 2013. 
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bisnis pengukuran khalayak, Nielsen telah menjadi satu-satunya 

entitas pencipta sistem legitimasi, yang menetapkan aturan-

aturan pokok untuk mengukur sukses komerisal sebuah program 

TV. Selama bertahun-tahun, Nielsen telah meraih kekuatan 

sedemikian rupa sehingga nyaris setiap pemain di dalam industri 

media kita mengacu pada Nielsen untuk menciptakan karya 

mereka. 

 

Sumber: Penulis. 

Eksekutif Nielsen menyadari cakupan dan dampak dari pekerjaan 

mereka. Dalam pandangan mereka, Nielsen hanya menawarkan 

layanan yang membantu klien untuk memutuskan secara lebih 

baik. Dalam menjalankan layanan tersebut, Nielsen menjunjung 

standar tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip metodologis yang, 

lepas dari keketatan mereka, masih sering dipertanyakan oleh 

para ahli dan pekerja media sebagai stakeholder utama mereka. 

Isu besar dari sistem pengukuran Nielsen terutama terletak pada 

metodologi pengukuran dan persoalan generalisasi yang 

mengikuti sistem tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh 

Wishnutama: 
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Inti dari permasalahannya adalah Nielsen tidak bisa me-reach audience 
[menjangkau khalayak] yang sebenarnya diperlukan untuk menjadi 
parameter mereka yang sesungguhnya. Contoh dia klasifikasi SES, 
social economy status, A, B, C, D, E. Apa benar ini A? Oke, menurut 
BPS segini ya kan, ok BPS segini. Matching [cocok] tidak ini sama BPS. 
(Wishnutama, NET., wawancara, 18 Desember 2014) 

Terkait hal ini, Nielsen menegaskan bahwa sistem mereka hanya 

memperlihatkan perilaku menonton di kota-kota yang mereka 

ukur, tidak mewakili perilaku menonton TV di seluruh 

Indonesia. 

Kita tidak pernah bilang itu mewakili orang Indonesia nonton TV, karena 
kita hanya bilang ini mewakili 11 kota besar (Eksekutif Nielsen, 
wawancara, 4 Maret 2015) 

Sangat sadar akan segala kritik yang diarahkan pada sistem 

mereka, Nielsen menolak untuk memikul tanggung jawab bagi 

setiap tafsiran yang keliru terhadap data mereka. Menurut 

Nielsen, ia hanya “menghitung lalu lintas” (traffic counting) dan 

tidak memandang perlu mengukur mutu dari sebuah acara TV.  

Rating itu tidak berbanding lurus dengan kualitas program. This is just a 
simple traffic counting, titik. […] sekarang data yang kami sediakan kan 
dalam bentuk kuantitatif, dan pengguna datanya di industri, itu 
dikirimkan bukan dalam bentuk laporan oleh kami, tapi dalam bentuk 
database, jadi mereka bisa mengolah data itu sangat fleksibel, terserah 
tujuannya dia apa. Jadi the way TV station melihat dan mengolah 
database diban-dingkan dengan advertising agency, tentu angle-nya 
berbeda. Jadi yang menjadi tanggung jawab kami adalah make sure 
[memastikan] bahwa tools [alat] yang dipakai itu tepat dari database 
yang kami berikan, jadi kami sediakan training dan lain sebagainya. Tapi 
once data [sekali] itu ada di tangan mereka, kita tidak bisa mengontrol 
terus-menerus bagaimana data itu diinterpretasi. (Eksekutif Nielsen, 
wawancara, 4 Maret 2015) 

Sebagai penyedia layanan, Nielsen tidak menganggap bahwa 

perusahaan mereka bertanggung jawab terhadap isi dari media. 

Menurut mereka, People Meter hanya menyasar data kuantitatif 

mengenai perilaku publik dalam menonton. Segala aspek lain 

dari perilaku menonton seperti nilai dan budaya, tidak menjadi 

perhatian mereka. 
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Sebenarnya kalau dari rating ini kan kita memotret ya, memotret habit 
dari penonton televisi itu seperti apa, jadi habit natural mereka dalam 
mengkonsumsi televisi itu seperti apa. Secara umum, itu gambaran yang 
ingin kita berikan. Dari sisi industrinya pun mereka ada kebutuhan untuk 
melihat dari suplai program yang mereka berikan, itu bagaimana 
penerimaannya dari sisi audience-nya, tapi lebih kepada kuantitasnya 
tadi, bukan kualitasnya. (Eksekutif Nielsen, wawancara, 4 Maret 2015). 

Lebih jauh lagi, Nielsen mengklaim bahwa ukuran kuantitatif 

adalah lebih objektif dalam menangkap preferensi menonton 

masyarakat, dan memandang bahwa berbagai instrumen 

kualitatif tidak cukup kuat untuk menetapkan standar. 

Pada akhirnya jatuhnya jadi subjektif sih memang, sementara kalau 
untuk global company seperti kami kan kami punya global set of 
standards yang semua negara harus comply dengan melihat kaidah-
kaidah survey kan, gitu. Kalau bicara turun ke kualitatif, itu jatuhnya 
akan sangat subjektif, tergantung itu tadi, set of standard. Tiap negara 
punya standar yang berbeda, punya value [nilai] yang berbeda, punya 
culture [budaya] yang berbeda, itu kan jatuhnya nanti ke situ kalau 
kualitatif, dan Nielsen tidak masuk ke ranah itu, gitu. (Eksekutif Nielsen, 
wawancara, 4 Maret 2015). 

Sejumlah usulan untuk menandingi sistem rating Nielsen dengan 

sistem yang lebih demokratis dan transparan, beberapa usulan 

datang dari dalam industri sendiri. Hal ini bukan hanya tampak 

di Indonesia, tapi juga telah memicu perdebatan di negara-negara 

lain, seperti Brazil (ANDI, 2006)19. Namun, pada akhirnya tidak 

satu pun rancangan tersebut muncul dan digunakan karena 

beberapa alasan20. Salah satunya adalah tingginya biaya untuk 

melakukan survei serupa dan menyiapkan infrastruktur. Masalah 

lain adalah hambatan untuk masuk ke arena kompetisi, 

sebagaimana diakui oleh seorang mantan karyawan Nielsen dan 

kini menjadi eksekutif sebuah biro iklan: 

 

 

                                                      
19 TV Rating System: building citizenship on the small screen. Brasilia: 
ANDI; National Secretariat of Justice, 2006. 
20 Wawancara dengan Probo Susanto, Trans TV. 
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Yes competition is good [Ya, persaingan memang bagus]. Sayangnya, 
untuk buat people meter is massive investment, massive investment 
[peoplemeter itu butuh investasi besar]. Jadi, there is a natural monopoly 
[ada monopoli alamiah] karena barrier of entry [syarat] untuk masuk ke 
dalam measuring TV audience is very hard [bisnis pengukuran pemirsa 
memang berat].  (Anonim, wawancara, 28 Agustus 2014) 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menanggapi persoalan ini 

dengan menyusun Indeks Kualitas Program Siaran Televisi versi 

KPI. Pada Juni 2015, KPI mengumumkan daftar acara TV yang 

layak, dengan mayoritas program gagal untuk mencapai batas 

minimun konten bermutu, dengan jumlah tertinggi 4.0. 

Kehadiran indeks ini diharapkan menggelitik para produser TV 

untuk memperbaiki konten dan menaati panduan yang telah 

digariskan di bawah Undang-undang Penyiaran, di samping 

panduan dari KPI (P3SPS).  

Meminjam perspektif Giddens, apa yang dilakukan oleh Nielsen 

pada dasarnya adalah memberikan legitimasi kepada TV dan 

pemilik media untuk menciptakan kembali sebuah sistem yang 

menguntungkan mereka. Hingga saat ini, sistem rating adalah 

satu-satunya aturan yang lazim di Indonesia (dan di mana pun di 

dunia), yang menentukan keabsahan dan nilai komersial dari 

sebuah program. 
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Boks 3. Industri TV: Membengkokkan aturan tanpa wewenang 

Menurut kami, upaya meneliti mengenai televisi tidak lain adalah meneliti bagaimana 

rakyat Indonesia diundang untuk merefleksikan dirinya sendiri dan orang lain (Hobart, 

2006: 3). Hal ini terutama penting dalam kaitannya dengan sistem siaran berjejaring. 

Skema ini menuntut TV yang bersiaran dengan cakupan nasional untuk menyerahkan 

alokasi frekuensi mereka kepada pengelola TV lokal. Jika lembaga penyiaran di ibu kota 

(Jakarta) menginginkan acara mereka ditayangkan di wilayah tertentu, mereka harus 

bekerja sama dengan lembaga penyiaran lokal di wilayah tersebut. Semangat dasar dari 

skema ini adalah untuk mempromosikan keragaman kepemilikan, keragaman konten, dan 

kearifan lokal (Nugroho et al., 2012b).  Dari sudut pandang industri, penolakan atas sistem 

penyiaran berjejaring adalah hal yang rasional, dan sesuai dengan prinsip ekonomi yang 

mereka jalankan (Nugroho et al., 2012b).  

Urgensi untuk menerapkan sistem siaran berjejaring ini disambut dengan sikap masa 

bodoh oleh para pelaku dominan yang percaya bahwa sistem yang ada saat ini adalah 

yang paling menguntungkan bagi mereka. Prinsip keberagaman kepemilikan dan konten 

tersandera oleh aturan-aturan yang dirancang oleh para pemilik media tersebut. 

Pengenalan dan penerapan sistem berjejaring secara konsisten akan membawa 

perubahan aturan main dalam industri dan dalam legitimasinya.  

Pengabaian penerapan sistem siaran berjejaring berdampak besar pada penentuan moda 

produksi dalam industri televisi Indonesia. Dengan sistem sentralisasi, para produser 

cenderung memusatkan perhatian hanya pada kepentingan para penonton di 11 kota 

yang menjadi subjek survei Nielsen. Skema dominan inilah yang diterapkan oleh TV dan 

para penyedia konten, seperti rumah-rumah produksi dan para pekerja kreatif. 

Kegagalan dalam menegakkan sistem siaran berjejaring telah mengukuhkan dominasi 

stasiun TV swasta terestrial yang punya jangkauan siaran ke seluruh Indonesia. Di lain 

sisi, stasiun-stasiun lokal tidak diberi "ruang" untuk mengembangkan pasar yang potensial 

dan yang dibutuhkan. Dalam absennya skema siaran berjejaring, rumah-rumah produksi 

dan produser konten TV kita cenderung memandang penonton sebagai entitas tunggal 

yang melulu hanya memiliki satu kepentingan: menonton untuk sekadar mencari hiburan. 

Pertanyaan tentang relevansi atau nilai penting sebuah acara jarang diajukan, dan selama 

para eksekutif TV merasa bahwa kontennya bisa dipasarkan, maka pendapat dari mereka 

yang tinggal/berada di luar dari 11 kota yang disurvei Nielsen tetaplah tidak berarti. 
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4.6. Sintesis: Aturan siapakah yang kita 

ikuti? 

 
Sumber: Penulis. 

Industri media di Indonesia tidaklah terdiri dari aktor tunggal. 

Alih-alih, penelitian kami menekankan bahwa interaksi antara 

para aktor media, seperti para pengiklan, ahli strategi media, 

serta rumah-rumah produksi juga turut menyumbang dinamika 

dari sebuah industri media. Malah, studi ini berargumen bahwa 

sampai batas tertentu, industri media itu sendiri mungkin saja 

kalah kuat oleh aktor atau industri lain yang menggelontorkan 

modalitas finansial yang lebih besar, dan karenanya punya 

pengaruh lebih besar arus kerja media.  

Para ahli teori media seperti Albarran (2002, hal. 197) 

berargumen bahwa aneka faktor eksternallah yang mendorong 

perubahan dalam industri media. Faktor-faktor itu antara lain 

adalah teknologi, regulasi, globalisasi, dan berbagai 

perkembangan sosio-kultural. Walau kami sepakat bahwa faktor-

faktor tersebut memang berdampak secara signifikan pada 

industri, kami bertahan dalam pandangan bahwa persepsi awam 

kita seringkali meleset dalam memahami kuasa sebagai sebuah 

Gambar 10. 

Seorang pengarah 

gaya (floor director) 

memegang papan 

tanda untuk 

memulai 

pengambilan 

gambar. 



89 

 

 

produk linear dari modal, yang diturunkan dari aktor tunggal 

yang memiliki jumlah modal terbesar.  

Kunci melakukan riset media dalam perspektif strukturasi adalah 

memerhatikan beragam para aktor berbeda dan memahami 

tindakan-tindakan mereka yang dibentuk oleh struktur tertentu, 

sekaligus juga kemampuan aktor untuk memengaruhi yang 

memadai, baik dalam memperkuat maupun membentuk kembali 

struktur tersebut. Maka, dalam kasus ini, setiap bentuk praktik 

dan tindakan yang dilakukan oleh para pekerja media, atau para 

pelaku, pada akhirnya akan mengukuhkan kembali struktur yang 

telah ada. Pengukuhan kembali struktur yang telah ada ini 

diakukan melalui mobilisasi sumber daya alokatif dan otoritatif 

yang dimiliki, untuk membentuk berbagai praktik dalam 

memproduksi konten. Struktur, di sisi lain, terdiri dari gugus 

aturan dan sumberdaya yang digerakkan atau digerakkan oleh 

para pelaku yang ada (Giddens, 1984). 

Selama penelitian ini, kami juga menjumpai segelintir individu 

yang sangat menyadari makna penting pekerjaan mereka dan 

dampaknya bagi publik. Mereka inilah yang kami sebut sebagai 

para pelaku berpengetahuan, sebagaimana definisi Giddens 

sebagai individu/kelompok individu "yang tahu apa yang mereka 

kerjakan dan bagaimana mengerjakannya". Dalam penelitian ini, 

kami melihat mereka sebagai orang-orang di dalam industri yang 

memiliki daya dan kapasitas refleksif untuk mempertanyakan 

tindakan dan apa yang mereka produksi. Hal ini merupakan 

proses dua arah, atau proses konstitusi berulang, dalam 

pengertian bahwa mereka juga dipengaruhi oleh struktur yang 

secara terus-menerus dibentuk oleh tindakan mereka. Dalam hal 

ini, para aktor media juga punya kuasa atas benda, dan karenanya 

mendominasi lembaga-lembaga ekonomis dan politis yang hanya 

bisa dilampaui oleh aktor yang memiliki kuasa atas orang, yakni 

Negara.  
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Produksi konten yang disiarkan televisi pada akhirnya 

menentukan apa yang kita konsumsi sebagai penonton dan 

sebagai warga negara. Bab ini telah berupaya menjelaskan 

bagaimana para produser dan pengiklan, kurang menyadari 

dampak dari pekerjaan mereka. Pada saat bersamaan, asumsi 

bahwa stasiun-stasiun TV memegang kendali dan kuasa terbesar 

atas konten media tidak sepenuhnya tepat. Kuasa itu terbagi 

melalui banyak sumberdaya alokatif dan otoritatif, dan setiap 

aktor bertanggungjawab seturut peran mereka masing-masing. 

Adapun hal yang dirasa belum tampak adalah, kehadiran para 

aktor berpengetahuan yang secara aktif membentuk struktur 

ketimbang sekadar mengukuhkan berbagai aturan dan 

sumberdaya yang ada. 
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Bab 4. Temuan utama 

 Berbagai penelitian produksi media biasanya lebih tertarik pada cara kerja 

industri media, khususnya ketika penelitian itu menggunakan kerangka 

kerja ekonomi politik. Kami mengajukan gagasan untuk melihat peran dari 

aktor-aktor yang turut berpengaruh dalam proses produksi media dan 

bagaimana mereka secara sadar atau tak sadar membentuk struktur yang 

telah ada.  

 Industri media Indonesia tidak terdiri dari aktor tunggal. Saling silang 

hubungan antara berbagai agensi di dalam industri secara signifikan turut 

andil membentuk dinamika produksi konten.  

 Namun, pada titik ini peran agensi rating telah menjadi tidak tergantikan, 

karena setiap pelaku industri bergantung pada rating dalam melakukan 

pekerjaan mereka sendiri.  

 Dalam upaya memperoleh umpan balik (feedback) dari para penonton, 

kebanyakan produser media hanya memanfaatkan rating, dan jarang 

melakukan penilaian sendiri atau menanyakan opini masyarakat secara 

langsung.  

 Distribusi kuasa bersifat relatif menurut sudut pandang setiap aktor. 

Namun demikian, rumah-rumah produksi dan para pekerja kreatif yang 

tidak memiliki "sumber daya alokatif" adalah mereka yang paling "tertekan" 

di dalam industri.  

 Industri jarang sekali mempertimbangkan aspek inovasi. Alih-alih, para 

pelaku cenderung mengambil peran "mengukuhkan” aturan-aturan 

signifikasi yang telah ada, dan dengan demikian, melanggengkan struktur.  

 Produser media hanya bersedia melakukan inovasi dalam batas-batas 

komersial tertentu –haruslah ada sebentuk jaminan finansial (penciptaan 

sebuah pasar mensyaratkan kehadiran dari sebuah pasar potensial) ketika 

mencoba menciptakan sesuatu yang baru.  

 Lebih banyak pemain/aktor yang berpengetahuan (yang sadar akan 

makna dan dampak dari tindakan mereka) dibutuhkan dalam rangka 

membentuk produksi media yang lebih baik. 
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5  

TV Berbayar, kartun,  

dan YouTube: Perilaku 

menonton di keluarga urban 

Sumber: Penulis. 

Gambar 11. 

Rumah Keluarga 

Amir, Cigadung, 

Bandung, Jawa 

Barat. 
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Hingga kini, televisi tetap merupakan medium yang paling 

relevan bagi publik. TV berfungsi sebagai penyedia informasi 

universal, bahkan di tengah gempuran gelombang penyebaran 

teknologi informasi digital seperti saat ini. Dalam beberapa 

dekade terakhir, wahana komunikasi menjadi semakin beragam, 

namun, televisi tetaplah menjadi pusat kebanyakan rumah 

tangga urban maupun rural. Pesawat televisi selalu mengambil 

tempat dalam ruangan yang istimewa, diletakkan secara strategis 

di ruang keluarga, tempat keluarga-keluarga menyediakan 

sebidang penuh dinding sebagai latar bagi sang televisi.  

Namun demikian, cara kita menonton TV bukanlah sesuatu yang 

terjadi begitu saja. Kita secara sadar memencet tombol remote 

control, duduk di sofa kita, menatap layar, menyimak apa yang 

tersaji dari dalam kotak tersebut. Kitalah yang memutuskan 

untuk melakukan hal-hal ini. Bahkan ketika kita bergabung 

dengan sekumpulan orang dalam kegiatan nonton bareng 

pertandingan sepak bola, adalah juga atas keinginan sendirilah 

kita menatap layar raksasa yang menyiarkan pertandingan 

tersebut. Sadar atau tidak sadar, kita membiarkan diri kita sendiri 

menontonnya, bahkan ketika kita mungkin tak sepakat dengan 

apa yang ditunjukkan pada kita. Perilaku kita bervariasi dari satu 

tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu.  

Peran televisi di wilayah urban amatlah menarik untuk ditelisik, 

terutama mengenai relevansinya dalam membentuk hidup 

banyak orang dan bagaimana siaran televisi kini bersaing dengan 

arus informasi lain yang juga tersedia di lingkungan kita.  

Bab ini mengulas bagaimana enam keluarga yang tinggal di 

wilayah urban, yakni Jakarta, Bandung, dan Kupang, menonton 

TV. Kami tinggal bersama masing-masing keluarga selama 

kurang lebih tiga hingga enam minggu. Kini, kami akan 

mengungkapkan kisah-kisah keluarga urban ini berhadapan 

dengan layar ajaib itu. 
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5.1. Menonton tak selalu berarti 

mempercayai  

Dalam sebuah apartemen seluas 80 m2 di Jakarta Selatan, Nana 

(5) duduk di depan sebuah televisi menyaksikan Sofia the First21. 

Di sampingnya, duduk Vivi (3), adiknya, menyaksikan acara TV 

yang sama, yang disiarkan oleh Disney Junior. Mata mereka 

mungkin memang menatap lurus ke layar, tapi perhatian mereka 

melayang-layang ke hal lain. Biasanya, Nana akan segera merasa 

bosan, lantas mengalihkan perhatiannya pada keyboard keluarga 

yang terletak di ruangan yang sama, lalu memainkannya. Vivi 

akan mengikuti, meninggalkan TV menyala dan terabaikan.  

Inilah yang terjadi dalam kesempatan langka ketika Nana dan 

Vivi diperbolehkan untuk menonton TV. Orangtua mereka, 

Iman (34) dan Eva (32), menerapkan aturan menonton TV secara 

ketat, dan hanya mengizinkan anak-anak menonton TV pada 

akhir pekan atau Jumat setelah jam sekolah. Nana dan Vivi 

mengikuti aturan tersebut tanpa pernah mempertanyakan. 

Lagipula, Iman dan Eva memang jarang menonton TV. Iman 

lebih sering menggunakan iPad untuk mendapatkan berita dan 

hiburan secara umum, sementara konsumsi media Eva memang 

jarang. Saat bersama di rumah, keluarga ini cenderung 

menghabiskan waktu mereka dengan bernyanyi dan menari 

sambil bermain keyboard. Alat musik tersebut memang 

merupakan magnet utama di rumah itu. Iman sendiri adalah 

seorang pemain musik andal, sementara Eva bersuara emas. 

Kegiatan favorit lainnya adalah membaca dan menggambar 

berbagai karakter Disney, biasanya dilakukan anak-anak bersama 

ibunya.  

Iman, yang bekerja di bagian keuangan sebuah perusahaan 

minyak global, mengakui bahwa mereka sengaja mengatur 

                                                      
21 Sofia the First adalah seri animasi komputer yang menampilkan berbagai 

karakter Princess Disney. Disiarkan di saluran Disney Junior. 
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jadwal menonton TV dengan sangat ketat, dan aturan-aturan itu 

terbukti bermanfaat bagi keluarganya. Ketika ditanya tentang 

pilihan mereka untuk membatasi durasi menonton TV anak-anak 

mereka, Eva, sang istri, mengungkapkan: 

Kami sengaja membatasi waktu mereka dengan TV, karena kalau tidak, 
Naia akan meniru kebiasaan jelek dari acara yang ia tonton. Dia akan 
mulai mengucapkan kata-kata buruk, jadi lebih agresif, dan jadi lebih 
sulit ditangani. Itu pernah terjadi. Jadi, kami pikir, lebih baik buat anak-
anak untuk dijauhkan dari TV. (Eva, Rasuna-Jakarta, Mei 2014) 

Keluarga Jakarta ini bukanlah satu-satunya yang menerapkan 

kebiasaan seperti itu. Amir (42) dan Helda (36), dari Cigadung, 

Bandung, Jawa Barat, juga mengambil sikap yang sama: 

membatasi anaknya menonton TV. Mereka menerapkan aturan 

ketat terhadap puteri tunggal mereka, Leia (7). Aturan waktu 

serupa diterapkan oleh keluarga Amir untuk Leia: ia boleh 

menonton TV hanya pada akhir pekan dan Jumat setelah pulang 

sekolah, dan malah lebih jauh lagi, membatasi hanya tiga jam 

menonton sekali duduk. Helda, seorang seniman yang bekerja di 

rumah, menjelaskan alasannya menerapkan aturan ini: 

TV sangat memengaruhi fokus anakku. Dulu itu aku biarkan anakku 
nonton TV kapan pun dia mau, pas dia masih TK sampai tahun pertama 
SD. Tapi lalu dia jadi susah sekali diatur. Sekarang, kami potong waktu 
nonton [TV]nya, dan kayaknya dia jadi bisa lebih fokus ngerjain PR 
(Pekerjaan Rumah). (Helda, Cigadung-Bandung, September 2014)  

Hal itu diiyai oleh Amir, seorang dosen sejarah seni di salah satu 

perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ia menyuarakan 

kecemasan serupa tentang televisi. Dengan lugas, Amir 

menyatakan tidak mau menonton TV karena isinya buruk, selain 

juga karena jadwalnya begitu padat. Kalaupun ia sempat 

menonton TV, ia lebih memilih menonton secara acak acara-

acara yang disiarkan oleh Animal Planet, Discovery Channel, 

BBC Knowledge, atau History Channel – semua diakses melalui 

TV Berbayar. Ia mengagumi pengalaman sinematik dan segudang 

pengetahuan yang ditawarkan stasiun-stasiun TV tersebut 

melalui kontennya. Kegemarannnya untuk menonton saluran-
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saluran dari luar negeri terpantul dalam diri Leia, yang 

cenderung memilih film-film kartun impor seperti Adventure 

Time22, Charlie and Lola23, atau Phineas and Ferb24. Leia tampak 

tidak tertarik pada saluran-saluran TV di Indonesia, dan seperti 

Nana dan Vivi, dia pun menaati aturan-aturan orangtuanya tanpa 

melawan.  

Tak satu pun dari kedua keluarga urban tersebut mengalami 

kesulitan dalam menerapkan pembatasan nonton TV kepada 

anak mereka. Hal ini berbeda dengan Rafi (40) dan Sheila (36) 

dari Dago Giri, Bandung. Memiliki tiga anak dan sama-sama 

bekerja membuat mereka kesulitan mengawasi penerapan aturan 

nonton TV secara ketat. Garin (8), Keisha (6), dan Azra (4) amat 

banyak mengonsumsi TV, seringkali mengabaikan jatah 

menonton TV 1,5 jam per hari yang diberlakukan oleh orangtua 

mereka. Garin akan langsung mengambil remote TV segera 

setelah pulang dari pulang sekolah sekitar pukul 2 siang, dan 

lanjut terus menonton film-film kartun di saluran Disney 

bersama adik-adiknya hingga malam, tergantung kapan orangtua 

mereka pulang dari kerja. Karena kedua orangtua mereka tak ada 

di rumah ketika sore, kakek neneklah yang biasanya datang 

untuk mengasuh dan mengurus kebutuhan mereka.  

Ketiadaaan orangtua sepanjang hari dan kehadiran pengganti 

orangtua untuk mengurus anak-anak terbukti memicu masalah 

tersendiri dalam upaya menciptakan sebuah lingkungan yang 

tertib dan taat aturan. Selama lima jam waktu bermain itu, anak-

anak menghabiskan waktu mereka di depan TV menonton 

Boboiboy25, Upin & Ipin26, Pink Panther27, atau Ninja Hattori28, 

                                                      
22 Adventure Time adalah film seri animasi TV dari Amerika yang disiarkan 

di Cartoon Network. 
23 Charlie and Lola adalah film seri animasi Inggris berdasarkan buku 

Charlie and Lola yang ditulis oleh Lauren Child, disiarkan di saluran BBC. 
24 Phineas and Ferb adalah animasi musikal-komedi dari Amerika yang 

mengudara di Nickelodeon. 
25 Boboiboy adalah seri animasi Malaysia yang disiarkan Nickelodeon. 
26 Upin & Ipin adalah seri kartun Malaysia yang disiarkan MNC TV. 
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semuanya disiarkan di Disney Channel. Mereka sangat sering 

mengganti saluran, acara demi acara, di sela-sela iklan, selalu 

mencari hal yang menghibur mereka. Garin, yang seringkali 

menguasai remote control TV di rumah, biasanya akan duduk 

tenang, melekat lengket di sofa, sementara Keisha menari 

berputar-putar keliling ruangan, dan Azra meniru apa pun yang 

ia lihat di layar.  

Di rumah Rafi dan Sheila, televisi adalah sumber utama hiburan 

anak-anak mereka. Walau, di saat-saat ketika orangtua mereka 

sedang di rumah seharian, anak-anak menikmati kegiatan masak 

di dapur, membaca buku, atau bermain di kebun. 

Saya tidak begitu suka melihat anak-anak banyak menonton iklan-iklan 
dan sinetron, terus menyanyi dan memperagakan adegan iklan atau 
tokoh artis sinetron. Kenapa saya atur  bahasa di TV dengan Bahasa 
Inggris, tujuan agar Garin, Keisha, dan Azra bisa meningkatkan Bahasa 
Inggrisnya. Saya bilang ke Garin, “Kalo bisa, nonton TV-nya pake 
Bahasa Inggris saja Bang. Ngapain atuh pake Bahasa Indonesia, setiap 
hari di rumah kalau ngomong kan udah pake Bahasa Indonesia. (Rafi, 
Dago Giri-Bandung, September 2014) 

Selain batasan durasi menonton TV, Rafi dan Sheila juga 

menerapkan aturan ketat tentang stasiun apa saja yang boleh 

ditonton anak-anak. Ada enam saluran yang bebas ditonton oleh 

Garin, Keisha, dan Azra, yaitu: Discovery Kids, CBeebies, Disney 

Junior, Nickelodeon, Disney Channel, dan MNC Kids. Rafi 

menilai hanya film-film kartun dari saluran-saluran tersebut 

yang pantas untuk usia anak-anaknya. Ia mengkritik dan 

memblokir saluran seperti Cartoon Network yang dinilainya 

tidak sesuai bagi anak-anak, karena kadang menyiarkan konten 

seperti Mr. Bean29 atau Spongebob Squarepants30, yang  penuh 

humor bagi orang dewasa dan tuturan penuh kekerasan. Rafi dan 

                                                                                                              
27 Pink Panther adalah seri film komedi yang disiarkan di Global TV. 
28 Ninja Hattori adalah sebuah seri kartun Jepang yang disiarkan di Disney 

Channel. 
29 Mr. Bean adalah komedi situasi dari Inggris yang disiarkan  di ANTV. 
30 Spongebob Squarepants adalah sebuah seri animasi TV dari Amerika yang 

disiarkan di Global TV. 
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Sheila sengaja menyusun aturan ini dan anak-anak tunduk 

mengikuti.  

Dimanjakan dengan akses ke TV Berbayar seperti Indovision dan 

First Media mungkin adalah kemewahan istimewa kaum urban, 

ketika akses infrastruktur sangat berlimpah. Keluarga-keluarga 

urban relatif memiliki posisi kuat untuk memilih, bukan hanya 

wahana media yang mereka inginkan (mulai TV, radio, majalah, 

atau internet), tapi juga konten medianya (pilihan saluran TV, 

acara, juga bahasa). Sumber daya tersedia melimpah bagi mereka 

yang tinggal di kota.  

Kontras dengan melimpahnya akses yang dialami oleh keluarga 

di Jakarta dan Jawa Barat, adalah ketika kami tinggal bersama 

keluarga-keluarga yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

Mereka tak memiliki akses infrastruktur yang setara, walaupun 

bisa dibilang tinggal di daerah urban. Tanpa jaringan TV 

Berbayar di wilayah mereka, keluarga Abdul (59) dan Robin (55) 

sama-sama menghadapi keterbatasan pilihan saluran TV. Mereka 

hanya mendapatkan saluran-saluran TV lokal dan TV swasta 

terestrial yang bersiaran nasional. Ketiadaan jaringan TV 

Berbayar tercermin dalam perbedaan besar perilaku konsumsi 

TV mereka. Pertama, ada semacam hasrat yang tak terpuaskan 

untuk mendapatkan lebih banyak lagi informasi dan hiburan, 

yang berkembang menjadi sebuah perasaan ketergantungan dan 

ketidakberdayaan di pihak penonton. Hal ini tampak dalam 

kebiasaan Robin menonton TV. Ia sangat loyal pada satu acara, 

Raden Kian Santang31, sebuah sinetron mistik yang disiarkan 

MNC TV. Ia mengaku bahwa dari 815 episode selama tiga tahun 

tayang, Robin tak pernah sekali pun melewatkan satu episode. 

Robin, seorang pebisnis, memang seperti tak punya pilihan 

hiburan selain konten yang ditawarkan oleh TV nasional yang 

ada.  

                                                      
31 Raden Kian Santang adalah serial TV yang diproduksi oleh MD 

Entertainment dan disiarkan MNC TV. 
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Kedua, untuk menggantikan kekurangan konten yang diinginkan 

melalui TV, anggota-anggota keluarga tersebut secara alamiah 

bergeser menggunakan internet sebagai sumber utama informasi 

mereka. Inilah yang terjadi di keluarga Robin, ketika kelima 

anaknya memilih menonton drama Korea (K-drama) dengan 

video streaming melalui internet. Mereka juga menganggap 

YouTube sebagai wahana konten hiburan, karena konten TV 

lokal terlalu kasar dan tak menarik minat mereka. 

Sinetron-sinetron yang ada tu sonde [tidak] masuk akal. Karakter-
karakternya terlalu lemah. Ini apa pula..manusia tiba-tiba berubah jadi 
apa ko... (Agatha, September 2014). 

Agatha (22), Lani (24) dan Nina (28), tiga dari lima anak Robin, 

adalah penggemar berat drama Korea. Mereka tahan berjam-jam 

menonton drama Korea tertentu. Sinetron dan berita lokal sama 

sekali tak menarik perhatian mereka karena mereka seringkali 

merasa tak terwakili oleh konten berita dan sinetron. Di samping 

itu, mereka menganggap sinetron maupun berita lokal itu sama-

sama penuh tipuan. Kecenderungan untuk mencari konten 

alternatif dari luar negeri mirip dengan perilaku keluarga di 

Jakarta dan Bandung.  

Namun, bagi individu dengan tingkat melek media yang lebih 

rendah, internet adalah wahana informasi yang tak terjangkau. 

Bagi pasangan yang lebih tua seperti Abdul dan Ummu (54) serta 

Robin dan Elsa (57), internet adalah sesuatu yang asing. Pilihan 

mereka akan sumber informasi terbatas pada siaran TV dan radio. 

Mereka terutama menonton D’ Terong Show32 dan Catatan Hati 

Seorang Istri33, sambil sesekali mengkritik apa yang mereka lihat 

di layar, namun tak punya sumber daya untuk bisa memilih 

alternatif wahana informasi atau hiburan lain.  

                                                      
32 D’ Terong Show adalah sebuah acara musik yang disiarkan secara 

langsung (live) oleh Indosiar. 
33 Catatan Hati Seorang Istri adalah sinetron produksi SinemArt, disiarkan 

RCTI. 
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Hal ini sungguh kontras dengan keluarga-keluarga di Jakarta, 

yang punya akses dan pilihan-pilihan begitu luas. Keluarga-

keluarga di Jakarta punya kontrol kuat dalam membentuk pola 

konsumsi TV dalam keluarga masing-masing. Mereka punya 

kemampuan untuk memilih dan menonton apa yang mereka 

ingin tonton. Yang menarik adalah, dalam keluarga demikian, 

TV Berbayar seakan menjadi kebutuhan pokok dalam rumah 

tangga. TV bukanlah sebuah alat sampingan, TV telah 

mengambil tempat di pusat kehidupan mereka.  

Tingginya nilai TV lagi-lagi terbukti dalam rumah Gilang (46) 

dan Sita (38) di Bintaro, sebuah perumahan elite di bilangan 

Jakarta Selatan. Dengan dua anak, yakni Bima (11) dan Bunga 

(1), serta dua ART (Asisten Rumah Tangga) penuh-waktu Didi 

(20) dan Susan (19), keluarga ini memiliki tiga buah televisi. 

Gilang, yang sangat menyukai olah raga, seringkali merasa 

jadwalnya untuk menonton sepakbola bertabrakan dengan 

waktu nonton TV anggota keluarga yang lain. Maka dari itu, ia 

lantas menggunakan TV kedua, yang terletak di lantai dua 

rumahnya, untuk menonton sepak bola. Keluarga ini masih 

punya TV ketiga untuk para ART, yang pilihan tontonannya 

sungguh berbeda dari keluarga Gilang. Susan dan khususnya Didi 

biasanya menonton sinetron Ganteng-ganteng Serigala34 atau 

Mahabharata35, sambil juga menonton Inbox36, YKS37, atau 

Pesbukers38. 

Seperti tampak dalam paparan di atas, cara masing-masing 

keluarga menerapkan aturan sungguh beragam. Mereka yang  

tinggal di wilayah yang relatif lebih berkembang punya kapasitas 

untuk mempraktikkan kesadaran refleksif mereka, 

                                                      
34 Ganteng Ganteng Serigala adalah sinetron produksi Amanah Surga 

Productions, ditayangkan di SCTV. 
35 Mahabharata adalah sebuah epik India yang disiarkan ANTV. 
36 Inbox adalah pertunjukan musik yang disiarkan RCTI. 
37 YKS (Yuk Keep Smile) adalah sebuah variety show disiarkan Trans TV. 
38 Pesbukers adalah variety show yang ditayangkan ANTV 
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mewujudkannya dalam rutin harian, seperti terlihat nyata pada 

keluarga di Rasuna dan Bandung. Mereka memiliki semacam 

kesadaran bahwa mereka punya kuasa atas televisi, dengan 

menerapkan aturan-aturan ketat bagi lingkungan keluarga 

mereka. Aturan-aturan ketat mengenai pembatasan TV semacam 

ini cenderung diterapkan dalam keluarga dengan anak-anak yang 

masih kecil (usia 10 atau kurang). Sementara pada keluarga 

dengan anak-anak yang sudah lebih dewasa, TV tidak terlalu 

dilihat sebagai "ancaman" atau "gangguan" karena mereka 

memang mengandalkan kemampuan pengendalian diri masing-

masing anggota keluarga.  

Karakteristik umum dari semua keluarga di atas kami rangkum 

dalam tabel di bawah ini. 
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Lokasi Jakarta dan sekitarnya Bandung, Jawa Barat Kupang, Nusa Tenggara Timur 

Identitas Keluarga 
Bintaro 

Keluarga Gio 
Rasuna 

Keluarga Iman 
Cigadung 

Keluarga Amir 
Dago Giri 

Keluarga Rafi 
Fatululi 

Keluarga Abdul 
Kelapa Lima 

Keluarga Robin 

Prime Time Keluarga Harian 
(saat anggota keluarga berkumpul 
dna menonton TV bersama) 

06:30 -  08:00 
18:00 - 21:00 

Waktu Indonesia 
Barat 

Jumat sore 
Sabtu pagi 

Akhir pekan 
19:00 - 20:30 

Waktu Indonesia 
Barat 

19:00 - 22:00 
Waktu Indonesia 

Tengah 

19:00 - 20:00 
Waktu 

Indonesia 
Tengah 

Jumlah pesawat TV 3 1 2 1 3 1 

Akses ke TV Berbayar Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak 

Durasi menonton rata-rata per hari  5-6 jam 0 1,5-2 jam 1,5-4 jam 9 jam 7-8 jam 

Konsumsi media 
lain 

Radio Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya 

Surat kabar Kompas Tidak 
Pikiran Rakyat 
(Akhir pekan) 

Tribun News Tidak Tidak 

Majalah Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

Internet Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

Anggota keluarga yang paling 
terpapar TV 

Bima Nana, Vivi Pembantu Anak-anak Ayah, Ibu, Yuni Ayah 

Motif utama menonton TV Hiburan Informasi Informasi Hiburan Hiburan 
Hiburan 

Tabel 9. Matriks karakter keluarga urban yang diamati 

Sumber: Penulis. 
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5.2. Televisi di ruangan: Negosiasi kuasa 

atas TV 

Setiap keluarga dan setiap individu menanggapi kehadiran 

televisi dengan cara berbeda. Walau dalam bab ini semua 

keluarga yang diamati tinggal di wilayah urban, ada perbedaan 

antara cara orang menonton TV, terutama dalam kaitannya 

dengan isu akses dan infrastruktur. Khususnya di Jakarta dan 

Bandung, persoalan akses dan infrastruktur ini menjadi variabel 

penting yang memengaruhi cara masing-masing keluarga 

menegosiasikan kehadiran TV. 

Keluarga Rasuna, contohnya, tetap merdeka dari televisi bukan 

hanya karena mereka dengan sadar memilih sikap demikian, tapi 

juga karena mereka dalam posisi menggerakkan sumber 

informasi dan hiburan selain TV. Secara pribadi, Iman mengakses 

informasi dari iPad atau ketika online di kantor. Anak-anak 

dihibur melalui berbagai permainan, kegiatan-kegiatan seperti 

menggambar atau, jika dirasa perlu, menonton dari YouTube. 

Dalam kasus ini, tampak bahwa televisi telah menjadi usang dan 

ketinggalan zaman di tengah melimpahnya pilihan yang mereka 

punya. 

Hal ini juga tampak pada Leia, yang lebih banyak menghabiskan 

waktunya di rumah dengan beraktivitas bersama Helda, ibunya, 

mengingat jadwal tak terduga dari sang ayah, Amir. Baik Eva 

(Rasuna-Jakarta) maupun Helda (Cigadung-Bandung) lebih suka 

melihat puteri mereka menghabiskan waktunya untuk kegiatan-

kegiatan yang lebih bermakna, daripada menghabiskannya di 

depan TV. Lagi-lagi, YouTube dipandang sebagai alternatif 

paling relevan dalam menyediakan hiburan bagi anak-anak.  

Agaknya bagi keluarga urban, internet telah menjadi kebutuhan 

primer. Di semua keluarga yang kami amati di sini, anggota 

keluarga mereka memanfaatkan internet untuk mengakses 

sumber-sumber alternatif yang pada kasus tertentu telah menjadi 
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kanal utama bagi informasi dan hiburan. Anak-anak dari 

Kupang, misalnya, sering mengungkapkan rasa jengkel mereka 

terhadap TV lokal. Sebagai jalan keluar, mereka mencari film-

film Korea di internet. Di antara enam keluarga yang diamati, 

hanya rumah dua keluarga di Kupang yang belum dilengkapi 

dengan TV Berbayar. Demikian, ketika TV utama entah sedang 

dikuasai seseorang atau sedang tidak menyajikan apa pun yang 

menarik, internet pun jadi jalan keluar paling menarik. 

 
Sumber: Penulis. 

Ketersediaan medium lain seperti radio, internet, surat kabar, 

dan majalah, secara tak langsung, adalah sumber dari kuasa atas 

televisi. Keberadaan berbagai medium tersebut menyediakan 

alternatif kemungkinan untuk tidak dikendalikan melulu oleh 

televisi. Mengetahui bahwa masih ada alternatif atau pilihan lain 

disertai kemampuan untuk memilih di antara berbagai pilihan, 

adalah sebuah langkah besar dalam mengendalikan televisi alih-

alih dikuasai olehnya. Hal ini menjadi kontras ketika kita 

membandingkannya dengan keadaan di daerah rural (baca bab 

selanjutnya untuk gambaran menyeluruh mengenai hal ini).  

Dalam kasus-kasus yang kami amati di Jakarta dan Bandung, 

daerah yang bisa dikatakan lebih maju daripada Indonesia bagian 

Timur, bisa kita lihat bahwa para penonton tampak punya 

kendali atas televisi. Mereka punya otoritas lebih besar dalam 

Gambar 12. 

Iklan penyedia 

jasa/layanan 

internet di dalam 

kompleks 

perumahan. 
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memilih acara-acara TV, pilihan berlangganan (saluran kabel 

maupun jaringan nasional), dan juga wahana alternatif lainnya 

seperti surat kabar, majalah, radio, dan internet. 

Situasi tersebut sungguh berlawanan dengan keadaan di Kupang. 

Kondisinya berbeda karena keluarga di Kupang yang kami amati 

terjebak dalam ketiadaan TV Berbayar sehingga pilihan mereka 

relatif lebih sedikit. Penonton utama di Kupang menghabiskan 

waktunya di depan TV cukup sering (7-9 jam) setiap harinya, 

dengan keputusan-keputusan untuk menonton TV seringkali 

dibuat tanpa banyak pertimbangan. Mereka menghabiskan 

waktu di depan TV hanya karena tak ada hal lain yang bisa 

mereka lakukan, bukan karena mereka memang benar-benar 

ingin menonton apa yang ditayangkan. Kecuali bagi para 

orangtua, khususnya sang ayah, yang tak punya kegiatan lain dan 

biasanya lengket terus di depan layar TV sejak lepas Maghrib.  

Salah satu dari sekian banyak hal yang kami pelajari dari 

perjalanan etnografi ini adalah bahwa memegang kendali atas 

pesawat TV adalah juga soal menerapkan kontrol atas anggota 

keluarga yang lain. Contoh termudah adalah melihat bagaimana 

orangtua memiliki wewenang penuh untuk menentukan apa 

yang boleh dan tak boleh ditonton oleh keluarga. Kami telah 

mengamati bagaimana orangtua merancang dan menerapkan 

aturan menonton televisi. Hal ini tampak jelas di Rasuna dan 

Bandung. Hal ini juga tampak tertanam di Bintaro, tapi tidak 

begitu nampak di Kupang. Di Kupang, anggota keluarga yang 

menunjukkan kesadaran kritis, atau refleksif, kebanyakan adalah 

anak-anaknya, tapi mereka tak punya kendali atas remote 

control, tidak seperti ayah mereka, yang mendominasi ruangan 

di depan (dan termasuk) televisi begitu ia selesai makan malam.  
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Boks 4. ART di Bintaro: Penguasa remote control 

Saat-saat menonton tanpa pikir atau menonton sambil lalu seringkali mudah ditebak. 

Perilaku ini juga muncul di Bintaro dan Dago Giri, khususnya ketika kita mengamati lebih 

dekat para ART (Asisten Rumah Tangga). Bingkai waktu yang mudah ditebak adalah 

sore hari, biasanya sekitar pukul 1 siang hingga pukul 4 sore. Itulah saat sebagian besar 

pekerjaan rumah tangga telah selesai dikerjakan. Tak banyak yang bisa dilakukan selaini 

bersantai, sementara anggota keluarga lain masih belum pulang. Pilihan yang tersedia 

adalah antara tidur siang atau menyalakan TV untuk menonton apa pun yang tersaji di 

situ dan mungkin menarik perhatiannya selama beberapa jam. ART di Bintaro punya 

prime time mereka sendiri, biasanya sekitar sore hingga malam. Mereka ada televisi 

sendiri, walau lebih kecil daripada TV lain di rumah itu, pun tanpa akses ke saluran TV 

Berbayar. Tak ada batasan apa yang boleh atau tak boleh mereka tonton. Semua 

tergantung selera saja.   

Yang menarik adalah salah satu ART sangat tahu tentang acara terkini di TV. Dia 

mengikuti setiap berita terkait Yuki Kato, bintang favoritnya, dan sebisa mungkin selalu 

menonton setiap penampilan sang bintang. Dia menggunakan internet, yang diakses 

lewat ponsel pintar sederhananya, untuk mendapatkan ulasan terbaru pertunjukan Yuki 

Kato. Malah, dia aktif pula berkomentar di forum-forum yang mengulas bintang 

pujaannya. Di forum-forum itu ia mengungkapkan kejengkelannya pada salah satu 

saluran TV yang menghentikan penayangan mini seri yang dibintangi Yuki Kato semata-

mata karena rating acara itu rendah. “RCTI hanya peduli rating!,” omelnya sambil sibuk 

memencet-mencet tombol remote control, mencari-cari tayangan yang ingin ia tonton. 

Dia lalu memilih Yuk Keep Smile, yang pada waktu itu masih tayang walau sudah makin 

ramai diprotes publik. Dia sadar betul akan adanya debat seputar acara itu, tapi 

mengakui bahwa dia tak punya pilihan lain, sementara acara di saluran-saluran lain saat 

itu tak menarik baginya. Di lain hari, dia menonton The Comment, sebuah acara relatif 

baru di NET. yang malam itu menjanjikan akan menghadirkan Yuki Kato sebagai bintang 

tamu istimewa. Dia merasa bahwa acara itu sangat menghibur dan lucu, tapi jadi kecewa 

karena Yuki tak kunjung muncul hingga akhir acara. Pada saat kami tinggal di rumah itu, 

sebuah epik India berjudul Mahabharata perlahan jadi topik perbincangan hangat di 

lingkungan tersebut. Para ART mengetahui populernya epik tersebut, tapi tak pernah 

benar-benar jadi penggemar acara tersebut.  

Kedua gadis muda itu mungkin termasuk dalam kategori "pasar massal" menurut para 

eksekutif pemasaran, dan termasuk dalam kategori kelas C-D di klasifikasi konsumen. 

Mereka biasanya paling mudah ditebak dan menjadi target pasar para pengiklan dan 

industri media umumnya. Namun, mereka menunjukkan pada kita bahwa mereka pun, 

pada titik tertentu, punya selera tersendiri dan paham bahwa industri TV hanya melayani 

kepentingan industri media itu sendiri. Kedua ART ini melek media, mereka punya selera 

dan mengerti betul acara apa yang ingin mereka tonton di TV. Walau suara mereka 

mungkin tak pernah diperhitungkan dalam rating, dalam kasus mereka, salah satu benda 

yang mewakili kuasa/kendali atas televisi ada dalam genggaman tangan mereka, dan 

mereka tak perlu membaginya dengan orang lain: remote control.    
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Secara umum, anggota keluarga berdaya dalam memilih acara-

acara TV yang hendak mereka tonton. Hal ini tampak di Rasuna, 

Bintaro, dan Bandung, di mana para anggota keluarga umumnya 

berkuasa atas TV. Tentu saja, masuk akal bahwa ketika anak-

anak menonton TV  dengan didampingi oleh orangtua mereka, 

maka mereka menonton tayangan yang sesuai dengan usia 

mereka (tampak jelas di Rasuna dan Bandung). Menariknya, 

kebanyakan mereka memilih film-film kartun dari luar negeri. 

Bunga hanya boleh menonton konten dari CBeebies, sedangkan 

anak-anak Keluarga Rasuna menantikan dengan girang Sofia the 

First dan acara-acara yang ditayangkan Disney Channel. 

Hal ini sungguh jauh berbeda dengan anak-anak yang kami 

temui di wilayah rural. Anak-anak di rural bisa saja menonton 

acara-acara yang sebenarnya tidak layak untuk usia mereka 

(misalnya, kasus di Tangerang dan Ende – baca bab selanjutnya 

untuk cerita yang lebih mendetail). Di sisi lain, anak-anak urban 

yang telah terpapar berbagai acara internasional jadi kurang 

mengakrabi acara-acara TV Indonesia.  

Menonjolnya peran TV Berbayar terlihat jelas di Rasuna, 

Bintaro, dan Bandung. Saluran-saluran impor menjadi pilihan 

utama, sementara saluran-saluran dari Indonesia cenderung 

terabaikan. Seakan saluran-saluran TV Indonesia sama sekali 

bukanlah alternatif bagi para penonton urban. Dalam hal ini, 

makna penting memiliki televisi, dan tindakan menonton 

televisi, dipertahankan. Perbedaannya hanyalah terletak pada 

konten yang ditonton.  

Setelah berminggu-minggu mengamati dari dekat bagaimana 

keluarga urban mengonsumsi TV, maka rasanya cukup aman 

untuk mengatakan bahwa dalam konteks tertentu, TV tidak 

selamanya mengambil peran sentral dalam sebuah keluarga. 

Dalam kasus Keluarga Rasuna dan Bandung, keluarga hanya 

menghabiskan antara 0-4 jam per hari di depan TV. Sementara, 

di Bintaro dan Kupang, anggota keluarga cenderung meng-
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habiskan 5-9 jam per hari di depan layar TV. Apa yang 

membedakan mereka bukan hanya jumlah waktu yang mereka 

habiskan, tapi juga karakter umum mereka – atau kesadaran 

diskursif mereka – dalam memilih bagaimana menjalin relasi 

dengan televisi. Hal ini memperlihatkan variasi derajat 

kebebasan terkait tindakan mengonsumsi televisi. Kami hendak 

menegaskan kembali bahwa hal ini hanya mungkin ketika 

beberapa prakondisi telah ada, dan karena itu semua pengamatan 

ini hanya benar sejauh konteks-konteks tersebut diper-

timbangkan.  

Tabel berikut ini meringkas pandangan kami mengenai 

bagaimana setiap keluarga membangun suatu bentuk pertahanan 

tertentu terhadap televisi.  
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Lokasi Jakarta dan sekitarnya Bandung, Jawa Barat Kupang, Nusa Tenggara Timur 

Keluarga 
Bintaro  

Keluarga Gilang 

Rasuna 

Keluarga Iman 

Dago Giri 

Keluarga Rafi 

Cigadung 

Keluarga Amir 

Fatululi 

Keluarga Abdul 

Kelapa Lima 

Keluarga Robin 

Bentuk 
ketidakpuasan 

(misal: 
kesadaran 
diskursif) 

Khawatir akan 

dampak TV 

terhadap 

perkembangan 

anak. 

Khawatir akan 

dampak TV 

terhadap 

perkembangan 

anak. 

Khawatir akan 

dampak TV 

terhadap 

perkembangan 

anak. 

Khawatir akan 

dampak TV 

terhadap 

perkembangan 

anak. 

Sadar akan dampak TV, 

namun TV masih 

menjadi sumber utama 

informasi dan hiburan 

karena keterbatasan 

pilihan. 

Keluarga bersikap kritis 

terhadap berita dan 

acara TV tertentu. Anak-

anak terutama 

mengkritik sinetron. 

Respon/reaksi 

Orangtua aktif 

mengajak anak 

berdialog dan 

memantau 

konsumsi TV 

anaknya. 

Membatasi 

konsumsi TV 

Membatasi 

konsumsi TV 

Menyediakan akses 

alternatif, seperti TV 

Berbayar dan 

YouTube. 

Orangtua tunduk pada 

TV. Anak-anak mencari 

alternatif. 

Sang ayah tunduk pada 

TV. Anak-anak mencari 

alternatif. 

Tabel 10. Manifestasi ketahanan keluarga urban terhadap TV.  

Sumber: Penulis. 
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Matriks di atas menegaskan kembali bagaimana setiap keluarga, 

atau anggota keluarga, memegang kendali atas televisi. Atau, 

dalam kasus Kupang, bagaimana kesadaran untuk 

mempertanyakan televisi dan kontennya tidak serta-merta 

terekspresikan dalam reaksi penolakan terhadap TV. Hal ini 

terutama tampak pada orangtua, tapi tak tercermin pada anak-

anak mereka. Di Kupang, anak-anak yang telah memasuki usia 

dewasa justru lebih kritis, dan menariknya, juga mampu 

menemukan alternatif-alternatif medium untuk memperoleh 

informasi dan hiburan. Hal ini dimungkinkan dengan kehadiran 

internet dan, dalam kasus Jakarta dan Bandung, akses ke TV 

Berbayar.  

Selama etnografi, kami mengenali sebuah pola kesadaran dan 

bentuk-bentuk dari kapasitas refleksif – seperti yang dimaknai 

Giddens dalam teori strukturasinya – dalam cara seseorang 

menonton televisi. Pertama, adanya variasi tingkat kesadaran 

yang muncul pada setiap keluarga sepenuhnya lahir dari gaya 

hidup keseharian mereka. Kedua, para orangtua umumnya 

menunjukkan kesadaran akan dampak televisi terhadap perilaku 

anak-anak mereka dan bilamana memiliki sumber daya yang 

diperlukan, mereka akan mencoba meminimalisir dampak 

televisi terhadap anak-anak mereka; salah satu caranya adalah 

dengan menerapkan aturan tertentu untuk membatasi konsumsi 

TV anaknya. 

Namun demikian, selama etnografi, kami mendeteksi adanya 

pandangan yang saling bertentangan. Ada semacam kebajikan 

semu tertentu etika kita mendiskusikan televisi dalam keluarga 

urban. Pertama, sementara orangtua di Jakarta maupun Bandung 

menunjukkan kesadaran kuat akan dampak televisi terhadap 

anak-anak mereka (dan bagi mereka sendiri), mereka cenderung 

mengabaikan hal ini ketika memiliki akses ke TV Berbayar. 

Kedua, sementara TV (lokal) seringkali dianggap berpengaruh 

buruk pada keberadaban dan narasi lainnya, tetap saja orangtua 

cenderung mengabaikan anak-anak mereka ketika anak-anak 
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sesungguhnya sangat membutuhkan pendampingan orangtua. 

Hal ini tak terlalu berkaitan dengan level melek media (media 

literacy), tapi lebih pada konsep tentang “bagaimana menjadi 

orangtua” dipandang dalam konteks Indonesia modern saat ini. 

Agaknya, dengan segala kesibukan orangtua modern saat ini, 

kehadiran sosok pelindung perlu, atau dapat saja, digantikan oleh 

sebuah objek yang akrab dengan anak-anak. Tak lain: televisi.  

Hal ini membawa kita kembali pada pertanyaan ontologis 

tentang televisi: bahkan jika televisi hadir dan kita berhasil 

mematikannya, mengapa kita semua merasa perlu ada televisi di 

dalam ruang keluarga kita? Benarkah benda itu telah jadi sangat 

tak tergantikan? Benarkah kita butuh membangun "rasa aman 

ontologis" kita berdasarkan kepemilikan atas benda bernama 

televisi ini? 

 

5.3. Keluarga urban membangun rutin di 

sekitar televisi 

Bima membuka harinya ditemani Bleach39, acara TV favoritnya. 

Sambil menikmati sarapan, mata Bima tertancap ke layar televisi 

mengikuti setiap gerak dari karakter anime kesukaannya. Bagi 

Bima, menonton Bleach pada pukul 06.30 sambil sarapan adalah 

bagian penting dalam aktivitas paginya. Setiap orang di rumah 

tahu persis hal itu. Hanya setelah Bima selesai nonton, TV lantas 

– hampir secara berturutan – digunakan oleh Sita dan Gilang 

sesuai minat dan keinginan masing-masing. Sita beralih ke Metro 

TV untuk mendapatkan kilasan berita terkini, sementara Gilang 

berpindah-pindah antara siaran olah raga dan hiburan ringan. 

TV memenuhi kebutuhan tertentu mereka sebelum pergi 

meninggalkan rumah untuk bekerja atau menyelesaikan berbagai 

urusan di luar rumah.   

                                                      
39 Bleach adalah sebuah seri (anime) dari Jepang, disiarkan Animax. 
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Dua keluarga yang kami amati di Bandung juga punya kebiasaan 

serupa. Walau tak punya jadwal menonton teratur, kedua 

keluarga membiarkan anak mereka menonton televisi untuk 

waktu tertentu di bawah pengawasan orangtua mereka. Waktu 

singkat tersebut ditunggu-tunggu dan seolah "terprogram" dalam 

benak mereka, dan ketika dilakukan secara teratur menjadi 

bagian yang membentuk kebiasaan mereka. Pikiran mereka 

menangkap proses tersebut sebagai bagian dari proses harian 

mereka dan menjadi sebuah unsur penting bagi rasa aman 

ontologis mereka; yakni, ketika seseorang menemukan rasa aman 

dan kenyamanan di dalam suatu pengalaman atau tindakan yang 

berulang-ulang. Dalam kasus ini, hal itu ditemukan dalam 

praktik menonton dengan pola yang akrab dan bisa ditebak oleh 

mereka sendiri. 

 
Sumber: Penulis. 

Menariknya, Kupang memperlihatkan contoh sebuah rutin yang 

berkebalikan. Sementara di Bandung dan Jakarta kita melihat 

bagaimana orangtua membatasi anak-anak mereka menonton TV 

(sambil tetap membentuk sendiri pengulangan praktik tertentu), 

di Kupang, justru orangtualah yang membangun rutin mereka di 

seputar kotak ajaib tersebut. Prime time di keluarga Kupang 

Gambar 13. 

Rumah di Kelapa 

Lima. 
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cocok dengan definisi prime time komersial: selepas makan 

malam, dan sebelum waktu tidur. Setelah mengalami rutin ini 

selama beberapa dekade, Abdul dan Robin sangat terbiasa 

menonton TV sebagai bentuk relaksasi. Sudah menjadi kebiasaan 

mereka untuk menonton televisi selepas kerja, bahkan saat tak 

ada "kerja". Sukar bagi mereka untuk mematahkan kebiasaan ini 

dan menemukan cara baru untuk menghabiskan malam.  

Antitesis dari keluarga di Kupang tergambar jelas di keluarga 

Iman. Keluarga muda di Jakarta itu membangun rutinnya di 

sekeliling kegiatan anak-anak mereka, khususnya Nana, namun 

tanpa melibatkan televisi. Mereka bermain dan menyanyi 

bersama, menjadikan keyboard sebagai benda yang lebih penting 

daripada televisi.  

Sebagaimana kami amati, mengembangkan kebiasaan menonton 

TV rupanya merupakan tindakan yang tidak selalu disadari. 

Namun, fungsi menonton TV bagi keluarga, baik sebagai sebuah 

unit maupun bagi individu, di dalamnya cukup jelas. Seperti 

telah sering dikemukakan (Silverstone, 2003; Takahashi, 2002), 

dalam konteks dunia modern, kegiatan dan praktik berkeluarga 

seringkali berputar di sekitar televisi karena pengaruh televisi 

yang memang semakin besar kepada anggota keluarga. Ruang di 

sekeliling televisi dianggap sebagai teritori keluarga, tempat 

banyak interaksi paling intim terjadi (Morley, 2000). Sementara 

masuknya orang luar ke ruang keluarga baru dibolehkan setelah 

melalui tumbuhnya sejumlah besar kepercayaan pada orang asing 

itu. Kehadiran televisi bisa berperan praktis sebagai perekat sosial 

juga, menyediakan sebuah dasar bersama (common ground) 

untuk semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat tampak dalam 

cara anak-anak menanggapi dan menyesuaikan diri pada televisi 

di setiap kasus kami.   

Kebanyakan orangtua yang kami amati sangat sadar akan 

kekuatan televisi. Mereka secara sadar mendiskusikan konsumsi 

TV anak-anak mereka, dan memiliki kepastian kuasa bukan 
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hanya pada TV tapi juga pada anak-anak mereka, seperti terlihat 

pada keluarga di Rasuna dan Bandung. Kesadaran ini, atau 

kapasitas refleksif ini, merupakan syarat penting untuk mampu 

menemukan kegiatan alternatif, atau meningkatkan literasi anak-

anak mereka.  

Berbagai aturan ketat mengenai pembatasan konsumsi TV 

cenderung diterapkan pada keluarga-kelurga yang memiliki 

anak, berapa pun usia anak mereka (di Rasuna, anak terkecil 

belum tiga tahun, sementara anak-anak di Bandung antara 5 dan 

8 tahun). Hal ini tampak di Rasuna dan di Bandung. Dalam 

keluarga dengan anak-anak yang lebih tua, TV tak terlalu 

dipandang sebagai sebuah "ancaman" karena mereka 

mengandalkan kendali-diri masing-masing anggota keluarga, 

seperti terlihat di Bintaro dan terutama Kupang.  

Berdasarkan pengamatan kami, keputusan para orangtua untuk 

menerapkan aturan-aturan ketat di dalam rumah tersebut tak 

dipengaruhi oleh kelompok bermain mereka. Walau secara 

teoretis, gaya pendidikan anak seperti itu tak sepenuhnya lepas 

dari cara-cara mendidik anak yang ditemukan orangtua tersebut 

di lingkungan mereka. Orangtua itu bisa jadi meminta nasihat 

dari kerabat dan teman-teman mereka, juga sesama orangtua 

yang mereka temui. Tapi, pada akhirnya, keputusan mereka 

sendirilah yang diambil, tanpa ada satu pun yang didorong oleh 

tekanan eksternal atau ekspektasi sosial.  

Pembatasan konsumsi TV bisa memicu munculnya akibat-akibat 

tak terduga. Misalnya, anak-anak jadi menghabiskan waktu 

terlalu lama di luar rumah, atau malah jadi lebih sering main 

online dan/atau video games. Dalam kasus Bintaro, Bima hanya 

diizinkan untuk bermain online game setelah Jumat sore, atau 

setelah seluruh kegiatan yang terkait dengan sekolah telah 

selesai. Seandainya ia dibolehkan bermain selama hari sekolah, ia 

mungkin takkan begitu terikat dengan televisi. Demikian juga, 
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jika Bima tak dibolehkan main sama sekali, maka televisi akan 

jadi pelarian utamanya.  

Pembatasan konsumsi televisi bukan hanya menimbulkan 

akibat-akibat tak terduga bagi anak, tapi juga bagi orangtua 

mereka. Di sinilah internet berperan penting. Menarik bahwa 

kehadiran dunia cyber ternyata punya dampak yang berbeda-

beda bagi setiap anggota keluarga. Walau internet membantu 

anggota keluarga berpindah dari TV, internet juga mesti dilihat 

sebagai sumber potensial pembentuk rutinitas baru. Orangtua, 

misalnya, memanfaatkan internet untuk mengakses berbagai 

berita dari ponsel dan laptop mereka. Dari pengamatan kami, TV 

tidak lebih menarik daripada internet bagi orang-orang berusia 

35+ di Jakarta dan Bandung. Agaknya, TV hanya digunakan 

sebagai sumber informasi sekunder oleh mereka. Sementara di 

Kupang, TV rupanya masih jadi sumber utama hiburan bagi 

kaum tua.   

Sementara itu, anak-anak di Bandung, Jakarta, dan Kupang juga 

memanfaatkan internet dengan cara yang berbeda-beda. 

Sementara Bima sedang dalam tahap usia yag masih mudah 

kecanduan games arcade yang ia mainkan secara online, anak-

anak di rumah Iman menonton film anak dari YouTube, sambil 

tetap didampingi orangtua. Di Kupang, para remaja terutama 

menggunakan internet untuk menonton drama Korea, sebagai 

pengganti televisi. Dalam pengertian ini, mereka menggunakan 

internet mirip dengan cara mereka menggunakan televisi.  

Dari amatan kami, praktik menciptakan kebiasaan adalah sesuatu 

yang berulang. Tanpa sepenuhnya disadari, televisi menyediakan 

rasa aman dari sesuatu yang tertebak. Ketika kita ditemani oleh 

sebuah objek sejak usia dini, kita akan mengembangkan perasaan 

akrab dengan benda tersebut. Kita membiarkannya merasuk ke 

dalam jalinan hidup keseharian kita dan merasuk ke dalam lapis 

paling pribadi milik kita. Hal ini tampak jelas ketika Bunga (1) 

yang bahkan belum sampai pada usia ketika ia telah memiliki 
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kemampuan mengingat atau memahami lingkungannya, disuapi 

makan siang setiap hari di depan TV, dengan layar memancarkan 

gambar anak-anak menyanyi dan menari (pengasuh Bunga 

biasanya memutar saluran Baby TV untuk menarik perhatian 

Bunga, sehingga lebih mudah untuk menyuapinya makan). 

Praktik ini terjadi setiap hari, terus menerus, hingga bahkan 

anggota keluarga termuda pun jadi terbiasa dengan rutinisasi 

tersebut.  

Secara konseptual, pemberlakukan rutin seperti inilah yang 

membuat individu (para agen) mempertahankan sebuah rasa 

aman ontologis (Giddens, 1984, hal. 282). Kebutuhan akan rasa 

aman ontologis itulah yang mendorong agen/pelaku untuk 

mereproduksi praktik-praktik rutinisasi tersebut. Rasa aman 

ontologis dipertahankan melalui hal-hal yang akrab dan bisa 

diperkirakan (Silverstone, 2002, hal. 19), yang memberi sebuah 

rasa percaya dan yakin pada seseorang mengenai kehadirannya, 

juga perasaan berada-di-dunia-ini.  

Kita hanya menyadari makna penting (signifikansi) televisi 

terhadap rasa aman kita setelah kita mengambil jarak, sebagai 

pengamat eksternal di rumah tiga keluarga yang ramah dan baik 

hati. Perjalanan etnografi kami telah memberi kami kesempatan 

untuk memahami bahwa televisi bukan hanya telah menjadi 

sebuah bagian yang nyaris tak tergantikan dari kehidupan sehari-

hari, tetapi juga bahwa dampak televisi melampaui kepentingan 

dan tujuan seorang individu. Televisi telah menjadi semakin 

lekat dengan kehidupan sosial kita, yang dimulai dari keluarga 

kita.  

 

Intervensi 

Seperti kita telah lihat, setiap keluarga punya struktur kebiasaan 

mereka sendiri saat menonton TV. Di wilayah-wilayah urban, di 

mana para penonton biasanya lebih yakin dengan konten yang 
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mereka pilih, intervensi dengan pengenalan konten yang 

biasanya di luar zona nyaman mereka adalah cara untuk 

mengalami dan mengeksplorasi sebuah wilayah baru dari 

konstruksi kehidupan sehari-hari. Melalui eksperimen ini, kami 

berharap untuk dapat mengungkapkan cara-cara baru eksplorasi 

para penonton.  

Ketika kami mengintervensi tontonan, kami menemukan reaksi 

yang berbeda dari orang yang berbeda, sejalan dengan bahan 

intervensi yang berbeda-beda. Namun, sebuah pola pun muncul. 

Penolakan akan tampak ketika para penonton diintervensi oleh 

program tertentu, khususnya di rumah keluarga Bintaro dan 

Dago Giri. Ketika anak-anak yang biasanya menonton acara 

berbahasa asing di TV Berbayar diganti oleh pertunjukan lokal 

seperti sinetron atau acara anak produk lokal, mereka 

mengungkapkan reaksi yang keras terhadap perubahan acara itu. 

Bima, yang acara-acara favoritnya disiarkan oleh stasiun seperti 

BBC Knowledge, Discovery Channel, dan National Geographic, 

tampak sangat marah ketika diberi kilasan acara seperti Catatan 

Hati Seorang Istri, Ganteng Ganteng Srigala, D'Terong Show dan 

Yuk Keep Smile. Ia segera meminta agar saluran TV diubah 

kembali, sambil setengah berteriak, karena tahu bahwa kilasan 

acara-acara lokal itu tak memberi informasi yang ia inginkan 

ketika nonton TV. Ia tak memberikan dirinya waktu barang 

sedikitpun untuk berpikir ulang – bagaimana pun, Bima dulu 

pernah terbiasa nonton saluran lokal (ia tahu beberapa band 

lokal seperti Noah dan D'Massive), tapi kini sudah lebih mengerti 

untuk tidak menonton acara-acara lokal tersebut.  

Reaksi serupa dapat ditemukan di Dago Giri. Anak-anak di 

keluarga tersebut suka sekali menonton film kartun berbahasa 

Inggris di Disney Channel, Nickelodeon, dan Discovery Kids. 

Mereka kami intervensi dengan acara-acara lokal, seperti Laptop 

Si Unyil40 dan Jika Aku Menjadi41. Teriakan riuh segera terdengar 

                                                      
40 Laptop Si Unyil adalah sebuah seri yang disiarkan di Trans7. 
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memenuhi ruang keluarga. Mereka marah dan menjeritkan 

protes karena tontonan mereka terganggu. Walau mereka tak 

mengungkapkan alasan mereka menolak mentah-mentah acara 

lokal tersebut, jelaslah bahwa mereka tak merasa bahwa konten 

lokal itu menarik. 

Sumber: Penulis. 

Namun, tak semua acara lokal ditolak oleh warga urban. 

Beberapa acara TV cukup baik untuk dibiarkan oleh Bima dan 

tiga anak di Dago Giri. Acara-acara itu bersifat sama dengan 

genre acara favorit mereka, hanya saja format pengemasannya 

yang berbeda. Contohnya, ketika Bima ditunjukkan acara New 

Famili 10042 atau On the Spot43, yang juga merupakan konten 

lokal, ia cukup memberi perhatian. Ia juga suka On the Spot 

karena acara tersebut menawarkan pengetahuan dan informasi 

baru, sesuatu yang selalu ia cari dari BBC Knowledge dan acara 

                                                                                                              
41 Jika Aku Menjadi  adalah sebuah reality show disiarkan di Trans TV. 
42 New Famili 100 adalah sebuah acara kuis yang disiarkan Indosiar. 
43 On the Spot adalah sebuah acara informasi ringan yang disiarkan Trans 7. 

Keluarga 
Orang yang 
diintervensi 

Intervensi Reaksi 

Bintaro 
Keluarga 
Gilang 

Bima Program informatif: New 
Famili 100, On the Spot, 
Indonesia Lawak Klub (ILK) 

Menerima, karena mendapat 
informasi baru.  
 

Hiburan:  
Catatan Hati Seorang Istri, 
Ganteng-ganteng Serigala, 
D’Terong Show, Yuk Keep 
Smile 

Menolak, karena tak ada 
informasi dari acara lokal itu 
 

Dago Giri 
Keluarga Rafi 

Garin, 
Keisha, 
Azra 

Acara Non-Bahasa Inggris: 
Laptop si Unyil, Jika Aku 
Menjadi 

Menolak, karena berbahasa 
non-Inggris 
 

Acara Berbahasa Inggris 
Alternatif: Nat Geo Wild 

Menerima, karena 
berbahasa Inggris 
 

Kelapa Lima 
Keluarga 
Robin 

Robin Hiburan: 
The Mummy, Pirates of the 
Caribbean  
 

Menerima, karena filmnya 
menunjukkan konflik terbuka 
(pertarungan fisik dan mistik) 
antara Kebaikan dan 
Kejahatan. 
 

Tabel 11. 

Intervensi 

urban. 
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sejenisnya. Hal ini terjadi juga pada anak-anak di Dago Giri, saat 

kami mengintervensi mereka dengan sebuah acara tentang fauna 

di saluran National Geographic Wild, tak ada tanda penolakan 

dan mereka duduk tenang serta terus menonton.  

Di Kelapa Lima, saat Robin sang ayah diberikan pertunjukan The 

Mummy44 dan The Pirates of the Caribbean45, ia tidak menolak, 

karena memang tontonan itu karakter yang mirip dengan acara 

favoritnya, Raden Kian Santang, menampilkan mengandung 

konflik serta karakter mistis.  

Kita bisa melihat bagaimana para penonton mengkonstruksi/ 

membentuk selera dan kecenderungan mereka. Kebanyakan 

masih konsisten dengan konsep mereka tentang "acara bermutu". 

Hal ini menunjukkan bahwa kaum urban memang punya kuasa 

untuk menyaring konten apa yang akan mereka konsumsi dari 

televisi. 

 

5.4. TV dan implikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Fungsi televisi rupanya beragam di antara masing-masing 

keluarga-keluarga. Beberapa keluarga bersikap agnostik atas 

kehadiran benda tersebut, sementara yang lain justru menempel 

terus ke benda itu, hingga praktik mematikan TV bisa jadi 

pemicu konfrontasi dalam keluarga tersebut (Morley, 1988). 

Rentang spektrum fungsi televisi tersebut bergantung pada 

beberapa hal: gaya hidup, lokasi, status sosial-ekonomi, 

ketersediaan akses dan infrastruktur, dan seterusnya. Dari apa 

amatan kami, peranan TV dapat lebih mudah dipahami ketika 

                                                      
44 The Mummy adalah sebuah film laga-petualangan-horor dari Amerika. 
45 The Pirates of the Caribbean adalah sebuah film fantasi yang diproduksi 

berdasarkan sebuah taman bermain Walt Disney. 
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diklasifikasi menjadi beberapa fungsi berbeda dalam konteks 

yang spesifik. 

 

Sumber: Penulis. 

 

Kohesi keluarga 

Sudah umum diketahui betapa televisi berdampak pada kualitas 

hubungan di dalam unit sosial terkecil dari masyarakat kita, 

yakni keluarga (Lull, 1980; Fiske, 1987a; Takahashi, 2002; 

Silverstone, 2003). Anggapan ini masih terbukti benar saat kami 

melakukan observasi kami.  

Dalam kasus Bintaro, kehadiran TV cenderung meningkatkan 

individualisi, dan karenanya mengurangi kohesi keluarga. 

Televisi digunakan sesuai kebutuhan individu dan karenanya 

juga membantu proses individuasi itu. Sebuah pola mungkin 

akan tampak ketika bertambahnya jumlah TV di dalam sebuah 

keluarga – yang berarti, hampir setiap anggota keluarga punya 

televisi – merangsang proses individuasi. Ritme hidup yang 

Gambar 14. 

Para asisten 

rumah tangga dan 

balita asuhan 

mereka jalan-

jalan sore di 

Bintaro. 
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individualis juga mempertajam proses ini, seperti contohnya di 

Bintaro sebagai kasus tipikal keluarga modern.  

Sementara, di Rasuna, absennya TV meningkatkan kohesi 

keluarga. Ada ikatan kuat antara orangtua dan anak-anak mereka 

sebagai hasil meluangkan waktu bersama untuk berkegiatan 

bersama. Perasaan kebersamaan tumbuh dalam keluarga ini 

setiap harinya, selama periode etnografi kami.   

 

Melek media dan kesadaran kritis orangtua 

Para orangtua yang memiliki kesadaran cukup mengenai 

kepentingan anak-anak mereka cenderung membatasi konsumsi 

TV. Pola asuh yang tegas semacam ini cenderung menghasilkan 

anak-anak yang lebih kreatif dan lebih mampu berempati, seperti 

yang tampak pada anak-anak yang kami amati (usia 3-8) di 

Rasuna dan Bandung. Kami juga melihat kecenderungan bahwa 

anak-anak tersebut akan memiliki kendali diri yang baik, juga 

kemampuan yang lebih baik dalam menyaring konten TV, secara 

umum memegang kendali atas TV, seperti yang kami saksikan 

pada anak usia 11 tahun di Bintaro.  

Di Bandung, orangtua menunjukkan perhatian serupa tapi 

kemudian mengambil jalan yang berbeda. Di rumah Sheila, 

dengan anak-anak tumbuh dan mengembangkan kesadaran 

mereka, aturan atas TV menjadi sesuatu yang diuji dari hari ke 

hari. Orangtua masih berusaha untuk konsisten menerapkan 

aturan mereka atas TV. Hanya saja, tanpa pengawasan yang 

cukup serta banyaknya waktu bebas, anak-anak lantas belajar 

mengabaikan aturan-aturan itu. Mereka lantas membentuk rutin 

mereka sendiri.  

Di rumah Amir, Leia, sebagai anak tunggal, sendirian 

menghadapi berbagai aturan yang ditetapkan oleh orangtuanya. 

Walaupun konsumsi TV dibatasi, dia punya banyak saluran atau 
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medium lain untuk mendapatkan hiburan dan informasi. TV 

tidaklah penting baginya, dan sumber informasi lain menjadi 

semakin berharga.  

Hasilnya, peran TV sebagai penyedia rasa aman ontologis tidak 

muncul di Rasuna dan Cigadung, tapi tampak nyata di Dago Giri, 

Bintaro, dan Kupang. Di keluarga Rasuna dan Cigadung, 

kehadiran TV dipandang sebagai sebuah gangguan (sebuah 

interupsi terhadap rutinitas). Sementara di Bintaro, Dago Giri, 

dan Kupang, TV dianggap sebagai bagian dari hidup keseharian 

keluarga.  

Kupang memang menjadi menarik ketika dikontraskan dengan 

temuan kami di Jakarta dan Bandung. Kami menjumpai 

kesadaran kritis pada kedua keluarga di Kupang, tapi tak ada 

reaksi yang nyata untuk menegosiasikan kehadiran TV dan 

kendali atasnya. Di rumah Abdul, kami melihat bagaimana anak-

anak yang telah dewasa itu punya banyak kegiatan lain dan tak 

bergantung pada TV. Hal ini berlawanan dengan orangtua sang 

anak yang menghabiskan banyak waktu senggang dengan 

menonton TV, dan karenanya menjadikan TV sebagai bagian 

dari aktivitas harian mereka. TV melekat dengan kegiatan sehari-

hari mereka sebagai sebuah praktik yang dilakukan berulang-

ulang.  

Sementara itu, anggota keluarga Robin menyaksikan TV secara 

bergantian. Setiap orang ingin punya waktu tersendiri untuk 

menikmati sajian televisi. Walaupun sang ayahlah yang 

menghabiskan kebanyakan waktunya di depan TV, anggota 

keluarga yang lain juga berkumpul cukup sering di depan 

televisi. Keluarga itu memang berkumpul di area TV, namun TV 

tidak serta-merta menjadi pemersatu keluarga.  

Demikian, kami telah menjabarkan apa yang oleh Silverstone 

disebut sebagai pengalaman televisi; yakni pengalaman dengan 

televisi dalam seluruh keseharian kita, dalam segala 
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faktualitasnya (Silverstone, 2003). Secara umum, peran TV dalam 

keluarga urban terutama adalah sebagai penyedia hiburan. Di 

Jakarta dan Bandung, sumber utama informasi untuk orangtua 

adalah melalui kanal-kanal dunia maya (media sosial).  

Salah satu aspek terpenting yang bisa diambil dari perjalanan 

etnografi ini adalah kesadaran dan pengakuan bahwa tindakan 

menonton televisi tak cukup dipandang semata sebagai sebuah 

tindakan biasa, atau sesuatu yang bisa kita remehkan. 

Silverstone, dengan meminjam gagasan Giddens, menyatakan 

bahwa kapasitas kita untuk bertindak di dalam kehidup sehari-

hari, adalah satu prasyarat keterlibatan kita dengan televisi dan 

media lain (Silverstone, 1994, hal. 169). 

Cakupan (dan batasan) dalam bernegosiasi dengan televisi, dalam 

konteks keluarga kelas menengah di wilayah urban telah diulas 

dalam bab ini. Namun demikian, kasus-kasus ini tidak 

mengungkap keseluruhan tegangan antara individu dan keluarga 

dengan televisi. Bab berikutnya akan mengupas bagaimana pola 

konsumsi televisi di wilayah rural. 
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Bab 5. Temuan utama 

 Kaum urban terpapar berbagai macam wahana media. Kapasitas infrastruktur yang 

mereka miliki memungkinkan mereka memilih mengonsumsi apa yang mereka mau.  

 Karena mereka punya banyak pilihan, mereka bisa dengan bebas memilih TV 

Berbayar daripada saluran-saluran lokal, atau internet daripada surat kabar, atau 

YouTube daripada radio. Dengan cara ini, mereka "mengendalikan" konsumsi 

konten mereka menurut selera mereka sendiri. (Ketika tidak menemukan konten TV 

yang sesuai dengan seleranya, mereka bisa serta-merta menjauhkan diri dari TV 

tanpa khawatir kekurangan informasi atau hiburan.) 

 Orangtua umumnya bersikap skeptis terhadap TV. Hal ini biasanya diwujudkan 

dalam penerapan aturan secara bagi keluarga, sebagai bentuk perlindungan 

terhadap anak-anak mereka. (Aturan yang dibuat terkait dengan jam menonton, 

pembatasan saluran yang dibolehkan, acara yang dipilihkan, hingga pengaturan 

bahasa di televisi) 

 Orangtua berkuasa dalam menerapkan aturan menonton TV. Anak-anak cenderung  

taat tanpa bertanya-tanya, dan menanamkan pada diri mereka sendiri kepekaan 

serupa dalam memandang konten.  

 Walau sangat kritis terhadap TV, orangtua cenderung untuk menerapkan standar 

ganda dalam peraturan yang mereka buat sendiri. Mereka dengan mudahnya 

menolak konten lokal dengan alasan kualitasnya patut dipertanyakan. Sikap kritis ini 

tidak berlaku untuk konten pada TV Berbayar. Orangtua tidak menerapkan kontrol 

yang sama ketatnya saat mengakses TV Berbayar. 

 Bagi kebanyakan kaum urban, kelekatan keluarga itu penting. Hal ini terkait juga 

dengan pengaruh TV terhadap pembentukan identitas mereka, di mana mereka 

sepertinya cenderung mengikuti jalur (trajectory) yang lebih luas (termasuk 

keberadaan anak-anak mereka). Mencari pilihan terbaik dari yang tersedia adalah 

sebuah hal yang selalu ada di latar urban. Mereka membuat keputusan dengan 

kesadaran penuh.  

 Kondisi ini hanya mungkin ketika beberapa syarat pemungkin telah terpenuhi: 

akses, infrastruktur, dan yang paling penting, keberpengetahuan warga urban 

tersebut. 
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Yang tak terjamah rating: 

Menonton TV di rural dan 

suburban 
 

Sumber: Penulis. 

Gambar 15. 

Televisi di rumah 

Keluarga Tanjung 

Mekar, 

Karawang, Jawa 

Barat. 
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Setiap program televisi dibuat dengan memperhitungkan 

penonton. Sebelum memproduksi sebuah acara, para pekerja 

televisi biasanya bertanya, "Siapa yang akan menonton program 

ini?". Pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk memutuskan 

genre (jenis program apa yang dipilih) dan jadwal produksi 

(kapan program tersebut akan ditayangkan). Namun, seperti 

ditunjukkan dalam Bab 4, para pekerja media jarang menyadari 

proses konsumsi yang terjadi di depan televisi beserta latar 

belakang yang membingkai situasi manakala seseorang 

menonton televisi.  

Ketika seseorang mengonsumsi sebuah acara televisi di waktu 

santainya, mereka pun memproduksi ide-ide, mempercakapkan 

makna atau wacana, pandangan tentang dunia dan, dalam jangka 

panjang serta dalam kombinasi dengan hal-hal lain, mereka juga 

mengonsumsi identitas dan budaya (Bolin, 2005). Karenanya, 

ketika konsumsi media terjadi di tingkat keluarga, maka 

konsumsi itu sesungguhnya terjadi dalam sebuah latar sosial yang 

rumit, di mana berbagai pola kerekatan dan kerenggangan, 

wewenang dan kepatuhan, kebebasan dan batasan, diungkapkan 

dalam berbagai variasi subsistem hubungan suami dengan istri, 

hubungan antara orangtua dan anak, atau hubungan 

antarsaudara dengan dunia di luar mereka (Silverstone, 1994, hal. 

246). 

Guna memahami bagaimana orang-orang menonton televisi 

dalam kehidupan sehari-hari, kami tinggal bersama enam 

keluarga di tiga tempat berbeda: Tangerang, Banten sebagai 

lokasi suburban, serta Karawang, Jawa Barat dan Ende, Nusa 

Tenggara Timur sebagai lokasi rural atau pedesaan. Dalam bab 

ini, kami menyajikan berbagai kisah mengenai bagaimana 

mereka menonton TV. Cerita-cerita ini merupakan ilustrasi 

bagaimana TV berperan dalam kehidupan sehari-hari mereka 

yang tinggal di wilayah rural dan suburban. Kita akan 

menjumpai keluarga Keroncong dan Pondok Makmur di 

Tangerang, serta keluarga Tanjung Mekar dan Solokan di 
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Karawang, juga akan menjumpai keluarga Paderape dan 

Rorurangga di Pulau Ende. 

 

6.1. TV: Teman segala aktivitas 

Matahari terbenam. Hari perlahan berganti malam. Terdengar 

adzan Maghrib dari masjid di dekat rumah. Hampir pukul 6 

petang. Kegelapan merayap di luar rumah. Namun, di dalam 

rumah suasana tiba-tiba terang. Listrik baru saja menyala, setelah 

seharian tanpa listrik. Hanya dalam beberapa menit, anak-anak 

menjerit riang, "Buka TV! Kasih nyala!”46 Mendengar jeritan ini, 

ayah atau ibu mereka segera membantu menyalakan televisi. 

Anak-anak lantas dibiarkan menonton apa pun yang mereka 

mau, sementara orangtua kembali pada kesibukan mereka.  

Inilah ritual harian bagi Dini (8) dan Kenny (5), anak-anak dari 

Malik (44) dan Nurul (43). Mereka hidup di Pulau Ende, Nusa 

Tenggara Timur, di mana listrik hanya menyala 12 jam setiap 

harinya, dari pukul 6 petang hingga pukul 6 pagi waktu 

setempat. Di rumah ini, terutama selama waktu Maghrib, TV 

membantu anak-anak untuk tetap tenang dan terkendali, 

memungkinkan ibu mereka untuk kembali ke dapur dan 

menyiapkan makan malam keluarga dengan tenang.  

Sementara itu, ayah mereka, Malik, kini seorang nelayan yang 

telah pensiun dan memiliki beberapa kapal, akan keluar rumah 

untuk bersantai sejenak dan mengobrol dengan tetangga. Ia akan 

kembali nanti untuk makan malam bersama. Lalu, keluarga ini 

akan menghabiskan malam menonton TV bersama sampai anak-

anak tertidur. Kadang, mereka tidur di kamar tidur mereka. Tapi 

seringkali, mereka tidur bersama di depan TV. 

                                                      
46 “Buka TV! Kasih nyala!” (bahasa tutur sehari-hari di Ende), dalam bahasa 

Indonesia baku berarti “Nyalakan televisinya!” 
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Televisi bisa dijumpai di hampir setiap rumah di Indonesia. 

Keluarga di Karawang dan Ende menyediakan sebuah rak khusus 

untuk pesawat televisi mereka, lengkap dengan pemutar CD dan 

perangkat penerima sinyal satelit di dekat TV. Keluarga di 

Tangerang menaruh televisi mereka di atas meja. Inilah 

kesamaannya: semua keluarga telah menempatkan televisi 

sebagai objek utama di ruang keluarga mereka. Televisilah benda 

yang paling menyedot perhatian begitu kita melangkah 

memasuki ruangan.  

 
Sumber: Penulis. 

Ruang keluarga biasanya merupakan ruangan terluas di dalam 

rumah. Karena keterbatasan ruang, ruang keluarga seringkali 

dimanfaatkan untuk hampir semua kegiatan keluarga, mulai dari 

bersantai bersama keluarga, mengasuh anak, menonton televisi, 

makan, hingga belajar dan mengerjakan PR. Dalam segala 

kegiatan itu, televisi hadir, menyala ataupun mati. Di Karawang 

dan Tangerang, dengan listrik tersedia 24 jam per hari, televisi  

menjadi teman setia bagi semua kegiatan, sejak saat mereka 

bangun tidur di pagi hari hingga mereka tidur di malam hari.  

Gambar 16. 

Anak-anak 

tertidur di depan 

televisi. 
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Di Tangerang, baik keluarga Pondok Makmur (Hendri) maupun 

keluarga Keroncong (Priyanto) punya anak-anak usia sekolah, 

sementara mereka adalah orangtua yang bekerja. Hendri (42) 

bekerja di salah satu pabrik manufaktur di Tangerang, sementara 

Tari (38), istrinya, bekerja di sebuah kantor koperasi di dekat 

rumah. Priyanto (43) bekerja di sebuah organisasi sosial di 

Jakarta, sementara Enda (39), istrinya, bekerja di bagian 

administrasi salah satu klinik lokal. Bersiap-siap untuk bekerja 

dan menyiapkan anak untuk sekolah adalah kegiatan utama di 

pagi hari. Pagi hari begitu bangun tidur, anak-anak langsung 

menyalakan televisi untuk menonton kartun yang mereka sukai 

sambil terkantuk-kantuk. Tontonan wajib sesaat setelah bangun 

tidur adalah  Masha and the Bear47 dan Upin & Ipin48 yang sudah 

tayang sejak pukul 6 pagi. Mereka menonton sambil berganti 

pakaian dan sarapan. 

Situasi serupa ditemukan juga dalam keluarga Tanjung Mekar di 

Karawang. Ino (6) biasanya menonton Tom and Jerry49 dan Ninja 

Turtles50 sebelum pergi ke sekolah dan bahkan selama ia 

mengerjakan PR-nya. Televisi dimatikan ketika anak-anak di 

sekolah, dan menyala lagi ketika anak-anak pulang sekolah. 

Begitu pulang dari sekolah, televisi acapkali menjadi 

pemberhentian pertama anak-anak. Alih-alih mengganti baju 

seragam dengan baju rumah lebih dulu, Yogi (9, anak Priyanto, 

Tangerang) akan segera menyalakan televisi atau meman-

faatkannya untuk bermain PlayStation. Setelah satu atau dua 

jam, sang kakak, Intan (11), akan mengambil alih televisi. Intan 

                                                      
47 Karya Oleg Kuzovkov, Masha and the Bear (ANTV) adalah seri animasi 

yang terdiri cerita-cerita pendek tentang gadis cilik bernama Masha dan 

seekor beruang besar. 
48 Upin & Ipin (MNC TV) adalah sebuah seri televisi dari Malaysia, terdiri 

dari film-film animasi pendek produksi Les' Copaque Production. 
49 Tom and Jerry (Global TV) adalah seri animasi yang terdiri dari film-film 

pendek karya William Hanna and Joseph Barberra. 
50 Teenage Mutant Ninja Turtles (Global TV, dalam bahasa Indonesia: Kura-
kura Ninja), adalah seri animasi produksi Mirage Studios berdasarkan 

karakter fiktif karya Kevin Eastman dan Peter Laird. 
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suka sekali menonton berbagai macam acara, mulai dari film 

Indonesia, cerita horor dan film kartun, hingga infotainment dan 

acara yang mengulas gaya hidup. Boleh dibilang, televisilah yang 

membuat anak-anak ini merasa asyik tinggal dalam rumah, 

ketimbang bermain di luar rumah. 

 
Sumber: Penulis. 

Kadang-kadang, televisi dinyalakan hanya untuk didengar 

suaranya, sehingga rumah yang sepi terasa lebih semarak dengan 

suara-suara dari televisi. Eka (5) anak Hendri, misalnya, 

membiarkan televisi menyala, sementara ia sendiri asyik dengan 

mainan-mainannya. Eka tak pernah melewatkan tayangan 

favoritnya, Chhotta Bheem51 dan Little Krishna52, keduanya 

disiarkan di ANTV. Ia akan menonton tayangan favoritnya 

sambil makan siang bersama orangtuanya.  

                                                      
51 Chhotta Bheem (ANTV, dalam bahasa Indonesia: Bima Sakti) adalah seri 

animasi komedi petualangan dari India, karya oleh Rajiv Chilaka, CEO dari 

Green Gold Animation. 
52 Little Krishna (ANTV) adalah animasi tentang kisah masa kecil Sri 

Krisna, karya BIG Animation bersama India Heritage Foundation. 

Gambar 17. 

Anak-anak 

menggunakan 

televisi untuk 

bermain PlayStation 

di ruang keluarga. 
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Sumber: Penulis. 

Pulang sekolah langsung menonton televisi tentu saja tidak 

terjadi di Pulau Ende. Dini dan Kenny (anak-anak dari keluarga 

Pederape), juga Ismail dan Said (anak-anak dari keluarga 

Rorurangga), hanya punya kesempatan menonton Little Krishna 

hanya setiap Jumat siang ketika listrik menyala sesaat selama 

waktu shalat Jumat, atau pada 17 Agustus setiap tahun, ketika 

listrik tersedia sepanjang hari53. 

Sementara itu, para ibu di Tangerang dan Karawang biasanya 

menyalakan televisi untuk mencari hiburan dari acara-acara 

drama, infotainment54 dan berbagai pertunjukan (show). Kadang 

bahkan tidak ditonton, melainkan hanya didengarkan seperti 

radio sambil sibuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Bagi para 

ibu, menonton televisi adalah cara mereka melepas penat. 

Infotainment adalah tayangan favorit Tari selepas kerja, ketika ia 

sudah merasa terlalu lelah atau terlalu malas menonton acara-

acara serius. Demikian pula halnya bagi  Enda (Tangerang). Ia 

menganggap televisi sebagai semacam imbalan setelah seharian 

                                                      
53 17 Agustus adalah hari peringatan kemerdekaan Indonesia, dirayakan 

sebagai hari libur nasional. 
54 Infotainment merupakan gabungan dari information and entertainment 
(informasi dan hiburan). Biasanya merujuk pada program televisi berisi 

informasi ringan mengenai gaya hidup dan selebriti. 

Gambar 18. 

Televisi menyala 

saat anak-anak 

asyik bermain 

action figures. 
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bekerja keras. Enda hafal aneka tayangan televisi dan mengikuti 

beberapa sinetron. Dia akan menanti dengan tidak sabar 

diputarnya Pashmina Aisha55 dan Mahabharata56 di televisi. 

Sementara itu, di Karawang, Indah (26) istri Doni, telah 

menetapkan pilihannya hanya pada satu sinetron saja.   

Saya walau suka nonton sinetron tapi ga semua sinetron saya tonton. 
Kalau Emak Ijah Pengen ke Mekah57 dan Tukang Bubur Naik Haji58 saya 
males nontonnya. Ceritanya ga habis-habis, terus ceritanya ke mana-
mana, lama-lama ga nyambung. Kalau sinetron Catatan Hati Seorang 
Istri59, ceritanya memang bagus, film nyeritain seorang istri yang sabar, 
walau diselingkuhin terus sama suami, tapi Hana (karakter utamanya) 
tetap sabar dan tabah.  (Indah, Karawang, Agustus 2014) 

Selain untuk hiburan, televisi juga digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan akan informasi. Yoyok (46, keluarga Rorurangga), 

seorang pedagang ikan yang sukses di Pulau Ende, bahkan punya 

waktu khusus untuk menonton berita di televisi. Setiap hari, 

sekitar pukul 05.30, tepat setelah ia menyelesaikan shalat 

subuhnya, ia akan menyalakan televisi dan menonton acara 

berita apa saja yang dapat ia tonton. Selama 30 menit sebelum 

listrik padam, ia akan menikmati berbagai berita tanpa gangguan 

anak-anak yang masih tidur. Ia akan merasa tak tahu apa-apa jika 

tidak menonton berita di TV. Rumah Yoyok sering menjadi 

tempat singgah bagi orang-orang yang datang dari luar Pulau 

Ende, membuat Yoyok sering berinteraksi dengan berbagai 

budaya lain. Yoyok sendiri sangat menikmati perannya sebagai 

                                                      
55 Pashmina Aisha (RCTI) adalah drama seri (sinetron) Indonesia produksi 

SinemArt, tayang sejak Maret 2014 hingga Juni 2014. 
56 Mahabharata (ANTV) merupakan serial drama mitologi salah satu epik 

Sansekerta berjudul Mahabharata, diproduksi oleh Swastik Productions 

Pvt.Ltd.. 
57 Emak Ijah Pengen ke Mekah (SCTV) adalah drama seri (sinetron) 

Indonesia produksi Amanah Surga Productions, tayang pada 1 Juli 2013 

hinggal 9 Mei 2015. 
58 Produksi SinemArt, Tukang Bubur Naik Haji (RCTI) tayang perdana pada 

28 Mei 2012. Sinetron ini telah mencapai 1643 episode per 4 Juni 2015. 
59 Produksi SinemArt, Catatan Hati Seorang Istri (RCTI) merupakan drama 

seri adaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Asma Nadia. Tayang 

sejak 9 Juni 2014 hingga 29 Desember 2014 (247 episode). 
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tuan rumah yang baik dan melayani tamu-tamu dengan ramah. 

Karena itu, ia merasa perlu tahu apa-apa saja yang terjadi "di luar 

sana" agar bisa berbaur dan bercakap-cakap dengan luwes 

mengenai berbagai hal.  

Berbeda dengan Yoyok yang tak punya pilihan kanal khusus 

untuk mengakses berita, Doni (28, keluarga Tanjung Mekar), 

seorang pengepul kepiting di Karawang, memilih Jak TV, Metro 

TV, dan TV One, untuk mengakses berita. Ketiganya diberi 

nomor berurutan untuk mempermudah mengganti kanal, dari 

satu saluran ke saluran lain dengan remote control. Namun 

demikian, Doni tidak meluangkan waktu khusus untuk 

menyimak berita. Kadang ia menyimak berita pada siang hari, 

sore, atau malam hari, bergantung waktu luang yang ia punya.  

Sementara itu, Khrisma (44), seorang pegawai pemerintahan di 

Karawang, sering menonton acara berita di TV One atau 

program yang menyajikan informasi ringan, seperti On the 

Spot60.  

Saya nggak nonton sinetron. Soalnya ceritanya pura-pura, terasa dibuat-
buat, dan ngga ada cerita baru. (Khrisma, Karawang, Agustus 2014) 

Pendapat Khrisma tentang sinetron Indonesia ini senada dengan 

yang diungkapkan oleh Yoyok ketika ditanya mengapa ia enggan 

menonton sinetron. Baginya, sinetron Indonesia hanya 

menunjukkan tangisan di setiap episode. Baik Pak Khrisma 

maupun Pak Yoyok tidak menyukai sinetron maupun drama seri 

Indonesia karena menurut mereka, sinetron Indonesia tidak 

berkualitas.  

Sementara Yoyok, Khrisma, dan Doni cenderung menyerap 

informasi umum yang mereka temukan di televisi, Priyanto dan 

Hendri berbagi minat yang sama dalam hal politik. Selama masa 

Pilpres (Pemilihan Presiden) baru-baru ini (2014), Priyanto 

                                                      
60 On the Spot (Trans 7) merupakan program informasi ringan, menyajikan 

informasi singkat tentang beragam topik yang dianggap unik. 
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tampak selalu bersemangat menyimak aneka berita untuk 

memantau  peluang kemenangan masing-masing kandidat dalam 

pilpres tersebut. Selama menyimak berita tersebut, Priyanto 

maupun Hendri biasanya tidak banyak berkomentar. Perhatian 

mereka tercurah untuk mengolah informasi secara serius. Namun 

jika ada tokoh-tokoh yang gagasannya kontroversial, mereka 

tidak sungkan melontarkan kritik. 

Priyanto tidak memiliki saluran/kanal televisi favorit, walau 

Metro TV dan TV One merupakan dua kanal yang sering ia 

tonton. Selama kampanye pilpres, Priyanto merasa bahwa Metro 

TV dan TV One menyiarkan berita-berita yang tak berimbang. Ia 

merasa bahwa stasiun-stasiun tersebut secara vulgar membela 

kandidat tertentu. Pada saat-saat itu, Priyanto akan beralih ke 

Kompas TV yang ia anggap lebih netral dalam menyediakan 

informasi tentang para kandidat.  

Sementara itu, Hendri menyukai TV One. kebanyakan 

narasumber di TV One lebih dapat dipercaya karena merupakan 

para pelaku di bidangnya masing-masing Menurutnya, 

kebanyakan narasumber yang muncul di TV One (lebih) bisa 

dipercaya, karena narasumber itu merupakan "aktor 

sesungguhnya" atau para pelaku di bidangnya dalam kasus-kasus 

tertentu. Meski demikian, Hendri tak segan mencerca TV One 

setiap kali muncul pemberitaan maupun argumen narasumber 

yang dinilainya tidak masuk akal. Hendri dan Priyanto 

menyadari bahwa Metro TV dan TV One sama-sama memiliki 

jagoannya masing-masing sehingga netralitas kedua televisi itu 

patut dipertanyakan. Di samping politik, Priyanto dan terutama 

Hendri suka nonton acara-acara olah raga, seperti sepak bola, 

balap motor, dan balap mobil untuk hiburan mereka.  
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Sementara keluarga-keluarga di atas tak punya kesulitan untuk 

mengakses acara kesukaan mereka, lain halnya dengan Malik 

(keluarga Paderape). Walaupun ia suka menonton berita, ia 

sering tidak bisa mengekspresikannya dengan leluasa di 

rumahnya sendiri. Hampir setiap malam, beberapa tetangga akan 

Boks 5. Ketika orang mempertanyakan apa yang mereka lihat di TV 

Pemirsa di depan TV tidak hanya duduk pasif dan menonton apa pun yang tersaji di layar. 

Selama etnografi, kami melihat bagaimana orang-orang berinteraksi dengan konten TV. 

Beberapa kali, mereka mempertanyakan logika dari suatu adegan. Kali lain, saat menonton 

kuis dan berita, mereka bahkan mempertanyakan apakah yang mereka tonton di TV itu nyata 

dan benar.  

Mempertanyakan logika: Kok bisa? 

Walau sangat suka menonton sinetron, Enda kadang mempertanyakan adegan yang 

menurutnya aneh atau ganjil. "Aneh. Orang jatuh kok masih bawa ATM," celetuk Enda saat 

menyaksikan adegan seorang ibu jatuh dari jembatan dan bersyukur bahwa kartu ATM-nya 

tidak basah (Pashmina Aisha, RCTI, Mei 2014). Lain waktu, Enda tampak jengkel  melihat 

tingkah satu tokoh laki-laki dalam sinetron Catatan Hati Seorang Istri (RCTI, Juni 2014). 

"Emang dasarnya udah selingkuh padahal beristri, kan ya salah emang. Udah nggak setia kok 

kaget istrinya minta cerai."  Menurut Enda, seorang suami yang telah berselingkuh tidak perlu 

kaget dan meluapkan kemarahan manakala istrinya meminta cerai.  

Sementara, pada kesempatan lain di Karawang, yang muncul adalah ungkapan spontan 

bernada kecewa, “Bagus sih...Tapi mana bisa bikin kayak gitu di sini. Menginspirasi sih iya, tapi 

kalo ngga ada modalnya ya gimana.” Rani tengah menonton D’sign di NET. (Agustus 2014) 

yang mengulas dan memperlihatkan desain interior sebuah rumah urban minimalis dengan 

banyak elemen besi dan kristal. Ia merasa betapa gaya glamor yang digambarkan di TV tidak 

relevan dengan kondisi hidupnya di sebuah desa kecil. 

Mempertanyakan berita: apa benar? 

Tayangan berita di TV juga tak luput dari komentar. Ketika menonton berita tentang 

demonstrasi di depan Mahkamah Konstitusi, Doni bertanya pada etnografer, "Itu demo beneran 

kaya gitu? Pernah ga ikut demo? Itu dibayar atau beneran niat?" (Karawang, Agustus 2014). 

Meski tahu bahwa berita merupakan program tayangan faktual, ia tak segan mengungkapkan 

keraguan dan kecurigaannya. Ia tidak sekedar mempertanyakan apakah berita yang 

ditayangkan itu sendiri, tapi juga mempertanyakan apakah kejadian yang diberitakan memang 

benar terjadi. Sebagai penggemar acara berita, Doni tahu bahwa demonstran bayaran, yaitu 

orang-orang yang bersedia ikut demonstrasi (hanya) karena dibayar, bukan karena orang 

tersebut mendukung agenda tertentu, memang ada. Itulah kenapa ia mempertanyakan 

aktualitas berita yang ia tonton. 
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datang ke rumah Malik untuk menonton televisi. Mereka datang 

ke rumah Malik bukan karena mereka tak punya televisi atau tak 

mampu membeli televisi sendiri, namun semata karena mereka 

“kalah rebutan TV”, karena istri dan anak-anak mereka. Opa dan 

Baba yang tinggal tepat di sebelah rumah Malik, mengakui 

bahwa mereka tak bisa menonton tayangan favorit mereka 

karena keluarga mereka memilih nonton Dangdut Academy61, D’ 

Terong Show62, atau sinetron yang sedang tayang pada jam itu. 

  

Prime time keluarga: Saat seluruh anggota keluarga menonton 

TV 

Waktu keluarga menonton bersama biasanya terjadi antara pukul 

6 petang hingga pukul 8 malam waktu setempat. Inilah saat 

ketika hampir seluruh keluarga berkumpul di ruang keluarga 

mereka, bersantai setelah seharian penuh bekerja atau sibuk 

dengan kegiatan masing-masing. Ketika enam keluarga tersebut 

berkesempatan untuk menonton televisi bersama, mereka 

cenderung mencari program hiburan dari variety shows, 

informasi ringan, kuis atau permainan, dan drama/sinetron. 

Ringkasan karakteristik keluarga dalam hal akses mereka 

terhadap media, kami tampilkan dalam tabel berikut. 

                                                      
61 Dangdut Academy (disingkat jadi D’Academy) adalah sebuah ajang  

pencarian bakat khusus untuk penyanyi dangdut. Tayang perdana pada 3 

Februari 2014, diproduksi di internal Indosiar. 
62 D’Terong Show (Indosiar) merupakan  acara hiburan yang menampilkan 

musik dangdut dan komedi slapstick, diproduksi di internal Indosiar. 
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Lokasi Tangerang Karawang Ende* 

Identitas Keluarga Keroncong Pondok Makmur Tanjung Mekar Solokan Paderape Rorurangga 

Prime Time harian keluarga 

19.00-23.00 

Waktu Indonesia 

Barat 

20.00-22.00 

Waktu Indonesia 

Barat 

17.30-19.30 Waktu 

Indonesia Barat 

18.00-21.00 Waktu 

Indonesia Barat 

19.00-22.00 

Waktu Indonesia 

Tengah 

18.00-21.00 

Waktu Indonesia 

Tengah 

Jumlah unit TV 1 2 1 1 1 1 

Akses ke TV Berbayar Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

Jam menonton rata-rata setiap 

hari 

7-9 jam  

(2 jam main 

Playstation) 

10-11,5 jam 10 jam 3-4 jam 

5 jam (listrik 

hanya tersedia 

12 jam) 

5 jam (listrik 

hanya tersedia 12 

jam) 

Konsumsi media 

lain 

Radio Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

Surat kabar Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

Majalah Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

Internet Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

Anggota keluarga yang paling 

terpapar oleh TV 

Anak-anak 

(Intan, Yogi) 
Anak (Eka) 

Anak (Ino) dan ibu 

(Indah) 
Ibu (Rani) Anak (Kenny) Anak (Said) 

Motif utama menonton TV Hiburan Hiburan 
Hiburan dan 

informasi 
Hiburan Hiburan Hiburan 

Tabel 12. Matriks karakteristik keluarga suburban dan rural.  

Sumber: Penulis.  
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Bagi beberapa keluarga, televisi berperan sebagai pengantar tidur 

bagi anak-anak. Kenny, misalnya, bahkan harus menyalakan 

televisi manakala ia terbangun di tengah tidur malamnya. Ia 

butuh suara dan gambar bergerak di televisi untuk mengantarnya 

tidur kembali. Keluarga Keroncong, Paderape, dan Tanjung 

Mekar merasa nyaman tidur di depan televisi. Sesekali, keluarga 

Pondok Makmur juga membiarkan anak mereka tidur di depan 

televisi. Setelah anaknya tidur lelap, sang ayah akan membopong 

anaknya ke kamar tidur. Dalam hal ini, televisi merasuk 

sedemikian dalam di kehidupan sehari-hari keluarga. 

Boks 6. Kami tak suka, tapi hanya ada itu 

Penonton bukannya tak pernah jenuh dengan tayangan TV. Ada kalanya mereka 

merasa bosan dengan tayangan tertentu. Segala pilihan kanal TV telah dijelajahi, 

namun tidak ada acara yang menarik hati. Terpaksalah menonton tayangan ala 

kadarnya yang disiarkan TV. Pada kesempatan lain, rasa bosan terhadap tayangan 

tertentu bahkan ditindaklanjuti dengan berhenti menonton tayangan tersebut. Jelas 

bahwa solusi keterbatasan pilihan tidak sesederhana memencet tombol remote control 

TV. 

“Nunggu Spongebob lama amat sih. Kagak ada yang bagus, ini aja deh,” keluh Yogi 

(Tangerang, Mei 2014). Ia baru saja menyalakan TV dan tidak menemukan acara yang 

menarik untuk mengisi waktu sambil menunggu program favoritnya, Spongebob 

Squarepants (Global TV). Akhirnya, ia terpaksa menonton sembarang acara sambil lalu.  

“Bosan ya pernah. Tapi kami nonton, nonton saja sudah." Demikian ungkapan Malik, 

Nurul, Opa, dan Baba (Ende, Agustus 2014) saat ditanya apakah mereka pernah bosan 

dengan acara TV tertentu. Mereka dulu mengikuti sinetron Tukang Bubur Naik Haji 

(RCTI). Opa menilai sinetron itu bagus, karena menampilkan sosok haji yang baik dan 

patut diteladani, yaitu Haji Sulam. Haji Sulam merupakan tokoh protagonis sinetron 

tersebut, seorang lelaki baik dan pekerja keras, yang menjual bubur ayam sampai 

uangnya cukup untuk pergi naik haji ke Mekkah. Setelah beberapa episode, Haji Sulam 

diceritakankan telah meninggal. Memang masih ada tokoh haji lain dalam sinetron 

tersebut, yaitu Haji RW atau Haji Muhidin. Namun, Opa dan yang lain sepakat bahwa 

Haji RW bukan contoh haji yang baik. Haji RW digambarkan sebagai seorang sombong, 

sering mencela orang lain, seolah-olah dirinyalah yang paling benar dan paling baik baik 

di kampungnya. "Haji seharusnya tidak seperti itu," cela Opa. Sejak itu, mereka berhenti 

menonton Tukang Bubur Naik Haji.  
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Kebutuhan yang kita rasakan terhadap televisi jelaslah bukan 

sesuatu yang instan terjadi begitu saja. Televisi merasuki kita 

secara perlahan dari waktu ke waktu, seringkali tanpa disadari 

seiring pertumbuhan kita dalam lingkungan tertentu yang 

membawa nilai-nilai tertentu. Anak-anak memulai 

persahabatannya dengan televisi ketika mereka merasa nyaman 

ditemani benda tersebut. Sementara itu, orangtua pun merasakan 

kecemasan mereka berkurang ketika anak-anak berada di dalma 

rumah bersama televisi. TV terbukti ampuh untuk membujuk 

anak-anak agar tinggal di dalam rumah ketimbang bermain di 

luar. Televisi jualah yang menyediakan informasi dan hiburan 

dalam waktu sekejap bagi orangtua maupun anak-anak. Dalam 

kondisi di mana tidak tersedia begitu banyak pilihan, televisi 

menyediakan kenyamanan bagi keluarga. Dari ilustrasi di atas, 

kita bisa melihat bagaimana keluarga membangun kepercayaan 

terhadap televisi, mengubahnya menjadi sahabat tetap bagi 

banyak kegiatan keluarga. Entah disadari atau tidak, kita 

mengandalkan televisi untuk menemani, memberi kesenangan, 

atau menyediakan informasi dan hiburan.  

Meski demikian, penonton tidak hanya duduk pasif menonton 

apa pun di televisi dengan tingkat perhatian yang sama (statis) 

dari waktu ke waktu. Penonton memberi komentar, kritik, 

penilaian, dan mengungkapkan opini pribadi mereka saat 

menonton TV. Sayangnya, komentar-komentar tersebut terhenti 

di depan layar kaca, menjadi sekadar jadi omelan di depan 

pesawat TV. Rating, yang hingga kini menjadi sumber utama 

umpan balik (feedback) bagi industri TV di Indonesia, jelas tak 

mampu menangkap komentar-komentar demikian. Kurangnya 

mekanisme alternatif untuk menangkap umpan balik dari 

pemirsa telah menghambat orang-orang di rural dan wilayah 

suburban untuk menyalurkan segala kritik mereka dan 

memberikan tanggapan langsung kepada para produser konten. 

Demikian, pemirsa ditinggalkan hanya dengan pilihan yang amat 
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terbatas: terus menonton apa pun yang ditayangkan TV atau 

mematikan TV sama sekali.  

Dari titik ini, kita bertolak untuk memahami masalah 

ketersediaan akses dan infrastruktur di wilayah rural dan 

suburban. 

 

6.2. Hidup dalam keterbatasan: Minimnya 

pilihan media 

Ada kalanya televisi tidak mampu memenuhi keinginan 

penonton. Kurangnya keragaman konten televisi telah 

menempatkan warga di wilayah rural dengan pilihan yang amat 

terbatas terhadap informasi dan hiburan. Di sinilah peran 

infrastruktur dan akses menjadi penting dalam menyediakan 

sumber alternatif informasi dan hiburan, dan juga untuk 

memperluas cakrawala pengetahuan masyarakat.  

Mereka yang tinggal di wilayah rural dan suburban hidup dalam 

keterbatasan fasilitas dibandingkan mereka yang tinggal di 

wilayah urban. Jalan berlubang dan tak rata amatlah biasa 

dijumpai di daerah pinggiran, baik di rural maupun suburban. 

Sanitasi, kurangnya air bersih, dan kelangkaan listrik merupakan 

masalah sehari-hari bagi warga yang tinggal di sana. Di Pulau 

Ende, hanya ada satu jalan utama yang menghubungkan setiap 

desa ke kantor kecamatan. Sepeda motor (ojek) menjadi 

transportasi andalan warga di sana untuk menempuh perjalanan 

dari satu desa ke desa lainnya. Untuk jarak dekat, mereka 

berjalan kaki.  

Minimnya infrastruktur dasar bukan satu-satunya masalah di 

wilayah rural. Akses ke informasi juga sangat terbatas. Hanya 

beberapa sekolah dan kantor pemerintahan di Pulau Ende yang 

mampu membeli surat kabar dan majalah. Pulau Ende dikelilingi 
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Laut Sawu, terpisah dari Ende, ibukota Kabupaten Ende, yang 

terletak di Pulau Flores. Butuh waktu sekitar satu jam melintasi 

laut Sawu untuk tiba di pelabuhan kecil dekat pasar yang ramai 

di Ende. Saat laut terlalu ganas, perahu motor yang melayani 

penyeberangan pun tidak beroperasi, membuat Pulau Ende 

nyaris terisolasi. Hal ini membuat surat kabar harian sulit 

mencapai Pulau Ende tepat pada waktunya. Sementara itu, siaran 

radio lokal juga sukar ditangkap dengan jernih. Warga Pulau 

Ende praktis hanya punya TV sebagai sumber utama informasi 

dan hiburan.  

Kondisi Pakis Jaya Karawang pun tidak jauh berbeda.  Hanya 

berjarak sekitar 75 kilometer dari Jakarta, ibu kota Indonesia, 

tidak ada transportasi umum berkala yang menghubungkan Pakis 

Jaya dengan area sekitarnya. Mereka yang ingin mencapai Pakis 

Jaya harus menyeberangi sungai Citarum menggunakan perahu 

eretan, yaitu rakit bambu yang digunakan untuk menyeberangi 

sungai dengan menarik tali yang membentang dari sisi satu ke 

sisi lain sungai. Letaknya yang jauh dari pusat administrasi Kota 

Karawang tampaknya menyebabkan pembangunan infrastruktur 

dan akses informasi bagi warga di wilayah ini tidak terurus. 

Dibandingkan Pulau Ende dan Pakis Jaya, akses dan infrasturktur 

di Tangerang relatif lebih baik. Tangerang, yang secara 

administratif masuk dalam wilayah Provinsi Banten, telah lama 

menjadi daerah penyangga (kota satelit) Jakarta. Inilah yang 

membuat Tangerang lebih cocok disebut sebagai wilayah 

suburban ketimbang rural. Tangerang merupakan wilayah 

industri padat penduduk, dengan akses fasilitas umum yang 

cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan warganya. 

Misalnya, ada pasar tradisional maupun modern yang cukup 

dekat dengan pemukiman, restoran dan rumah makan kecil, 

sejumlah sekolah, dan balai desa di sekitar rumah yang dijadikan 

ruang publik untuk interaksi warga.  

Di Tangerang, internet bukanlah barang mewah. Internet telah 

menjadi bagian hidup sehari-hari warga Tangerang. First Media, 
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salah satu penyedia layanan internet (Internet Service 

Providers), telah masuk ke kompleks pemukiman Tangerang 

sejak 2011. Mereka yang tidak berlangganan layanan internet di 

rumahnya, bisa dengan mudah mengakses internet dari warnet 

(warung internet). Sementara itu, di Ende dan Karawang, 

koneksi internet yang lamban hanya bisa diakses dengan 

menggunakan modem dan ponsel yang hanya dapat dibeli oleh 

para warga berpenghasilan menengah atas. Di Pakis Jaya, 

memang ada beberapa warnet, namun lokasi warnet tersebut 

sangat jauh dan sukar dicapai.  

Di sini, kita bisa melihat kontrasnya kualitas infrastruktur dan 

akses informasi antara wilayah rural dan suburban. Ketimpangan 

infrastruktur ini memengaruhi akses masyarakat terhadap media 

sebagai sumber informasi. Warga di Pulau Ende harus memasang 

antena parabola untuk  mendapatkan gambar dan suara televisi 

yang lebih jernih. Itu pun tidak semua saluran televisi yang 

disiarkan dari Jakarta tertangkap. Dari sepuluh saluran TV yang 

bebas mengudara, masyarakat Pulau Ende hanya mendapatkan 

lima atau enam saluran. Hal serupa terjadi juga di Pakis Jaya, 

warga harus menggunakan antena luar yang terpancang di 

puncak tiang-tiang tinggi di samping rumah mereka agar mereka 

dapat menonton televisi. 

Sementara itu, di Tangerang telah tersedia internet dan TV 

Berbayar sebagai alternatif pilihan hiburan dan informasi. 

Keluarga Hendri berlangganan layanan internet dan TV Berbayar 

dari First Media. Mereka punya ponsel cerdas (smartphone) dan 

PC personal untuk mengakses internet. Dengan demikian, 

keluarga ini punya lebih banyak pilihan untuk mengakses 

informasi dan hiburan dibandingkan mereka yang hidup di Pulau 

Ende dan Pakis Jaya.  

Sementara warga di wilayah suburban seperti Tangerang 

menikmati infrastruktur yang lebih baik serta lebih banyak 

pilihan akses informasi dan hiburan, warga di wilayah rural 
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hanya punya pilihan sangat terbatas karena infrastruktur yang 

buruk. Karena itulah mereka masih mengandalkan televisi 

sebagai sumber utama informasi dan hiburan.  

 

6.3. Membangun rutin di sekitar televisi  

Jumlah orang yang tak pernah hidup tanpa televisi terus 

bertambah. Seiring dengan itu, medium tersebut semakin mudah 

diterima begitu saja (taken for granted) sebagai salah satu 

perkakas rumah tangga, bagian dari furnitur, pendongeng, atau 

malah sebagai anggota keluarga (Gerbner et al., 1986, hal. 17). 

Silverstone (1994) mengungkapkannya dengan sungguh tepat: 

"kita menerima televisi begitu saja seperti kita menerima begitu 

saja hidup kita sehari-hari". Apa yang dikatakan oleh Silverstone 

itu terungkap dalam kehidupan enam keluarga di mana kami 

tinggal selama proses etnografi penelitian ini.  

Bagi anak-anak, menyalakan televisi merupakan tindakan 

otomatis. Mereka menyalakan televisi begitu mereka bangun di 

pagi hari. Mereka tahu apa yang ingin mereka tonton di pagi, 

siang, sore, hingga malam hari. Bahkan di Pulau Ende, anak-anak 

sudah tahu persis apa yang akan mereka lakukan begitu listrik 

menyala: meminta orangtuanya menyalakan televisi, lantas 

mencari posisi yang nyaman untuk menonton televisi sampai 

mereka tertidur.  

Praktik rutin menonton televisi tak terbatas hanya pada anak-

anak, melainkan juga pada orang dewasa. Indah, misalnya, punya 

kebiasaan tersendiri di waktu malam. Menjelang pukul 9 malam 

ia akan mengambil posisi duduk di kasur yang terbentang di 

depan televisi, bersiap menonton sinetron kegemarannya: Kita 

Nikah Yuk!. Sementara itu, bagi Enda, Mahabharata adalah salah 

satu acara TV yang layak dinanti. 



146 

 

Namun demikian, keputusan untuk menonton acara televisi 

tertentu bukan hanya dipengaruhi oleh selera atau 

kecenderungan pribadi semata. Interaksi sosial bisa turut 

menentukan apa yang kita tonton. Nurul, misalnya, tidak suka 

menonton Catatan Hati Seorang Istri. Menurutnya, Hana, 

karakter utama wanita dalam sinetron ini, terlalu cengeng dan 

tidak cukup tangguh menjalani hidup. Namun, setiap kali Opa 

(tetangganya) dan suaminya menonton sinetron itu, Nurul akan 

duduk bersama mereka dan tetap ikut menonton sebagai bentuk 

penghormatan kepada orang yang lebih tua. Dalam kasus ini, kita 

melihat bagaimana perilaku seseorang bergantung pada 

lingkungan sekitarnya, mengikuti  norma masyarakat yang 

diekspresikan dengan cara tunduk pada selera orang lain 

terkaitacara televisi.  

Interaksi sosial dengan teman-teman atau kelompok tertentu bisa 

juga memengaruhi konsumsi televisi. Sejak berlangsung 

kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2014, Doni merasa tak boleh 

melewatkan satu pun pertandingan bola yang disiarkan televisi 

atau ketinggalan info terbaru mengenai kejuaraan tersebut. 

Dengan menonton pertandingan sepak bola, ia bisa bercerita, 

mengobrol hangat dengan teman-teman dan para pelanggannya. 

Di sini tampak bahwa menonton televisi menjadi kebiasaan 

seseorang karena pengaruh teman-temannya. Dalam hal ini, 

konten televisi memberi Doni bahan obrolan, dan membantunya 

berelasi dengan teman-teman maupun para pelanggan.  

Bertolak dari ilustrasi di atas, kita dapat melihat keterlibatan latar 

sosial yang rumit ketika seseorang menonton televisi. Disadari 

atau tidak, televisi juga menyediakan acuan/rujukan bagi 

individu untuk berinteraksi di dalam masyarakat. Televisi 

membentuk cara kita memandang dunia. Pada titik tertentu 

tertentu, televisi turut andil dalam konstruksi hidup bersama. 

Seperti telah kita lihat, kuasa televisi melampaui batas-batas 

konteks sosial, ekonomi, maupun politis. Namun pertanyaannya 
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tetap: apakah kita yang membentuk rutin di sekitar televisi 

ataukah televisi yang menyesuaikan kontennya berdasarkan 

rutin kita? 

 

Boks 7. TV dan cara kita mencerap dunia 

Televisi menyediakan informasi dan rujukan untuk membangun mimpi, imajinasi, dan 

opini. Televisi membantu kita dalam belajar hal-hal baru, mulai dari hal yang sederhana, 

seperti bagaimana seorang anak memanggil orangtuanya. Eka tadinya terbiasa 

memanggil orangtuanya dengan sebutan "Bapak" dan "Ibu". Panggilan "Ayah" dan 

"Mama" yang kini digunakan tak lepas dari pengaruh acara televisi. Belakangan ini, 

panggilan “Ayah” dan “Bunda” tampaknya sedang tenar, banyak digunakan di acara TV. 

Sedangkan panggilan "Mama" didapatnya dari pergaulan dengan teman-teman 

sekolahnya, juga dari tayangan Ninja Hatori yang dulu kerap ditonton Eka. 

Bukan hanya pada anak-anak televisi meninggalkan jejaknya. Pada orang dewasa pun, 

televisi menyumbang sebentuk gagasan tentang hal yang ideal. Malik, misalnya, 

menemukan sosok istri ideal pada Hana, tokoh wanita protagonis dalam sinetron Catatan 

Hati Seorang Istri (RCTI). “Harusnya semua istri seperti Hana itu,” kata Malik (Ende, 

Agustus 2014). Bagi Malik, Hana mewakili seorang perempuan yang sabar dan saleh, 

teladan sempurna bagi setiap istri. Sebaliknya, menurut Nurul, istri Malik, "Hana itu terlalu 

cengeng. Sedikit-sedikit menangis dia itu!" Bagi Nurul, sosok perempuan ideal adalah 

perempuan yang tangguh, bukan yang gampang menangis.  

Pandangan tentang Jakarta dan “orang kota” juga turut dibentuk oleh televisi. "Di kota 

kayak Jakarta kan hidupnya sibuk, makanan banyak pilihan, makan hamburger dan pizza 

tiap hari, pergi ke mall tiap hari, rumah pake AC terus, ga pernah keringatan, trus pada ke 

salon setiap hari. Enak lah pasti, ya?" celetuk Rani (Karawang, Agustus 2014) dalam 

sebuah obrolan santai dengan penulis. Ketika ditanya bagaimana ia bisa punya kesan 

seperti itu tentang kehidupan di kota besar, ia spontan menjawab, "(Saya tahu) dari TV 

(khususnya sinetron-sinetron).”  

Imajinasi bahwa kehidupan di kota besar pasti enak tidak muncul di Pulau Ende. Kesan 

yang tertangkap justru sebaliknya. "Mama tidak mau tinggal di Jakarta. Mama mau tua di 

pulo saja, tidak mau di Jakarta. Mama mau ke Jakarta, tapi buat jalan-jalan. Jakarta 

seram banyak preman, banyak pencuri." Demikian ungkap Sarah ketika ditanya apa ia 

mau datang dan tinggal di Jakarta (Agustus 2014). Di sisi lain, Yoyok, suaminya, 

menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai hal tentang Jakarta yang ia lihat dalam 

tayangan TV. "Jakarta kalau di TV seram, orang Timor di TV juga seram. Padahal Jakarta 

aman, NTT pun aman. Kalau di TV semua jadi seram." (Ende, Agustus 2014). 
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Selama etnografi, kami melihat bagaimana setiap harinya 

masing-masing keluarga membangun rutin di sekitar televisi. 

Ada saat ketika anggota keluarga tampak mengambil jarak dari 

kebiasaan mereka menonton TV. Mereka mempertanyakan 

logika dalam konten televisi serta mengutarakan kritik dan 

penilaian mereka. Orangtua mengungkapkan rasa cemas mereka 

akan dampak acara televisi tertentu terhadap tumbuh kembang 

anak-anak dan pergulataan masing-masing dalam menerapkan 

aturan-aturan dan batasan tertentu di rumahnya. 

 

 

Boks 8. TV, uang, dan iklan 

"Kuis Super Deal itu beneran hadiahnya? Masa tiap hari mereka bagi-bagi uang sebanyak 

itu?" tanya Doni (Karawan, Agustus 2014). Pertanyaan Doni ini senada dengan pertanyaan 

Malik. Mereka berdua sama-sama menonton Super Deal (ANTV). Malik bahkan mengajukan 

pertanyaan lanjutan, “Kalau ada, dari mana uang itu? Apakah dari uang pribadi Uya?” (Ende, 

Agustus 2014).  

Mereka tak pernah memegang langsung uang bernilai puluhan atau bahkan ratusan juta 

rupiah. Melihat hadiah dan uang begitu banyaknya dibagi-bagikan dalam sebuah kuis TV 

membuat mereka heran. Di sini, penulis mencoba menjelaskan bagaimana kuis TV seperti 

Super Deal mampu memberikan uang dan hadiah sebanyak itu kepada para pemenang kuis. 

Secara ringkas penulis dijelaskan bahwa televisi memperoleh pemasukan dari para pengiklan 

yang membayar sejumlah uang ke TV agar iklan produknya ditayangkan pada jeda-jeda 

acara. Televisi kemudian menggunakan uang itu untuk membiayai produksi acara-acara 

mereka, termasuk kuis TV. Jadi, memang benar, ada uang di sana. Tapi apakah uangnya 

benar-benar diberikan kepada pemenang kuis atau apakah ada semacam perjanjian antara 

stasiun TV dan pemenang/kontestan agar uangnya dikembalikan ke stasiun TV, itu soal lain.  

Mendengar penjelasan ini, Malik lalu bertanya, “Berarti, iklan atau promo sabun, shampo, 

minuman, apa segala macam itu bayar ke TV?” Baba, tetangga yang ikut menonton Super 

Deal, lantas menimpali, “Kalau kita beli apa, sabun, shampo, itu uang masuk ke sana (TV) 

juga?” 

Dari ekspresi mereka, tampak bahwa informasi akan rantai perputaran uang antara stasiun 

TV dan para pengiklan ini menggelitik pikiran mereka. Doni, Malik, dan Baba kini melihat 

iklan-iklan televisi secara berbeda, walau mereka jarang menaruh perhatian kepada iklan-

iklan itu. Namun, mereka tetap melanjutkan menonton Super Deal.  
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Dalam hal menerapkan aturan ketat dalam menonton TV, 

keluarga Khrisma di Karawang tampaknya cukup berhasil 

memelihara kebiasaan untuk berjarak dengan televisi. Anak 

mereka, Tanti (7) lebih suka menghabiskan waktu bermainnya di 

luar rumah bersama teman-temannya ketimbang duduk di depan 

TV. Rani (4), istri Khrisma memang menyukai sinetron, namun 

ia hanya menonton sinetron ketika ia sendirian di depan TV. 

Ketika sedang bersama anaknya di depan televisi, ia memilih 

menonton On the Spot, program berisi informasi ringan yang 

relatif bisa menjadi tontonan untuk segala usia.  

Bapak [suami saya] memang ngajarin saya untuk pilih-pilih acara. Dia 
suka marah kalau saya nonton sinetron trus ada Tanti di sekitar. Bapak 
juga kalo di rumah nontonnya ga sembarangan sih, paling film action 
atau On the Spot, atau berita. (Rani, Karawang, Agustus 2014) 

Keluarga Khrisma dan Rani bukanlah satu-satunya keluarga yang 

mencoba menerapkan peraturan dalam hal menonton televisi. 

Priyanto dan Enda juga pernah mencoba menerapkan aturan 

baru dalam keluarga mereka. Namun demikian, upaya tersebut 

gagal karena kedua orangtua tidak bersepakat mengenai 

bagaimana seharusnya mereka membatasi tontonan anak mereka.  

Priyanto dan Enda  datang dari latar belakang keluarga yang 

berbeda, masing-masing dibesarkan dalam lingkungan yang 

berbeda dengan aturan-aturan yang berbeda-beda pula. Priyanto 

dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menilai informasi lebih 

penting daripada hiburan, sementara Enda tumbuh dalam 

keluarga yang menjadikan televisi sebagai hiburan utama 

mereka. Selain itu, status mereka sebagai orangtua bekerja yang 

lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, menerbitkan 

semacam rasa bersalah dalam diri mereka. Itulah mengapa, 

mereka cenderung permisif terhadap anak-anaknya. Sebagai 

kompensasinya, mereka tidak memaksakan aturan ketat untuk 

membatasi konsumsi televisi anak-anaknya. 
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Mirip dengan kasus Priyanto dan Enda, Hendri dan Tari juga 

cenderung mengalah saat  menonton televii bersama anaknya. 

Namun, keduanya kompak melarang Eka menonton drama 

ataupun sinetron. "Ngapain nonton kayak gitu, Eka. Itu bukan 

buat anak kecil." Begitulah peringatan yang biasa dilontarkan 

Hendri dan Tari ketika Eka kedapatan menonton drama atau 

sinetron di televisi. Baik Hendri maupun Tari kuatir mengenai 

potensi dampak sinetron terhadap perkembangan anaknya. Tari 

telah mengamati tingkah laku Eka ketika ia menonton drama 

atau sinetron di televisi. Ia mendapati betapa Eka mudah sekali 

meniru “hal-hal lebay” (ekspresi emosi berlebihan) yang ia lihat 

di televisi. Hal inilah yang mendorong Tari dan Hendri melarang 

anaknya menonton sinetron. 

Meski demikian, larangan ini tidak terlalu efektif. Upaya mereka 

untuk membatasi tontonan TV Eka seringkali gagal, karena si 

anak menghabiskan waktu bermainnya di rumah tetangga 

sementara televisi di sana menyala menyiarkan sinetron. Hal ini 

memengaruhi kebiasaannya di rumah. Pada beberapa 

kesempatan, Eka bahkan merajuk dan menangis keras di depan 

televisi ketika orangtuanya mengganti drama/sinetron yang 

tengah ditontonnya dengan tayangan lain. Ada kalanyaTari dan 

Hendri menyerah kewalahan dan membiarkan Eka melanjutkan 

menonton drama/sinetron ketika tayangan lain tidak bisa 

membuat Eka tenang.  

Sementara itu, para orangtua di Ende dan Karawang tampak jauh 

sangat memaklumi kebutuhan anak-anak mereka terhadap 

televisi. Malik dan Nurul menyerahkan remote control kepada 

anak-anak mereka, membiarkan mereka menonton apa saja yang 

mereka mau. Demikian pula halnya di keluarga Yoyok dan 

Sarah. "Anak-anak akan menonton film yang mereka suka. Kalau 

mereka tampak menikmati nonton TV, saya tak akan 

mengganggu mereka," kata Yoyok (Ende, Agustus 2014). 

Sementara di Karawang, Doni dan Indah membiarkan anak 

mereka, Ino, menonton televisi tanpa pengawasan.  
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Membebaskan anak untuk menonton televisi, pada titik tertentu, 

dianggap sebagai perwujudan kasih sayang orangtua kepada 

anak. Dalam hal ini, momen diskursif saja tidak cukup untuk bisa 

melahirkan kebiasaan baru dalam tataran kesadaran praktis. 

Proses menerjemahkan kesadaran diskursif (yang dicapai dalam 

momen ketika kita mengambil jarak terhadap sesuatu) menjadi 

kesadaran praktis terasa lebih sulit ketika proses tersebut terus-

menerus mendapat tekanan (represi) eksternal maupun internal. 

Tekanan tersebut termasuk perasaan bahwa kita harus selalu 

menonton televisi agar tidak ketinggalan berita atau informasi; 

keterbatasan pilihan dalam akses dan infrastruktur, sehingga 

hanya bisa mengandalkan televisi sebagai sumber utama 

informasi dan hiburan; atau rasa bersalah dan gelisah karena 

menganggap diri telah bertindak sebagai orangtua kejam yang 

tak mengizinkan anaknya menonton tayangan favorit di televisi.  

Tabel berikut meringkas pandangan kami tentang bagaimana 

rutinitas-rutinitas keluarga di depan televisi dipertahankan. 
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Lokasi Tangerang, Banten Karawang, Jawa Barat Ende, Nusa Tenggara Timur 

Identitas Keluarga 
Keroncong 

Keluarga Priyanto 
Pondok Makmur 
Keluarga Hendri 

Tanjung Mekar 
Keluarga Doni 

Solokan 
Keluarga Khrisma 

Paderape 
Keluarga Malik 

Rorurangga 
Keluarga Yoyok 

Bentuk-bentuk 
protes/ 

ketidakpuasan 

Orangtua sadar 
akan dampak TV 

terhadap anak 

Orangtua sadar 
akan dampak TV 

terhadap anak 

Ayah bersikap kritis 
terhadap berita 
tertentu, namun 

demikian, karena 
pilihan yang ada 

terbatas, TV tetap 
menjadi sumber 

utama hiburan dan 
informasi 

Orangtua sadar akan 
dampak TV terhadap 

anak 

Orangtua sadar 
akan dampak TV 

terhadap anak 

Ayah bersikap kritis 
terhadap berita 
tertentu, namun 

demikian, karena 
pilihan yang ada 

terbatas, TV tetap 
menjadi sumber 

utama hiburan dan 
informasi 

Respon/ reaksi 

Pengawasan 
longgar terhadap 

konsumsi TV anak 

Orangtua 
mengawasi 

konsumsi TV anak, 
anak tidak boleh 

menonton drama/ 
sinetron 

Keluarga tunduk 
terhadap TV 

Orangtua mengawasi 
konsumsi TV anak, 

tidak menonton 
drama/sinetron saat 

menonton TV 
bersama anak 

Keluarga tunduk 
terhadap TV 

Keluarag tunduk 
terhadap TV 

 

Tabel 13. Keluarga dan ketahanan mereka terhadap TV.  

Sumber: Penulis.

152 



153 

 

 

Kebanyakan praktik keharian tidak mempunyai motif langsung. 

Praktik-praktik yang berulang dari waktu ke waktu (rutin) 

merupakan mekanisme untuk mempertahankan kesinambungan 

hidup sosial. Dalam gulungan rutin, para pelaku 

mempertahankan rasa aman ontologis (ontological security, 

Giddens, 1984 hal. 282). Di sini, kita merujuk kembali pada 

Silverstone yang berargumen bahwa televisi, hingga batas 

tertentu, memberikan semacam rasa aman, atau dalam istilah 

Giddens: rasa aman ontologis. 

Rasa aman ontologis mengacu pada rasa percaya yang diletakkan 
manusia pada keberlanjutan identitas-diri serta dalam konstannya 
lingkungan sosial serta lingkungan material dari sebuah tindakan. 
Semacam perasaan dapat mengandalkan sosok atau benda-benda 
tertentu, sesuatu yang sangat inti dalam hal kepercayaan, adalah hal 
mendasar untuk mendapatkan rasa aman ontologis; demikian, kedua hal 
tersebut terkait secara psikologis. Rasa aman ontologis  terkait dengan 
"keberadaan" (being) atau, dalam istilah fenomenologi, "keberadaan di 
dalam dunia". Tapi hal itu lebih merupakan gejala emosional, dan bukan 
kognitif, dan berakar di dalam bawah sadar. (Giddens, 1990, hal. 92) 

Karena rasa aman ontologis berakar kuat di dalam bawah sadar 

(sesuatu yang seringkali tidak disadari keberadaanya), mengubah 

kebiasaan yang menyangkut hal tersebut terbukti tidak mudah. 

  

Intervensi 

Selama etnografi, kami melakukan intervensi kepada salah satu 

keluarga di tiap lokasi. Kami meringkas upaya intervensi tersebut 

dalam tabel berikut. 
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Sumber: Penulis. 

Matriks di atas memperlihatkan bagaimana keluarga-keluarga 

tersebut, atau anggota-anggota mereka, mempertahankan 

sebentuk relasi tertentu terhadap televisi. Karena menonton TV 

telah menjadi bagian dari kebiasaan rutin keluarga yang 

memberikan kenyamanan instan bagi mereka setiap harinya, 

maka upaya mengubah selera atau kecenderungan menonton 

mereka pun merupakan tantangan tersendiri. Hanya ketika 

prasyarat tertentu terpenuhi, maka sebuah acara baru dapat 

diterima. Contohnya, Eka mengagumi Ultraman, seorang 

pahlawan super yang bertarung melawan monster raksasa dan 

alien licik yang mengancam bumi. Eka sering menirukan gerak-

gerik Ultraman ketika bermain dengan teman-temannya. 

Pertarungan fisik antara kebaikan dan kejahatan selalu menarik 

Keluarga 

Subjek 

yang 

diintervensi 

Intervensi Reaksi 

Pondok 

Makmur 

Keluarga 

Hendri 

Eka Hiburan - Animasi 
The Reef (Global TV),  

The Jungle Book (RTV) 

Menolak 

Merasa asing/tidak familiar (tak 

ada pertarungan fisik di antara 

karakter-karakternya) 

Hiburan - Drama 
Cerita Kita (DAAI TV) 

Menerima 

Sesuai selera Eka 

Solokan 

Keluarga 

Khrisma 

 

Rani, Tanti Hiburan 
Berpacu Dalam Melodi (NET.), 

Indonesia Mencari Bakat (Trans 
TV) 

Menerima 

Ikut bernyanyi, menikmati konten 

Hiburan - Komedi 
Tetangga Masa Gitu (NET.) 

 

Tidak peduli 

Tidak tertarik 

Rorurangga 

Keluarga 

Yoyok * 

 

Said Hiburan - Talkshow 
Sarah Sechan, Ini TalkShow 

(NET.) 

Tidak peduli 

Tak memahami isi pesannya 

Sarah Hiburan – Sinetron 
Catatan Hati Seorang Istri 

(RCTI) 

Menolak 

Tidak mengikuti drama 

seri/sinetron tersebut 

Yoyok Hiburan 
Bukan Sekedar Wayang (NET.), 

Goyang Goyang Senggol 
(Indosiar) 

Menolak 

Merasa asing/tidak akrab 

dengan budaya yang ditampilkan 

*Keluarga Rorurangga tidak dapat mengakses SCTV, ANTV, Trans TV, Trans 7, dan Kompas TV  
karena masalah lokasi.  

Tabel 14. 

Intervensi dan 

reaksi keluarga 

rural dan sub-

urban terhadap 

intervensi. 
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Eka, dan ia selalu membayangkan dirinya sebagai sang pahlawan 

pemberani yang sedang membela kebenaran. Konten TV yang 

menayangkan pertempuran terbuka antara kebaikan dan 

kejahatan semacam ini akan segera menarik perhatiannya. 

Konten TV yang selaras dengan hobi seseorang tampaknya lebih 

berpeluang mendapatkan perhatian. Hal ini terbukti di keluarga 

Solokan, dalam kasus Berpacu dalam Melodi63 dan Indonesia 

Mencari Bakat64. Tapi, hal itu tak terjadi pada intervensi dengan 

tayangan Tetangga Masa Gitu65, karena keluarga Solokan di 

Karawang merasa sulit memahami lelucon-lelucon dalam acara 

tersebut. NET. memang mempelihatkan gaya hidup urban, 

lelucon-lelucon mereka pun cenderung sangat bias-urban, 

khususnya Jakarta. Dengan demikian, wajar apabila keluarga 

Rorurangga juga mengalami kesulitan untuk memahami konten 

NET., karena tak sesuai dengan konteks budaya di Pulau Ende. 

Di sini, kami perlu menegaskan kembali bahwa cara orang 

menonton TV terpaut erat dengan konteks sosio-kultural 

mereka. Dalam pengertian ini, rutinitas keluarga menonton TV 

di wilayah rural dan suburban tidaklah steril dari pengaruh 

tetangga mereka, lingkungan tempat mereka hidup sehari-

harinya. Bahkan selera pribadi pun, sebagai imbas dari kebebasan 

memilih, tetap saja dibatasi oleh ketersediaan akses infrastruktur 

dan tak lepas dari konteks sosio-kultural tempat seseorang hidup. 

 

                                                      
63 Berpacu Dalam Melodi merupakan pertunjukan permainan yang menguji 

pengetahuan para kontestan mengenai lagu-lagu. Program ini diproduksi 

bersama oleh Triwarsana, Ani Sumadi Production, dan NET. Entertainment 

untuk NET. 
64 Indonesia Mencari Bakat (Trans TV) adalah ajang pencarian bakat yang 

mengakomodasi berbagai bakat, mulai dari penyanyi, penari, pelukis, 

musisi, hingga pesulap. 
65 Tetangga Masa Gitu (NET.), tayang sejak Maret 2014, merupakan komedi 

situasi (sitcom) produksi Imagine Films dan NET. Entertainment. 
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6.4. TV dan implikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Jelaslah bahwa televisi menyediakan konten dalam beragam 

genre. Meski begitu, tidak selalu mudah untuk memahami apa 

yang dilakukan orang terhadap konten tersebut, bagaimana 

orang-orang bereaksi terhadapnya, atau bagaimana orang 

mengaitkan pesan-pesan dalam konten tersebut dengan hidup 

mereka. Masyarakat tidak selalu sadar akan dampak konsumsi 

media, pun mereka tak selalu sadar sepenuhnya pada saat mereka 

sedang mengonsumsi konten media. Bagi Giddens, jelaslah 

bahwa "informasi dan ide-ide dari media tidak hanya 

mencerminkan dunia sosial, melainkan juga turut andil dalam 

pembentukannya, dan merupakan unsur utama dalam 

kemampuan refleksi modern" (Giddens, 1991). Cerita-cerita yang 

dikemukakan di atas menunjukkan betapa informasi dan 

gagasan-gagasan dari media turut membentuk pandangan 

seseorang mengenai dunia. Kebiasaan/rutin yang terbangun di 

seputar acara-acara televisi tak hanya berdampak pada persepsi 

kita, namun juga pada cara kita membangun kehidupan harian 

kita. Bahkan pilihan-pilihan orang untuk meletakkan televisi di 

ruang keluarga bersama berbagai pernak-perniknya sebetulnya 

melahirkan akibat-akibat (konsekuensi) tersendiri, disadari atau 

tidak.  

Meletakkan televisi sebagai objek utama dalam ruang keluarga 

memang membantu anggota keluarga untuk berkumpul di satu 

ruangan, lengkap dengan satu objek yang bisa dilihat bersama. 

Ketika televisi menyala, perhatian setiap anggota keluarga 

cenderung dikuasai oleh acara televisi. Meski seluruh anggota 

keluarga berbagi ruang dan waktu yang sama, tak satu pun 

menunjukkan sikap peduli satu sama lain. Menonton televisi 

jelas menyerap perhatian seseorang. Memang, ada kalanya 

terlontar komentar-komentar pendek terhadap acara. Tapi 

komentar atau celetukan ini jarang berkembang menjadi 
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percakapan atau dialog yang lebih hidup. Diskusi-diskusi kecil 

yang hangat tentang acara mungkin saja muncul ketika semua 

anggota keluarga menyimak  acara televisi dan saling berbagi 

pendapat tentang hal itu.  

Demikian, televisi tidak membantu meningkatkan kohesi 

keluarga di wilayah rural dan suburban. Alih-alih, televisi 

seringkali memicu konflik dan perselisihan: mereka yang duduk 

di depan televisi saling merebut kendali atas televisi. Tidak ada 

yang bersedia menyerahkan remote control karena tak seorang 

pun mau melewatkan acara favorit masing-masing. Ketika ada 

yang kalah dalam perebutan remote control tapi tak punya minat 

dalam menonton acara televisi yang diputar, ia hanya punya dua 

pilihan: 1) menarik diri/mundur dari ruangan keluarga tempat 

televisi berada dan pergi ke ruangan lain, atau 2) tetap duduk 

dengan enggan di ruang keluarga mencoba menonton acara yang 

ditayangkan atau melakukan sesuatu yang lain di ruangan 

tersebut.  

Televisi, perangkat maupun tayangannya, telah menjadi bagian 

tak terpisahkan dalam hidup keseharian keluarga. Saat-saat 

ketika listrik tiba-tiba padam memperlihatkan betapa sukar 

untuk melewatkan waktu di dalam rumah tanpa adanya suara 

atau gambar bergerak dari televisi. Disadari atau tidak, ada rasa 

gelisah atau semacam rasa kehilangan ketika televisi tak bisa 

digunakan. Anak-anak tidak merasa nyaman menghabiskan 

waktu di dalam rumah tanpa cahaya, dan lebih-lebih, tanpa 

televisi yang menemani. Segera setelah listrik menyala, anak-

anak berebut meniup lilin, lalu meminta orangtua mereka 

menyalakan teleivsi. Sebesar itulah sukacita yang bisa dihadirkan 

oleh televisi pada anak-anak, dan betapa anak-anak bergantung 

pada televisi. Inilah yang memperlihatkan bahwa televisi pada 

titik tertentu menyediakan (dalam istilah Giddens) rasa aman 

ontologis.  
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Sementara itu, kehadiran internet di daeah suburban Tangerang 

menjadi sebuah alternatif untuk mengakses informasi dan 

hiburan bukan hanya bagi orang-orang dewasa, namun juga bagi 

anak-anak. Walau demikian, kehadiran internet juga memicu 

perdebatan. Akses internet relatif mahal, sehingga menjadi 

tantangan keuangan tersendiri bagi pekerja biasa yang hidup di 

daerah suburban itu untuk mengaksesnya. Potensi pengaruh dari 

konten negatif internet, seperti permainan online yang sarat 

kekerasan adalah persoalan lain yang menerbitkan kekhawatiran 

dalam orangtua. Priyanto dan Enda, misalnya, dengan berat hati 

memutuskan untuk memberi PlayStation kepada anak-anak 

mereka, setelah berunding cukup lama. Harapannya, sang anak 

merasa terhibur dengan televisi dan PlayStation, sehingga 

mereka lebih betah tinggal di dalam rumah ketimbang bermain 

di luar. Di sini, kita melihat bagaimana  latar sosial yang 

rumit/kompleks bisa berdampak besar dalam pilihan keluarga 

(atau individu) untuk melakukan sesuatu.  

Giddens menggunakan sebuah model stratifikasi tentang pribadi 

yang bertindak (acting self), untuk menjelaskan bagaimana 

individu bertindak. Menurut Giddens, kapasitas refleksi, 

rasionalisasi, dan motivasi tindakan sesungguhnya merupakan 

gugus yang melekat pada proses sebuah tindakan. Oleh karena 

itu, tidak ada batasan mutlak antara kemampuan untuk 

mengambil jarak dan melakukan penilaian kritis (kesadaran 

diskursif) dengan rutinitas keseharian yang kita lakukan tanpa 

harus berulang kali bertanya-tanya lagi (kesadaran praktis). 

Seseorang bisa saja memiliki kesadaran diskursif pada satu 

momen khusus tertentu. Lalu, jika ia memutuskan untuk 

melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu, dan membuatnya 

menjadi praktik, suatu perubahan pun terjadi. Di sini, individu 

dipandang sebagai seorang pelaku yang memiliki kapasitas 

refleksif.  
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Bertolak dari kasus nyata di wilayah rural dan suburban, kami 

ilustrasikan bagaimana seseorang mungkin mempertahankan 

atau mengubah struktur. 

 

Dari kacamata strukturasi, menonton televisi secara berulang-

ulang setiap hari jatuh dalam gugus kesadaran praktis. Para 

pelaku tak lagi bertanya-tanya setiap waktu mengapa mereka 

menempatkan pesawat televisi di ruang keluarga dengan segala 

pernak-perniknya, mengapa mereka menyalakan televisi begitu 

mereka bangun di pagi hari, mengapa mereka menonton televisi 

di malam hari setelah lelah seharian bekerja atau sekolah. 

Menonton televisi telah menjadi rutin harian, yang hanya akan 

berubah ketika pelaku menggunakan kapasitas refleksif mereka 

dari waktu ke waktu, menciptakan momen-momen diskursif 

(kesadaran diskursif) dan lantas menerjemahkannya dalam 

praktik-praktik nyata keseharian agar menjadi kebiasaan baru.  

Garis batas antara kesadaran diskursif dan kesadaran praktis tak 

pernah tetap, melainkan senantiasa lentur dan mudah ditembus, 

baik dalam pengalaman setiap individu maupun dalam 

perbandingan antara berbagai aktor dalam konteks tindakan 

sosial yang berbeda (Giddens, 1984:4). Namun demikian, tidak 

Pemantauan tindakan 

melalui refleksi

“Mengapa tetap menonton acara TV 

yang tidak mendidik?”

Rasionalisasi tindakan

“TV membuat anak-anak betah di 

rumah sementara kami bekerja 

seharian.” 

Motivasi tindakan

“Kami hanya ingin menjadi orangtua 

yang baik.”

Konteks tindakan 

yang tidak disadari

Keterbatasan pilihan karena 

minimnya akses dan 

infrastruktur

Konsekuensi tak terhindarkan

TV menemani segala 

kegiatan di rumah

Kesadaran diskursif

Sadar bahwa TV menyajikan 

informasi dan hiburan, namun juga 

bisa berdampak negatif terhadap 

perkembangan anak

Kesadaran praktis

Terus menonton TV 

setiap hari.

Motif tak sadar

Khawatir dianggap sebagai 

orangtua yang kejam.

Represi (norma sosial, 

lingkungan pergaulan)

Semua orang nonton TV, 

menghormati preferensi 

orang lain

Kegelisahan

“Bisakah saya 

melakukannya?”

Gambar 19. 

Dinamika 

kesadaran 

diskursif dan 

kesadaran praktis. 

Sumber: Penulis. 
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selalu mudah mengubah kesadaran diskursif (yang didapat pada 

momen-momen diskursif) menjadi kesadaran praktis.  

Dengan segala dinamika kehidupan sehari-hari di wilayah rural 

dan suburban, kami menemukan bahwa orangtua tampak tidak 

berdaya di hadapan televisi. Beban hidup keseharian, berbaur 

dengan minimnya akses dan infrastruktur, serta jalinan latar 

sosial maupun budaya yang rumit, membuat orangtua cenderung 

memberi batasan yang lebih longgar kepada anak-anak mereka. 

Karena itulah, menonton televisi menjadi rutin keseharian yang 

tak dapat dilewatkan oleh sebuah keluarga. Pada akhirnya, 

keterbatasan sumber daya telah menempatkan warga di wilayah 

rural dan suburban dalam posisi relatif tak berdaya dalam 

kaitannya dengan televisi. 
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Bab 6. Temuan utama 

 Di wilayah-wilayah rural dan suburban, TV adalah teman untuk segala kegiatan. 

Minimnya akses dan infrastruktur membuat TV menjadi sumber utama informasi dan 

hiburan.  

 Pada dasarnya, minimnya akses dan infrastruktur telah membatasi pilihan warga atas 

informasi dan hiburan. Hanya wilayah suburban yang menikmati akses internet dan 

dengan demikian memiliki sumber alternatif bagi informasi dan hiburan.  

 Keluarga-keluarga menaruh televisi sebagai benda utama dalam ruang keluarga, 

menyediakan kenyamanan tepat di ruangan terbesar dalam rumah,  tempat anggota 

keluarga biasanya menghabiskan waktu mereka. Meski demikian, TV tidak 

berkontribusi/andil mempererat keluarga di daerah rural dan suburban. Alih-alih, 

televisi sering memicu konflik  perebutan kendali atas TV.  

 Warga di daerah rural dan suburban mempunyai berbagai kritik terhadap acara 

tertentu di televisi. Sayangnya, kritik mereka hanya berhenti di depan televisi. Mereka 

berjuang keras menerjemahkan kemampuan untuk mengambil jarak dari TV ke dalam 

praktik rutin sehari-hari. Keterbatasan pilihan  media, membuat TV menjadi   medium 

yang paling terjangkau bagi mereka yang hidup di wilayah rural dan suburban.  

 Selain minimnya akses dan infrastruktur, latar sosial dan budaya di setiap wilayah 

rural/rural dan suburban juga merupakan faktor signifikan yang memengaruhi berbagai 

keputusan masyarakat untuk menonton TV. Ada beberapa orang menonton acara 

tertentu untuk menunjukkan penghormatan mereka kepada para orang yang lebih tua 

atau untuk bisa terlibat dalam interaksi sosial. Demikian, kebiasaan menonton TV 

adalah hasil kebebasan memilih yang dibatasi oleh ketersediaan akses dan 

infrastruktur serta konteks sosio-kultural dalam masyarakat di mana  seseorang  

tinggal.  

 TV turut andil dalam membentuk persepsi seseorang atas dunia. Gambaran suram 

dan muram mengenai kehidupan di kota-kota besar sebagaimana juga gaya hidup 

glamor dari para warga kota-kota besar yang diserap masyarakat merupakan bagian 

dari konstruksi konten televisi dalam menampilkan realitas.  

 Dalam kaitannya dengan produksi konten: warga di wilayah rural dan suburban praktis 

terbisukan (tak punya suara sama sekali) karena mereka tidak memiliki akses  untuk 

bersuara (langsung maupun tak langsung) kepada para produser konten.  
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7  

Sintesis dan kesimpulan 

 

Feedback penonton itu punya kekuatan besar untuk empowerment 

[pemberdayaan], makanya ada [inisiatif seperti] Remotivi itu bagus kok. 

Makanya aku mau dukung, karena kita butuh suasana dialogis 

sebenarnya antara kreator [konten] dengan masyarakatnya. Karena 

kadang-kadang banyak [kejadian]; jangankan televisi, film layar lebar 

sekarang pun menurutku kadang-kadang terlalu asyik dengan dunianya 

sendiri kok. Tidak membumi, tidak mencoba berdialog dengan 

pasarnya. Sehingga banyak yang mencoba memotret Indonesia dengan 

kacamata bukan kacamata Indonesia. Nonton sajalah film-film [itu], 

coba [rasanya] seperti bukan di Indonesia ya. Bukan saya ingin 

mengatakan tidak boleh, tetapi akhirnya tolok ukurnya menjadi lain. 

Dia [produser] tidak berdialog dengan [pemirsanya]. Sementara 

menurutku, karya seni, karya sastra, bisa berdialog dengan 

komunikannya. 

(Maman Suherman, Sutradara ILK, wawancara, 13 Desember 2014) 
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Perkembangan pesat industri media dan teknologi komunikasi 

telah memicu semakin ketatnya persaingan industri informasi. 

Yang tersisa dalam peta industri media saat ini adalah 12 grup 

media besar, masing-masing bertahan hidup dengan cara 

menerapkan skema berorientasi pasar dan cenderung abai 

terhadap tugas media untuk memberadabkan (Nugroho et al., 

2012, Nugroho et al., 2013). Menambah keruwetan ini, struktur 

pemain industri tidak hanya terdiri stasiun-stasiun televisi, tapi 

juga dibentuk aktor-aktor lainnya.  

Kondisi ini muncul karena adanya mekanisme tertentu dalam 

produksi konten. Di sisi lain, warga atau masyarakat pun turut 

andil dalam melestarikan dan memperkuat model industri 

tersebut, mengingat televisi punya peran sentral dalam hidup 

keseharian warga/masyarakat Indonesia. Melalui cara-caranya 

yang khas, televisi membawa serta kenyamanan tertentu – atau 

dalam istilah Giddens, rasa aman ontologis – dalam diri para 

penonton/khalayak.  

Bab ini merupakan sintesis studi tentang dinamika produksi dan 

konsumsi di dalam sistem media, dengan konseptualisasi serta 

pemahaman lebih dalam, khususnya dalam kaitannya dengan 

permainan kuasa di antara aktor-aktor dalam industri media saat 

ini dan bagaimana dualitas struktur dan pelaku telah membentuk 

praktik keseharian dari interaksi kuasa tersebut. 

 

7.1. Menggerakkan kekuatan dalam industri  

Faktor-faktor eksternal, seperti teknologi, regulasi, globalisasi, 

dan perkembangan sosio-kultural dalam masyarakat memang 

telah mengusik dan menggerakkan perubahan seluruh bagian 

industri media kontemporer (Albarran, 2002). Namun, ketika 

menilik industri tersebut lebih dekat, kami melihat betapa silang 

sengkarut aktor-aktor dalam industri ini punya andil signifikan 
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terhadap dinamika produksi konten. Malah, penelitian ini 

mengajukan argumen bahwa pada batas tertentu, industri media 

itu sendiri telah takluk dihantam aktor-aktor atau industri lain. 

Aktor atau industri lain ini seringkali memiliki modalitas 

keuangan yang lebih besar dan patut diduga punya kepentingan 

lebih besar dalam bekerjanya media di Indonesia.  

Beberapa aktor yang terlibat dalam struktur industri media 

adalah para pengiklan, ahli strategi media (media strategist), 

berbagai rumah produksi, serta lembaga pemeringkat (rating). 

Dalam media itu sendiri, ada beberapa aktor yang pergerakannya 

berimbas terhadap penciptaan konten atau isi siaran. Dewan 

redaksi masing-masing stasiun televisi, misalnya. Juga, para 

pemilik televisi serta para pekerja televisi/media. Dalam 

kompleksitas ini, masing-masing aktor tersebut telah 

menggerakkan berbagai sumber daya (baik sumber daya otoritatif 

maupun sumber daya alokatif) yang mereka miliki, sehingga 

masing-masing juga punya andil dalam menyusun, membentuk, 

mereka-ulang praktik-praktik penciptaan konten. Peran aktor 

tersebut seringkali kurang diperhitungkan dalam sebagian besar 

studi media yang ada. Maka dari itu, penting untuk memetakan 

bagaimana para aktor itu saling memengaruhi. Apalagi, produksi 

media saat ini lebih sering dipandang sebagai sesuatu yang sangat 

ditentukan oleh desakan suplai. 

Seringkali, modal atau kapital dianggap sebagai satu-satunya 

sumber daya yang menentukan tindakan aktor. Namun 

demikian, penelitian kami mengungkap bahwa kapital atau uang 

bukan satu-satunya sumber daya yang bisa berpengaruh. 

Interaksi antar-aktor, yang menjadi wahana pengerahan kuasa 

masing-masing aktor dengan perangkat aturan mereka sendiri, 

juga menentukan. Pembentukan struktur dalam industri media 

melibatkan beberapa pelaku. Proses produksi merupakan ajang di 

mana tiap pelaku memperebutkan kuasa melalui pengerahan 

sumber daya yang ia punya. Oleh karena itu, upaya untuk 
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memahami mobilisasi/ pengerahan berbagai aturan lain di antara 

para aktor tersebut adalah sebuah keharusan. 

Para pengiklan memainkan peran yang sangat penting dalam 

produksi konten atau isi siaran karena mereka memberi 

pemasukan sangat besar bagi stasiun-stasiun televisi yang ada. 

Dalam beberapa kasus, mereka juga telah memiliki pengaruh 

sangat luas dalam pembuatan beberapa program atau acara 

tertentu. Ringkasnya, para pengiklan punya dominasi ekonomis 

dalam industri media kita. Menggunakan bantuan ahli strategi 

media, para pengiklan berada dalam posisi menentukan terhadap 

televisi, walaupun beberapa biro iklan kecil memang melihat 

pihak televisilah yang memiliki daya tawar lebih kuat. Karena 

operasional televisi membutuhkan suntikan modal, maka kuasa 

keuangan sebenarnya terletak di tangan para pengiklan. 

Pertumbuhan masif belanja iklan di Indonesia adalah bukti 

bahwa sumber daya alokatif masih merupakan salah satu faktor 

penentu utama dalam membentuk sebuah acara di televisi kita. 

Di luar pengaruh besar dari para pengiklan tersebut, kuasa 

alokatif para pengiklan akan terasa lebih efektif di tangan ahli 

strategi media. Selama ini, ahli strategi media seringkali 

dipandang hanya sebagai mediator atau perantara. Padahal, 

mereka merupakan unsur yang tak tergantikan dalam rantai 

produksi media. Peran mereka sebagai negosiator yang mewakili 

kepentingan para pengiklan, jelas siginifikan dalam 

mengembangkan berbagai pesan kunci dalam iklan serta 

menyalurkan pesan-pesan tersebut ke dalam medium-medium 

yang spesifik. Namun, beberapa perancang strategi media 

(khususnya mereka yang berskala kecil) juga mengakui 

bagaimana televisi, hingga batas tertentu, memang memegang 

kunci penting untuk memutuskan apakah suatu pesan akan 

disiarkan atau tidak. Hubungan kekuasaan semacam ini bersifat 

timbal-balik karena para aktor yang terkait mampu 

memanfaatkan sumber daya alokatif dan otoritatif dalam jumlah 

tertentu.  
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Dalam hal produksi konten itu sendiri, untuk beberapa tahun 

terakhir, stasiun-stasiun televisi tak lagi menjadi sumber daya 

tunggal dalam menghasilkan konten. Perusahaan-perusahaan 

produksi atau rumah-rumah produksi, kini telah memasuki pasar 

dan menyumbang besar dalam hal pembentukan konten siaran. 

Namun, karena berbagai rumah produksi yang ada jarang dikenal 

dari kemampuan inovatif mereka, daya tawar mereka pun 

terbatas – sebagian juga karena sikap pragmatis produser dan 

pejabat eksekutif televisi. Lebih jauh lagi, saat ini pasar telah 

sangat dipengaruhi oleh rumah-rumah produksi besar yang 

sebenarnya malah melayani berbagai stasiun televisi yang ada. 

Keadaan ini berarti bahwa berbagai perusahaan produksi yang 

ada tak pernah benar-benar bebas dalam menciptakan konten. 

Ringkasnya, walaupun televisi mengandalkan rumah-rumah 

produksi untuk memproduksi konten, berbagai rumah produksi 

pada dasarnya hadir semata untuk melayani dan meladeni 

berbagai kebutuhan stasiun televisi. Kehadiran lembaga rating, 

dalam kasus ini, menjadi sangat signifikan dalam menetapkan 

harga jual slot-slot iklan dan juga menetapan nilai keseluruhan 

dari sebuah acara di televisi. Bagi para pencipta konten, rating 

adalah kunci untuk mengevaluasi kesuksesan (atau kegagalan) 

program mereka. Peran inovasi, dalam kasus ini, terperangkap 

dalam kuasa rating. Tabel berikut ini menggambarkan berbagai 

aturan dan sumber daya yang dimiliki oleh aktor-aktor tertentu 

dan seberapa jauh mereka mempengaruhi yang lain. 

Sumber: Penulis. 

Tabel 15. 

Aturan dan 

sumber daya 

aktor-aktor 

dalam produksi 

konten. 

Aturan dan sumber 

daya bagi industri 

produksi 

Stasiun-

stasiun TV 

Lembaga 

rating 

Rumah 

produksi 
Pengiklan 

Ahli 

strategi 

media 

Pekerja 

kreatif 

Sumber daya alokatif 
Tinggi 

Sangat 

tinggi 
Tinggi Tinggi Tinggi Rendah 

Sumber daya 

otoritatif 
Tinggi 

Sangat 

tinggi 
Rendah Rendah Rendah Rendah 
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Dari perspektif strukturasi Giddens, proses produksi media kini 

terlihat jelas. Kunci untuk memahami proses produksi media 

adalah memerhatikan para aktor dan memahami bahwa masing-

masing aktor, dengan segala sumber daya yang mereka miliki, 

memiliki kapasitas untuk memengaruhi struktur industri media, 

baik memperkuat, ataupun membentuk kembali struktur 

tersebut. 

Mengacu pada tabel di atas, serta pada dinamika produksi konten 

di Indonesia, kami mengajukan kesimpulan bahwa setiap bentuk 

praktik dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing 

agen/pelaku pada akhirnya akan memperkuat kembali struktur 

yang ada. Kehadiran lembaga rating, misalnya, berkontribusi 

memberi legitimasi terhadap konten yang diproduksi oleh 

televisi dan rumah-rumah produksi dalam mereka-ulang sebuah 

sistem yang menguntungkan mereka. Dalam skenario ini, para 

pengiklan beserta ahli strategi media hadir dan menyuntikkan 

modal ke dalam struktur. Struktur ini tersusun dari berbagai 

aturan dan sumber daya yang dimobilisasi oleh aktor-aktor yang 

terlibat.  

 

7.2. Konstruksi rutin harian  

We take television for granted in a way similar to how we take everyday 
life for granted.  

Kita menerima televisi begitu saja dengan cara yang mirip dengan cara 
kita menerima kehidupan kita sehari-hari. Begitu saja, tanpa tanya. 
(Silverstone, 1994, hal. 3)  

Apabila kita merenungkan pertumbuhan sosial-ekonomi di 

Indonesia, kita akan menemukan sebuah gambaran umum yang 

mengisyaratkan betapa senjangnya kualitas hidup warga di 

berbagai wilayah di Indonesia. Dari segi infrastruktur, warga 

yang hidup di wilayah urban dimanjakan dengan  melimpahnya 

pilihan atas berbagai sistem infrastruktur –entah itu infrastruktur 
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"lunak" seperti: pendidikan, kesehatan, pilihan profesi; atau 

infrastruktur "keras" seperti: jalanan, listrik, air bersih, serta 

pilihan transportasi. Situasi ini sangat berbeda jika kita 

bandingkan dengan keadaan di daerah-daerah suburban dan 

rural. Beberapa daerah baru bisa mengakses listrik secara 

terbatas, sedang beberapa ain masih berjuang mendapatkan 

sanitasi dan manfaat layanan kesehatan dasar. Namun demikian, 

kesenjangan itu tidak kami temukan dalam kaitannya dengan 

pertelevisian di Indonesia.  

Sumber: Penulis. 

Dari tabel tersebut, tampak bahwa tingkat paparan televisi, baik 

di daerah urban, suburban, dan rural, ternyata tinggi. Dalam 

penelitian kami, warga di urban, suburban, maupun rural, 

menikmati waktu menonton televisi setidaknya lima jam per 

hari. Persis hanya inilah kesamaan di antara tiga wilayah yang 

kami teliti dalam hal media konvensional. Selebihnya, berbeda. 

Kaum urban atau penduduk kota yang terpapar berbagai macam 

media, punya posisi yang relatif lebih kuat dalam memilih 

konten media yang mereka inginkan. Kehadiran layanan TV 

Berbayar (Pay TV) juga berkontribusi terhadap keberagaman 

perilaku konsumsi media warga yang kami teliti. Keluarga-

Lanskap 

Media 

Konvensional 

Urban Suburban Rural 

Akses 

infrastruk-

tur 

Tingkat 

konsumsi 

Akses 

infrastruk-

tur 

Tingkat 

konsumsi 

Akses 

infrastruk-

tur 

Tingkat 

konsumsi 

TV Tersedia 

Tinggi 

(5-6 

jam/hari) 

Tersedia 

Sangat 

tinggi 

(10 jam 

/hari) 

Tersedia 

Tinggi 

(5-6 jam 

/hari) 

Pay TV (TV 

Berbayar) 

Tersedia 

(kecuali 

Kupang) 

Tinggi 

(kecuali 

Kupang) 

Tersedia 
Tidak 

relevan 

Tidak 

tersedia 

Tidak 

relevan 

Surat Kabar Tersedia Tinggi Tersedia Rendah Tersedia Rendah 

Majalah Tersedia Tinggi Tersedia Rendah Terbatas Rendah 

Buku Tersedia Tinggi Terbatas Rendah Terbatas Rendah 

Film (DVD, 

bioskop) 
Tersedia Tinggi Terbatas Rendah 

Tidak 

tersedia 

Tak bisa 

dilakukan 

Tabel 16. 

Media 

konvensional 

di wilayah 

urban, sub-

urban, dan 

rural.  
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keluarga yang tinggal di wilayah suburban dan rural menikmati 

kehadiran televisi, akses ke TV Berbayar sangat terbatas. Tanpa 

jaringan TV Berbayar, pilihan yang tersedia bagi mereka pun 

terbatas. Hasrat mereka akan informasi dan hiburan tak 

terpuaskan hanya oleh konten televisi terestrial yang bersiaran 

dari Jakarta. Kalaupun beberapa di antara mereka memiliki akses 

internet, seringkali mereka menggunakannya untuk 

meringankan rasa tidakberdayanya.  

Dalam hal media konvensional, adalah kaum urban atau 

penduduk kota yang memperoleh manfaat dari beragamnya 

pilihan akses informasi. Inilah kemewahan yang tak dimiliki 

oleh mereka yang hidup di pinggiran. Meski media konvensional 

relatif telah menjangkau warga di daerah suburban dan rural, ada 

hambatan dari segi daya beli – khususnya menyangkut media 

cetak. Hambatan itulah yang menjadi salah satu faktor pembeda 

di wilayah urban dan non-urban. 

Sementara beberapa keluarga tahu akan kehadiran internet dan 

kemungkinan peluang untuk menggali informasi dan terlibat 

dalam produksi informasi dalam cara-cara yang lebih murah, 

gambaran besarnya ternyata tak mencerminkan gagasan tersebut. 

Terlepas dari fakta bahwa infrastrukturnya relatif telah siap, 

adopsi internet dalam kehidupan warga di non-urban masih 

sangat terbatas. Tabel berikut menggambarkan penggunaan 

media berbasis internet di ketiga latar wilayah.    

Sumber: Penulis. 

Tabel 17. 

Media berbasis 

internet di 

wilayah urban, 

suburban, dan 

rural.  

Lanskap media 
berbasis-internet 

Urban Suburban Rural 

Akses 
terhadap 

infra-
struktur 

Tingkat 
konsumsi 

Akses 
terhadap 

infra-
struktur 

Tingkat 
konsumsi 

Akses 
terhadap 

infra-
struktur 

Tingkat 
konsumsi 

Fixed line 
(contohnya 

FastNet, Biznet, 
Speedy)  

Tersedia Tinggi Tersedia Rendah Terbatas 
Tak bisa 
dilakukan 

Mobile cellular line 
(melalui provider 

ponsel) 
Tersedia Tinggi Tersedia Rendah Tersedia 

Sangat 
rendah 
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Keadaan demikian menggarisbawahi pentingnya televisi dalam 

menyampaikan informasi di Indonesia. Sebagai media utama, 

televisi hadir di semua latar daerah dan memasuki ruang-ruang 

pribadi warga negara selama hampir lima jam per hari. Hal ini 

menggemakan kembali kemampuan televisi untuk membentuk 

apa yang dianggap sebagai hal-hal bernilai (atau berharga) 

(Castells, 2009). Implikasinya sungguh luas manakala kita 

mendiskusikan logika yang mengendalikan dinamika produksi 

konten. Walau begitu, cara masing-masing penonton mengon-

sumsi konten media tidak bergantung hanya pada sisi penyuplai 

atau penyedia konten. Kebiasaan mereka menonton televisi 

terbentuk melalui beragam tingkat interaksi, yakni di tingkat 

individual, komunitas, hingga masyarakat lebih luas. 

Di tingkat individual dan komunitas, bagaimana kita menonton 

televisi tidak terbentuk secara kebetulan. Sebagai agen/pelaku, 

kita memutuskan berbagai hal secara sadar. Ketika kita memilih 

acara tertentu, memerhatikan sebuah program, atau bergabung 

dengan sebuah komunitas atau sekumpulan orang yang sedang 

menonton acara, semua itu kita lakukan dalam ranah kendali 

kita, entah kita sepenuhnya sadar atau tidak. Dengan demikian, 

jantung gagasan ini adalah keberpengetahuan (knowledgeability) 

agen/aktor/pelaku. Secara ringkas, agen yang berpengetahuan 

adalah para pemain relevan yang mampu memengaruhi 

dinamika media, dengan secara aktif melakukan tindakan disertai 

kesadaran (reflexive action). Melalui kemampuan refleksi untuk 

memonitor tindakan-tindakan mereka sendiri, dan kemampuan 

untuk memproduksi atau mereproduksi berbagai aturan dan 

sumber daya dalam mengonsumsi konten televisi, para agen 

berpengetahuan membentuk perilaku konsumsi media mereka 

sendiri, dan bilamana mungkin, meluaskan kesadarannya untuk 

melakukan perubahan terhadap struktur. Namun, perlu dicatat 

bahwa garis batas antara agency dan struktur beragam 

bergantung konteks. 
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Di wilayah urban, khalayak tampak sebagai agen/pelaku yang 

punya kemampuan lebih tinggi dalam memengaruhi struktur 

yang telah ada dan juga mereproduksi aturan-aturan serta 

sumber daya baru secara tak sadar. Mereka tampak lebih 

"mampu" karena mereka memang punya lebih banyak akses ke 

berbagai sumber informasi. Sayangnya, kesan ini sungguh salah 

dan bias urban. Warga yang tinggal di wilayah suburban dan 

rural juga punya kapasitas serupa dengan penduduk kota. Peran 

agensi terletak dalam tingkat kehendak bebas mereka, dan hal ini 

tampak dalam beberapa kasus. Hanya saja, keterbatasan akses 

terhadap media alternatif, membuat warga di daerah pinggiran 

menemui lebih banyak hambatan dalam mengekspresikan 

kehendak bebas mereka. 

Di seluruh wilayah, kemampuan untuk mengambil jarak 

terwujud dalam keseharian mereka. Salah satu contoh bisa kita 

temukan adalah betapa beberapa keluarga secara sadar 

menerapkan aturan ketat terkait stasiun TV apa yang boleh 

ditonton oleh anak-anak. Beberapa keluarga bahkan memblokir 

saluran TV tertentu karena kadang menyiarkan konten yang 

menurut mereka tak layak ditonton anak. Melalui tindakan-

tindakan demikian, terbukti bahwa para agen berpengetahuan 

memang memiliki daya atau kuasa bukan hanya terhadap TV 

tapi juga terhadap anak-anak mereka. (Lihat kasus di Jakarta 

Selatan dan Bandung pada Bab Lima). 
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 Kemampuan untuk mereproduksi aturan dan sumber daya 

 Urban Suburban Rural 

Aturan-
aturan 

 Kemampuan reflektif 
tinggi 

 Rasionalisasi tinggi 
terhadap TV 

 Sistem telah 
terinternalisasi 

 Kemampuan reflektif 
moderat 

 Rasionalisasi moderat 
terhadap TV 

 Rasionalisasi moderat 
terhadap TV 

 Kapasitas reflektif minim  
 Rasionalisasi rendah 

terhadap TV 
 Sistem tidak 

terinternalisasi, 
cenderung menerima 
begitu saja 

Sumber 
daya 

 Akses infrastruktur  tinggi  
 Dukungan pendidikan  

 Akses infrastruktur 
terbatas 

 Dukungan pendidikan, 
tapi terbatas 

 Akses infrastruktur 
rendah 

 Dukungan pendidikan, 
tapi terbatas 

Cakupan 
pengaruh 

 Pengaruh melalui profesi 
 Pengaruh memadai atas 

struktur 

 Pengaruh melalui 
kelompok pertemanan 

 Tertekan oleh pilihan-
pilihan dan kualifikasi 
yang terbatas 

 Pengaruh melalui status 
sosial 

 Pengaruh terbatas atas 
struktur 

Sumber: Penulis. 

Berlawanan dengan yang terjadi dalam latar urban, 

khalayak/penonton di daerah suburban tampaknya mengalami 

kesulitan dalam menerapkan berbagai aturan dan batasan 

menonton. Mereka harus berjuang keras mempraktikkan 

kesadaran reflektif mereka agar kesadaran tersebut mnjadi rutin 

keseharian. Pada titik tertentu, mereka menyadari bahwa mereka 

memiliki kekuatan atau kuasa atas televisi – dan lantas 

menerapkan aturan-aturan ketat di lingkungan mereka sesuai 

kesadaran akan kekuatan tersebut. Namun, karena televisi juga 

merupakan pusat kehidupan, masih menjadi sumber utama 

informasi bagi mereka, seringkali kemampuan mereka untuk 

mendesakkan aturan pun terbatas. Kurangnya akses media 

alternatif dan internalisasi yang lemah turut andil menciptakan 

kondisi di mana mereka merasa tak berdaya di hadapan televisi 

yang perkasa. 

Seperti tampak pada tabel di atas, penerapan berbagai aturan dan 

regulasi menonton sungguh beragam di antara keluarga-keluarga 

yang kami teliti. Kita bisa melihat beberapa agen yang punya 

Tabel 18. 

Kemampuan 

agensi di wilayah 

urban, suburban, 

dan rural.  
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kapasitas reflektif bisa mempertanyakan berbagai tindakan 

mereka sendiri. Berlawanan dengan itu, meminjam perspektif 

Giddens terhadap tindakan manusia, ada pula keluarga terlalu 

sering mengandalkan kesadaran praktis serta jarang 

mempertanyakan alasan apa sesungguhnya di balik pilihan 

menonton mereka. Sampai titik tertentu, praktik tanpa refleksi 

itu merupakan mekanisme untuk memperoleh rasa aman 

ontologis, seperti yang diajukan Giddens (1984, hal. 282) dalam 

argumennya: "Hanya melalui pelestarian rutinlah, para pelaku 

mendapatkan suatu rasa aman ontologis". 

Sementara di tingkat individual kemampuan reflektif setiap agen 

adalah faktor utama dalam menentukan tindakan tertentu; 

interaksi sosial juga memainkan peran penting dalam hal 

memengaruhi keputusan para pelaku untuk mengonsumsi 

konten media. Selama penelitian ini, kami menemukan bahwa di 

tingkat komunal, interaksi di antara para pelaku punya andil 

signifikan terhadap pembentukan kebiasaan menonton. 

Bagaimana cara keluarga tertentu atau lingkungan tetangga 

mereka mengonsumsi konten meresap masuk ke dalam selera 

pribadi dan dengan demikian memengaruhi pilihan seseorang 

terhadap satu genre atau acara tertentu. 

Menggunakan perspektif Giddens, kami menyimpulkan bahwa 

kunci bagi pemahaman akan proses konsumsi media adalah 

dengan memerhatikan para pelaku dan bagaimana mereka 

mereproduksi seperangkat aturan dan sumber daya, sambil pada 

saat yang sama juga memahami bagaimana faktor-faktor 

eksternal (misalnya, akses terhadap infrastruktur dan sistem-

sistem penyangga mereka) memungkinkan (atau sebaliknya, 

malah membatasi) pelaku dalam menerapkan kapasitas mereka. 

Kedua hal ini merepresentasikan dualitas struktur dan agen, 

yakni bahwa "segala aturan dan sumberdaya yang ditarik dari 

produksi serta reproduksi tindakan sosial, pada saat yang sama 

juga merupakan sarana reproduksi sistem." (Giddens, 1984, hal. 

19). 
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7.3. Perkembangan media dan hak warga: 

Beberapa implikasi 

Dinamika produksi konten sesungguhnya melibatkan beragam 

aktor, dengan segala aturan dan sumber daya yang digerakkan 

untuk menciptakan konten. Sayangnya, penghargaan terhadap 

keahlian dan kehendak bebas aktor-aktor tersebut berada di 

tingkat teramat rendah dan cenderung terkekang oleh struktur. 

Di sisi lain, dinamika konsumsi konten menyingkap betapa 

kebiasaan dalam mengonsumsi konten sesungguhnya turut 

dibentuk oleh dinamika internal para pelaku maupun oleh 

konten yang sedang diproduksi. Ringkasnya, para penonton, 

lewat kemampuan refleksi mereka, sesungguhnya menentukan 

apa saja yang diproduksi, tapi pada saat yang sama juga 

terpengaruh oleh konten. Melalui berbagai dinamika produksi 

dan konsumsi, denyut kebudayaan pun dibangun.  

Namun demikian, absennya Sistem Siaran Jaringan membuat 

aktor-aktor dalam struktur industri media memegang kekuasaan 

demikian besar. Aktor/pelaku dalam struktur media ini 

memandang khalayak semata sebagai entitas pasif yang bisa 

diperjualbelikan untuk kepentingan dan keuntungan industri 

sendiri. Alih-alih dimintai pendapat/masukan, khalayak malah 

dipaksa untuk mengonsumsi apa pun yang disajikan di hadapan 

mereka. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan para aktor 

berpengetahuan di dalam industri konten, yaitu aktor yang 

mawas diri,  mampu mengambil jarak untuk mempertanyakan 

praktik media yang melulu berorientasi profit, dan secara aktif 

mencoba untuk membentuk-ulang struktur yang ada. Di tengah 

silang sengkarut ini, warga dibiarkan dalam keadaan hanya 

memiliki sedikit (atau mungkin bahkan tanpa) pilihan mengenai 

apa yang dapat ditonton di televisi. Hal ini terutama dapat kita 

lihat pada warga yang hidup di daerah-daerah suburban dan 

rural. Mereka yang tinggal di daerah pinggiran hanya punya 

akses sangat terbatas terhadap infrastruktur dan media alternatif. 



176 

 

Sangat jelas bahwa keterbatasan pilihan tak dapat diatasi dengan 

sekedar memencet tombol remote control atau mematikan 

televisi. Sementara itu, menonton televisi makin merasuk dalam 

kesadaran praktis; isi siarannya –disadari atau tidak- berdampak 

bukan hanya pada persepsi dan imajinasi, tapi juga pada cara 

warga membentuk pandangan mereka terhadap dunia.  

Pada titik ini, mungkin kita juga perlu untuk menimbang ulang 

mengapa umpan balik dari pemirsa tak mengubah kualitas 

konten televisi di Indonesia. Penelitian kami berargumen bahwa 

keadaan tersebut terjadi karena mekanisme feedback dari 

penonton yang saat ini ditangkap masih sangat bertumpu pada 

pendekatan "kuantitatif", dengan rating TV dari Nielsen yang 

acapkali diklaim sebagai representasi nasional. Metode tersebut 

memang sangat baik dalam menghitung jumlah penonton, 

tepatnya menghitung jumlah penonton acara televisi tertentu 

dalam dimensi waktu dan geografi tertentu. Tapi, metode ini 

amatlah tak memadai dalam menangkap konteks kegiatan 

menonton televisi: berbagai komentar dan kritik yang mungkin 

dilontarkan penonton di depan televisi, penilaian penonton 

terhadap kualitas isi siaran, serta harapan akan konten alternatif 

yang lebih baik. Berbagai feedback  tipe ini, yang sesungguhnya 

lebih jujur dan apa adanya, belum terlembagakan. Industri 

televisi kita saat ini tidak memiliki mekanisme untuk 

mengumpulkan berbagai komentar di dalam sebuah sistem yang 

diregulasi, meski bisa saja peran tersebut diambil pemerintah. 

mengingat pemerintahlah punya otoritas untuk untuk mengatur 

berbagai feedback penonton.   

Pada akhirnya, pemikiran mendalam mengenai betapa besar 

dampak dan pengaruh sebuah acara televisi rupanya jarang 

muncul dari aktor-aktor yang terlibat dalam produksi konten. 

Kalaupun ada pemikiran demikian, biasanya lebih berkenaan 

dengan nilai rating dan pendapatan ketimbang menyentuh soal 

dampak sebuah acara terhadap kehidupan kultural dan 

keseharian masyarakat. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan 
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betapa kecil pemahaman para produser, pengiklan, serta 

eksekutif TV dalam memahami khalayak penonton mereka 

sendiri. Yang kini kita butuhkan adalah konten media yang 

inovatif; konten yang diproduksi bukan hanya demi efisiensi 

modal, tapi juga untuk menyampaikan pesan-pesan bernilai yang 

sesuai dengan kepentingan masyarakat. Inilah mengapa 

kebutuhan akan para aktor berpengetahuan yang secara aktif 

mempertanyakan tatanan kerja industri media amatlah penting. 

Bersamaan dengan kesadaran diskursif di tingkat individu, 

Negara juga perlu mengambil langkah nyata menerapkan Sistem 

Siaran Jaringan – sebagai wahana agar moda produksi di media 

Indonesia memampukan jejaring televisi lokal mengembangkan 

pasar potensial yang perlu ada di Indonesia.   

 

7.4. Kesimpulan 

Pada intinya, penelitian kami sampai pada kesimpulan bahwa 

industri media Indonesia tidaklah terdiri dari aktor tunggal, 

melainkan terdiri dari bermacam-macam aktor yang masing-

masing punya andil membentuk dinamika industri media kita. 

Setiap aktor memiliki seperangkat aturan dan sumber daya 

mereka sendiri yang digerakkan dalam rangka menciptakan 

konten media.  

Di sisi lain, bagaimana khalayak penonton mengonsumsi konten 

dipengaruhi secara langsung oleh cara aktor-aktor tersebut 

menggerakkan aturan dan sumber daya mereka. Pada saat yang 

sama, para penonton, melalui daya refleksi mereka yang 

beragam, juga memengaruhi produksi konten tersebut. Semua ini 

adalah sebuah proses yang terjadi berulang dari waktu ke waktu. 

Setiap agen dipengaruhi oleh struktur, sementara struktur itu 

sendiri terus-menerus dibentuk-diubah-ditata oleh berbagai 

tindakan dan pilihan agen/pelaku/aktor tersebut. 
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Sementara gambaran besarnya menunjukkan adanya sebuah 

hubungan kuat antara dinamika produksi dan konsumsi konten, 

yang masih hilang dari gambaran ini adalah lembaga yang dapat 

mengimbangi aktor-aktor yang punya kendali besar atas materi-

materi siaran. Kehadiran Negara, melalui penegakan regulasi 

sistem penyiaran berjejaring sungguh dibutuhkan untuk 

menjamin prinsip keragaman dalam hal kepemilikan dan konten 

media. Menyusun aturan-aturan baru di bawah bendera Sistem 

Siaran Jaringan merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan 

untuk mengubah permainan. Langkah ini akan memaksa industri 

untuk menciptakan variasi dalam konten mereka, dan dengan 

demikian akan menghidupkan kapasitas internal mereka untuk 

melakukan inovasi. Dengan mengambil tindakan tersebut, 

Negara, secara tak langsung, mendidik khalayak penonton untuk 

menghargai keberagaman melalui ketersediaan konten yang 

lebih majemuk dan beragam. Dengan akses yang tersedia, para 

penonton akan punya lebih banyak ruang untuk memuaskan 

hasrat mereka akan informasi.  

Yang lebih penting lagi adalah kehadiran para aktor 

berpengetahuan, di dalam maupun di luar industri, yang secara 

aktif membentuk struktur ketimbang sekadar mengukuhkan 

struktur yang telah ada. Peran vital para agen, betapa pun, 

diwujudkan melalui ekspresi kehendak bebas – yang merdeka 

dari determinisme struktur. 
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Lampiran 1 

Wawancara:  

Protokol dan instrumen 

 

Wawancara dilakukan dengan 28 responden yang dipilih 

berdasarkan latar belakang pengalaman dan keterlibatan mereka 

dalam produksi konten televisi. Responden kami terdiri dari 

praktisi produksi konten televisi (termasuk produser, pengarah 

gaya, dan rumah produksi), jajaran manajer dalam industri 

televisi, agensi periklanan, ahli strategi media (media strategist), 

dan pengiklan. Kami juga melakukan mewawancarai akademisi 

dan aktivis penyiaran yang punya keprihatinan terhadap 

isi/siaran televisi. Wawancara mendalam ini dirancang terutama 

untuk memperoleh informasi rinci dan pemahaman mengenai:  

 Proses produksi konten/isi media 

 Faktor-faktor yang secara signifikan memngaruhi 

produksi konten  

 Inovasi/pembaharuan dalam produksi konten (jika ada) 

dan bagaimana inovasi itu dikelola 

 

Protokol 

Sebelum melakukan wawancara, kami terlebih dahulu 

melakukan uji coba wawancara (pilot interview) dengan seorang 

responden. Pertanyaan wawancara lantas diperbaiki dan 

disesuaikan dengan konteks responden/narasumber. Pada 6 

Maret 2015, kami telah melakukan wawancara tatap muka 

dengan 28 narasumber.  
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Pendekatan terhadap masing-masing responden kami lakukan 

melalui surel (surat elektronik) maupun telepon, di mana kami 

menjelaskan tujuan penelitian kami serta bagaimana wawancara 

dengan narasumber terkait akan digunakan dalam penelitian ini. 

Apabila responden memberi tanggapan positif terhadap 

permohonan wawancara kami, daftar pertanyaan lantas kami 

kirimkan melalui surel agar responden sebagai bahan 

pertimbangan, sekaligus agar responden mempersiapkan diri 

untuk sesi wawancara. 

Semua wawancara direkam, kemudian ditranskrip secara 

verbatim (kata per kata) dengan bantuan pihak ketiga. Transkrip 

ini lantas kami kirimkan kepada narasumber untuk dicek 

kembali. Narasumber diperkenankan memberi tambahan 

informasi jika dirasa perlu. Dokumen rekaman (dalam format 

.mp3) maupun transkrip wawancara disimpan dalam gudang data 

(database) CIPG, baik di cloud maupun hard disk. Apabila 

narasumber menyediakan dokumen tambahan selama 

wawancara, dokumen tersebut juga dimasukkan dalam gudang 

data. 

 

Instrumen 

Seluruh wawancara dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Kami 

merumuskan gugus pertanyaan yang berbeda untuk responden 

dari sektor yang berbeda. Berikut pertanyaan wawancara untuk 

masing-masing sektor: 
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Pertanyaan untuk Praktisi Televisi 

1. Apa saja acara/program unggulan stasiun TV Anda? 

2. Mengapa stasiun TV Anda memilih kategori program 

tersebut sebagai unggulan TV Anda? 

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi isi 

acara/program tersebut? 

4. Apa yang menjadi pertimbangan TV Anda dalam 

mengutamakan satu jenis (genre) acara TV tertentu? 

5. Mengapa stasiun TV Anda memilih produksi internal 

dibanding eksternal (atau eksternal dibanding internal)? 

6. Jika melakukan produksi internal, bagaimana cara stasiun 

TV anda memilih talent, storyline, dan visualisasi? 

7. Jika melakukan produksi eksternal, faktor apa saja yang 

memengaruhi pemilihan konten? 

8. Seberapa besar keputusan pemilihan acara anda 

terpengaruhi oleh pemirsa? 

Pertanyaan untuk Rumah Produksi (Production House) 

1. Acara kategori apa saja yang diproduksi oleh PH ini?  

2. Apa pertimbangan untuk memproduksi (jenis) acara 

tersebut? 

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi isi acara 

tersebut?  

4. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan PH 

Anda dalam menerima (atau tidak menerima) satu 

pesanan acara atau tidak? 

5. Bagaimana cara PH anda memilih talent, storyline, dan 

visualisasi (apa yang ditampilkan)?  

6. Bagaimana karakteristik umum klien anda?  

7. Seberapa besar acara anda terpengaruhi oleh order dari 

klien? 

8. Seberapa besar penentuan konten anda dipengaruhi oleh 

rating? 
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Pertanyaan untuk Agensi Periklanan 

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan untuk 

produksi iklan?  

2. Faktor apa saja yang menjadi bahan pertimbangan 

penentuan jenis iklan? 

3. Apa yang memengaruhi keputusan perusahaan Anda 

dalam menerima pesanan dari klien? 

4. Seberapa besar isi iklan Anda terpengaruhi oleh order 

dari klien? 

5. Seberapa besar penentuan konten Anda dipengaruhi oleh 

rating? 

Pertanyaan untuk Lembaga Pemeringkat 

1. Apakah yang sebenarnya digambarkan oleh rating? 

2. Bagaimana proses pengolahan rating? 

3. Apa yang mendasari pemilihan daerah sampel? 

4. Adakah kelemahan dari proses penghitungan rating saat 

ini?  

5. Apakah alat ukur lain yang bisa memperkuat data rating? 
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Lampiran 2 

Daftar responden/narasumber 

 

No. Nama Organisasi/ Afiliasi 
Tanggal 

Wawancara 

Mode 

Wawancara 
Durasi 

1. Elly Risman Media Literacy for Kids 

– Psikolog 

08/08/2014 Langsung 40 menit 

2. Inaya Rakhmani Universitas Indonesia – 

Dosen 

28/04/2014 Langsung – 

wawancara 

berkelompok 

83 menit 

3. Endah Triastuti Universitas Indonesia – 

Dosen 

4. Adeline A. 

Setiawan 

Unilever – Media 

Director 

07/08/2014 Langsung – 

wawancara 

berkelompok 

58 menit 

5. Tessa M. Tamin Unilever – Country 

Media Manager 

6. Yusdina Lowe – Chief Client 

Officer 

22/08/2014 Langsung 44 menit 

7. Anonim Lowe Indonesia 28/08/2014 Langsung 42 menit 

8. Ruby Sudoyo Ogilvy – Planning 

Director 

22/08/2014 Langsung 38 menit 

9. Allyssa D. 

Andarathni 

Millward Brown – Riset 

Pasar 

13/02/2015 Langsung 64 menit 

10. Anonim P3I (Perhimpunan 

Perusahaan Periklanan 

Indonesia) 

05/06/2014 Langsung 73 menit 

11. Anonim Mindshare 18/03/2014 Langsung 99 menit 

12. Anonim Leo Burnett 04/03/2015 Langsung 28 menit 

13. Anonim Starvision Plus 12/02/2015 Langsung 40 menit 

14. Aris Nugraha Aris Nugraha 

Production – Pemilik 

10/05/2014 Langsung 33 menit 

15. Anonim Rapi Films 06/03/2015 Langsung 40 menit 

16. Happy Camarilo Penulis Skenario Lepas 28/11/2014 Langsung 69 menit 

17. Hellen Katherine Nielsen – Lembaga 

Pemeringkat (Rating) 

04/03/2015 Langsung 50 menit 

18. Retno Apriyanti Trans TV – Sales & 

Marketing 

14/08/2014 Langsung 40 menit 

19. Maman Suherman Trans 7 – Sutradara ILK 

(Indonesia Lawak Klub) 

13/12/2014 Langsung 64 menit 
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No. Nama Organisasi/ Afiliasi 
Tanggal 

Wawancara 

Mode 

Wawancara 
Durasi 

20. Wishnutama NET. – Chief Executive 

Officer 

18/12/2014 Langsung 60 menit 

21. Foppa Metro TV – Pemasaran 10/05/2014 Langsung 25 menit 

22. Willy Metro TV – Produser 

Eksekutif SCKK 

(Segelas Cerita 

Keluarga Kusuma) 

10/05/2014 Langsung 20 menit 

23. Abrar RCTI – Produksi 

Dahsyat 

22/05/2014 Langsung 17 menit 

24. Citra ANTV – Pengarah Gaya 

Pesbukers 

22/05/2014 Langsung 30 menit 

25. Probo Sutanto Trans TV – Research 

and Development 

11/04/2014 Langsung 59 menit 

26. Berthy Ibrahim 

Lindia 

KFT (Persatuan 

Karyawan Film dan 

Televisi) – Ketua 

03/02/2015 Langsung 162 menit 

27. Adit Cibiers – Penonton 22/05/2014 Langsung 5 menit 

28. Anonim Penulis Skenario Lepas 17/12/2014 Melalui surel - 
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Lampiran 3 

Daftar subjek etnografi 

 

Etnografi untuk penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. 

No. Area Lokasi 
Tanggal 

Pelaksanaan 
Keluarga 

1. 
Jakarta dan 

sekitarnya 

Urban: Bintaro, 

Jakarta 
20 Mei – 28 Juni 

Bapak Gilang & Ibu 

Sita 

2. 
Jakarta dan 

sekitarnya 

Urban: Rasuna, 

Jakarta 
20 Mei – 28 Juni 

Bapak Iman & Ibu 

Eva 

3. Banten 

Suburban: 

Keroncong, 

Tangerang 

20 Mei – 28 Juni 
Bapak Priyanto & Ibu. 

Enda 

4. Banten 
Suburban: Pondok 

Makmur, Tangerang 
20 Mei – 28 Juni 

Bapak Hendri & Ibu 

Tari 

5. Jawa Barat 
Rural: Solokan, 

Karawang 

12 Agustus – 

4 September 

Bapak Khrisma & Ibu 

Rani 

6. Jawa Barat 
Rural: Tanjung 

Mekar, Karawang 

12 Agustus – 

4 September 

Bapak Doni & Ibu 

Indah 

7. Jawa Barat 
Urban: Dago Giri, 

Bandung 
8 – 30 September 

Bapak Rafi & Ibu 

Sheila 

8. Jawa Barat 
Urban: Cigadung, 

Bandung 
8 -30 September 

Bapak Amir & Ibu 

Helda 

9. Nusa Tenggara Timur 
Rural: Paderape,  

Ende 

12 Agustus – 

4 September 

Bapak Malik & 

IbuNurul 

10. Nusa Tenggara Timur 
Rural: Rorurangga, 

Ende 

12 Agustus – 

4 September 

Bapak Yoyok & Ibu 

Sarah 

11. Nusa Tenggara Timur 
Urban: Kelapa Lima, 

Kupang 
8 – 30 September 

Bapak Robin & Ibu 

Elsa 

12. Nusa Tenggara Timur 
Urban: Fatululi, 

Kupang 
8 – 30 September 

Bapak Abdul & Ibu 

Ummu 
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Lampiran 4 Matriks 

Berikut ini adalah ringkasan karakteristik subjek etnografi di area urban, suburban, dan rural. 

Area Jakarta dan sekitarnya Bandung, Jawa Tengah Kupang, Nusa Tenggara Timur 

Nama Keluarga 
Bintaro 

Keluarga Gilang 

Rasuna 

Keluarga Iman 

Cigadung 

Keluarga Amir 

Dago Giri 

Keluarga Rafi 

Fatululi 

Keluarga Abdul 

Kelapa Lima 

Keluarga Robin 

Waktu menonton bersama (harian) 

6.30 – 8.00 

18.00 –21.00 

WIB 

Jumat petang 

Sabtu pagi 

Akhir pekan 

 
19.00 – 20.30 WIB 19.00 – 22.00 WITA 

19.00 – 20.00 

WITA 

Jumlah TV di rumah 3 1 2 1 3 1 

Akses ke TV Berlangganan Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak 

Durasi rata-rata menonton TV dalam satu 

hari 
5-6 jam 0 1,5-2 jam 1,5-4 jam 9 jam 7-8 jam 

Konsumsi media 

lain 

Radio Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya 

Koran Kompas Tidak 
Pikiran Rakyat 

(akhir pekan) 
Tribun News Tidak Tidak 

Majalah Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

Internet Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

Anggota keluarga yang paling banyak 

terpapar TV 
Anak (Bima) 

Anak 

(Nana, Vivi) 

Asisten Rumah 

Tangga 

Anak(Garin, Keisha, 

Azra) 

Bapak, Ibu, Anak 

(Yuni) 
Bapak 

Motivasi utama menonton TV Hiburan Informasi Informasi Hiburan Hiburan Hiburan 
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Area Tangerang, Banten Karawang, Jawa Barat Ende, Nusa Tenggara Timur 

Nama Keluarga 
Keroncong 

Keluarga Priyanto 

Pondok Makmur 

Keluarga Hendri 

Tanjung Mekar 

Keluarga Doni 

Solokan 

Keluarga Khrisma 

Paderape 

Keluarga Malik 

Rorurangga 

Keluarga Yoyok 

Waktu menonton bersama (harian) 19.00 – 23.00 WIB 20.00 – 22.00 WIB 17.30 – 19.30 WIB 
18.00 – 21.00 

WIB 

19.00 – 22.00 PM 

WITA 

18.00 – 21.00 

WITA 

Jumlah TV di rumah 1 2 1 1 1 1 

Akses ke TV Berlangganan Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

Durasi rata-rata menonton TV dalam satu 

hari 

7-9 jam 

(2 jam untuk 

bermain 

PlayStation) 

10-11,5 jam 10 jam 3-4 jam 

5 jam (listrik hanya 

tersedia selama 12 

jam) 

5 jam (listrik hanya 

tersedia selama 12 

jam) 

Konsumsi media 

lain 

Radio Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

Koran Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

Majalah Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

Internet Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

Anggota keluarga yang paing banyak 

terpapar TV 

Anak 

(Intan, Yogi) 
Anak (Eka) 

Anak (Ino) dan Ibu 

(Indah) 
Ibu (Rani) Ana (Kenny) Anak (Said) 

Motivasi utama menonton TV Hiburan Hiburan 
Hiburan dan 

informasi 
Hiburan Hiburan Hiburan 

192 
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Lampiran 5 

Catatan tontonan 

 

Untuk melihat pola menonton televisi di masing-masing keluarga, kami membuat 

catatan tontonan66 selama etnografi. Berikut kami tampilkan sampel catatan 

tontonan selama satu minggu untuk setiap keluarga. Catatan tontonan 

selengkapnya dapat kami berikan apabila diminta. Silakan menghubungi kami 

apabila membutuhkan catatan tontonan lengkap di masing-masing rumah. 

 

Jakarta – Keluarga Bintaro (Minggu II: Rabu-Selasa, 28 Mei-3 Juni 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

28 Mei 2014 Rabu 6.20 Bleach V Animax 

28 Mei 2014 Rabu 7.10 Metro Pagi Metro TV 

28 Mei 2014 Rabu 7.58 Vision 3 Baby Baby TV 

28 Mei 2014 Rabu 8.30 NBA MNC Sports 

28 Mei 2014 Rabu 8.42 zap 
 

28 Mei 2014 Rabu 9.25 
Joe Rogan Question 

Everything 
Discovery Science 

28 Mei 2014 Rabu 9.28 NBA MNC Sports 

28 Mei 2014 Rabu 9.40 Deadly Space Wheater Discovery Science 

28 Mei 2014 Rabu 9.43 NBA MNC Sports 

28 Mei 2014 Rabu 10.03 ganti saluran 
Disc Science, NatGeo, 

BBC, NatGeo 

28 Mei 2014 Rabu 10.04 NBA MNC Sports 

28 Mei 2014 Rabu 10.15 
Locked up a Broad Mexico 

Money Mhacine 
NatGeo 

28 Mei 2014 Rabu 10.19 NBA MNC Sports 

28 Mei 2014 Rabu 10.21 
Locked up aBroad Mexico 

Money Mhacine 
NatGeo 

28 Mei 2014 Rabu 10.25 NBA MNC Sports 

28 Mei 2014 Rabu 10.32 Caesar to the Rescue NatGeo 

28 Mei 2014 Rabu 10.40 TV dimatikan 
 

28 Mei 2014 Rabu 13.20 
 

Baby TV 

                                                      
66 Intervensi ditandai dengan satu deret kotak yang diarsir. 

Penggunaan pesawat televisi untuk bermain PlayStation (PS) ditandai dengan satu kotak yang 

diarsir. 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

28 Mei 2014 Rabu 14.30 
 

HBO Movies 

28 Mei 2014 Rabu 14.37 Blue Thunder And Jarhead Cinemax 

28 Mei 2014 Rabu 14.58 mengganti saluran 
 

28 Mei 2014 Rabu 15.20 Madrid Open Tennis Sports 

28 Mei 2014 Rabu 15.50 Science of Stupid NatGeo 

28 Mei 2014 Rabu 16.01 
 

BBC Knowledge dan 
Discovery Channel 

28 Mei 2014 Rabu 17.10 
Jack and the Neverland 

Pirates 
Disney Jr 

28 Mei 2014 Rabu 18.40 
 

Disney 

28 Mei 2014 Rabu 19.40 Forrest Gump and Evil Bodies HBO And Cinemax 

28 Mei 2014 Rabu 21.50 Kabar Arena TV One 

28 Mei 2014 Rabu 22.17 Breaking News TV One 

28 Mei 2014 Rabu 22.26 Breaking News TV One 

28 Mei 2014 Rabu 22.45 Kabar Arena TV One 

28 Mei 2014 Rabu 22.50 
  

28 Mei 2014 Rabu 23.00 Madrid Open MNC Sports 

28 Mei 2014 Rabu 23.02 Kabar Terkini TV One 

28 Mei 2014 Rabu 23.05 
 

TV One 

28 Mei 2014 Rabu 23.10 American Horror Story 
 

28 Mei 2014 Rabu 23.34 
Sleeping Giant: India Football 

Diary 
BBC Knowledge 

29 Mei 2014 Kamis 6.36 Deadly Dilemmas Discovery Channel 

29 Mei 2014 Kamis 7.30 Sky Fall 007 Fox Movies 

29 Mei 2014 Kamis 8.01 NBA MNC Sports 

29 Mei 2014 Kamis 8.46 Men in Black Cinemax 

29 Mei 2014 Kamis 8.57 NBA MNC Sports 

29 Mei 2014 Kamis 10.17 Fools Running HBO Movies 

29 Mei 2014 Kamis 11.30 Mancater Manhurt NatGeo 

29 Mei 2014 Kamis 11.50 TV dimatikan 
 

29 Mei 2014 Kamis 13.37 
 

Baby TV 

29 Mei 2014 Kamis 14.40 Monster Inside Me Animal Planet 

29 Mei 2014 Kamis 15.27 The Gadget Show Discovery Science 

29 Mei 2014 Kamis 16.06 How Do They Do Discovery Channel 

29 Mei 2014 Kamis 16.40 
 

BBC Knowledge 

29 Mei 2014 Kamis 16.51 AFC AFC 

29 Mei 2014 Kamis 17.20 Secrets of the Earth Discovery Channel 

29 Mei 2014 Kamis 18.00 Pesbukers ANTV 

29 Mei 2014 Kamis 18.03 The Detonators Discovery Channel 

29 Mei 2014 Kamis 18.30 Bleach V Animax 

29 Mei 2014 Kamis 19.00 Cosmos NatGeo 

29 Mei 2014 Kamis 20.20 Inbox SCTV 

29 Mei 2014 Kamis 20.30 Mr. Bean Disney 

29 Mei 2014 Kamis 21.20 
 

Global TV 

29 Mei 2014 Kamis 19.00 YKS Trans TV 

29 Mei 2014 Kamis 19.50 Ganteng Ganteng Serigala SCTV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

30 Mei 2014 Jumat 7.48 
 

Baby TV 

30 Mei 2014 Jumat 11.20 Laverage AXN 

30 Mei 2014 Jumat 12.00 24 AXN 

30 Mei 2014 Jumat 12.52 Grimm Universal Channel 

30 Mei 2014 Jumat 12.57 Metro News Metro TV 

30 Mei 2014 Jumat 14.30 
 

Baby TV 

30 Mei 2014 Jumat 15.18 Chef Michael Kitchen AFC 

30 Mei 2014 Jumat 16.10 TV dimatikan 
 

30 Mei 2014 Jumat 18.30 Bleach V Animax 

30 Mei 2014 Jumat 19.00 
 

Discovery Science 

30 Mei 2014 Jumat 19.05 Diam-diam Suka SCTV 

30 Mei 2014 Jumat 20.07 Future Weapon 3 
 

30 Mei 2014 Jumat 21.00 Deadliest Chatch Discovery Channel 

30 Mei 2014 Jumat 22.50 ganti saluran Cinemax dan HBO Movies 

30 Mei 2014 Jumat 23.35 TV dimatikan 
 

31 Mei 2014 Sabtu 7.15 Vision 3 baby Baby TV 

31 Mei 2014 Sabtu 7.45 Museum Secrets BBC Knowledge 

31 Mei 2014 Sabtu 8.30 Secret Milionaire BBC Knowledge 

31 Mei 2014 Sabtu 9.08 NBA MNC Sports 

31 Mei 2014 Sabtu 10.30 TV dimatikan 
 

31 Mei 2014 Sabtu 
 

Bima bermain PlayStation hingga larut malam sementara 
kedua orangtuanya pergi. 

01 Juni 2014 Minggu 7.18 Do or Die, Choking or Death NatGeo 

01 Juni 2014 Minggu 7.40 Cosmos NatGeo 

01 Juni 2014 Minggu 8.30 TV dimatikan 
 

01 Juni 2014 Minggu 13.30 Hot Kiss Indosiar 

01 Juni 2014 Minggu 14.00 Insert Trans  TV 

01 Juni 2014 Minggu 14.25 Fast to Furious 6 Cinemax 

01 Juni 2014 Minggu 15.00 Silet RCTI 

01 Juni 2014 Minggu 16.00 
Segelas Cerita Keluarga 

Kusuma 
Metro TV 

01 Juni 2014 Minggu 16.30 Teatime Metro TV 

02 Juni 2014 Senin 6.20 
Love, Chunibyo & Other 

Delusional 
Animax 

02 Juni 2014 Senin 6.30 Bleach V Animax 

02 Juni 2014 Senin 7.00 
Good Deal with Dave 

Lieberman 4 
AFC 

02 Juni 2014 Senin 7.50 Vision Baby Baby TV 

02 Juni 2014 Senin 9.07 Sofia the First Disney Jr 

02 Juni 2014 Senin 10.30 TV dimatikan 
 

02 Juni 2014 Senin 13.31 Vision Baby Baby TV 

02 Juni 2014 Senin 15.16 Chef Michael Kitchen AFC 

02 Juni 2014 Senin 16.05 
 

BBC Knowledge 

02 Juni 2014 Senin 17.00 
Joe Rogan Questions 

Everything 
Discovery Channel 

02 Juni 2014 Senin 17.30 Man vs Wild Discovery Channel 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

02 Juni 2014 Senin 18.00 OVJ Trans 7 

02 Juni 2014 Senin 18.30 Bleach V Animax 

02 Juni 2014 Senin 19.00 Indonesia Malam News TVRI 

02 Juni 2014 Senin 19.10 Bear Grylls Discovery Channel 

02 Juni 2014 Senin 19.40 ganti saluran 
 

02 Juni 2014 Senin 20.02 ganti saluran 
 

02 Juni 2014 Senin 20.15 Counting Cars History Channel 

02 Juni 2014 Senin 20.58 ganti saluran 
 

02 Juni 2014 Senin 21.10 28 Weeks Later Fox Movies 

02 Juni 2014 Senin 21.31 Braddock: Mia Cinemax 

02 Juni 2014 Senin 21.34 Kabar Malam TV One 

03 Juni 2014 Selasa 6.31 Destroyed in Second Discovery Channel 

03 Juni 2014 Selasa 7.00 Gold Rush Discovery Channel 

03 Juni 2014 Selasa 7.39 Vision 3 Baby Baby TV 

03 Juni 2014 Selasa 9.38 Dahsyat RCTI 

03 Juni 2014 Selasa 10.20 TV dimatikan 
 

03 Juni 2014 Selasa 13.25 Vision 3 Baby Baby TV 

03 Juni 2014 Selasa 15.16 Chef Michael Kitchen AFC 

03 Juni 2014 Selasa 15.30 Counting Cars History Channel 

03 Juni 2014 Selasa 16.00 Ancients Aliens History Channel 

03 Juni 2014 Selasa 17.00 TV dimatikan 
 

03 Juni 2014 Selasa 18.10 Vision 3 Baby Baby TV 

03 Juni 2014 Selasa 18.42 ganti saluran BBC Knowledge 

03 Juni 2014 Selasa 20.40 On The Spot Trans 7 

03 Juni 2014 Selasa 21.20 ILK Trans 7 

03 Juni 2014 Selasa 22.00 ganti saluran 
 

03 Juni 2014 Selasa 22.23 ILK 
 

03 Juni 2014 Selasa 22.32 ganti saluran 
 

03 Juni 2014 Selasa 22.35 ILK Trans 7 

03 Juni 2014 Selasa 22.46 ganti saluran 
 

03 Juni 2014 Selasa 23.05 TV dimatikan 
 

 

Jakarta – Keluarga Rasuna (Minggu I: Senin-Minggu, 19-25 Mei 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

23 Mei 2014 Jumat 16.00 
 

Disney Junior 

23 Mei 2014 Jumat 17.30 TV dimatikan 
 

 

Tangerang – Keluarga Pondok Makmur (Minggu IV: Rabu-Selasa, 11-17 Juni 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

11 Juni 2014 Rabu 8.42 Apa Kabar Indonesia Pagi TV One 

11 Juni 2014 Rabu 8.44 Metro Pagi Metro TV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

11 Juni 2014 Rabu 8.47 Apa Kabar Indonesia Pagi TV One 

11 Juni 2014 Rabu 9.00 Tempo Hari TV One 

11 Juni 2014 Rabu 9.29 Kabar Pasar TV One 

11 Juni 2014 Rabu 9.39 8-11 Show Metro TV 

11 Juni 2014 Rabu 10.00 Headline News Metro TV 

11 Juni 2014 Rabu 10.07 NET 10 NET. 

11 Juni 2014 Rabu 10.40 CCTV Trans 7 

11 Juni 2014 Rabu 11.04 CSI RTV 

11 Juni 2014 Rabu 11.09 $100 Make Over Kompas TV 

11 Juni 2014 Rabu 11.25 CCTV Trans 7 

11 Juni 2014 Rabu 11.29 (jelajah alam) TVRI 

11 Juni 2014 Rabu 11.32 Sisi Berita Metro TV 

11 Juni 2014 Rabu 11.45 Redaksi Trans 7 

11 Juni 2014 Rabu 11.52 Indonesia Angka RTV 

11 Juni 2014 Rabu 11.58 Patroli Indosiar 

11 Juni 2014 Rabu 11.59 Redaksi Trans 7 

11 Juni 2014 Rabu 12.01 NET 12 NET. 

11 Juni 2014 Rabu 12.18 Liputan 6 SCTV 

11 Juni 2014 Rabu 12.24 NET 12 NET. 

11 Juni 2014 Rabu 12.31 Little Krishna ANTV 

11 Juni 2014 Rabu 12.51 TV dimatikan 
 

11 Juni 2014 Rabu 17.25 Pororo RTV 

11 Juni 2014 Rabu 17.31 Timmy Time RTV 

11 Juni 2014 Rabu 17.39 Metro Sore Metro TV 

11 Juni 2014 Rabu 17.47 Kabar Petang TV One 

11 Juni 2014 Rabu 18.34 Kompas Sport Kompas TV 

11 Juni 2014 Rabu 18.40 Kabar Petang TV One 

11 Juni 2014 Rabu 18.46 Primetime News Metro TV 

11 Juni 2014 Rabu 19.01 Kabar Terkini TV One 

11 Juni 2014 Rabu 19.04 Gestur TV One 

11 Juni 2014 Rabu 19.15 Primetime News Metro TV 

11 Juni 2014 Rabu 19.40 Mowgli RTV 

11 Juni 2014 Rabu 20.05 Kompas Update Kompas TV 

11 Juni 2014 Rabu 20.30 Timnas U-19 vs Semen Padang SCTV 

11 Juni 2014 Rabu 21.15 Kompas Malam Kompas TV 

11 Juni 2014 Rabu 21.28 Timnas U-19 vs Semen Padang SCTV 

11 Juni 2014 Rabu 22.30 TV dimatikan 
 

12 Juni 2014 Kamis 6.30 Masha and the Bear ANTV 

12 Juni 2014 Kamis 7.01 Lensa Bisnis Metro TV 

12 Juni 2014 Kamis 7.04 Bincang Pagi Metro TV 

12 Juni 2014 Kamis 7.18 Apa Kabar Indonesia Pagi TV One 

12 Juni 2014 Kamis 7.44 Bincang Pagi Metro TV 

12 Juni 2014 Kamis 7.52 Apa Kabar Indonesia Pagi TV One 

12 Juni 2014 Kamis 7.57 Lensa Indonesia Pagi RTV 

12 Juni 2014 Kamis 8.01 Bincang Pagi Kompas TV 

12 Juni 2014 Kamis 8.14 Metro Kini Metro TV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

12 Juni 2014 Kamis 8.50 Super Trap Trans TV 

12 Juni 2014 Kamis 9.24 Curious George ANTV 

12 Juni 2014 Kamis 9.32 8-11 Show Metro TV 

12 Juni 2014 Kamis 10.15 NET 10 NET. 

12 Juni 2014 Kamis 10.22 Insert Trans TV 

12 Juni 2014 Kamis 10.27 NET 10 NET. 

12 Juni 2014 Kamis 11.03 Topik Siang ANTV 

12 Juni 2014 Kamis 11.07 MNC News MNCTV 

12 Juni 2014 Kamis 11.11 CCTV Trans TV 

12 Juni 2014 Kamis 11.21 Entertaiment News NET. 

12 Juni 2014 Kamis 12.10 Kompas Siang Kompas TV 

12 Juni 2014 Kamis 12.46 Metro Siang Metro TV 

12 Juni 2014 Kamis 13.00 Wide Shot Metro TV 

12 Juni 2014 Kamis 13.16 Upin & Ipin MNCTV 

12 Juni 2014 Kamis 13.18 Little Krishna ANTV 

12 Juni 2014 Kamis 13.30 Chhotta Bheem ANTV 

12 Juni 2014 Kamis 13.40 Totally Spies NET. 

12 Juni 2014 Kamis 14.00 Roary the Racing Car NET. 

12 Juni 2014 Kamis 14.23 Cerita Kita* DAAI TV 

12 Juni 2014 Kamis 14.32 Roary the Racing Car NET. 

12 Juni 2014 Kamis 14.40 Insert Trans TV 

12 Juni 2014 Kamis 15.00 SlideShow Trans TV 

12 Juni 2014 Kamis 15.25 TV dimatikan 
 

12 Juni 2014 Kamis 21.10 The Comment NET. 

12 Juni 2014 Kamis 21.59 TV dimatikan 
 

13 Juni 2014 Jumat 2.00 World Cup 2014 TV One 

13 Juni 2014 Jumat 4.00 TV dimatikan 
 

13 Juni 2014 Jumat 9.31 Kabar Pasar TV One 

13 Juni 2014 Jumat 9.43 8-11 Show Metro TV 

13 Juni 2014 Jumat 9.50 Supertrap Trans TV 

13 Juni 2014 Jumat 10.01 Coffee Break TV One 

13 Juni 2014 Jumat 10.25 TV dimatikan 
 

13 Juni 2014 Jumat 11.05 Insert Trans TV 

13 Juni 2014 Jumat 11.30 Redaksi Trans 7 

13 Juni 2014 Jumat 11.59 Kabar Siang TV One 

13 Juni 2014 Jumat 12.03 Metro Siang Metro TV 

13 Juni 2014 Jumat 13.00 Laptop si Unyil Trans 7 

13 Juni 2014 Jumat 13.30 Bolang* Trans 7 

13 Juni 2014 Jumat 13.40 Chhotta Bheem ANTV 

13 Juni 2014 Jumat 13.51 Totally Spies NET. 

13 Juni 2014 Jumat 13.55 Upin & Ipin MNCTV 

13 Juni 2014 Jumat 14.02 Roary the Racing Car NET. 

13 Juni 2014 Jumat 14.05 Insert Trans TV 

13 Juni 2014 Jumat 14.20 Oddbods ANTV 

13 Juni 2014 Jumat 14.25 Roary the Racing Car NET. 

13 Juni 2014 Jumat 14.30 Code Lyoko NET. 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

13 Juni 2014 Jumat 14.45 Curious George ANTV 

13 Juni 2014 Jumat 15.00 TV dimatikan 
 

13 Juni 2014 Jumat 20.35 ILK* Trans 7 

13 Juni 2014 Jumat 20.48 Ini Talk Show NET. 

13 Juni 2014 Jumat 20.51 YKS Trans TV 

13 Juni 2014 Jumat 20.56 ILK* Trans 7 

13 Juni 2014 Jumat 21.01 Apa Kabar Indonesia Malam TV One 

13 Juni 2014 Jumat 21.05 Pesta 19 Tahun Telkomsel Trans TV 

13 Juni 2014 Jumat 21.40 TV dimatikan 
 

13 Juni 2014 Jumat 23.40 World Cup 2014 ANTV 

14 Juni 2014 Sabtu 1.00 TV dimatikan 
 

14 Juni 2014 Sabtu 2.00 World Cup 2014 ANTV 

14 Juni 2014 Sabtu 4.15 TV dimatikan 
 

14 Juni 2014 Sabtu 9.07 Queen at Home NET. 

14 Juni 2014 Sabtu 9.30 X-Games NET. 

14 Juni 2014 Sabtu 10.01 Tour of beauty Trans 7 

14 Juni 2014 Sabtu 10.30 Spotlite Trans 7 

14 Juni 2014 Sabtu 11.30 Redaksi Siang Trans 7 

14 Juni 2014 Sabtu 12.00 Liputan 6 SCTV 

14 Juni 2014 Sabtu 12.09 NET 12 NET. 

14 Juni 2014 Sabtu 12.14 Metro Siang Metro TV 

14 Juni 2014 Sabtu 12.42 Net 12 NET. 

14 Juni 2014 Sabtu 13.00 ESPN FC NET. 

14 Juni 2014 Sabtu 13.30 NET Sport NET. 

14 Juni 2014 Sabtu 13.51 TV dimatikan 
 

14 Juni 2014 Sabtu 23.50 World Cup 2014 TV One 

15 Juni 2014 Minggu 1.10 TV dimatikan 
 

15 Juni 2014 Minggu 5.30 World Cup 2014 ANTV 

15 Juni 2014 Minggu 8.32 TV dimatikan 
 

15 Juni 2014 Minggu 12.01 Upin & Ipin MNCTV 

15 Juni 2014 Minggu 12.40 TV dimatikan 
 

15 Juni 2014 Minggu 16.02 Shafiya Anak Jamila ANTV 

15 Juni 2014 Minggu 16.18 TV dimatikan 
 

15 Juni 2014 Minggu 20.15 Debat Capres Trans 7 

15 Juni 2014 Minggu 20.38 YKS Trans TV 

15 Juni 2014 Minggu 20.39 Debat Capres Metro TV 

15 Juni 2014 Minggu 21.07 Debat Capres Metro TV 

15 Juni 2014 Minggu 22.35 TV dimatikan 
 

15 Juni 2014 Minggu 23.49 World Cup 2014 ANTV 

15 Juni 2014 Minggu 8.19 Metro Sport Metro TV 

16 Juni 2014 Senin 0.05 World Cup 2014 TV One 

16 Juni 2014 Senin 0.51 Bourne Ultimatum RCTI 

16 Juni 2014 Senin 1.57 Debat Capres (siaran ulang) Indosiar 

16 Juni 2014 Senin 4.00 TV dimatikan 
 

16 Juni 2014 Senin 6.50 World Cup 2014 TV One 

16 Juni 2014 Senin 7.00 Apa Kabar Indonesia Pagi TV One 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

16 Juni 2014 Senin 7.41 Bincang Pagi Metro TV 

16 Juni 2014 Senin 8.00 Kompas Sport Kompas TV 

16 Juni 2014 Senin 8.19 Apa Kabar Indonesia TV One 

16 Juni 2014 Senin 8.47 Langkah Wirausaha Kompas TV 

16 Juni 2014 Senin 8.51 Metro Kini Metro TV 

16 Juni 2014 Senin 8.55 Langkah Wirausaha Kompas TV 

16 Juni 2014 Senin 9.00 Kompas Update Kompas TV 

16 Juni 2014 Senin 9.02 Dokterku Elshinta 

16 Juni 2014 Senin 9.14 Ensiklotivi TV One 

16 Juni 2014 Senin 9.31 Kabar Pasar TV One 

16 Juni 2014 Senin 10.00 Coffee Break TV One 

16 Juni 2014 Senin 10.30 Performa TV One 

16 Juni 2014 Senin 11.02 Indonesia Terkini TV One 

16 Juni 2014 Senin 11.19 World Cup Best Moment ANTV 

16 Juni 2014 Senin 11.26 MNC News MNCTV 

16 Juni 2014 Senin 11.44 Indonesia Angka RTV 

16 Juni 2014 Senin 11.53 Megapolitan Kompas TV 

16 Juni 2014 Senin 11.59 Anak-anak Alam TVRI 

16 Juni 2014 Senin 12.00 Indonesia Siang TVRI 

16 Juni 2014 Senin 12.10 Buletin Internasional DAAI TV 

16 Juni 2014 Senin 12.21 Kabar Siang TV One 

16 Juni 2014 Senin 12.22 Metro Siang Metro TV 

16 Juni 2014 Senin 12.26 NET 12 NET. 

16 Juni 2014 Senin 13.00 ESPN FC NET. 

16 Juni 2014 Senin 13.30 Totally Spies NET. 

16 Juni 2014 Senin 14.00 Sentra Laga TV One 

16 Juni 2014 Senin 14.40 TV dimatikan 
 

16 Juni 2014 Senin 19.07 Ganteng-ganteng Serigala SCTV 

16 Juni 2014 Senin 19.31 The Reef* GLobal TV 

16 Juni 2014 Senin 19.33 The Jungle Book* RTV 

16 Juni 2014 Senin 19.46 The Reff* GLobal TV 

16 Juni 2014 Senin 19.52 TV dimatikan 
 

16 Juni 2014 Senin 21.40 YKS Trans TV 

16 Juni 2014 Senin 22.00 Sentra Laga TV One 

16 Juni 2014 Senin 22.25 ILK Trans 7 

16 Juni 2014 Senin 22.41 TV dimatikan 
 

16 Juni 2014 Senin 23.38 World Cup 2014 ANTV 

17 Juni 2014 Selasa 0.54 TV dimatikan 
 

17 Juni 2014 Selasa 8.03 Metro Kini Metro TV 

17 Juni 2014 Selasa 8.07 Apa Kabar Indonesia Pagi TV One 

17 Juni 2014 Selasa 8.12 Upin & Ipin MNCTV 

17 Juni 2014 Selasa 8.41 Tangisan Anak Tiri MNCTV 

17 Juni 2014 Selasa 8.46 TV dimatikan 
 

17 Juni 2014 Selasa 9.37 Entertaiment News NET. 

17 Juni 2014 Selasa 9.42 Kabar Pasar TV One 

17 Juni 2014 Selasa 10.00 Coffee Break TV One 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

17 Juni 2014 Selasa 10.30 Performa TV One 

17 Juni 2014 Selasa 11.00 Indonesia kini TV One 

17 Juni 2014 Selasa 11.03 Headline News Metro TV 

17 Juni 2014 Selasa 11.16 Entertaiment News NET 

17 Juni 2014 Selasa 11.55 Seputar Indonesia RCTI 

17 Juni 2014 Selasa 12.01 NET 12 NET. 

17 Juni 2014 Selasa 12.18 Liputan 6 SCTV 

17 Juni 2014 Selasa 12.19 Selebrita Siang Trans 7 

17 Juni 2014 Selasa 12.20 NET 12 NET 

17 Juni 2014 Selasa 12.26 Kompas Siang Kompas 

17 Juni 2014 Selasa 12.34 Kabar Siang TV One 

17 Juni 2014 Selasa 12.47 NET 12 NET. 

17 Juni 2014 Selasa 13.00 ESPN FC NET. 

17 Juni 2014 Selasa 13.16 TV dimatikan 
 

17 Juni 2014 Selasa 21.25 Mahadewa ANTV 

17 Juni 2014 Selasa 21.29 YKS Trans TV 

17 Juni 2014 Selasa 21.32 Emak Ijah Pengen ke Mekkah SCTV 

17 Juni 2014 Selasa 21.45 YKS Trans TV 

17 Juni 2014 Selasa 21.47 Emak Ijah Pengen ke Mekkah SCTV 

17 Juni 2014 Selasa 22.14 TV dimatikan 
 

17 Juni 2014 Selasa 23.46 World Cup 2014 ANTV 

18 Juni 2014 Rabu 5.30 TV dimatikan 
 

 

Tangerang – Keluarga Keroncong (Minggu III: Senin-Minggu, 2-8 Juni 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

02 Juni 2014 Senin 6.11 Spongebob Squarepants Global TV 

02 Juni 2014 Senin 6.30 Masha and the Bear ANTV 

02 Juni 2014 Senin 07.15 Thomas the Train Global TV 

02 Juni 2014 Senin 07.20 TV dimatikan 
 

02 Juni 2014 Senin 
13.30-
18.00 

TV mati (listrik padam) 
 

02 Juni 2014 Senin 18.05 Tarzan Cantik MNCTV 

02 Juni 2014 Senin 18.05 Spongebob Squarepants Global TV 

02 Juni 2014 Senin 18.30 PlayStation 
 

02 Juni 2014 Senin 19.45 Super Deal ANTV 

02 Juni 2014 Senin 20.20 On the Spot Trans 7 

02 Juni 2014 Senin 20.30 Mahadewa ANTV 

02 Juni 2014 Senin 21.00 Mahabharata ANTV 

02 Juni 2014 Senin 22.05 Pashmina Aisha RCTI 

02 Juni 2014 Senin 22.50 Pirates of the Carribean Global TV 

02 Juni 2014 Senin 23.15 Terminator Trans TV 

02 Juni 2014 Senin 23.40 Kabar Hari Ini TV One 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

02 Juni 2014 Senin 23.56 Kabar Dunia TV One 

03 Juni 2014 Selasa 00.20 TV dimatikan 
 

03 Juni 2014 Selasa 6.18 Metro Pagi Metro TV 

03 Juni 2014 Selasa 6.38 Masha and the Bear ANTV 

03 Juni 2014 Selasa 7.58 Tom and Jerry ANTV 

03 Juni 2014 Selasa 8.45 Dahsyat RCTI 

03 Juni 2014 Selasa 10.21 TV dimatikan 
 

03 Juni 2014 Selasa 17.01 Spongebob Squarepants Global TV 

03 Juni 2014 Selasa 17.23 Tarzan Cantik MNCTV 

03 Juni 2014 Selasa 17.29 Spongebob Squarepants Global TV 

03 Juni 2014 Selasa 17.37 OVJ Trans 7 

03 Juni 2014 Selasa 18.24 PlayStation 
 

03 Juni 2014 Selasa 20.00 Mahadewa ANTV 

03 Juni 2014 Selasa 20.50 Mahabharata ANTV 

03 Juni 2014 Selasa 20.25 Super Deal ANTV 

03 Juni 2014 Selasa 22.05 Top News Metro TV 

03 Juni 2014 Selasa 22.33 Stand Up Comedy Metro TV 

03 Juni 2014 Selasa 22.54 Three in One Kompas TV 

03 Juni 2014 Selasa 23.07 Bukan Empat Mata Trans 7 

03 Juni 2014 Selasa 23.21 Prabowo untuk Indonesia SCTV 

03 Juni 2014 Selasa 23.29 Fear Factor Indosiar 

03 Juni 2014 Selasa 23.37 Bukan Empat Mata Trans 7 

03 Juni 2014 Selasa 23.50 TV dimatikan 
 

04 Juni 2014 Rabu 6.10 Sofia the First MNCTV 

04 Juni 2014 Rabu 6.20 Ragam Indonesia Trans 7 

04 Juni 2014 Rabu 6.29 Masha and the Bear ANTV 

04 Juni 2014 Rabu 
 

Spongebob Squarepants Global TV 

04 Juni 2014 Rabu 6.47 Upin & Ipin MNCTV 

04 Juni 2014 Rabu 7.15 TV dimatikan 
 

04 Juni 2014 Rabu 12.22 PlayStation 
 

04 Juni 2014 Rabu 13.15 Sketsa Trans TV 

04 Juni 2014 Rabu 13.33 Chhotta Bheem ANTV 

04 Juni 2014 Rabu 13.52 Sketsa Trans TV 

04 Juni 2014 Rabu 14.18 Heart Series SCTV 

04 Juni 2014 Rabu 14.35 Curious George ANTV 

04 Juni 2014 Rabu 15.00 Info Megapolitan TVRI 

04 Juni 2014 Rabu 15.05 Musikamu TVRI 

04 Juni 2014 Rabu 15.25 TV dimatikan 
 

04 Juni 2014 Rabu 18.05 Primetime News Metro TV 

04 Juni 2014 Rabu 18.32 Kabar Petang TV One 

04 Juni 2014 Rabu 19.27 PlayStation 
 

04 Juni 2014 Rabu 20.05 Mahadewa ANTV 

04 Juni 2014 Rabu 20.35 Mahabharata ANTV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

04 Juni 2014 Rabu 21.10 Siapa Takut Boleh Ikut ANTV 

04 Juni 2014 Rabu 22.18 Pashmina Aisha RCTI 

04 Juni 2014 Rabu 22.54 The Last Samurai RCTI 

04 Juni 2014 Rabu 23.43 Sport Zone RTV 

04 Juni 2014 Rabu 23.57 Metro Sport Metro TV 

04 Juni 2014 Rabu 23.59 Terminator Salvation Trans TV 

05 Juni 2014 Kamis 0.20 TV dimatikan 
 

05 Juni 2014 Kamis 6.30 Masha and the Bear ANTV 

05 Juni 2014 Kamis 7.15 TV dimatikan 
 

05 Juni 2014 Kamis 12.31 Little Krishna ANTV 

05 Juni 2014 Kamis 12.43 PlayStation 
 

05 Juni 2014 Kamis 16.44 TV dimatikan 
 

05 Juni 2014 Kamis 17.05 Spongebob Squarepants Global TV 

05 Juni 2014 Kamis 17.45 Metro Hari Ini Metro TV 

05 Juni 2014 Kamis 18.41 TV dimatikan 
 

05 Juni 2014 Kamis 21.10 Mahadewa ANTV 

05 Juni 2014 Kamis 21.30 Siapa Takut Boleh Ikut ANTV 

05 Juni 2014 Kamis 21.50 Pashmina Aisha RCTI 

05 Juni 2014 Kamis 22.10 Siapa Takut Boleh Ikut ANTV 

05 Juni 2014 Kamis 22.45 Kabar Arena TV One 

05 Juni 2014 Kamis 22.54 Stand Up Comedy Kompas TV 

05 Juni 2014 Kamis 23.12 Kabar Hari Ini TV One 

05 Juni 2014 Kamis 23.55 TV dimatikan 
 

06 Juni 2014 Jumat 6.15 Ragam Dunia Trans 7 

06 Juni 2014 Jumat 6.31 Masha and the Bear ANTV 

06 Juni 2014 Jumat 6.45 Disney Junior MNCTV 

06 Juni 2014 Jumat 7.10 TV dimatikan 
 

06 Juni 2014 Jumat 11.03 PlayStation 
 

06 Juni 2014 Jumat 13.18 Laptop Si Unyil Trans 7 

06 Juni 2014 Jumat 13.20 Upin & Ipin MNCTV 

06 Juni 2014 Jumat 
 

Little Krishna ANTV 

06 Juni 2014 Jumat 13.24 PlayStation 
 

06 Juni 2014 Jumat 15.22 TV dimatikan 
 

06 Juni 2014 Jumat 17.18 Metro Hari ini Metro TV 

06 Juni 2014 Jumat 
 

Kompas Petang Kompas TV 

06 Juni 2014 Jumat 18.01 Kabar Petang TV One 

06 Juni 2014 Jumat 18.39 Primetime News Metro TV 

06 Juni 2014 Jumat 19.00 Pemaparan Platform JKW-JK Metro TV 

06 Juni 2014 Jumat 19.51 Super Deal ANTV 

06 Juni 2014 Jumat 20.00 Kau yang Berasal Dari Bintang RCTI 

06 Juni 2014 Jumat 20.35 Mahabharata ANTV 

06 Juni 2014 Jumat 20.50 YKS Trans TV 

06 Juni 2014 Jumat 21.05 Mahadewa ANTV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

06 Juni 2014 Jumat 21.30 Pashmina Aisha RCTI 

06 Juni 2014 Jumat 22.17 Bioskop Trans TV Trans TV 

06 Juni 2014 Jumat 23.10 Shoot 'em up Global TV 

06 Juni 2014 Jumat 0.35 TV dimatikan 
 

07 Juni 2013 Sabtu 5.35 Metro Pagi Metro TV 

07 Juni 2013 Sabtu 5.57 Upin & Ipin MNCTV 

07 Juni 2013 Sabtu 6.31 Masha and the Bear ANTV 

07 Juni 2013 Sabtu 7.02 TV dimatikan 
 

07 Juni 2013 Sabtu 13.04 PlayStation 
 

07 Juni 2013 Sabtu 14.10 TV dimatikan 
 

07 Juni 2013 Sabtu 15.33 Catatan Si Olga ANTV 

07 Juni 2013 Sabtu 15.48 Dr. Oz Trans TV 

07 Juni 2013 Sabtu 15.53 Suka-Suka Uya MNCTV 

07 Juni 2013 Sabtu 16.04 Dr.Oz Trans TV 

07 Juni 2013 Sabtu 16.12 D-Sign NET 

07 Juni 2013 Sabtu 16.20 Jodoh Lari ke Mana-mana Global TV 

07 Juni 2013 Sabtu 17.01 Spongebob Squarepants Global TV 

07 Juni 2013 Sabtu 17.37 Karate Kids Trans TV 

07 Juni 2013 Sabtu 18.20 Spongebob Squarepants Global TV 

07 Juni 2013 Sabtu 18.42 Karate Kids Trans TV 

07 Juni 2013 Sabtu 
 

Super Deal ANTV 

07 Juni 2013 Sabtu 19.10 
Titik Keajaiban"Nasib Sial 
Menabrak Kucing Hitam" 

Trans 7 

07 Juni 2013 Sabtu 19.16 Karate Kids Trans TV 

07 Juni 2013 Sabtu 19.33 TV dimatikan 
 

07 Juni 2013 Sabtu 21.52 Mahadewa ANTV 

07 Juni 2013 Sabtu 22.04 Pashmina Aisha RCTI 

07 Juni 2013 Sabtu 22.15 YKS Trans TV 

07 Juni 2013 Sabtu 22.08 Jejak Paranormal ANTV 

07 Juni 2013 Sabtu 22.27 Pashmina Aisha RCTI 

07 Juni 2013 Sabtu 22.37 Jejak Paranormal ANTV 

07 Juni 2013 Sabtu 22.49 Sherlock Holmes RCTI 

07 Juni 2013 Sabtu 23.59 Metro Malam Metro TV 

08 Juni 2014 Minggu 0.45 TV dimatikan 
 

08 Juni 2014 Minggu 8.18 Indonesia Morning Show NET TV 

08 Juni 2014 Minggu 8.20 Power Ranger Indosiar 

08 Juni 2014 Minggu 8.39 Dinosaur Global TV 

08 Juni 2014 Minggu 9.01 Magic Han War Indosiar 

08 Juni 2014 Minggu 9.17 Survivor Trans TV 

08 Juni 2014 Minggu 9.35 Dahsyat RCTI 

08 Juni 2014 Minggu 10.03 Weekend List NET TV 

08 Juni 2014 Minggu 10.13 Mission X Trans TV 

08 Juni 2014 Minggu 10.30 I-Look NET TV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

08 Juni 2014 Minggu 11.01 Entertaiment News NET TV 

08 Juni 2014 Minggu 11.10 PlayStation 
 

08 Juni 2014 Minggu 12.27 Metro Siang Metro TV 

08 Juni 2014 Minggu 12.51 Home Alone RCTI 

08 Juni 2014 Minggu 13.12 PlayStation 
 

08 Juni 2014 Minggu 14.04 TV dimatikan 
 

 

Bandung – Keluarga Dago Giri (Minggu I: Kamis-Rabu, 11-17 September 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

11 September 2014 Kamis 15.45 Pink Panther Disney Channel 

11 September 2014 Kamis 16.00 Upin & Ipin Disney Channel 

11 September 2014 Kamis 16.15 TV dimatikan 
 

11 September 2014 Kamis 18.45 Pink Panther Disney Channel 

11 September 2014 Kamis 19.00 Monster vs Alien Disney Channel 

11 September 2014 Kamis 21.00 TV dimatikan 
 

12 September 2014 Jumat 16.10 Upin & Ipin Disney Channel 

12 September 2014 Jumat 16.15 Ninja Turtles Nickelodeon 

12 September 2014 Jumat 16.25 Beauty & the Beast Disney Jr 

12 September 2014 Jumat 16.33 Upin & Ipin Disney Channel 

12 September 2014 Jumat 16.45 Rojak Toon Nickelodeon 

12 September 2014 Jumat 16.52 The Fixies Discovery Kids 

12 September 2014 Jumat 17.03 Phineas & Ferb Discovery Kids 

12 September 2014 Jumat 17.40 TV dimatikan 
 

12 September 2014 Jumat 17.50 listrik padam 
 

12 September 2014 Jumat 18.25 Pink Panther Disney Channel 

12 September 2014 Jumat 19.00 Kungfu Panda Disney Channel 

12 September 2014 Jumat 20.30 TV dimatikan 
 

13 September 2014 Sabtu 13.00 Kungfu Panda Disney Channel 

13 September 2014 Sabtu 14.30 TV dimatikan 
 

13 September 2014 Sabtu 19.00 Toys Story Disney Channel 

13 September 2014 Sabtu 20.30 TV dimatikan 
 

14 September 2014 Minggu 14.40 Sofia the First Disney Channel 

14 September 2014 Minggu 15.00 The 7D Disney Channel 

14 September 2014 Minggu 15.30 Ninja Turtles Nickelodeon 

14 September 2014 Minggu 16.00 Rabbits 
 

14 September 2014 Minggu 17.00 TV dimatikan 
 

15 September 2014 Senin 15.15 Pink Panther Disney Chanel 

15 September 2014 Senin 15.40 TV dimatikan 
 

15 September 2014 Senin 16.30 Upin & Ipin Disney Chanel 

15 September 2014 Senin 16.40 TV dimatikan 
 

15 September 2014 Senin 18.15 Ninja Hattory Disney Chanel 

15 September 2014 Senin 18.25 Kangaroo Discovery Kids 

15 September 2014 Senin 19.20 TV dimatikan 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

16 September 2014 Selasa 17.00 Upin & Ipin Disney Channel 

16 September 2014 Selasa 17.15 Phineas and Ferb Disney Channel 

16 September 2014 Selasa 18.18 Jack & Neverland Pirates Disney Jr 

16 September 2014 Selasa 19.00 TV dimatikan 
 

17 September 2014 Rabu 13.40 Boboiboy Disney Chanel 

17 September 2014 Rabu 14.00 Handy Manny Disney Jr 

17 September 2014 Rabu 14.20 Larva MNC Kids 

17 September 2014 Rabu 14.35 Mr Bean Disney Chanel 

17 September 2014 Rabu 14.40 TV dimatikan 
 

17 September 2014 Rabu 16.00 Blooms  Nursery Cbeebies 

17 September 2014 Rabu 16.25 Rojak Toon Nickelodeon 

17 September 2014 Rabu 16.55 TV dimatikan 
 

17 September 2014 Rabu 18.15 Ninja Hattory Disney Chanel 

17 September 2014 Rabu 18.25 TV dimatikan 
 

17 September 2014 Rabu 19.00 Surf Up Disney Chanel 

17 September 2014 Rabu 20.30 TV dimatikan 
 

 

Bandung – Keluarga Cigadung (Minggu I: Selasa-Senin, 9-15 September 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

9 September 2014 Selasa 
 

tanpa TV 
 

10 September 2014 Rabu 12.06 Metro Siang Metro TV 

10 September 2014 Rabu 12.14 Kabar Siang TV One 

10 September 2014 Rabu 12.25 Metro Siang MetroTV 

10 September 2014 Rabu 12.29 Fashion Fashion TV 

10 September 2014 Rabu 12.38 Metro Siang Metro TV 

10 September 2014 Rabu 12.41 Liputan 6 Siang SCTV 

10 September 2014 Rabu 12.51 Metro Siang Metro TV 

10 September 2014 Rabu 13.01 Kabar Siang TV One 

10 September 2014 Rabu 13.48 Dunia Binatang Trans7 

10 September 2014 Rabu 13.57 TV dimatikan 
 

11 September 2014 Kamis 
 

tanpa TV 
 

12 September 2014 Jumat 
 

tanpa TV 
 

13 September 2014 Sabtu 17.23 Kabar Petang TV One 

13 September 2014 Sabtu 17.26 Phineas and Ferb Disney Channel 

13 September 2014 Sabtu 18.00 Adventure Time! Cartoon Network 

13 September 2014 Sabtu 18.52 Wander Over Yonder Disney Channel 

13 September 2014 Sabtu 19.38 Steven Universe Cartoon Network 

13 September 2014 Sabtu 21.25 TV dimatikan 
 

14 September 2014 Minggu 9.03 Teeny Titans Go! Cartoon Network 

14 September 2014 Minggu 10.00 7D Disney Channel 

14 September 2014 Minggu 11.00 TV dimatikan 
 

15 September 2014 Senin 17.26 Mahabharata Trans7 

15 September 2014 Senin 17.28 Kabar Petang TV One 

15 September 2014 Senin 20.15 TV dimatikan 
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Karawang – Keluarga Solokan (Minggu II: Kamis-Rabu, 21-27 Agustus 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

21 Agustus 2014 Kamis 17.45 Lenong Rempong Trans 7 

21 Agustus 2014 Kamis 19.30 Hitam Putih Trans 7 

22 Agustus 2014 Jumat 12.17 
 

Trans 7 

23 Agustus 2014 Sabtu 
 

TV dimatikan 
 

24 Agustus 2014 Minggu 16.28 Bola - Persib MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 17.30 Upin & Ipin MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 18.00 Di Sini Ada Tuyul MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 18.40 TV dimatikan 
 

25 Agustus 2014 Senin 
 

tanpa TV 
 

26 Agustus 2014 Selasa 17.34 Kabar Petang TV One 

26 Agustus 2014 Selasa 18.30 
  

26 Agustus 2014 Selasa 19.00 
  

26 Agustus 2014 Selasa 19.43 Raiders of the Lost Ark TransTV 

26 Agustus 2014 Selasa 20.20 
  

26 Agustus 2014 Selasa 21.27 TV dimatikan 
 

27 Agustus 2014 Rabu 15.43 
 

TV One 

27 Agustus 2014 Rabu 17.03 TV dimatikan 
 

27 Agustus 2014 Rabu 18.02 Berpacu Dalam Melodi NET. 

27 Agustus 2014 Rabu 19.00 Lenong Rempong Trans 7 

 

Karawang – Keluarga Tanjung Mekar (Minggu II: Rabu-Kamis, 20-26 Agustus 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

20 Agustus 2014 Rabu 17.10 Kecil-kecil Jadi Manten SCTV 

20 Agustus 2014 Rabu 17.25 Kabar Petang TV One 

20 Agustus 2014 Rabu 18.05 Super Deal ANTV 

20 Agustus 2014 Rabu 18.30 Lenong Rempong Trans 7 

20 Agustus 2014 Rabu 18.40 Super Deal ANTV 

20 Agustus 2014 Rabu 19.00 Lenong Rempong Trans 7 

20 Agustus 2014 Rabu 19.30 Gesture TV One 

20 Agustus 2014 Rabu 19.35 Jak TV News Jak TV 

20 Agustus 2014 Rabu 19.40 Super Deal ANTV 

20 Agustus 2014 Rabu 20.03 Hatim ANTV 

20 Agustus 2014 Rabu 20.15 Apa Kabar Indonesia Malam TV One 

20 Agustus 2014 Rabu 20.40 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

20 Agustus 2014 Rabu 21.00 D'Terong Show Indosiar 

20 Agustus 2014 Rabu 21.05 Kita Nikah Yuk RCTI 

20 Agustus 2014 Rabu 23.00 ILK Trans 7 

20 Agustus 2014 Rabu 23.15 Metro Realitas Metro TV 

20 Agustus 2014 Rabu 23.40 The Scorpion King Global TV 

20 Agustus 2014 Rabu 00.20 TV dimatikan 
 

21 Agustus 2014 Kamis 10.20 FTV SCTV 

21 Agustus 2014 Kamis 10.35 Dahsyat RCTI 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

21 Agustus 2014 Kamis 10.45 FTV RCTI 

21 Agustus 2014 Kamis 10.55 Metro News Metro TV 

21 Agustus 2014 Kamis 11.03 Buletin Indonesia SCTV 

21 Agustus 2014 Kamis 11.27 Breaking News TV One 

21 Agustus 2014 Kamis 11.34 Metro News Metro TV 

21 Agustus 2014 Kamis 11.36 (advertisement) TV One 

21 Agustus 2014 Kamis 11.45 TV dimatikan 
 

21 Agustus 2014 Kamis 19.00 Super Deal ANTV 

21 Agustus 2014 Kamis 20.00 Ramayana ANTV 

21 Agustus 2014 Kamis 20.30 Breaking News TV One 

21 Agustus 2014 Kamis 20.47 Metro Malam Metro TV 

21 Agustus 2014 Kamis 20.55 Breaking News TV One 

21 Agustus 2014 Kamis 20.59 Ada Apa Berita Jak TV 

21 Agustus 2014 Kamis 21.10 Big Movies: Black Lighting Globat TV 

21 Agustus 2014 Kamis 22.17 Apa Kabar Indonesia Malam TV One 

21 Agustus 2014 Kamis 22.20 TV dimatikan 
 

21 Agustus 2014 Kamis 23.05 
 

Jak TV 

21 Agustus 2014 Kamis 23.10 
 

RCTI 

21 Agustus 2014 Kamis 23.58 TV dimatikan 
 

22 Agustus 2014 Jumat 13.05 Si Bolang Trans 7 

22 Agustus 2014 Jumat 13.53 TV dimatikan 
 

22 Agustus 2014 Jumat 15.02 PlayStation 
 

22 Agustus 2014 Jumat 18.07 Kabar Petang TV One 

22 Agustus 2014 Jumat 18.19 Prime Time News Metro TV 

22 Agustus 2014 Jumat 19.44 Ada Apa Berita Jak TV 

22 Agustus 2014 Jumat 20.11 Race to Witch Montain Global TV 

22 Agustus 2014 Jumat 20.15 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

22 Agustus 2014 Jumat 20.20 Catatan Hati Seorang Istri 
 

22 Agustus 2014 Jumat 21.05 Kita Nikah Yuk RCTI 

22 Agustus 2014 Jumat 22.40 TV dimatikan 
 

23 Agustus 2014 Sabtu 18.03 The Dangerous River Trans 7 

23 Agustus 2014 Sabtu 20.02 Mahakarya 25th RCTI RCTI 

23 Agustus 2014 Sabtu 23.20 TV dimatikan 
 

24 Agustus 2014 Minggu 12.00 (drama) Indosiar 

24 Agustus 2014 Minggu 13.05 Mahakarya RCTI RCTI 

24 Agustus 2014 Minggu 14.07 TV dimatikan 
 

24 Agustus 2014 Minggu 17.50 Rhoma Irama (Darah Muda) Trans 7 

24 Agustus 2014 Minggu 18.15 New Famili 100 Indosiar 

24 Agustus 2014 Minggu 18.21 Goyang Goyang Senggol SCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 18.36 ganti saluran 
 

24 Agustus 2014 Minggu 18.36 Kabar Petang TV One 

24 Agustus 2014 Minggu 18.45 Ganteng Ganteng Serigala SCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 19.03 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

24 Agustus 2014 Minggu 22.20 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

24 Agustus 2014 Minggu 23.10 TV dimatikan 
 

25 Agustus 2014 Senin 7.28 (drama) MNCTV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

25 Agustus 2014 Senin 8.05 Spiderman Global TV 

25 Agustus 2014 Senin 9.00 Tom & Jerry Global TV 

25 Agustus 2014 Senin 9.30 TV dimatikan 
 

25 Agustus 2014 Senin 17.50 
Jame Bond (Jaga Mesjid ama 

Kebon) 
Global TV 

25 Agustus 2014 Senin 19.55 Ninja Kids Global TV 

25 Agustus 2014 Senin 20.00 D'Terong Bintang Pantura Indosiar 

25 Agustus 2014 Senin 21.15 Kita Nikah Yuk RCTI 

25 Agustus 2014 Senin 22.25 ILK Trans 7 

25 Agustus 2014 Senin 22.40 D'Terong Bintang Pantura Indosiar 

25 Agustus 2014 Senin 22.58 FTV SCTV 

25 Agustus 2014 Senin 23.15 D'Terong Bintang Pantura Indosiar 

25 Agustus 2014 Senin 23.50 TV dimatikan 
 

26 Agustus 2014 Selasa 9.05 Tom & Jerry Global TV 

26 Agustus 2014 Selasa 9.45 FTV SCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 10.40 Hot Spot Trans 7 

26 Agustus 2014 Selasa 10.50 8 Eleven Show Metro TV 

26 Agustus 2014 Selasa 11.05 TV dimatikan 
 

26 Agustus 2014 Selasa 13.40 Mama Cake RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 13.56 Sinema Pintu Taubat Indosiar 

26 Agustus 2014 Selasa 14.12 Hot Kiss Indosiar 

26 Agustus 2014 Selasa 15.15 Masha and the Bear ANTV 

26 Agustus 2014 Selasa 15.17 Ada Ada Aja Global TV 

26 Agustus 2014 Selasa 15.30 TV dimatikan 
 

26 Agustus 2014 Selasa 21.03 The Legend Of Speed Global TV 

26 Agustus 2014 Selasa 21.50 D'Terong Show Indosiar 

26 Agustus 2014 Selasa 21.55 The Legend of Speed Global TV 

26 Agustus 2014 Selasa 22.35 Kabar Arena TV One 

26 Agustus 2014 Selasa 22.45 FTV SCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 23.10 ILK Trans 7 

26 Agustus 2014 Selasa 23.15 FTV SCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 23.25 Comedy Malam RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 23.35 Bukan Empat Mata Trans 7 

 

Kupang – Keluarga Kelapa Lima (Minggu II: Senin-Minggu, 15-21 September 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

15 September 2014 Senin 10.30 Entertainment News NET. 

15 September 2014 Senin 10.32 8-11 Show Metro TV 

15 September 2014 Senin 11.00 
 

RTV 

15 September 2014 Senin 11.45 Coffee Break TV One 

15 September 2014 Senin 11.51 8-11 Show Metro TV 

15 September 2014 Senin 12.05 Tuntas MNCTV 

15 September 2014 Senin 12.12 Sisi Berita Metro TV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

15 September 2014 Senin 12.17 Tuntas MNCTV 

15 September 2014 Senin 12.19 Apa Kabar Indonesia TV One 

15 September 2014 Senin 12.20 Sisi Berita Metro TV 

15 September 2014 Senin 12.24 Kiss Indosiar 

15 September 2014 Senin 12.25 Indonesia Terkini TV One 

15 September 2014 Senin 12.38 (advertisement) MNCTV 

15 September 2014 Senin 12.40 Sisi Berita Metro TV 

15 September 2014 Senin 12.48 Obsesi Global TV 

15 September 2014 Senin 12.49 Entertainment News NET. 

15 September 2014 Senin 12.53 Seputar Indonesia RCTI 

15 September 2014 Senin 12.56 NET 12 NET. 

15 September 2014 Senin 13.17 Upin & Ipin MNCTV 

15 September 2014 Senin 13.24 ganti saluran 
 

15 September 2014 Senin 13.24 (feature) 
Bloomberg 
Indonesia 

15 September 2014 Senin 13.25 Metro Siang Metro TV 

15 September 2014 Senin 13.28 Buletin Indonesia Siang Global TV 

15 September 2014 Senin 13.29 Upin & Ipin MNCTV 

15 September 2014 Senin 13.40 Buletin Indonesia Siang Global TV 

15 September 2014 Senin 13.53 Upin & Ipin MNCTV 

15 September 2014 Senin 14.02 Secret Garden Global TV 

15 September 2014 Senin 14.07 Wide Shot Metro TV 

15 September 2014 Senin 14.12 Upin & Ipin MNCTV 

15 September 2014 Senin 14.14 Secret Garden Global TV 

15 September 2014 Senin 14.19 Wide Shot Metro TV 

15 September 2014 Senin 14.23 Upin & Ipin MNCTV 

15 September 2014 Senin 14.27 Secret Garden Global TV 

15 September 2014 Senin 14.32 Shaun the Sheep MNCTV 

15 September 2014 Senin 14.37 Secret Garden Global TV 

15 September 2014 Senin 14.51 (drama) RCTI 

15 September 2014 Senin 14.52 Secret Garden Global TV 

15 September 2014 Senin 15.01 Fokus Selebriti Global TV 

15 September 2014 Senin 15.11 Seputar Indonesia RCTI 

15 September 2014 Senin 15.15 Fokus Selebriti Global TV 

15 September 2014 Senin 15.22 Ruang Kita TV One 

15 September 2014 Senin 15.24 Fokus Selebriti Global TV 

15 September 2014 Senin 15.30 TV dimatikan 
 

15 September 2014 Senin 20.31 Suara Anda Metro TV 

15 September 2014 Senin 20.49 Naruto the Movie 8 Global TV 

15 September 2014 Senin 20.58 Manusia Harimau MNCTV 

15 September 2014 Senin 20.59 Naruto the Movie 8 Global TV 

15 September 2014 Senin 21.02 Manusia Harimau MNCTV 

15 September 2014 Senin 21.05 Raden Kian Santang MNCTV 

15 September 2014 Senin 21.25 D Terong Show Indosiar 

15 September 2014 Senin 21.31 Raden Kian Santang MNCTV 

15 September 2014 Senin 21.40 D Terong Show Indosiar 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

15 September 2014 Senin 21.42 First Strike Global TV 

15 September 2014 Senin 22.00 Raden Kian Santang MNCTV 

15 September 2014 Senin 22.10 Canda Metropolitan MNCTV 

15 September 2014 Senin 22.11 D Terong Show Indosiar 

15 September 2014 Senin 22.12 First Strike Global TV 

15 September 2014 Senin 22.25 Economic Challenges Metro TV 

15 September 2014 Senin 22.27 First Strike Global TV 

15 September 2014 Senin 22.40 TV dimatikan 
 

16 September 2014 Selasa 9.43 Apa Kabar Indonesia TV One 

16 September 2014 Selasa 9.46 Metro Kini Metro TV 

16 September 2014 Selasa 9.50 ganti saluran 
 

16 September 2014 Selasa 9.50 Apa Kabar Indonesia TV One 

16 September 2014 Selasa 9.53 ganti saluran 
 

16 September 2014 Selasa 9.53 Dahsyat RCTI 

16 September 2014 Selasa 10.00 Metro Kini Metro TV 

16 September 2014 Selasa 10.28 Entertainment News NET. 

16 September 2014 Selasa 11.00 NET. 10 NET. 

16 September 2014 Selasa 11.33 Hot Spot* Global TV 

16 September 2014 Selasa 11.38 Coffee Break TV One 

16 September 2014 Selasa 11.39 ganti saluran 
 

16 September 2014 Selasa 11.39 NET. 10 NET. 

16 September 2014 Selasa 11.40 Hot Spot* Global TV 

16 September 2014 Selasa 11.45 ganti saluran 
 

16 September 2014 Selasa 11.45 (feature) Bali TV 

16 September 2014 Selasa 11.51 NET. 10 NET. 

16 September 2014 Selasa 12.00 Entertainment News NET. 

16 September 2014 Selasa 12.15 CSI RTV 

16 September 2014 Selasa 12.17 ganti saluran 
 

16 September 2014 Selasa 12.17 Entertainment News NET. 

16 September 2014 Selasa 12.18 Indonesia Terkini TV One 

16 September 2014 Selasa 12.26 TV dimatikan 
 

16 September 2014 Selasa 12.38 Kabar Siang TV One 

16 September 2014 Selasa 13.12 Upin & Ipin MNCTV 

16 September 2014 Selasa 13.19 Kabar Siang TV One 

16 September 2014 Selasa 13.20 ganti saluran 
 

16 September 2014 Selasa 13.20 NET. 12* NET. 

16 September 2014 Selasa 13.25 Upin & Ipin MNCTV 

16 September 2014 Selasa 14.00 TV dimatikan 
 

16 September 2014 Selasa 15.08 Pangeran Cinta buat Bu Guru RCTI 

16 September 2014 Selasa 15.09 Hot Kiss Indosiar 

16 September 2014 Selasa 15.51 Ada-ada Aja Global TV 

16 September 2014 Selasa 15.52 Pangeran Cinta buat Bu Guru RCTI 

16 September 2014 Selasa 16.23 Fokus Indosiar 

16 September 2014 Selasa 16.30 Antara Istri dan Wanita Lain Indosiar 

16 September 2014 Selasa 16.47 (drama) RCTI 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

16 September 2014 Selasa 16.53 Seleb on Cam* Global TV 

16 September 2014 Selasa 16.57 Sarah Sechan NET. 

16 September 2014 Selasa 17.05 TV dimatikan 
 

16 September 2014 Selasa 18.30 Metro Hari Ini Metro TV 

16 September 2014 Selasa 19.00 Prime Time News Metro TV 

16 September 2014 Selasa 19.14 ganti saluran 
 

16 September 2014 Selasa 19.14 Naruto the Movie 9 Global TV 

16 September 2014 Selasa 19.30 Naruto the Movie 9 Global TV 

16 September 2014 Selasa 20.15 Manusia Harimau MNCTV 

16 September 2014 Selasa 22.00 Raden Kian Santang MNCTV 

16 September 2014 Selasa 23.00 TV dimatikan 
 

17 September 2014 Rabu 11.35 ganti saluran 
 

17 September 2014 Rabu 11.36 8-11 Show Metro TV 

17 September 2014 Rabu 11.47 ganti saluran 
 

17 September 2014 Rabu 11.48 (news) 
Bloomberg 
Indonesia 

17 September 2014 Rabu 11.57 Hot Spot Global TV 

17 September 2014 Rabu 12.00 Obsesi Global TV 

17 September 2014 Rabu 12.05 ganti saluran 
 

17 September 2014 Rabu 12.07 Obsesi Global TV 

17 September 2014 Rabu 12.40 TV dimatikan 
 

17 September 2014 Rabu 18.06 Kabar Petang TV One 

17 September 2014 Rabu 18.15 Metro Hari Ini Metro TV 

17 September 2014 Rabu 18.37 Pororo RTV 

17 September 2014 Rabu 18.42 Upin & Ipin MNCTV 

17 September 2014 Rabu 18.47 ganti saluran 
 

17 September 2014 Rabu 18.47 Tom and Jerry Global TV 

17 September 2014 Rabu 18.49 Bastian Steel RCTI 

17 September 2014 Rabu 18.51 ganti saluran 
 

17 September 2014 Rabu 18.51 New Famili 100 Indosiar 

17 September 2014 Rabu 18.57 ganti saluran 
 

17 September 2014 Rabu 18.57 Metro Hari Ini Metro TV 

17 September 2014 Rabu 19.28 See Spot Run Global TV 

17 September 2014 Rabu 20.04 ganti saluran 
 

17 September 2014 Rabu 20.04 Kabar Terkini TV One 

17 September 2014 Rabu 20.05 Manusia Harimau MNCTV 

17 September 2014 Rabu 20.09 See Spot Run* Global TV 

17 September 2014 Rabu 20.20 (advertisement) MNCTV 

17 September 2014 Rabu 20.22 See Spot Run* Global TV 

17 September 2014 Rabu 20.35 Manusia Harimau MNCTV 

17 September 2014 Rabu 20.37 See Spot Run Global TV 

17 September 2014 Rabu 20.44 Manusia Harimau MNCTV 

17 September 2014 Rabu 20.52 See Spot Run Global TV 

17 September 2014 Rabu 20.56 Manusia Harimau MNCTV 

17 September 2014 Rabu 21.08 King Arthur* Global TV 

17 September 2014 Rabu 21.10 Raden Kian Santang MNCTV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

17 September 2014 Rabu 21.25 King Arthur* Global TV 

17 September 2014 Rabu 21.32 Raden Kian Santang MNCTV 

17 September 2014 Rabu 21.47 D Terong Show* Indosiar 

17 September 2014 Rabu 21.51 Raden Kian Santang MNCTV 

17 September 2014 Rabu 21.59 D Terong Show Indosiar 

17 September 2014 Rabu 22.00 Raden Kian Santang MNCTV 

17 September 2014 Rabu 22.01 ganti saluran 
 

17 September 2014 Rabu 22.01 D Terong Show* Indosiar 

17 September 2014 Rabu 22.11 Raden Kian Santang MNCTV 

17 September 2014 Rabu 22.13 King Arthur* Global TV 

17 September 2014 Rabu 22.14 Canda Metropolitan MNCTV 

17 September 2014 Rabu 22.23 Mata Najwa Metro TV 

17 September 2014 Rabu 22.24 86 NET. 

17 September 2014 Rabu 22.25 ganti saluran 
 

17 September 2014 Rabu 22.25 Kabar Malam TV One 

17 September 2014 Rabu 22.29 Canda Metropolitan MNCTV 

17 September 2014 Rabu 22.35 D Terong Show Indosiar 

17 September 2014 Rabu 22.36 Kita Nikah Yuk! RCTI 

17 September 2014 Rabu 22.42 Kabar Malam TV One 

17 September 2014 Rabu 22.49 King Arthur Global TV 

17 September 2014 Rabu 23.00 TV dimatikan 
 

18 September 2014 Kamis 10.00 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 10.00 Entertainment News 
 

18 September 2014 Kamis 10.11 Dahsyat RCTI 

18 September 2014 Kamis 10.21 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 10.21 Gagal Haji Karena Korupsi MNCTV 

18 September 2014 Kamis 10.29 Kabar Pasar TV One 

18 September 2014 Kamis 10.35 Gagal Haji Karena Korupsi MNCTV 

18 September 2014 Kamis 10.43 Entertainment News NET. 

18 September 2014 Kamis 10.48 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 10.48 Entertainment News NET. 

18 September 2014 Kamis 10.50 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 10.50 Seleb.kom RTV 

18 September 2014 Kamis 11.04 Gagal Haji Karena Korupsi MNCTV 

18 September 2014 Kamis 11.15 8-11 Show Metro TV 

18 September 2014 Kamis 11.44 Pose MNCTV 

18 September 2014 Kamis 11.45 (feature) Bloomberg West 

18 September 2014 Kamis 11.52 Hot Spot Global TV 

18 September 2014 Kamis 11.57 Obsesi Global TV 

18 September 2014 Kamis 12.06 Entertainment News NET. 

18 September 2014 Kamis 12.13 Obsesi Global TV 

18 September 2014 Kamis 12.15 Entertainment News NET. 

18 September 2014 Kamis 12.17 Obsesi Global TV 

18 September 2014 Kamis 12.19 Entertainment News NET. 

18 September 2014 Kamis 12.21 TV dimatikan 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

18 September 2014 Kamis 13.24 Buletin Indonesia Siang Global TV 

18 September 2014 Kamis 13.28 Upin & Ipin MNCTV 

18 September 2014 Kamis 13.43 NET 12 NET. 

18 September 2014 Kamis 14.00 Secret Garden Global TV 

18 September 2014 Kamis 14.15 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 14.15 Secret Garden Global TV 

18 September 2014 Kamis 14.44 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 14.44 Secret Garden Global TV 

18 September 2014 Kamis 14.57 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 14.57 Fokus Selebriti Global TV 

18 September 2014 Kamis 15.06 Hot Kiss Indosiar 

18 September 2014 Kamis 15.12 Fokus Selebriti Global TV 

18 September 2014 Kamis 15.17 Hot Kiss Indosiar 

18 September 2014 Kamis 15.28 Shaun the Sheep MNCTV 

18 September 2014 Kamis 15.30 (advertisement) RTV 

18 September 2014 Kamis 15.31 Wide Shot Metro TV 

18 September 2014 Kamis 15.44 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 15.44 Meteor Garden RTV 

18 September 2014 Kamis 15.58 Good Doctor RTV 

18 September 2014 Kamis 16.43 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 18.00 Kabar Petang TV One 

18 September 2014 Kamis 18.28 Metro Hari Ini Metro TV 

18 September 2014 Kamis 18.35 Kabar Petang TV One 

18 September 2014 Kamis 18.51 Seputar Bali Bali TV 

18 September 2014 Kamis 19.00 English News TVRI 

18 September 2014 Kamis 19.13 TV dimatikan 
 

18 September 2014 Kamis 19.17 Kabar Petang TV One 

18 September 2014 Kamis 19.50 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

18 September 2014 Kamis 20.11 Prime Time News Metro TV 

18 September 2014 Kamis 20.18 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 20.18 Manusia Harimau MNCTV 

18 September 2014 Kamis 20.21 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

18 September 2014 Kamis 20.29 Manusia Harimau* MNCTV 

18 September 2014 Kamis 21.05 Raden Kian Santang MNCTV 

18 September 2014 Kamis 21.21 Pitch Black* Global TV 

18 September 2014 Kamis 21.25 Raden Kian Santang MNCTV 

18 September 2014 Kamis 21.42 Pitch Black* Global TV 

18 September 2014 Kamis 21.50 Raden Kian Santang MNCTV 

18 September 2014 Kamis 21.58 Pitch Black Global TV 

18 September 2014 Kamis 22.03 Raden Kian Santang MNCTV 

18 September 2014 Kamis 22.08 Pitch Black* Global TV 

18 September 2014 Kamis 22.24 (worship) J Channel 

18 September 2014 Kamis 22.31 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 22.33 Kabar Malam TV One 

18 September 2014 Kamis 22.42 ganti saluran 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

18 September 2014 Kamis 22.42 The Comment NET. 

18 September 2014 Kamis 22.44 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 22.47 3.60 Metro TV 

18 September 2014 Kamis 22.49 Rising Star RCTI 

18 September 2014 Kamis 23.15 D Terong Show Indosiar 

18 September 2014 Kamis 23.16 Canda Metropolitan MNCTV 

18 September 2014 Kamis 23.20 Rising Star* RCTI 

18 September 2014 Kamis 23.47 Canda Metropolitasn MNCTV 

18 September 2014 Kamis 23.50 ganti saluran 
 

18 September 2014 Kamis 23.50 Stand up Comedy* Metro TV 

18 September 2014 Kamis 23.53 Rising Star RCTI 

19 September 2014 Jumat 00.08 Tonight Show NET. 

19 September 2014 Jumat 00.10 Rising Star RCTI 

19 September 2014 Jumat 00.30 TV dimatikan 
 

19 September 2014 Jumat 10.09 Monstar Lael RTV 

19 September 2014 Jumat 10.16 Dahsyat RCTI 

19 September 2014 Jumat 10.17 Monstar Lael RTV 

19 September 2014 Jumat 10.19 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 10.19 (animation) Global TV 

19 September 2014 Jumat 10.21 Monstar Lael RTV 

19 September 2014 Jumat 10.30 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 10.30 8-11 Show Metro TV 

19 September 2014 Jumat 10.37 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 10.37 Entertainment News NET. 

19 September 2014 Jumat 11.00 NET 10 NET. 

19 September 2014 Jumat 11.20 Rooftop Prince LBSTV 

19 September 2014 Jumat 11.41 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 11.42 Pose MNCTV 

19 September 2014 Jumat 11.44 8-11 Show Metro TV 

19 September 2014 Jumat 11.44 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 11.45 Rooftop Prince LBSTV 

19 September 2014 Jumat 11.56 Obsesi Global TV 

19 September 2014 Jumat 11.58 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 11.58 Rooftop Prince LBSTV 

19 September 2014 Jumat 12.13 Obsesi Global TV 

19 September 2014 Jumat 12.17 Entertainment News* NET. 

19 September 2014 Jumat 12.20 TV dimatikan 
 

19 September 2014 Jumat 12.46 Obsesi Global TV 

19 September 2014 Jumat 12.55 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 12.56 Buletin Indonesia Siang Global TV 

19 September 2014 Jumat 13.03 NET. 12 NET. 

19 September 2014 Jumat 13.05 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 13.06 NET 12 NET. 

19 September 2014 Jumat 13.30 Kabar Siang TV One 

19 September 2014 Jumat 13.32 Upin & Ipin MNCTV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

19 September 2014 Jumat 13.36 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 13.36 NET 12 NET. 

19 September 2014 Jumat 13.44 Buletin Indonesia Siang Global TV 

19 September 2014 Jumat 13.47 NET 12 NET. 

19 September 2014 Jumat 13.53 Secret Garden Global TV 

19 September 2014 Jumat 15.40 TV dimatikan 
 

19 September 2014 Jumat 22.00 The Fast and the Furious Global TV 

19 September 2014 Jumat 22.17 Raden Kian Santang MNCTV 

19 September 2014 Jumat 22.20 The Fast and the Furious* Global TV 

19 September 2014 Jumat 22.27 Raden Kian Santang MNCTV 

19 September 2014 Jumat 22.36 Canda Metropolitan MNCTV 

19 September 2014 Jumat 22.41 Kalaweit Wildlife Rescue Metro TV 

19 September 2014 Jumat 22.42 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 22.42 Rising Star* RCTI 

19 September 2014 Jumat 22.50 (advertisement) Global TV 

19 September 2014 Jumat 22.55 Rising Star* RCTI 

19 September 2014 Jumat 23.03 (advertisement) Global TV 

19 September 2014 Jumat 23.04 The Comment NET. 

19 September 2014 Jumat 23.05 Top News Metro TV 

19 September 2014 Jumat 23.08 The Fast and the Furious Global TV 

19 September 2014 Jumat 23.12 ganti saluran 
 

19 September 2014 Jumat 23.12 Menyingkap Tabir TV One 

19 September 2014 Jumat 23.19 The Fast and the Furious Global TV 

19 September 2014 Jumat 23.30 TV dimatikan 
 

20 September 2014 Sabtu 10.05 ganti saluran 
 

20 September 2014 Sabtu 10.05 Boxing Legend TV One 

20 September 2014 Sabtu 10.15 Tarzan Global TV 

20 September 2014 Sabtu 10.55 X Games NET. 

20 September 2014 Sabtu 11.01 Indonesia Banget RTV 

20 September 2014 Sabtu 11.15 Boxing Legend TV One 

20 September 2014 Sabtu 11.16 Dahsyat RCTI 

20 September 2014 Sabtu 11.20 Boxing Legend TV One 

20 September 2014 Sabtu 11.23 Dahsyat RCTI 

20 September 2014 Sabtu 11.28 Boxing Legend TV One 

20 September 2014 Sabtu 11.31 ganti saluran 
 

20 September 2014 Sabtu 11.32 Indonesia Banget RTV 

20 September 2014 Sabtu 11.39 Boxing Legend TV One 

20 September 2014 Sabtu 11.42 Upin & Ipin MNCTV 

20 September 2014 Sabtu 11.45 Boxing Legend TV One 

20 September 2014 Sabtu 11.54 Upin & Ipin MNCTV 

20 September 2014 Sabtu 12.01 Entertainment News NET. 

20 September 2014 Sabtu 12.08 Kabar Siang TV One 

20 September 2014 Sabtu 12.10 Obsesi Global TV 

20 September 2014 Sabtu 12.16 Kabar Siang TV One 

20 September 2014 Sabtu 12.22 Obsesi Global TV 
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20 September 2014 Sabtu 12.26 Kabar Siang TV One 

20 September 2014 Sabtu 12.30 TV dimatikan 
 

20 September 2014 Sabtu 15.35 ganti saluran 
 

20 September 2014 Sabtu 15.35 (feature) Bali TV 

20 September 2014 Sabtu 15.40 (advertisement) Global TV 

20 September 2014 Sabtu 15.42 Entertainment News Weekend NET. 

20 September 2014 Sabtu 15.50 The Biggest Game Show RCTI 

20 September 2014 Sabtu 15.53 ganti saluran 
 

20 September 2014 Sabtu 15.54 (feature) NHK World 

20 September 2014 Sabtu 15.59 ganti saluran 
 

20 September 2014 Sabtu 16.00 NHK Newsline NHK World 

20 September 2014 Sabtu 16.01 Fokus Indosiar 

20 September 2014 Sabtu 16.05 ganti saluran 
 

20 September 2014 Sabtu 16.05 NHK Newsline NHK World 

20 September 2014 Sabtu 16.11 Asia This Week NHK World 

20 September 2014 Sabtu 16.38 ganti saluran 
 

20 September 2014 Sabtu 16.38 Asia This Week NHK World 

20 September 2014 Sabtu 16.45 ganti saluran 
 

20 September 2014 Sabtu 16.45 Lentera Indonesia NET. 

20 September 2014 Sabtu 16.47 Metro Sore Metro TV 

20 September 2014 Sabtu 16.50 TV dimatikan 
 

20 September 2014 Sabtu 18.39 ganti saluran 
 

20 September 2014 Sabtu 18.39 Kabar Petang TV One 

20 September 2014 Sabtu 18.42 Metro Hari Ini Metro TV 

20 September 2014 Sabtu 18.43 Anak Gemez Global TV 

20 September 2014 Sabtu 18.46 Madagascar Global TV 

20 September 2014 Sabtu 19.15 Sarah Sechan* NET. 

20 September 2014 Sabtu 19.29 ganti saluran 
 

20 September 2014 Sabtu 19.29 Sarah Sechan NET. 

20 September 2014 Sabtu 19.51 Madagascar Global TV 

20 September 2014 Sabtu 19.55 Sarah Sechan NET. 

20 September 2014 Sabtu 20.00 Tetangga Masa Gitu NET. 

20 September 2014 Sabtu 20.20 (advertisement) Global TV 

20 September 2014 Sabtu 20.25 Tetangga Masa Gitu NET. 

20 September 2014 Sabtu 20.33 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

20 September 2014 Sabtu 20.34 Madagascar Global TV 

20 September 2014 Sabtu 20.45 Ini Talkshow NET. 

20 September 2014 Sabtu 20.50 Madagascar Global TV 

20 September 2014 Sabtu 20.57 
Pirates of the Caribbean: 

Dead Man's Chest* 
Global TV 

20 September 2014 Sabtu 21.08 Ini Talkshow NET. 

20 September 2014 Sabtu 21.14 
Pirates of the Caribbean: 

Dead Man's Chest 
Global TV 

20 September 2014 Sabtu 21.19 Ini Talkshow NET. 

20 September 2014 Sabtu 21.23 
Pirates of the Caribbean: 

Dead Man's Chest* 
Global TV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

20 September 2014 Sabtu 21.35 Raden Kian Santang MNCTV 

20 September 2014 Sabtu 21.46 Mata Najwa* Metro TV 

20 September 2014 Sabtu 21.50 
Pirates of the Caribbean: 

Dead Man's Chest 
Global TV 

20 September 2014 Sabtu 21.55 Raden Kian Santang MNCTV 

20 September 2014 Sabtu 22.05 
Pirates of the Caribbean: 

Dead Man's Chest 
Global TV 

20 September 2014 Sabtu 22.31 Soar into the Sun NET. 

20 September 2014 Sabtu 00.00 TV dimatikan 
 

21 September 2014 Minggu 11.45 Boxing Legend TV One 

21 September 2014 Minggu 11.48 Upin & Ipin MNCTV 

21 September 2014 Minggu 12.00 TV dimatikan 
 

21 September 2014 Minggu 12.15 (Korean drama) RTV 

21 September 2014 Minggu 12.16 Upin & Ipin MNCTV 

21 September 2014 Minggu 12.24 Obsesi Global TV 

21 September 2014 Minggu 12.30 TV dimatikan 
 

21 September 2014 Minggu 20.10 The Wild* Global TV 

21 September 2014 Minggu 20.16 Manusia Harimau MNCTV 

21 September 2014 Minggu 20.20 The Wild Global TV 

21 September 2014 Minggu 20.29 Manusia Harimau MNCTV 

21 September 2014 Minggu 20.48 The Wild* Global TV 

21 September 2014 Minggu 20.51 Manusia Harimau MNCTV 

21 September 2014 Minggu 21.02 
Pirates of the Caribbean: At 

World's End* 
Global TV 

21 September 2014 Minggu 21.03 Manusia Harimau MNCTV 

21 September 2014 Minggu 21.11 
Pirates of the Caribbean: At 

World's End* 
Global TV 

21 September 2014 Minggu 22.22 (drama) MNCTV 

21 September 2014 Minggu 22.26 
Pirates of the Caribbean: At 

World's End 
Global TV 

21 September 2014 Minggu 22.34 Kotak Bicara TV One 

21 September 2014 Minggu 22.46 (drama) MNCTV 

21 September 2014 Minggu 22.48 Keluarga Masa Kini NET. 

21 September 2014 Minggu 22.50 Just Alvin Metro TV 

21 September 2014 Minggu 22.59 Kita Nikah Yuk! RCTI 

21 September 2014 Minggu 23.02 
Pirates of the Caribbean: At 

World's End* 
Global TV 

21 September 2014 Minggu 23.12 Kita Nikah Yuk! RCTI 

21 September 2014 Minggu 23.17 Top News Metro TV 

21 September 2014 Minggu 23.30 Satu Indonesia NET. 

21 September 2014 Minggu 23.44 (western movie) RCTI 

21 September 2014 Minggu 23.45 
Pirates of the Caribbean: At 

World's End 
Global TV 

21 September 2014 Minggu 23.53 Satu Indonesia NET. 

21 September 2014 Minggu 23.57 
Pirates of the Caribbean: At 

World's End 
Global TV 
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Kupang – Keluarga Fatululi (Minggu III: Senin-Minggu, 22-28 September 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

22 September 2014 Senin 07.15 Ragam Indonesia Trans 7 

22 September 2014 Senin 07.18 Sindo Pagi Sindo TV 

22 September 2014 Senin 07.43 Redaksi Trans 7 

22 September 2014 Senin 07.45 Go Spot RCTI 

22 September 2014 Senin 07.47 Insert Trans TV 

22 September 2014 Senin 08.00 Sinetron: Cinta dan Anugrah RCTI 

22 September 2014 Senin 08.02 Dr Oz Trans TV 

22 September 2014 Senin 08.05 TV dimatikan 
 

22 September 2014 Senin 11.30 Dahsyat RCTI 

22 September 2014 Senin 11.39 Kiss Indosiar 

22 September 2014 Senin 11.40 TV dimatikan 
 

22 September 2014 Senin 18.20 Asean Games TVRI 

22 September 2014 Senin 18.23 TV dimatikan 
 

22 September 2014 Senin 19.25 Animal United Global TV 

22 September 2014 Senin 19.28 New Famili 100 Indosiar 

22 September 2014 Senin 19.40 Animal United Global TV 

22 September 2014 Senin 19.43 New Famili 100 Indosiar 

22 September 2014 Senin 19.53 Animal United Global TV 

22 September 2014 Senin 20.15 Asean Games TVRI 

22 September 2014 Senin 20.28 Animal United Global TV 

22 September 2014 Senin 21.51 Mamamia Indosiar 

22 September 2014 Senin 21.55 On the Spot Trans 7 

22 September 2014 Senin 21.58 Futsal Sindo TV 

22 September 2014 Senin 22.04 D Terong Show Indosiar 

22 September 2014 Senin 22.19 MPR Goes to Campus TVRI 

22 September 2014 Senin 22.20 D Terong Show Indosiar 

22 September 2014 Senin 22.29 TV dimatikan 
 

23 September 2014 Selasa 05.28 Buletin Indonesia Global TV 

23 September 2014 Selasa 05.46 Seputar Indonesia RCTI 

23 September 2014 Selasa 05.54 Buletin Indonesia Global TV 

23 September 2014 Selasa 06.10 Sport 7 Trans 7 

23 September 2014 Selasa 06.30 Metro Pagi Metro TV 

23 September 2014 Selasa 06.46 Go Spot RCTI 

23 September 2014 Selasa 07.00 TV dimatikan 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

23 September 2014 Selasa 11.00 Dahsyat RCTI 

23 September 2014 Selasa 11.10 Seputar Indonesia RCTI 

23 September 2014 Selasa 11.20 TV dimatikan 
 

23 September 2014 Selasa 14.00 Insert Trans TV 

23 September 2014 Selasa 14.16 Movienesia RTV 

23 September 2014 Selasa 14.30 Sinema Pintu Taubat Indosiar 

23 September 2014 Selasa 15.00 TV dimatikan 
 

23 September 2014 Selasa 18.46 
Bastian Steel Bukan Cowo 

Biasa 
RCTI 

23 September 2014 Selasa 18.58 New Famili 100 Indosiar 

23 September 2014 Selasa 18.11 Over the Edge Global TV 

23 September 2014 Selasa 18.28 Lenong Rempong Trans 7 

23 September 2014 Selasa 18.30 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

23 September 2014 Selasa 18.34 Over the Edge Global TV 

23 September 2014 Selasa 20.40 
Crocodile Hunter Collision 

Course 
Trans TV 

23 September 2014 Selasa 20.46 Over the Edge Global TV 

23 September 2014 Selasa 20.56 
Crocodile Hunter Collision 

Course 
Trans TV 

23 September 2014 Selasa 21.02 Mamamia Indosiar 

23 September 2014 Selasa 21.04 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

23 September 2014 Selasa 21.08 
Crocodile Hunter Collision 

Course 
Trans TV 

23 September 2014 Selasa 21.15 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

23 September 2014 Selasa 21.26 The Mummy Returns Global TV 

23 September 2014 Selasa 21.33 
 

Indosiar 

23 September 2014 Selasa 23.00 TV dimatikan 
 

24 September 2014 Rabu 05.35 Assalamualaikum Ustad Gaul Sindo TV 

24 September 2014 Rabu 05.59 Sport 7 Trans 7 

24 September 2014 Rabu 06.15 Daily Sport Sindo TV 

24 September 2014 Rabu 06.30 TV dimatikan 
 

24 September 2014 Rabu 09.45 Sinema Pagi Indosiar 

24 September 2014 Rabu 10.10 Dahsyat RCTI 

24 September 2014 Rabu 10.45 Seleb Kom RTV 

24 September 2014 Rabu 11.15 Sinema Pagi Indosiar 

24 September 2014 Rabu 17.20 Historia Global TV 

24 September 2014 Rabu 17.35 Unique Journey Global TV 

24 September 2014 Rabu 18.05 TV dimatikan 
 

24 September 2014 Rabu 21.00 Mummy Global TV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

24 September 2014 Rabu 21.58 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

24 September 2014 Rabu 22.00 MTQ: International Sindo TV 

24 September 2014 Rabu 22.10 Anaconda Trans TV 

24 September 2014 Rabu 22.13 
The Mummy: Tomb of the 

Dragon Emperor 
Global TV 

24 September 2014 Rabu 22.20 Anaconda Trans TV 

24 September 2014 Rabu 22.30 D Terong Show Indosiar 

24 September 2014 Rabu 22.31 I Love Ujang RTV 

24 September 2014 Rabu 22.35 
The Mummy: Tomb of the 

Dragon Emperor 
Global TV 

24 September 2014 Rabu 23.00 TV dimatikan 
 

25 September 2014 Kamis 10.28 Nina Si Kucing Cantik Trans TV 

25 September 2014 Kamis 10.33 Marvel Global TV 

25 September 2014 Kamis 10.37 Tinju: Asean Games TVRI 

25 September 2014 Kamis 10.41 Seleb Kom RTV 

25 September 2014 Kamis 10.44 Nina Si Kucing Cantik Trans TV 

25 September 2014 Kamis 10.55 Marvel Global TV 

25 September 2014 Kamis 10.57 Nina Si Kucing Cantik Trans TV 

25 September 2014 Kamis 13.10 Seputar Indonesia RCTI 

25 September 2014 Kamis 21.57 On The Spot Trans 7 

25 September 2014 Kamis 22.00 Never say Never again Trans TV 

25 September 2014 Kamis 22.18 On The Spot Trans 7 

25 September 2014 Kamis 22.26 Never say Never again Trans TV 

25 September 2014 Kamis 22.38 On The Spot Trans 7 

25 September 2014 Kamis 22.46 Never Say Never again Trans TV 

25 September 2014 Kamis 23.23 Indonesia Lawak Klub Trans 7 

26 September 2014 Jumat 00.05 Late Night Trans 7 

26 September 2014 Jumat 00.44 Crank High Voltage Global TV 

26 September 2014 Jumat 1.00 Crank High Voltage Global TV 

26 September 2014 Jumat 1.03 Late Night Trans 7 

26 September 2014 Jumat 1.06 Harta, Tahta, Wanita Trans 7 

26 September 2014 Jumat 1.08 TV dimatikan 
 

26 September 2014 Jumat 9.45 
Sinema Pagi: Suamiku Sangat 

Arogan 
Indosiar 

26 September 2014 Jumat 10.32 Pacarku Puteri Duyung Trans TV 

26 September 2014 Jumat 10.42 Antar Gelanggang TVRI 

26 September 2014 Jumat 10.46 Pacarku Puteri Duyung Trans TV 

26 September 2014 Jumat 10.53 Marvel Global TV 



222 

 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

26 September 2014 Jumat 10.54 Obras Trans 7 

26 September 2014 Jumat 10.58 Pacarku Puteri Duyung Trans TV 

26 September 2014 Jumat 11.06 
Sinema Pagi: Suamiku Sangat 

Arogan 
Indosiar 

26 September 2014 Jumat 11.09 Pacarku Puteri Duyung Trans TV 

26 September 2014 Jumat 11.17 
Sinema Pagi: Suamiku Sangat 

Arogan 
Indosiar 

26 September 2014 Jumat 11.29 Kiss Indosiar 

26 September 2014 Jumat 11.48 CCTV Trans 7 

26 September 2014 Jumat 11.58 Teror Pengagum Rahasia Trans TV 

26 September 2014 Jumat 12.09 Kiss Indosiar 

26 September 2014 Jumat 12.18 Insert RCTI 

26 September 2014 Jumat 12.23 Selebrita Siang Trans 7 

26 September 2014 Jumat 12.25 Kiss Indosiar 

26 September 2014 Jumat 12.27 Patroli Indosiar 

26 September 2014 Jumat 12.32 Selebrita Siang Trans 7 

26 September 2014 Jumat 12.40 Seputar Indonesia RCTI 

26 September 2014 Jumat 12.45 TV dimatikan 
 

26 September 2014 Jumat 15.17 Air Mancur in Love RCTI 

26 September 2014 Jumat 15.34 Sketsa Trans TV 

26 September 2014 Jumat 15.40 Air Mancur in Love RCTI 

26 September 2014 Jumat 16.02 Hati-Hati Trans TV 

26 September 2014 Jumat 16.08 Crispy RCTI 

26 September 2014 Jumat 16.41 Antar Gelanggang TVRI 

26 September 2014 Jumat 16.50 Crispy RCTI 

26 September 2014 Jumat 18.13 
Sinetron: Dia Bukan 

Kekasihku 
Indosiar 

26 September 2014 Jumat 19.05 
Bastian Steel Bukan Cowo 

Biasa 
RCTI 

26 September 2014 Jumat 19.30 Asean Games: Bola RCTI 

26 September 2014 Jumat 21.06 2012 Trans TV 

26 September 2014 Jumat 22.11 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

26 September 2014 Jumat 22.19 D Terong Show Indosiar 

26 September 2014 Jumat 22.42 Cradle 2: The Grave Global TV 

26 September 2014 Jumat 22.49 The Replacement Killers Trans TV 

26 September 2014 Jumat 23.14 Cradle 2: The Grave Global TV 

26 September 2014 Jumat 23.20 The Replacement Killers Trans TV 

26 September 2014 Jumat 23.24 TV dimatikan 
 

27 September 2014 Sabtu 8.15 Hello Baby Trans TV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

27 September 2014 Sabtu 8.30 TV dimatikan 
 

27 September 2014 Sabtu 17.07 Antar Gelanggang TVRI 

27 September 2014 Sabtu 17.38 TV dimatikan 
 

27 September 2014 Sabtu 18.43 New Famili 100 Indosiar 

27 September 2014 Sabtu 19.01 Alladin Trans 7 

27 September 2014 Sabtu 19.08 Tangisan di Ujung Senja Trans 7 

27 September 2014 Sabtu 19.34 Casper RTV 

27 September 2014 Sabtu 19.45 Tangisan di Ujung Senja Trans 7 

27 September 2014 Sabtu 19.55 Antar Gelanggang TVRI 

27 September 2014 Sabtu 19.59 D Terong Show Indosiar 

27 September 2014 Sabtu 20.13 Tangisan di Ujung Senja Trans 7 

27 September 2014 Sabtu 20.54 Indonesia Mencari Bakat Trans TV 

27 September 2014 Sabtu 20.55 On the Spot Trans 7 

27 September 2014 Sabtu 21.07 Indonesia Mencari Bakat Trans TV 

27 September 2014 Sabtu 21.10 On the Spot Trans 7 

27 September 2014 Sabtu 21.28 
Terminator: Rise of the 

Machine 
Trans TV 

27 September 2014 Sabtu 21.28 On the Spot Trans 7 

27 September 2014 Sabtu 21.40 
Terminator: Rise of the 

Machine 
Trans TV 

27 September 2014 Sabtu 21.47 On the Spot Trans 7 

27 September 2014 Sabtu 22.09 Bola Indosiar 

28 September 2014 Minggu 5.25 Buletin Indonesia Global 

28 September 2014 Minggu 5.28 Seputar Indonesia RCTI 

28 September 2014 Minggu 5.32 Sindo Sport Sindo 

28 September 2014 Minggu 5.43 Reportase pagi Trans TV 

28 September 2014 Minggu 6.02 Sindo Sport Sindo 

28 September 2014 Minggu 6.32 Khazanah Trans TV 

28 September 2014 Minggu 7.01 Insert Trans TV 

28 September 2014 Minggu 7.05 Mamah dan AA Beraksi Indosiar 

28 September 2014 Minggu 7.16 Sindo Pagi Sindo TV 

28 September 2014 Minggu 8.02 TV dimatikan 
 

28 September 2014 Minggu 11.05 Hati-Hati Trans TV 

28 September 2014 Minggu 11.16 Dahsyat RCTI 

28 September 2014 Minggu 12.00 Badminton RCTI 

28 September 2014 Minggu 12.55 Patroli Indosiar 

28 September 2014 Minggu 12.59 Insert Trans TV 

28 September 2014 Minggu 13.02 Selebrita Siang Trans 7 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

28 September 2014 Minggu 13.10 Badminton RCTI 

28 September 2014 Minggu 13.40 Eksis Global TV 

28 September 2014 Minggu 13.55 Movienesia RTV 

28 September 2014 Minggu 14.00 TV dimatikan 
 

 

Ende – Keluarga Rorurangga (Minggu II: Rabu-Selasa, 20-26 Agustus 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

20 Agustus 2014 Rabu 21.00 Rrrr Global 

20 Agustus 2014 Rabu 21.07 Apa Kabar Indonesia TV One 

20 Agustus 2014 Rabu 21.19 Dialog KIBM TVRI 

20 Agustus 2014 Rabu 21.36 Apa Kabar Indonesia TV One 

20 Agustus 2014 Rabu 21.40 Rrrr Global 

20 Agustus 2014 Rabu 21.50 Raden Kian Santang MNCTV 

20 Agustus 2014 Rabu 22.00 TV dimatikan 
 

21 Agustus 2014 Kamis 5.20 
Pertandingan Bola (Cotif la 
Alcudia U20 Tournament 

2014) 
RCTI 

21 Agustus 2014 Kamis 5.36 Lintas Pagi MNCTV 

21 Agustus 2014 Kamis 5.41 Kabar Pagi TV One 

21 Agustus 2014 Kamis 18.25 Kabar Petang TV One 

21 Agustus 2014 Kamis 18.43 Bukan Sekedar Wayang NET. 

21 Agustus 2014 Kamis 18.45 Metro Hari ini Metro TV 

21 Agustus 2014 Kamis 19.10 Breaking News TV One 

21 Agustus 2014 Kamis 19.16 English News Service TVRI 

21 Agustus 2014 Kamis 20.05 Breaking News TV One 

21 Agustus 2014 Kamis 20.20 Indonesia Malam TVRI 

21 Agustus 2014 Kamis 20.30 Breaking News Metro TV 

21 Agustus 2014 Kamis 20.45 TV dimatikan 
 

22 Agustus 2014 Jumat 4.55 Metro Pagi Metro TV 

22 Agustus 2014 Jumat 5.05 Cerita Dini hari MNCTV 

22 Agustus 2014 Jumat 5.22 Seputar Indonesia RCTI 

22 Agustus 2014 Jumat 5.23 Lintas Pagi MNCTV 

22 Agustus 2014 Jumat 5.35 Kabar Pagi TV One 

22 Agustus 2014 Jumat 5.38 Lintas Pagi MNCTV 

22 Agustus 2014 Jumat 6.00 TV dimatikan 
 

22 Agustus 2014 Jumat 11.44 Pose MNCTV 

22 Agustus 2014 Jumat 11.49 Hot Kiss Indosiar 

22 Agustus 2014 Jumat 11.50 Hot Spot Global TV 

22 Agustus 2014 Jumat 11.51 Perjalanan Nabi Isa Kingdom Sat 

22 Agustus 2014 Jumat 11.53 Pose MNCTV 

22 Agustus 2014 Jumat 12.10 Kribo MNCTV 

22 Agustus 2014 Jumat 12.15 TV dimatikan 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

22 Agustus 2014 Jumat 12.30 Lintas Siang MNCTV 

22 Agustus 2014 Jumat 12.35 Kabar Siang TV One 

22 Agustus 2014 Jumat 12.48 Obsesi Global TV 

22 Agustus 2014 Jumat 13.00 TV dimatikan 
 

22 Agustus 2014 Jumat 18.19 Net 17 NET. 

22 Agustus 2014 Jumat 18.30 Aloha Scooby Doo Global TV 

22 Agustus 2014 Jumat 18.35 Metro Hari Ini Metro TV 

22 Agustus 2014 Jumat 18.38 Kabar Petang TV One 

22 Agustus 2014 Jumat 18.43 Prime Time News Metro TV 

22 Agustus 2014 Jumat 19.01 Prime Time News Metro TV 

22 Agustus 2014 Jumat 19.30 Disini Ada Tuyul MNCTV 

22 Agustus 2014 Jumat 20.10 Teddy Boy MNCTV 

22 Agustus 2014 Jumat 20.43 TV dimatikan 
 

23 Agustus 2014 Sabtu 18.21 Kabar Petang TV One 

23 Agustus 2014 Sabtu 18.22 Animal Special MNCTV 

23 Agustus 2014 Sabtu 18.24 Kabar Petang TV One 

23 Agustus 2014 Sabtu 18.44 New Famili 100 Indosiar 

23 Agustus 2014 Sabtu 18.48 Kabar Petang TV One 

23 Agustus 2014 Sabtu 19.07 English News Service TVRI 

23 Agustus 2014 Sabtu 19.10 Apa Kabar Indonesia TV One 

23 Agustus 2014 Sabtu 19.21 Harry Potter Global TV 

23 Agustus 2014 Sabtu 19.30 Di Sini Ada Tuyul MNCTV 

23 Agustus 2014 Sabtu 20.05 Harry Potter Global TV 

23 Agustus 2014 Sabtu 20.08 Teddy Boy MNCTV 

23 Agustus 2014 Sabtu 20.11 Harry Potter Global TV 

23 Agustus 2014 Sabtu 20.23 Teddy Boy MNCTV 

23 Agustus 2014 Sabtu 20.26 Harry Potter Global TV 

23 Agustus 2014 Sabtu 20.34 Teddy Boy MNCTV 

23 Agustus 2014 Sabtu 20.40 Harry Potter Global TV 

23 Agustus 2014 Sabtu 20.48 Teddy Boy MNCTV 

23 Agustus 2014 Sabtu 20.55 Harry Potter Global TV 

23 Agustus 2014 Sabtu 21.11 Teddy Boy MNCTV 

23 Agustus 2014 Sabtu 21.20 Harry Potter Global TV 

23 Agustus 2014 Sabtu 21.30 Teddy Boy MNCTV 

23 Agustus 2014 Sabtu 22.10 TV dimatikan 
 

24 Agustus 2014 Minggu 4.00 Cerita Dini Hari MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 4.17 Inspirasi Pagi MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 5.36 Buletin Indonesia Global 

24 Agustus 2014 Minggu 5.37 Inspirasi Pagi MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 5.45 Buka Mata MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 5.58 (listrik padam) 
 

24 Agustus 2014 Minggu 18.12 Kabar Petang TV One 

24 Agustus 2014 Minggu 18.13 Bersyukur - TVRI 

24 Agustus 2014 Minggu 18.17 Kabar Petang TV One 

24 Agustus 2014 Minggu 18.28 Bersyukur Kepada-Mu TVRI 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

24 Agustus 2014 Minggu 18.29 Metro Hari Ini Metro TV 

24 Agustus 2014 Minggu 18.37 Bersyukur Kepada-Mu TVRI 

24 Agustus 2014 Minggu 18.56 Kabar Petang TV One 

24 Agustus 2014 Minggu 18.57 (adzan Maghrib TVRI) TVRI 

24 Agustus 2014 Minggu 19.00 Metro Hari Ini Metro TV 

24 Agustus 2014 Minggu 19.18 Kabar Petang TV One 

24 Agustus 2014 Minggu 19.27 Tahfiz Ceramah Tahfiz TV 

24 Agustus 2014 Minggu 19.30 Kabar Petang TV One 

24 Agustus 2014 Minggu 19.40 Metro This Week Metro TV 

24 Agustus 2014 Minggu 19.50 Kabar Petang TV One 

24 Agustus 2014 Minggu 19.52 Metro This Week Metro TV 

24 Agustus 2014 Minggu 19.56 Kabar Petang TV One 

24 Agustus 2014 Minggu 19.58 Goyang Goyang Senggol Indosiar 

24 Agustus 2014 Minggu 20.02 Indonesia Malam TVRI 

24 Agustus 2014 Minggu 20.14 Di Sini Ada Tuyul MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 20.15 Teddy Boy MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 20.35 Mario Teguh Golden Ways Metro TV 

24 Agustus 2014 Minggu 20.38 Keluarga Masa Kini NET. 

24 Agustus 2014 Minggu 20.54 Mario Teguh Golden Ways Metro TV 

24 Agustus 2014 Minggu 20.59 Keluarga Masa Kini NET. 

24 Agustus 2014 Minggu 21.00 Teddy Boy MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 21.03 Ini Talk Show NET. 

24 Agustus 2014 Minggu 21.30 Si Mamat Anak Pasar Jangkrik MNCTV 

24 Agustus 2014 Minggu 22.11 TV dimatikan 
 

25 Agustus 2014 Senin 5.30 Cerita Sebuah Setrika Usang Indosiar 

25 Agustus 2014 Senin 5.33 Metro Pagi Metro TV 

25 Agustus 2014 Senin 5.43 Adzan Subuh TVRI 

25 Agustus 2014 Senin 5.45 Kabar Pagi TV One 

25 Agustus 2014 Senin 6.00 TV dimatikan 
 

25 Agustus 2014 Senin 18.21 Metro Hari Ini Metro TV 

25 Agustus 2014 Senin 10.25 Kabar Petang TV One 

25 Agustus 2014 Senin 18.31 Metro Hari Ini Metro TV 

25 Agustus 2014 Senin 18.41 Kabar Petang TV One 

25 Agustus 2014 Senin 18.55 Pentas Seni TVRI 

25 Agustus 2014 Senin 19.01 Prime Time News Metro TV 

25 Agustus 2014 Senin 19.08 Kabar Petang TV One 

25 Agustus 2014 Senin 19.13 Disini Ada Tuyul MNCTV 

25 Agustus 2014 Senin 19.23 Spongebob Squarepants Global 

25 Agustus 2014 Senin 19.26 Berpacu Dalam Melodi NET. 

25 Agustus 2014 Senin 19.32 New Famili 100 Indosiar 

25 Agustus 2014 Senin 19.35 Di Sini Ada Tuyul MNCTV 

25 Agustus 2014 Senin 19.37 Spongebob Squarepants Global 

25 Agustus 2014 Senin 19.50 Di Sini Ada Tuyul MNCTV 

25 Agustus 2014 Senin 20.05 Di Sini Ada Tuyul MNCTV 

25 Agustus 2014 Senin 20.11 Teddy Boy MNCTV 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

25 Agustus 2014 Senin 20.27 Spongebob Squarepants Global 

25 Agustus 2014 Senin 20.29 Teddy Boy MNCTV 

25 Agustus 2014 Senin 20.51 Teddy Boy MNCTV 

25 Agustus 2014 Senin 21.00 (film) Global 

25 Agustus 2014 Senin 21.30 TV dimatikan 
 

26 Agustus 2014 Selasa 5.20 
Cerita Dini Hari: Bukan 

Manusia Bajaj 
MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 5.25 Inspirasi Pagi MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 5.27 Buletin Indonesia Global 

26 Agustus 2014 Selasa 5.28 Lintas Pagi MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 5.47 Lintas Pagi MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 5.50 Kabar Pagi TV One 

26 Agustus 2014 Selasa 5.59 TV dimatikan 
 

26 Agustus 2014 Selasa 18.20 Kabar Petang TV One 

26 Agustus 2014 Selasa 19.08 Prime Time News Metro TV 

26 Agustus 2014 Selasa 19.11 Kabar Petang TV One 

26 Agustus 2014 Selasa 19.22 Di Sini Ada Tuyul MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 19.37 Prime Time News Metro TV 

26 Agustus 2014 Selasa 19.40 Kabar Petang TV One 

26 Agustus 2014 Selasa 19.45 Prime Time News Metro TV 

26 Agustus 2014 Selasa 20.00 Teddy Boy MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 21.15 Berita Mancanegara TV Bali 

26 Agustus 2014 Selasa 21.25 Teddy Boy MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 21.27 Ninja Kids 2 Global 

26 Agustus 2014 Selasa 21.28 D Terong Show Indosiar 

26 Agustus 2014 Selasa 21.30 Si Mamat Anak Pasar Jangkrik MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 21.46 Ninja Kids 2 Global 

26 Agustus 2014 Selasa 21.54 Si Mamat Anak Pasar Jangkrik MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 21.57 Ninja Kids 2 Global 

26 Agustus 2014 Selasa 22.07 Raden Kiang Santang MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 22.28 Kabar Malam TV One 

26 Agustus 2014 Selasa 22.36 TV dimatikan 
 

 

Ende – Keluarga Paderape (Minggu III: Selasa-Senin, 26 Agustus-1 September 2014) 

Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

26 Agustus 2014 Selasa 18.05 The Biggest Game Show RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 18.10 Upin & Ipin MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 18.13 Upin & Ipin MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 18.15 ganti saluran 
 

26 Agustus 2014 Selasa 18.15 New Famili 100 Indosiar 

26 Agustus 2014 Selasa 18.16 The Biggest Game Show RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 18.20 ganti saluran 
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Tanggal Hari Waktu Program Channel TV 

26 Agustus 2014 Selasa 18.20 ABG Jadi Manten SCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 18.31 Pesbukers ANTV 

26 Agustus 2014 Selasa 18.40 Upin & Ipin MNCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 18.55 Bersyukur Kepada-Mu TVRI 

26 Agustus 2014 Selasa 18.56 English News TVRI 

26 Agustus 2014 Selasa 19.05 Super Deal ANTV 

26 Agustus 2014 Selasa 19.20 New Famili 100 Indosiar 

26 Agustus 2014 Selasa 19.30 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 19.32 Super Deal ANTV 

26 Agustus 2014 Selasa 19.47 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 19.50 Kabar Petang TV One 

26 Agustus 2014 Selasa 19.53 ganti saluran 
 

26 Agustus 2014 Selasa 19.53 New Famili 100 Indosiar 

26 Agustus 2014 Selasa 20.00 Super Deal ANTV 

26 Agustus 2014 Selasa 20.20 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 20.35 Super Deal ANTV 

26 Agustus 2014 Selasa 20.45 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 20.56 ganti saluran 
 

26 Agustus 2014 Selasa 20.56 Kabar Malam TV One 

26 Agustus 2014 Selasa 21.00 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 21.44 Ganteng Ganteng Serigala SCTV 

26 Agustus 2014 Selasa 21.50 D Terong Show Indosiar 

26 Agustus 2014 Selasa 21.54 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 22.10 D Terong Show Indosiar 

26 Agustus 2014 Selasa 22.24 Kita Nikah Yuk! RCTI 

26 Agustus 2014 Selasa 22.40 Transformers Trans TV 

26 Agustus 2014 Selasa 23.25 D Terong Show Indosiar 

26 Agustus 2014 Selasa 23.55 TV dimatikan 
 

27 Agustus 2014 Rabu 17.55 Pororo RTV 

27 Agustus 2014 Rabu 18.00 Upin & Ipin MNCTV 

27 Agustus 2014 Rabu 18.10 Bersyukur Kepada-Mu TVRI 

27 Agustus 2014 Rabu 18.24 Pesbukers ANTV 

27 Agustus 2014 Rabu 18.24 Upin & Ipin MNCTV 

27 Agustus 2014 Rabu 18.30 New Famili 100 Indosiar 

27 Agustus 2014 Rabu 18.35 ABG Jadi Manten SCTV 

27 Agustus 2014 Rabu 18.37 Upin & Ipin MNCTV 

27 Agustus 2014 Rabu 18.42 Pesbukers ANTV 

27 Agustus 2014 Rabu 18.45 ganti saluran 
 

27 Agustus 2014 Rabu 18.45 
adzan Maghrib di untuk DKI 

Jakarta dan sekitarnya 
Trans TV 

27 Agustus 2014 Rabu 18.47 Super Deal ANTV 

27 Agustus 2014 Rabu 19.53 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

27 Agustus 2014 Rabu 20.13 Super Deal ANTV 

27 Agustus 2014 Rabu 20.20 
Indiana Jones and the Temple 

of Doom 
Trans TV 
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27 Agustus 2014 Rabu 20.25 Indonesia Malam TVRI 

27 Agustus 2014 Rabu 21.20 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

27 Agustus 2014 Rabu 21.27 ganti saluran 
 

27 Agustus 2014 Rabu 21.30 
Breaking News: Pertemuan 

SBY-Jokowi 
TV One 

27 Agustus 2014 Rabu 21.45 
Breaking News: Transisi 

Pemerintahan 
Metro TV 

27 Agustus 2014 Rabu 21.48 (talkshow) TVRI 

27 Agustus 2014 Rabu 21.52 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

27 Agustus 2014 Rabu 22.05 Mak Ijah Pengen ke Mekkah SCTV 

27 Agustus 2014 Rabu 22.06 D Terong Show Indosiar 

27 Agustus 2014 Rabu 22.10 Kita Nikah Yuk! RCTI 

27 Agustus 2014 Rabu 23.21 TV dimatikan 
 

28 Agustus 2014 Kamis 18.00 Upin & Ipin MNCTV 

28 Agustus 2014 Kamis 18.25 Pororo RTV 

28 Agustus 2014 Kamis 18.28 ABG Jadi Manten SCTV 

28 Agustus 2014 Kamis 18.30 ABG Jadi Manten SCTV 

28 Agustus 2014 Kamis 19.35 Arpo RTV 

28 Agustus 2014 Kamis 19.43 Super Deal ANTV 

28 Agustus 2014 Kamis 20.15 Indonesia Malam TVRI 

28 Agustus 2014 Kamis 20.26 Super Deal ANTV 

28 Agustus 2014 Kamis 20.45 Teddy Boy MNCTV 

28 Agustus 2014 Kamis 21.08 Si Mamat Anak Pasar Jangkrik MNCTV 

28 Agustus 2014 Kamis 21.35 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

28 Agustus 2014 Kamis 21.48 Rumah Petak TVRI 

28 Agustus 2014 Kamis 22.30 (berita) TV One 

28 Agustus 2014 Kamis 22.34 (berita) Metro TV 

28 Agustus 2014 Kamis 22.37 American Ninja Trans TV 

28 Agustus 2014 Kamis 23.00 TV dimatikan 
 

29 Agustus 2014 Jumat 18.55 Upin & Ipin MNCTV 

29 Agustus 2014 Jumat 19.05 Di Sini Ada Tuyul MNCTV 

29 Agustus 2014 Jumat 19.15 Di Sini Ada Tuyul MNCTV 

29 Agustus 2014 Jumat 20.16 Teddy Boy MNCTV 

29 Agustus 2014 Jumat 20.50 Super Deal ANTV 

29 Agustus 2014 Jumat 21.00 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

29 Agustus 2014 Jumat 21.55 D Terong Show Indosiar 

29 Agustus 2014 Jumat 22.15 Raden Kian Santang MNCTV 

29 Agustus 2014 Jumat 23.00 
James Bond: From Russia 

with Love 
Trans TV 

29 Agustus 2014 Jumat 23.32 D Terong Show Indosiar 

29 Agustus 2014 Jumat 23.50 TV dimatikan 
 

30 Agustus 2014 Sabtu 18.15 The Biggest Game Show RCTI 

30 Agustus 2014 Sabtu 18.36 New Famili 100 Indosiar 

30 Agustus 2014 Sabtu 18.40 Pesbukers ANTV 

30 Agustus 2014 Sabtu 19.21 Di Sini Ada Tuyul MNCTV 

30 Agustus 2014 Sabtu 20.08 Teddy Boy MNCTV 
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30 Agustus 2014 Sabtu 20.58 Jodha Akbar ANTV 

30 Agustus 2014 Sabtu 20.59 ganti saluran 
 

30 Agustus 2014 Sabtu 20.59 Teddy Boy MNCTV 

30 Agustus 2014 Sabtu 21.11 Si Mamat Anak Pasar Jangkrik MNCTV 

30 Agustus 2014 Sabtu 21.26 Dangdut Academy Indosiar 

30 Agustus 2014 Sabtu 21.27 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

30 Agustus 2014 Sabtu 21.28 Si Mamat Anak Pasar Jangkrik MNCTV 

30 Agustus 2014 Sabtu 22.06 Abang None Jakarta 2014 ANTV 

30 Agustus 2014 Sabtu 22.28 ganti saluran 
 

30 Agustus 2014 Sabtu 22.28 Kita Nikah Yuk! RCTI 

30 Agustus 2014 Sabtu 22.37 ganti saluran 
 

30 Agustus 2014 Sabtu 22.37 Mata Najwa Metro TV 

30 Agustus 2014 Sabtu 22.48 Kita Nikah Yuk! RCTI 

30 Agustus 2014 Sabtu 22.50 Abang None Jakarta 2014 ANTV 

30 Agustus 2014 Sabtu 23.16 Mahabharata ANTV 

30 Agustus 2014 Sabtu 23.30 TV dimatikan 
 

31 Agustus 2014 Minggu 18.53 The Biggest Game Show RCTI 

31 Agustus 2014 Minggu 19.05 ganti saluran 
 

31 Agustus 2014 Minggu 19.05 New Famili 100 Indosiar 

31 Agustus 2014 Minggu 19.13 New Famili 100 Indosiar 

31 Agustus 2014 Minggu 19.17 Dangdut Academy Indosiar 

31 Agustus 2014 Minggu 19.51 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

31 Agustus 2014 Minggu 20.45 (feature) 
TVTL (Televisi 
Timor Leste) 

31 Agustus 2014 Minggu 21.15 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

31 Agustus 2014 Minggu 21.53 Si Mamat Anak Pasar Jangkrik MNCTV 

31 Agustus 2014 Minggu 21.55 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

31 Agustus 2014 Minggu 22.00 Dangdut Academy Indosiar 

31 Agustus 2014 Minggu 22.04 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

31 Agustus 2014 Minggu 22.06 Si Mamat Anak Pasar Jangkrik MNCTV 

31 Agustus 2014 Minggu 22.08 Dangdut Academy Indosiar 

31 Agustus 2014 Minggu 22.19 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

31 Agustus 2014 Minggu 22.22 Kita Nikah Yuk! RCTI 

31 Agustus 2014 Minggu 22.30 TV dimatikan 
 

01 September 2014 Senin 18.00 The Biggest Game Show RCTI 

01 September 2014 Senin 18.33 ganti saluran 
 

01 September 2014 Senin 18.33 New Famili 100 Indosiar 

01 September 2014 Senin 18.45 TV dimatikan 
 

01 September 2014 Senin 19.25 Super Deal ANTV 

01 September 2014 Senin 19.33 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

01 September 2014 Senin 19.40 Super Deal ANTV 

01 September 2014 Senin 20.05 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 

01 September 2014 Senin 20.06 Indonesia Malam TVRI 

01 September 2014 Senin 20.17 Super Deal ANTV 

01 September 2014 Senin 21.01 Dangdut Academy Indosiar 
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01 September 2014 Senin 21.05 ganti saluran 
 

01 September 2014 Senin 21.05 (art performance) TVRI 

01 September 2014 Senin 21.07 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 

01 September 2014 Senin 21.40 TV dimatikan 
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